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1 ORADORES

O deputado Roberto Amaral
Primentou os pecuaristas

Passagem de seu dia. Ele apro-
a oportunidade para reivindi-

do Governo a criação de um
na de incentivo à produção de
Precoce como ocorre hoje

De acordo com o
o estímulo à atividade con-

Para gerar mais empregos e
Jor arrecadação para o Esta-

oProdutor seria beneficiado com

uma rentabilidade maior em tempo re- nos anais da Casa, da comemoração
duzido e o consumidor teria acesso a dos 25 anos de existência da AMIRT,
uma carne mais macia e de qualidade, que tem promovido constantes reuni-
lembrou Roberto Amaral.	 ões entre seus associados.

Radiodifusão	 Denúncia

presidência que providencie o registro,
são nos últimos anos. Ele solicitou à
ao empresariado do setor de radiodifu-
que tem prestado serviços importantes
anos, O deputado elogiou a entidade,
(AMIRT) pela passagem de seus 25
ciação Mineira de Rádio e Televisão
(PL) cumprimentou a direção da Asso-

O deputado Ronaldo Vasconcelios

to à Comissão de Meio Ambiente,
solicitando a presença do superinten-

O deputado encaminhou requerimen-
mento de Recursos Hídricos (DRH).
ridades administrativas no Departa-

Mineira de Defesa do Meio Ambiente
(AMIDA) sobre corrupção e irregula-

referiu-se à denúncia da Associação
O deputado Roberto Carvalho (PT)



dente do DRH na Assembléia, para
responder à denúncia, bem como de
um representante da AMDA. Roberto
Carvalho também quer uma resposta
da Mesa a um requerimento de sua
autoria, que solicita a continuidade da
tramitação do processo de
impeachment do ex-governador
Newton Cardoso. O deputado criticou
também o Governo, que não tem cum-

prido a lei de política salarial, aprovada
pela Assembléia.

Mineradoras
O deputado Raul Messias (PSB)

criticou a fala do representante das
mineradoras durante a sexta etapa dos
debates sobre a revisão constitucional,
que abordou o tema "Política
Minerária". Segundo ele, o expositor

defende o entreguismo do su
sileiro às multinacionais,
car mudanças no art. 176c
ção Federal, que estabel a
nia nacional no setor. Ra
criticou ainda o fato de o
referir-se apenas genericamert
tão do meio ambiente, que
dido pela atividade das mjn
brasileiras.

comissões
DIREITOS E GARANTIAS

Marcada para as 10 horas de ontem
e tendo na pauta dois projetos de lei
sobre declaração de utilidade pública -
um do deputado Cóssimo Freitas e
outro do deputado Jorge Hannas -, a
reunião da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais não foi reali-
zada por falta de quórum. Estavam
presentes apenas os deputados Adelmo
Carneiro Leão (PT), presidente da

Comissão, e Márcio Miranda (PRN),
vice-presidente.

FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA

Presidida pelo deputado Roberto
Amara! (PTB) e com as presenças dos
deputados João Marques (PP), Márcio
Miranda (PRN) e Tarcísio Henriques
(PMDB), a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária reuniu-se

ontem e aprovou 15 parem
processos de aplicação de
oriundos de subvenções so
deputado Ajalmar Silva foi de
relator de 2° turno do PL n o 95

deputado Simão Pedro Tole
estabelece normas para o a
animais destinados ao com
relator também de mais quatro

sos de aplicações de recursosc
de subvenções sociais.

painel
POLÍTICA MINERARIA

A sexta e última etapa dos debates sobre os grandes
temas da Revisão Constitucional foi realizada ontem, no
Teatro, com a discussão sobre "Política Minerária", que
teve como expositor o secretário executivo do Instituto
Brasileiro de Mineração - IBRAM -, José Mendo Mizael
de Souza. Ele citou a revisão do sistema tributário, a
atração de investimentos estrangeiros e a participação de
estados e municípios na política minerária como pontos
básicos que precisam ser revistos na atual Constituição
Federal, indispensáveis, segundo ele, para que o Brasil
possa se colocar em sintonia com o desenvolvimento
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:i Exposições de voicutos
ç_ Salao Nartionai de Trensoole será inau g ura-	jre lá 59 dias. comemoram o Dia do Proes.
n. no Assemia em S

ã
o Paulo. O everrro unos-	sor com assemoréma so vate dc Annangacausecas ate o omommo me 24. A Assooraçao Era-	mia capitai Paulista, a cartir das 14h

	

:epra das Emnresas imrJolladoras ABEIVA1	Memória operariasoresenta o r Salu internacional do Automo-	coervo do comité centrar do antigo PCB- iSFI Motor Show. ate sexta-eira cia —suara PPS— sera o-rmdo, as 1 8h aoArurvoJ:oxrrra sernarra. tamOerni rro Paroue Airiremoi	oe Mernoi2 foeneria do Rm3 na UFRJ Ds
j Michael Jackson	 decutados Roberto Ferre e Sérgio Arouca ta.

As 21h30. o cantor norte-éimencano Mhaei	'ao a entrega otnaimente,
Jaokson faz o seu primeiro snow no estádio	FIM DE SEMANAJnero Pomoeu de Toleco, em So Paulo, A
Compannia de En g errlrarra de Tráfego (CET) a Paia garantir a sequiança tias praias do Rio
rui neça e riroritar, a oartir das bit. o esquema	neste fim de semana, a PoLia Mikfaret8bOvvu
esrreomar de trânsito na regrao cio Morurnbr,	im esquema ce çoiraame7zo com 887 ho-
Domin go. a aL)resentaçac de Jackson começa	mens.
és 1 9h30,	 •A Uni ve,'sidade de São PacM (USP)prornosv

1 Estadào no Ar	 no dorntnoo uma série de auwdades &m
à Oamoanna Contra a Fome. No AnfiteatroOs servrss Que oneram cor mero do sistema	P'omarrd,dOO. da Telesp, cassam a atender leirib itt aos	arupo Quarteto em Cy.	suarmos cru interior os Seo Paulo, Entr e esses	Uocieaade Cultura Arlislica apIenra da-

	

-vrvços, esta o Eetad&o no Ar, A iatir de	minga wnosno co Orquestra Sin/&,a de V-ho1e, a AE/Broadcoet cocos a discosçao aos	na, regida cor li?alae? Fruhoe. As 211,.ass i rralies uma eorçac ce Avisos e Serviu	teatro Cultura Ar1isfrc, em Sao
no

Mais iniormaes na Economia	 • Ohorarioce verao carinisiça àzmohoraoete:i Dia do Professor	 oômrro dia 17 qJancoosr&gsdeev,m,
Ou proressores ao Estado de São Paulo, em	alrasadoem uma nora.

MERCADO FINANCEIRO
À espera do ajuste de emergência

(is irtvestidorus aos poucos estão incorporando a Juro. - Otimajas com os 33.55V de inhíac
deia de Que ogoverno não irá es perar pelo Cor a p urados pela Fe na primeira quadnssernana de
giesso Revisor e vai barrar ogo um a j u ste fiscal de outubro - e acostando de que o mês enloerrari
emerqéncla. Se, por um lado, isso pocte meter novo com urra taxa por voita de 315:'' - os bans
animo ao combalflo cerrado Touro, em oompen- trabalharam com taxas pretrradas de CD8s ainda
sação deve acarretei desoéddo à equipe ao muna- mais barxas ontem. O 00110, de 61 pontos pern.

A Noticia -	 t'o Fernando Henmui', Reflexo des.a expe ctativa: tuas, derrubou a taxa 3.915 ao ano.ontem, o mercado acionário puxou o freio de mão.
Ajuste fiscal loa pronto este mês	 A Bolsa de Valores cc São Paula fechou em ligeira Dólar e ouro - No oimbio paralelo, a dii erenç

ifa (1.2V), mas com volume negociado de USS entre o black e o comeroal caiu a pratioamentv
Joflialdo Couimrcío - PE	249 rniíhães - quase12() menor ao que  recorde zero: de 086V cara 0001V. PIetindo a ouedt
Joaq uim Francisco traz de Brasília apenirs	em dias normais de negios registrado na véspe- da cotação do metal em Nova Vork. na BM&F
P romessas	 ru. Nem o vencimento de opçães na próxima se	preço do ouro tecias oom valorização de aoenar

gunila-tera, motivou o mercado.	 .09V.
I antão AE -	 INDICADORES
ilisbahiod il, presoa
OS Presos 'ebelados da Casa de Detenção. cin	 Comercial	 Persisto	 TurismoSk Paulo concordaram nesta mnadruqada em Ii	13(10	144 7158 te) 144,700 (v)	44 00 (o) 146,00 (VI	14000 (C) 14480(v)berar pela manhã os 17 rotens mantalos desce	14110	1415990 Is)	145 998 (v)	4 415 50 (e) 147,50 (V)	14100(c) 14B00 (v)Ontem. Temendo uma inva são da tropa 0€ choque	14/10 (:ctaçào no Rio de Jantiru	14300 (c) 148,00 v)	40 03(c) 14820 (5)da PM. a exemplo do que aconteceu no massacre	VAtORDE REFERÊNCIA. -	-.	MEAØQ.flNANoE$O::::do ano paiao eles exem a piesença da itt	-Prensa no momento da iibertaçao. Em segu id a,	Salário Mineiro - pjp	CR$ 12.024J	íiboyoa: a lta de 1.25%, volume CR$ 30.1
nada um dos presas vai se entreoar pessoatmentr,	TR prutrata - iiil 5040932	IBVRJ. alta de 0.04%, voIut3le CR$ 3,6 til.IIJIt Cnrrpge	e aQ Seortário Ad junto do	Uflid ; ana-15110 	CR$ 86 79)	lOuro BM&F I14J10 CR$1 768,, alta dei	1Sistena Penitenoario António Ferreira Pinto.	 ' Outubro	 CRS 75	uuBJl4llO 4)) 0it 30 dias a 0% ano O9

IIAIIN	
jFie (1 puadl-iss-rrpna outubro)	33,515 1,',	PouDanca: (i10) 3L0'141%
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Trai cantes atacam Quartel no o
j knem e ooeaaO cara desocstrulr anera

j Presov e receiam e
casa de etenÇaO

jurna lda Tarde	 JT
i ratioD alacdi quariei a uu
Conitrva de P,AOaei atrocea Quatro
Nobe ameaça coiT, mais iarna

Folha de S. Paulo	 FSP
j Novo m inistro eoanou Itamar

1 HC diz oue iara zacote lis r ai ate o iinai
do mês

Gazeta Mercantil	 G 
BC coniur'Ce 3 mercado com Furo alto

Jornal do Brasil	 iR
Governo Quer reduzir o liirtC de Isençao
do IP
Boca ria praia lá clruvaiorrza aoailttmertlos

O Globo	 OG
.) Itamar manaa estudar aoçao de duas

moaas
TJ EH oouerra proleto de Itamar para

demitidos

Correio Bnaziliense - DF
Evé,oito sofre ataque ce tra!ronre g no Pio

Zero Hora - RS
Tiroteio ente iralicantes p ovoca medo em

aliei

O Popular - co
Governo impõe aluste amua este mês

O Povo -- CE
E xé rcito e envoivruo ria QueIra entre
t'a'i,ies

Gazeta do Povo - PR
3overno fará aruste de emergéncra

A Tarde - BA
Irefloantes atacam quartel do Exército

A Crítica - AM
Traficantes atacam Quartel do Exercdo



Aumento da arrecadacão
A União arrecacou CPS 44.2 Oilhces em
tributos no mês cc setemero. o coe sianilca
aumento real de 32.422 em reiação ao ano
passaco. Foi o melhor ctesemoennc cios
ultimos três anos. Mesmo com as contas ainca
não concluídas, a Secretaria co Tesouro
Nacional aoreaita na oossioridace cc um
pequeno su peravit cc caixa. O secretario aa
Receita Federal, Osíris LOQeS Filio. ancoro a
exoeiente arrecadação à retomaca co
crescimento econõmioo, arreoacaçao cc três
semanas co IPMF e sucesso co orog rama cc
comoate a sonegação tiscal. OESPS4/JT
6/GM 5/JB Eco 3)

Reação da indústria
Estudo da consultoria Fundamental Researcn
sobre 150 balanços cc empresas cc catitai
aberto revelou q ue as vendas ca incústria
cresceram 42 no primeiro semestre deste
ano, em comcaraçáo ao mesmo período de
1992. Os setores ligados ao consumo interno
tiveram crescimento de margem, soirretuco o
têxtil, que registrou lucro bruto sobre as
vendas cc 232 agora, contra os 151/ obtidos
em 92. (OESP B71JB Eco 5)

Cooperativa na Parahyba
Uma cooperativa de funcionarias vai assumir o
controle da fábrica au Tecelagem Paranyba. cc
São José dos Cam pos (SP). a partir do dia 25.
A empresa. uma das mais tradicionais co setor
em atividade no País. está afundada numa
divida de USS 50 milhões, senco USS 5
milhões só de pendências tracalhistas. Após
um acordo com os cordeiros co ex-senador
Severo Gomes. antigo proprietário da indústria,
os 794 funcionários vão receber o maquinario
e, por comodato. o prédio fabril. Segundo o
Sindicato dos Têxteis, era a unica torma de
manutenção da fábrica e dos empregos. (Júlio
Ottoboni - OESP 814)

Estadão no Ar
O interior de São Paulo passa a usufruir a
partir de hoje, durante um período
experimental de 60 dias, por meio do serviço
Disque 900 da Teleso, o Estadão no Ar,
Economia e Negócios, boletim econômico
da Agência Estado que também traz as
principais taxas e índices do mercado
financeiro. O serviço estará disponível
através do 900-0700. Os usuários pagarão
apenas a tarifa local e o preço do serviço

empresa,aX=X assegura
asslstÊcia tt.CfliCL garanlia. suporte e
consuhoria em todo terrltdrio nacionj.
Xerox. As melhores BoluçÕes para
todo tipo de necessidade.
Xirox. 7h. Documint Comp.ny.

2R3 100.00 por Iraaçao. 2 Estaoo canaru
os interurbanos. A AElBroadcsat lanpa.
tambem hoje, urna ecição cc Avisos e
Servicos, com notas cc interesse co circuito
das finanças. /OESP B14/JT$i
Rápidas
• O ministro da Previaéncia Social. ,4ntônio
Bruto, anunciou ontem a cemissao cc óõ
servidores, sendo que 5 i de/es roram
afastados Por fraudes contra o património
público. Outros 10 ex-servidores do INSS
o veram aposentadorias suspensas em
definitivo devido a irrepu/aridades come.icas
durante o trabalho. (OESP BI e Bó/JT 3/ FSP
l . 3(GM 10)
• As aaências da Caixa Econômica Federai
abrem mais cedo em Sao Paulo desde
quarta-feira para prestar atendimento aos
trabalhadores interessados em sacar o
cinheiro das contas inativas do FGTS. .4s
filas aumentaram em virtude da aranoe
Procura por estas contas. remuneraoas com
duro adicional de 32. (OESP 1 e Bi)

Índices Fipe-Estadão
Preço.	 Preços

	

Competitivos	Públicos

	

15109 3227i	15109 - 31,44°o

	

13110 - 30.61°o	13110 - 36.59N
	14/10 - 30,29-	14/10- 36.54o
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Pacote em outubro	 credores crivados, conta estimaca em uSE	 1
.1 ministro ca Fazenaa. Fenanoo menricue	35 bilhões. 2v senacores têm ate a croxima
-ardoso. ceciarou ontem coe o governo vai	semana oara acrovar o acorco em coe o	Suporte Tecnológico
-cotar ate o fim co mês as mecicas ce aiuste	Brasil 	um acatimento imeciato cc
' iscai necessarias cara reouzir o oetioit	USS 4.3 buhoes socre o total co odorto. 2'	 Consultaría.
orçamentário Oeste ano. A urituce e fruto ou	presicente do BC, Pedro Maian. e o	 uma Solução
mcossioilicade cc se tromover amora	negociador ca drda. André Lura Pesence.	1

'etorma fiscal Corante a revisuo	 devem ir ao Senaco na cuarta-teira cara	Além dos produtos de sita tecnologia
OOflstitucicnal, mas náo toi cesoartaca esta	explicar as caçoes cc rene000racao leras	para atenderatodas as etapas do
— cóiese cara 1994. Segunco Q- —nmistro. o	pelos orecores. (Gustavo Ptu -	-g	 dedociento da sua
-iusie ainda não foi definido ;,, Q! raita de

ntormaçces oticiais score os 'enormentos.
mpactc iniracionário e auais setores ou
sociecace coe arcariam com as mucancas,
•OESPBI. 3. 4 e 5/JT e 6íFSP 1 . r-7

-S/GM 1 e /JB 1 e Eco iiOG 791

Duas moedas
2arcosc aoresentou na ultima sexta-eira um
esooQo co orano económico. cue inclui a
orraçáo cc uma nova moeca, vinoulaca ao
cálar, sem a extinçao co cruzeiro rear, cue
oermaneceria suieito a uitlaçáo. Se g undo um
nteg rantc ca eq uipe econômica. o ciano
lambem estabelece um novo crograma de
privatizaçac e um aiuste fisoar. A crcncsta
devera, por orientação cc Itamar, ser
analisada cor economistas tora co governo.
'SI/via Faria - 06 1 e 291

Mais contribuintes
O (imite de isenção do Im posto de Penda ((P)
devera cassar de 1.000 para 500 Utirs,
seaundo cr000sta do Ministério da Fazenda.
que tamoém cria duas novas aliquctas. cc
102 e 302. para aumentar a arrecacaçác
em 1994. Se a proposta for aceita, os
salários acima cc CPS 37.950.00 pagarão P.
Pela lei em vigor, estão isentos os salários
inferiores a CRS 75.900.00. A Receita
Federal estima que haverá um aumento de
CR$ 2 bilhões na arrecaaaçáo do próximo
ano. (GM 5/2 1 e Eco 1/06 19)

Números da inflação
A Fundação instituto de Pesquisas
Econômicas Fipe/USPj reg istrou q ueda para
33.55 da taxa de inflação na crimeira
quadrissemana de outubro. contra os 34.122
em seteribro. Os dados são do Indice de

recos ao Consumidor (IPC). O coorcenador
Ia Fipe, .juarez Pizzieri. acredita q ue o
índice, resultado da lenta evolução no
peri000 de dois procutos inconstantes em
lermos cc custo (cereais e hortifrtrs), não
deve cair mais. Por outro lado, o índice de
Preços ao Consumidor Amolo (IPCA), do
FBGE, constatou inflação de 35.66w no Rio e
São Paulo na primeira quadrissemana de
outubro. (JT 1 e8/FSPI e2-l/GM3/JB Eco
3/06 24)

Divida externa
O Senado recebe hoje do governo a
documentação contendo as condições finais
para o acordo da dívida externa cornos

INTERNACIONAL
Menem é operado às pressas	Assassinado ministro do Haiti	1 Rússia bane publicações
O presidente da Argentina. Carlos Menem,	1 O ministro da Justiça do Haiti, Guy Malary. foi	O governo da Rússia proibiu ontem.
leve de se submeter ontem a uma cirurgia de 1 assassinado ontem. iunto com dois	 1 definitivamente. a circulação de 15 puclicaçces.
emergência para aesocstruir a artéria	guarda-costas e uma pessoa ainda	 a maioria cc tenaênoa nacionalista e tasc1st3.
carótida interna direta. Os medicas do	desoonnecida. Noticiários radiofônicos locais 1 sob aiustificattva de que haviam apoiado a
!nstituto Cardiovascular de Buenos Aires	1 disseram q ue paramilitares não identificados	1 rebelião que culminou na invasão co1disseram que a operação foi oonoiuída com	1 interceptaram o carro do ministro e abriram	Parlamento. Pelo mesmo motivo. tamoem tO

1 proibido de ir ao aro programa de TV 600êxito. Menem sentiu-se mal pela manhã,	1 fogo. Malary era favorável à recondução ao	segundos. de São Petersburgo. O ministro daquando estava a caminho do aeroporto para	poder do presidente Jean-ertrand Aristide,	1 Defesa russo, Pavel Gra,ev, mantestOuse
uma viagem ao Chile, onde participaria da	1 deposto por um golpe militar. As sansões	1 favorável à permanência de Báris Yetsin na
reunião de p residentes latino-americanos do	1 Impostas pela ONU ao Haiti entram em vigor 1 presidência até 1996 e, portanto, contrário a
Grupo co Rio. (OESP 1 e A91JT 1 e 1 1/FSP 1 1 nesta segunda-feira. (OESP 1 e A91JT	eleição marcada para junho de 94. (OESP
e2-1O/JBI e 12106 te 17)	 1 111FSPI e2-12/GM2/JBI eQ/OG te 17)	1 Al2/JTII/FSPIe2-1O/GM2/JBI2/0G18)
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PoLÍTICA
Acão contra deputados	 Quórum suado
7 .oa1 ,aqdr-9era1 ca Reououoa. ArrstOes	Sem a oresenca em olenaro cos cariamentares

cueI3. avalie 	os decutacos envoivicos	005 Particcs contrárIos 5 reforma, a secunca
.	mota cc parlamentares oeio PSD devem	sessao co Conaresso Revisor tor realizada 'na

enauacrados em crime contra a	,	marra A sessao teve cc ser enocrraca coatro

	

i açáO Publica e estão 5WtO5 5 5050	vezes cor raita cc quorum. Somente na cuinta
ea- nquewa vai cccv que o	. autorize a	vez Tai alcançada a oresença minrma de OE

aeq
sJra ce inquerito sacre as cenuncms contra	ngressistas q ue oermniu a accrtura aaes qeoutadOS A Corregeacria ca Câmara	sessao e a aiscijssao cio regi mento rnternc, '2

	

a ceteSa cc cuatro aos envoivrccs,	foro com p ressor conseacor precisa car	1 04.)	 minoria cara garantir o tonclonamento das
stomo negado	 sessões'. ironizou o ce putado Jose Genorno

m deOOIfl1ltO ao corregedor oanamcntar au	'PT-SP!, 'OESPA51FSP i e r -4J5 3
Fernando Lvra rPSB-PE,	 "Contras" negociamuiacos Nobel Moura IPSD'ROI e 2rnaireves	Cv crucos contrários e ravcraveis a revrsãcVoisa PSD-PP) negaram ontem coe tennam	

cc um acorco que ceveraaqo uSS 30 mil a Ceoutaaos para que	 asseourar a votação cio regimento interno ca~m no PSD. Nobel repetiu q ue tens	assenoiéia revisara na p róxima semana.nUmaeS sobre outros pontoos corruotos,
me presto a ser bode exolatorio ca	_deres dos Quatro Partidos contrários a reformaNão	 - PT PDT PC do B e PSB - ecuaram ontem;sara cara suavizar as oressoes q ue recaem	cc sua intransigência e apresentaram p ropostas0oreoCongresSO'. disse. E acrescentou q ue	 -

tem munçaO" contra os grances cartidos,	para alterar o regimento. Os "contras'. contudo.
.'P te A41JT 1 e 7/FSP 1 e r -4/GM 91iS	não aceitam a promulgaçao das emendas assim

1 e4	 que torem aprovadas (rito sumario) e exigem a
nevisso em dois turnos. (OESPA52T51FSpMais lama	 1-62CM 91is 31OG 3)'Aex-pnrneira cama co Pararia, Débora Cray,	Oposição emperrae~cedo ex-governacor cioo Parana 

~ente do PP. A lvaro Dias, vai orocessar o	A urgência na aProvaçao da reforma fiscal é
jeutado Nobel Moura por crime contra a honra,	defendida a penas pelo PSDB e peio PMDB. que
E la sera reoresentada na Justiça Pelo acvo gacc	formam o nucleo da base governista. Os demais 1
pene Anel Dctti. que entrará com re p resentação	partidos acham que a reforma pode ser
o STF contra o deputado. Decois cc Alvaro	aprovaca sem problemas até abril cc 94. Pana o

Desrdenunoadc que o P50 de Nobei eco	PT, as retormas fiscal e tributária pocerlam até
5eudo Onaireves Moura (RO) estava	ser aprovadas através de emenaas
umprando deputados. Nobel acusou Débora cc	constitucionais, o que Cescartana a revisão dater recebido mais de USS 1 milhão cc	 Carta. Na verdade, os partidos querem umaOnateves, sugerindo que o dinneiro era pane	reforma fiscal muito mais para viabilizar o futuroe iria negociação semelhante ao filme	governo do que para aiudar o p residente Itamar
l ocosta Indecente", (0ESPA41JT 1 e 7)	Franco, IFSP l -ô/GMQI.IR i

GERAL
Outra rebelião no Carandiru	 imóveis ca Avenida Vieira Souto sairaMo a 	da Su peroopa dos Camneces ca Libertadores eOS presosdo Pavilhão 8 da Casa cc Detenção	pauta de venda da Bolsa de Negoonos	 1 enfrenta o São Paulo na oroxima quarta-feira,eSâo Paulo. onde estão reunidos 1,600 '	mobiliários do Pc. A Polícia Milhar IdentIficOualis	 em São Paulo, e no dia 27 em Porto Alagre.nosos reinodentes se rebelaram por volta	como sendo de Vário Geral. Parada de Lucas
das 21 horas de ontem. Eles mantêm 13	e Acari as principais gangues. (iS 1 e rÔ)	1PI7R1aOAE)
'-cenários como reténs, Um deles. o Michacl causa acidente	 COLUNASrraro Oscar Diamantino de Souza. toi	

Um dos furgões da comitiva de Michaei Jaoones ueadoe levado para o Hosctal do	
atropelou uma mulher, cois adolescentes e um	, Ajuste meia-solauaaqu i. A rebião começou quando 20	cinegrafista do SBT q uando o cantor tentou,	Resumo da doera.' vem aium pacote fiscal deoneros foram levados ao Pavilhão 6 para	
sem sucesso - por causa do tumulto -' visitar 1 fim de ano, De resto. adiçao nacional. Umade rotina e os agentes penitenciários

	uma fábrica de brin q uedos da Estrela, no	pacote obtuso: três unidades de aumento da
Scebnram que eles carregavam facas.$aetes e bebidas alooálics. A Tropa de	Parque Novo Mundo, na Zona Norte da oaoital	1 receita para cada unidade de redução da des-..diueaa Pouca Militar já está de plantão.	paulista, o veículo não parou. O ferimento	. pesa. Afinal, a Consfutuiç-ão proibe o corte deG€SP te 65/ItT te Õ	 mais grave foi com um garoto de 15 anos, que	gastos, mas admite o aumento de inDostos,teve fratura exposta na perna. Antes co	1 Basta uma medida Drovisórla. pela maruqa-Quartel no fo o cruzado	 atropelamento, o furgão colidiu com um Opala / da. (Joelmir Beting/ ESP)Ual do 24	talhão de infantaria Blindada	da Policia Militar. (OESPA 171JT 1 e IA/FSP 1	Arquivo vivoO	

f
ico

u, pelo terceiro	codia nsecuivo.	e Especi//0G 1 e T)	 Desde seaeita. Quérda retomou, com lide
lq rTreq do tiroteio dos traficantes das favelas
ROQuete Pinto e Cela, na Zona Norte do Rio, os	Bebê morre em cirurgia	 ranças do PMDB nos Estados. a artiailaçao

id dOs tiveram de se proteger. O porta-voz do	O bebê Calque dos Santos, que foi submetido à	de sua candidatura presiderraaí. O maior em-
pealho à candidatura é o caso Israel, de im-acred ita que o alvo não era a unidade	primeira cirurgia letal realizada no Brasil, morreu	

de seus conta-
Tr. Os tiros, a ribu ldos à guerra entre o	ontem por vota das 22 horas, poucas deoos de	porta çóes Irrequ/ares. Através1 tosfl00 

Vermelho e o Terceiro Comanco	nascer, quando passava pela se g unca cirurgia	com norit.os, o ex -oovemador tenta aa-
' arquivar Droce -o.

O OOfltrole do tráfico	 co	 nhar aøoo no STJ país	ca. , começaram q uando	para rngir uma obstrução na válvula aorti	i50 homens do 1 Batalhão de Polícia do	Segundo os médicos, essa cirurgia lá estava	(Paine /FSPj
Dupla personalidadese c re paravam cara ocu par a Faver	prevista. oois a primeira 	oalativa e serviu

	

a
uete PifltO. Ontem, outro PM foi	 para evitara sua morte no útero ca mãe. (JT 75)	O deputado Nelson Jobim divulgou ontem ao-

fileir 
'nado Por traficantes. O presidente aumentos mostrando que se desligou do es-Vitória epancadarja	 créório Eduardo Ferrão Ne/sonJobimeQrFranco disse que sqo intervém no Rio a	O Grêmio ortoalegranse derrotou na noite de	L. de Morais Advogados S/C na segunda-

Odogovernador Leonel Brizola. (OESP	ontem o Pearol do Uruguai por  aO. num jogo	os. Isto snIfica que Jobim preparou sua ,e 88/FSP 1 e 1/JB 1 e	em que as duas equipes tiveram quatro	 mca proposta de regimento da reo cons-pgadores expulsos. Após a partida, pgadores	
1 titucional e falou como relator da reforma na

Qas desvalo,jzam imóveis	 do Pea rol partiram para cima do juiz e	] condição dupla de qarlamerifare integrante de"io k r
	orla maritima de Ipanema

tà 020%	
,	acabaram recebendo golpes de cacetetes dos	1 um escrrtóro criios clientes têm interesses atre

br'	mais baratos por causa das	palioais militares, Coma vitória . a equipe	 defender nare qs, (lnformeJB)en gangues de funqueiros. Ontem 15	gaúoha assiticou-se para as quartas de final 

3
Sdxta-e!Ia

cc oUtuoro .oe 1333

Aliança 'imbatível"
Se ccnseçiuin irnorantar um cano economicu de
sucesso o ministro Fernanco nenrcue 2:cos1
vera um oandicatc tomssmo a cresoencia au

ucvca A ocrnao 101 mnnrestaca ontem 0e 
Ver cc ccverno no Senacc. Fervo Smorr
.PMDB-PS, q ue consoena imcativei urna
cha pa cui'n o oetista LUIZ macio Lula es Snva e
o tucano Tasso Jeneissati Ele emorou cue a
cha pa teia resljalco co senador Mano Covas
PSDB SP dc ex-creterto Marce l o Alenoar
PSDB- RJ) eec Waldir Pies PSDB . BAi, alemcc Miauen A rraesi pSDE .p5 ' F5P ( - '0.

Pianna acusado
2s olsorernos Cavos Leonor cc Macedo e jcao
Ferreira uma voltaram a acusar ontem o
governador Oswaido Pranna (P P) de ser o
rnancarlte ao assassinato ao senacorij/avo

cçornico em outubro cc 1990, em porto
Velho ROL 2cm isso, os crstoienrcs retomaram
versao apresentada na coas semanas a PF e
em seg uida desmentica em seu cimeiro
de poimento a CPJ. Secuncc integrantes ca
comissáo. a nova mudança coce ser manocra
dos envoivicos cara contuncir as investlgaçces,
e tonante acham creolonado tomar o novo
testemunno como mova cetrnitrva contra
Pianna, (QESPAS/is 710691
Brizola contesta
As investlgaçoes soore Irregularidades
Prateadas peio ex-secretario estadual de Saúce
Luiz Orlando Cadorna Cervo cocerão ser
suspensas se tor aceito o mancado de
segurança impetrado peia Procuradoria Geral
do Estado do Rio, subordinada ao governador
Enrola, As lrregularicades estão senao
investigadas pela P rocuradoria Geral de Justiça,
que. segunao interpretaçao ca Procuradoria
Geral, não tem le g itimidade cara exercer tal.c__,, ."----------
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industrial do resto do mundoMendidera
imperiosa a redução da carga tributária e defendeu um
reexame, pelos congressistas, do Imposto Único sobre
Minerais - IUM -, extinto pela Constituição de 88. Ele
apontou ainda diversos outros pontos que, na sua
opinião, não podem ficar de fora da Revisão Constitu-
cional, como, por exemplo, a questão do garimpo - que,
no seu entender, deve ser tratada de forma
extraconstitucional - e a mineração em terras indígenas.
O outro expositor, o secretário-adjunto de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos, Robério Queiroz,
defendeu a necessidade de implantação de um novo
modelo para o setor e sua desregulamentação. Os
trabalhos foram presididos pelo deputado Eduardo Brás
(PSDB) e coordenados pelo deputado Cleuber Carneiro
(PFL). Atuaram, como debatedores, o presidente da
Associação Brasileira de Profissionais de Mineração,
Arnaldo Carvalho Gramani, o diretor do Instituto de
Geociência da UFMG, Claúdio Scliar, e o delegado do
Ministério de Minas e Energia no Estado, Delfim Ribei-
ro.

BÔNUS DO ESTADO
O presidente recebeu ontem visita da equipe de

advogados e analistas financeiros internacionais que
está fazendo um levantamento da situação financeira e
administrativa do Estado, objetivando o lançamento de
bônus do Estado no mercado internacional, o que
possibilitará uma captação de recursos da ordem de US$
200 milhões, de acordo com projeto aprovado pela
Assembléia. A equipe era coordenada pelo advogado
Andrew Roberts, do Linklaters & Paines, escritrório
internacional de advocacia e integrada por Edmundo
Nejm, também do Linklaters; Sílvia Arndt, do banco
americano JP Morgan, e Carlos Augusto Lopes, vice-
presidente do Banque Indosuez para a América Latina,
O Indosuez e o JP Morgan serão os responsáveis pela
venda de bônus do Estado no exterior. A conversa com
o presidente José Ferraz girou em torno da situação
política mineira e brasileira, do apoio do governador
Hélio Garcia na Assembléia e da revisão constitucional.
Acompanhando a equipe estavam o secretário-adjunto
da Fazenda, José Afonso Bicalho, e o gerente do Depar-
tamento de Estudos Econômicos do BDMG, Márcio
Favilla Lucca de Paula.
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EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 12h58min; Alterosa 13h10min; Record
18h30min; Manchete 19h5min; Bandeiran-
tes 19h15min e TV Minas 22h30min)
Tema: MINHOCÃO
Resumo: O Governo pretende construir uma via
elevada de quatro quilômetros sobre a avenida
Antônio Carlos, entre a Lagoinha e o bairro São
Francisco. A obra custaria US$ 40 milhões, e já
está recebendo críticas.
Entrevistas: João Luís da Silva Dias, presidente
da BHTrans; João Bosco Senra, sec. municipal
Meio Ambiente; deputado Raul Messias (PSB);
Ana Beltrão, Mov. Pró-Antônio Carlos; dep.
Álvaro Antônio

EMISSORAS DE TV - INTERIOR

(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo
Uberlândia 12h54min; TV Sul de Minas
Varginha 12h54min; TV Leste Governador
Valadares 12h54min; TV Montes Claros
12h54min; TV Pontal Ituiutaba 12h54min e
TV Jaguara Araxá 12h54min).

Tema: HIDRO VIA NO TRIÂNGULO
Resumo: O Triângulo Mineiro terá, em futuro
próximo, uma hidrovia, formada pelos rios Gran-

de e Paranaíba, integrando-se ao sistema Tiet
Paraná. A bancada do Triângulo participou das
negociações para que o governo de Minas cons..
trua portos fluviais em Iturama e Chaveslândia

Entrevistas: Luiz Alberto Rodrigues, Sec, Re-
cursos Hídricos; dep. Geraldo Rezende (PDMB),
dep. Anderson Adauto, líder do PMDB

EMISSORAS DE RÁDIO
(Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (F1)
20h45min; América (AM) 11h40min; Ante.
na-! (FM) 7 horas; Atalaia (AM) 20 horas;
BH (FM) 7 horas; Capital (AM) 18h55min;
Cidade (FM) 20h30min; Cultura (AM) 21
horas; DeI Rey (FM) 8 horas; Extra (FM) 7
horas; Guarani (AM) 9 horas; Guarani (FM)
20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas; Inconfi-
dência (AM) 12h30min; Mineira (AM)
17h58min; Transamérica (FM) 7 horas e Terra
(FM) 20 horas).

Tema: HIDRO VIA NO TRIÂNGULO

Resumo:O Triângulo Mineiro terá, em futuro
próximo, uma hidrovia, formada pelos rios Grande
e Paranaíba, integrando-se ao sistema Tietêi
Paraná. A bancada do Triângulo participou das
negociações para que o governo de Minas cons-
trua portos fluviais em Iturama e Chaveslândia.

Entrevistas: dep. Geraldo Rezende (PDMB)1
dep. Anderson Adauto, Líder do PMDB

MESA DA ASSEMBLÉIA
JOSÉ FERRAZ - Presidente: ELMIRO NASCIMENTO - 1°-Vice-
Presidente: JOSÉ MILITÃO - 2°-Vice-Presidente: REMOLO
ALOISE - 3°-Vice-Presidente: ELMO BRAZ - 1°-Secretário:
ROBERTO CARVALHO - 20-Secretário: BENE GUEDES - 3°-
Secretário: SEBASTIÃO HELVÉCIO - 4 0-Secretário: AMILCAR
PADOVANI - 50-Secretário.

SECRETARIA: DALMIR DE JESUS - Diretor-Geral: PAULO
RUBENS NAVARRO VIEIRA - Secretário-Geral da Mesa

ASSEMBLÉIA INFORMA:
Editado pelo Departamento de Comunicação Social
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Rua R
Caldas, 30— CEP: 30.190-921 -Telefones: 349-7149 -
FAX: 344-3555 - telex: (031) 3977
Redação, composição, revisão e arte-final:
Comunicação Social.

SILJ24 RUBJÃO RES'EMJ)E

Diretora do Departamento
Impressão e acabamento: GRT - Departamento de 

Ser0S


