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ordem do dia
É a regimental.

r̂) ario
Extraordinária da

°fltern, foi ajrovado coma favor e oito contra, reque-
d0deputad 

Ermano BatistaU requerimento, o depu-

tado pede a transferência para o Minis-
tério Público da responsabilidade pela
investigação das denúncias de má utili-
zação dos recursos oriundos de subven-
ções sociais destinadas pelos deputados

a entidades assistenciais.
Os deputados Marcos Helênio,

Maria José Haueisen, Ivo José,
Roberto Carvalho, Antônio Carlos
Pereira, Adelmo Carneiro Leão e



Antônio Fuzatto, do PT, ocuparam a
tribuna e se manifestaram contra a
aprovação do requerimento e a favor
da formação de uma CPI para investi-
gar as denúncias. O deputado Roberto
Luís Soares (PPR) também justificou
seu voto, contra o requerimento, di-
zendo que, "remetendo as denúncias
para o Ministério Público, estaríamos
abrindo mão de prerrogativas nossas".
Roberto Luís Soares disse, ainda, que
não vai subscrever a solicitação do
deputado Antônio Carlos Pereira, para
a formação de uma CPI, porque falta
embasamento legal à proposição. Os
deputados Tarcísio Henriques (PMDB)
e Ermano Batista manifestaram-se a
favor do requerimento. Já a deputada
Maria Elvira (PMDB) disse que não
considera incompatíveis a formação
da CPI e o requerimento para envio
das denúncias ao Ministério Público.
O deputado Raul Messias (PSB) tam-
bém votou a favor do requerimento
por considerar que este é um recurso
do Parlamentar para exigir que o Esta-
do funcione. Ele disse, também, que a
vantagem da CPI é a publicidade e o
caráter das reuniões abertas e públicas.

Após aprovado o requerimen-

to, foi formada uma comissão, coorde-
nada pelo deputado Ermano Batista,
para acompanhar os trabalhos do Mi-
nistério Público. Fazem parte desta
comissão, também, os deputados
Cleuber Carneiro (PFL), Roberto Car-
valho (PT), Tarcísio Henriques
(PMDB), Ajalmar Silva (PRN), José
Militão (PSDB) e Sebastião Helvécio
(PP).	-

Na Reunião Ordinária, ontem à
tarde, foram aprovados o parecer da
Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do PI, n° 1.335/
93, do deputadoAmílcar Padovani,
que trata da quitação do crédito tribu-
tário, nos casos que especifica; e o PI,
n° 1.562/93, do deputado Elmiro Nas-
cimento, que altera a Lei n° 10.943, de
27 de novembro de 1992 (que dispõe
sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental Mata do Krambeck, no
município de Juiz de Fora).

ORADORES
Retorno

O deputado Marcos Helênio (PT)
criticou o possível retorno do ex-pre-
sidente Afonso Paulino à direção do
Clube Atlético Mineiro. Para o depu-

comissões

Dnffrros E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS

As emendas oriundas das propos-
tas apresentadas durante audiência
pública da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais da Assembléia
serão custeadas com recursos das sub-
venções sociais. As propostas, origi-
nalmente apresentadas pela Pastoral

do Menor, Frente dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente e Fundação
Estadual do Bem-Estar do Menor
(FEBEM) foram encampadas pela
Comissão por sugestão de seu presi-
dente, deputado Adelmo Carneiro
Leão(PT).

Com esses recursos será possível
construir e implantar várias unidades

2

de atendimento a doentes S

dos em medida sócioedU
semi-liberdade e de interfl°
sória, custear projetos e PIOI
destinados à assessoria da Jus
Infância e da Juventude, píom
desenvolvimento de reCUTS0S
nos e a expansão da rede fiS1

sável pelo acolhimento de I10

Verbas para obras
O deputado Ibrahjn

ocupou a Tribuna para critj
tagem publicada no Jornal do
no dia 4 de outubro, segu
verbas para a Construção do
Materno-Infantil, na cidade
são provenientes da ASF
Jacob, as obras estão sendo q
com recursos da Secretaria
da Saúde. O deputado lammtol
que o jornal "não se dignou ar
ou comentar" a publicação
tratados de forma "tendencio'
deputado disseque recebeu unir
da direção do jornal, informo
poderia fazer a retratação metí
pagamento de uma quantia. Eki
mão de seu sigilo bancário, di
relatórios e balancetes do hosji
lativos aos anos 91/92, e disseqzl
campanha difamatória está søi
que strada por um ex-prefeito da
de de Ubá, de quem não quis
nome.

tado, o Atlético já foi unido
times brasileiros. Quando
direção de Paulino, o
seus melhores Jogador
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Uma SoIuçJa Xótox
U5flOu .r Executwo manca'e o loro lidero

laia o Lirçamento de 1 P4	 Além dos prodtdcS do Ilta tecnologia
J PF ouve empreiteiras	 puaateer a tod*a as atipia do

A PF começa a ouvir ae manna os cpiesan• procumtc c døctnos da sua
retires cas em pienerras e tuncrorrarios do on em eia, a Xerox Miag%ai
livedo acusados pelo eocnorr,,sta Jose Carlos uiiitcia tnlOL prwd. iiip	e
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Jiu lndçuc Lula da S:a, conoece entrevista
O caididato do PT à suceessu ,iesidenmal.

111h na nunertura de primeiro Semrriar'o Nacc
cal sodie Piugiaina de Governo– L uia 94 O
encontro vai ate domingo ria Famrlzrado Cirds	estará hoie as 9h na sede se Fiat Automóveis.
co Mendes no centro do Rio	 em Betim região metrocoidarra de Belo liori.

j Inflaçào de outubro	 dlnte Minas Ger&iisi, onde lança o Programa
A l	deve dwulgar a inftaço medida em	de Peduçao ce Aoiaentes ires Estraoas
3ututrru3 rta irilormaçoes que os indicas podem	PAPF1
surprecrrtrr e troar acaso das expectativas.	J Testemunhas depõem

3 Vantagens da Zona Franca	 A iuisa Maria Lúcia Caprberrbe. do 2 Trêunai
O' govemaaor d Amazonas, Gilberto Mestri	do Jur. interroga a partw das 11h astestemu.
uru e o superintendente da Sutruima. Manoei	ruias de amjsaçaoda crlaoina de VarioGeral,
Rodrigucti expicem hoje a emrrreseiros cuais	na qual 21 pessoas loram fuziladas. N imnue
,,s vantagens de instalar uma indústria rio Airia	dados no oaso aao uolimais. ex- polcas e aioa-
zonas e na lona Franca de Manaus. O encon	uetes.
Iro sara zturarule almoço no Motarrej Sheraton	j O agito de 08Hotel, em São Puio Os acontecimentos que marceram no Brasil oBareili no Rio	 agitado ano de 1 gffl serão relembrados a ser-
O ministro do Trabalho. Water Eareih, oarlicr .	'ir das 19h30 rios Arcos da Laca. no P. Em
pare as 1 9h do encerramento do  Con gresso	clima de 'reviver - com direito a musica.
Basrlerro de Economistas no salão de conven	.ias de titrrres e teatro da época - artistas,çoes do Hotel Glona (Rio).	 moi,licoS e outros orotaaomratas da historia es-3 Redução de jornada	 t;ro Presentes ao 168 - O uniu Que urào
Ci Serrado da França deverá votar plano expe-	terminou'
rimental de ajuda estatal para comoanilias 024 3 Objetos de Jacksonaduzem as huids regulares de trabalho com ri	A Santa Casa na Misenciordia de São Pautontençao de contratar mais emprecacros,	leiloa as 20h0 na danceteria uP & Qown,

3 Goidman em Minas	 :nco objetos 'esnuedrace por t.lucenaet Jacs-
________________________________________	O ir, ,n5tro dos 1 iansoortes, Alberto Goldrnan.	son no notei Motarrel Sheraton

MERCADO FINANCEIRO
Fernando Henrique agrada

Mesmo com as indeh"rções nn cnanio político. Ouro– O mercado interno reagiu a cria do metal
qut esrao atetando profundamente os negocios em Nova York. O grama subiu 2,61 O senSo .
em loisas, o mercactotinanceiro reagiu ce marre'	fado no recharnerrto da BM&F a CR$ 2 200.00 O
ia positiva ri lald do ministro Fernando Henrraue	miar no paralelo cerilunua sendo negociado varriCrdsc ontem. 1 si,1i' r', ír)Lvllmu"'ho,nr O	líe.9lO. Ontem erri de ú,23. doere a cotaçãohumor os rumores de que a taxa de inflaçáo de chorai.
outub ro. macide pl bipe e que será drvulpada
hole, pode ficar aearxo ccc ex pectativas. Isso se BoI.aa - Com medo de fuga dos investidores
retletru em um pequeno recuo nas taxas de juros estrangeiros e com a certeza de que sem fatos

. Critica -	 praticadas pelos bairpos Os COBa oairam para novos o meroaco náo reage os investidoras as-
1 C80O ao ano, contra tina taã na equ'vaiênora sistiran ontem mais uma queda rios remes de001 Quetura ciado de 35 ,riStituies	 dia ante r or de 4.1200.	 aes.no
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Curdos atacam na Europa
Separatistas curdos do Partido dos
TrabaIhadore do Cuudistao (PKK) foram
responsabilizados por bO atentados
v agrados ontem Oonhiu alvu tis viii 27

ciriades de seis países europeus. Uma
pessoa riroiieu e pelo menos 27 Ircararnu
ler das. A seite de atentados lembra a onda
que assustou a Euiopa em runho do aro
passaoo. ('QESP A 10/1T 121FSP 2-1O/GM
21J8 te 12106 1/)
Tensão na Itália
'n'atidos italianos de diversas eruJnidxas
--anifestaram ontem apoio ao presidente Oscar
Soataro, aousacto por um exagente do rerviço
secreto de lei ieoetido suborno q uando ere
mrrrrstro do inteno,. "Está em maroxa um lento
plano de destruição do Estado". advertiu

Scadaro. A policia do pais esiá viii estalo de
nlerta. (OESPA9/JT 12/FSP2-lr/JB 12
Escândalo atinge Clinton
O jornal Washington Timee dtvulaou
documento ilzilado de novembro de 1 Q8 ocr.
Hillary Clinton pede plenos poaeres para
controlar uma imobiliarim CIO Arkaitsas. O
luimurrientc retorça as suopeutaf. ile

envolvairento do presidente BrIl Clinfrurr «ri
neponisiu; iregais.Ja que ele sem p re arruino que
('id 5000 passo" da imobiliafia. (0ESPA91JT
121FSP2-121y3 18)
Constituição russa
Um dia depois de lideres regionais terem
regado endosso no texto da Corslduiçác cia
Rússia, o presudenti Bons Yefts'ur anunciou que
o projeto está finalizado e aprovado peios 88
terntorios& icl s ublicas do pais. Dia 12 de
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ECONOMIA
Divida externa adiada	 aumento das aiuts jo rns sobre
, Gada ontem a aaa oa!a O 01010 e!Cvj Ou	Ceaçáes F inanceir	t(lFr ,1oaente soire o
iïC1C. entre o Brasii e 3S bancos orivacios	- -in(lo trio, Aolicaooes Fnanceiras fÀF e

estangero.	saio p revisto. 28 de levereiro.	 (lí (l eo3Eto canC3riO CDP,) tIerri	X•I'OK 4197' MICR.
sera Qrorrogado ca , 15 de aeu Ci brasil	da aoicaçào dt njIlas oara os flsurnIo!L	Dcum.nto, a'i
soÍitou o adiamento irtc ao comitê de oai13cs	que deixa rem de lx , ou nota tusoal. ninca ivao i o,	!mpr.asoa •xatIfli.,,
reaoreqoolç seg undo O )IOCoflte cio Panori	aptovaoo pelo psiiJ-nte Itamar Franco. cn	SUO .flPf.Sapfoola.
ertraJ,Pedro Mlan. u Ooidçu çim r runtir,	téocos da área ec uiuuur'oa ainaa se orvinem	Compacta. DCIccflW.1IS4I

Moetar po Internaonal FMI) eodo nc	 sobre a forma Uridica uto ator rin nativos a	Idcsl palimpriâr
,:rrvaOo até o aia 23 ce arrelio, aia em cue o	serem baixacos colo oovolií	Sí'?-'i'M	ordens do paga-

s c.ev€. anunciar a cata da troca aos trLios	B	 manto, chsquea
soa divide pelos novos oõnus cx	 Nafta favorece Brasil	 & fornecedorês

anos. De acordo com Malui a CPI do	 Os exporladores ulasileuros cre conoer'tlaoo ne	chuudedI
Orçamento esta atraoaihaiicio x ieVis&	 nuco de iflrania e apuoar seiao oeneíuoiaoos	videdos. No
rostitucionale a aiscussao do cçirrc'Iu ii r>-]o acode comcrmeutai ae a Casa Branca	~0 local
P14'l sem os auais e imoossuve DOter O aiuste	oI)l1'vt (()iTi O México anteontem eu	 de contato com na nUa

fiscai xigio pelo FMI, rOESPB31F5Pe	tentatvv (id çjrunnar mais votos na Crnara	XIfOX. 7h. Dun,,t1-r3/GM te 7 61J 1 p Coo 210G 22)	 representantes cos Fstados Unidos cara
Senadores criticam Cardoso	 ratif.aaçáo do Acorco de Livre Comercio ca
Ci c;sarsa que o ministro da Fazenca F	dliii	Amer loa do Norte (Naf O anuncio ao acci ao
lenque Cardoso reauizou ontem no Senado	co ciduu com a adesco ti, , 20 dvcrutaacs e

rcrbeu crftuces até de nDtcos cue aocia'-n o	 as cflance Dera cui' o novelo	de Salvador BAI de utilidade ruQiroa, A
governo. Um dos pontos mar aacolidon foi o	Cinto, garanta a maioiva ae 213 VOtOS lia	desaprqpriaço teria custos estimaaos emLSS
retomo da rarida tinancoura corre rrreoanisrr de	sessão cio ruunximo ora 17, rOESP 8i201'	I3 milhoes, que sairiam aos cofres DuorooS A
atração de investimentos externos e ieito	107CM 1 e 13)	 mr5iida porém, depende de aorovaçáo ao

'etertdido com esta oranca pose ser xvi nionoo	Café despenca	 presicente Itamar Franca. A auitaçao da aívioa
reservas cambiais co Pa pue, secuncio rieços ao cate nas	cri' l i.rva Yc rk e more$ade US$43 milhões q ue a e	possuir' :	 i)rilsasC doso. atingiram a casa dos USS 27bilhoes euri	1uurtff tiveram queda ex pressiva ontem	lambem teria proricaae no orocesso. IOESPijhio. rio viurto de iauiez rntemacona.	conta iriiiido a avaliaçao ao mercaco riv pui' o	BI2C'T )

(OFTSP B84 e ocl,,u,r BeIn,q B21JT8,SP 12	primeiro creu Ue retenção aos nreços no Brasil	Klabin se associae 1 13/G,i6AJB te Eco 3,1Y5 1 ('ll	 for um fracasso. U segunao leilão de caie seiã	Li G r upo Klabrn esta finalizando urna assc»açàoRecorde do juro real	 realizado hoje às 17130 ria bolsa de	 com a estatal austriaoa Leriziuig/AG - ' ider
O j ire real foi recarae em outubro e 3 ,, ;;11	 Mercadoras & Futuros BM&F) Cuuuj e i ativas	munaial de celulose rayon - visando a
opliaaes para setor linanoeirc 1 rui	 produtores, corretores o exoouiadores temem	retvação de uma ex-estatal prrvatuzaca xá trêscoiitiapartda as indústrias evitaram do	 um novo fracasso Exi4e consenso em todo o	anos no Pólo de Camaçsri A empresa
empitirnos e optaram cor enxugar seu uil'o	relor cafeeiro de que as rtnJurls iu.irari mnalfetas,	dénominda Baoell foi comprada pelo grupo
de pessoei. C Banco Centra levou os furos ecus	criando iuisepurança e au mentido o custo do	brasileiro e estava parada. A loint ventute orevê
no mercado aberto cara 2.4Q-/ no mês nmleiao. (OESP L13/(M 13)	 investimentos de ceicia de US$ 200 mulfls.
:iiirihro. Esta foi a maior taxa do governo itataire,	Problemas na Petrobrás	 que serão obtidos com o Sanca Mundial e

uni iccoide desde iultic de 1992. A caotao	A Petiobras estaria disposta a cuaslar rSS 40	outras fontes dê fomento, (OESP Dreto da
Fonte 82)luida em CDRDB foi de CR$ 1.3 tufreo até o	milhões pista pagar parte do irrcoesso coúltirrio dia 28 e o pairimõno das cadernetas de	funciorancis do d i tO Escalão orestes a seiroupariça aumentou em CRS 134 biltroes no	aposentar, no fundo do pensão	 Índices Fipe-Estadãoo dos seus irnr'ro Denodo. Analistas atinnam q ue os lutos	í'rnoregados. o Ppfnjs. Crfl' ti pO ci( ctesoesa e	 Preço.	 Preçosreç no Brasil são ce maiores do munco. (FSP2-3) exousuvo dos tunoonarios fins a iirOie de	 Competitivo.	PObIlaesNovo indexador de preços ctatrunete da oresidéncia cl estMfsl. Cd	 - aoe'	05/10- 38$"c.overnc estuda a criaçao de um novo titulo	irrrlrucjues, oromete exprimi o Crisu um A	.	03111 - 31,53'0	03111 - 3800',muro ardexador drano da economa cara t	Axrvouação dos Engenncirus dv vuioorar	 011 - 32,24,	011 - 3784oufilad uro reaiuste de preços e contatos. A	itim,,ewuiu riria liminar para custai a distribuição

dervsão depende do apoio ao Programa de	dos dividemntui da Copesul. privatizada em itiu-ili
.-Junte fiscal. O titulo serviria para oo'rter os	de 1992 (OESP 83 e 561JT 5))	 35f•_•fl*........
:.?n'ust pr automaticos dos preos. leitos com	Engesa preservada	 -base na unflaçao passada. O pano de	 o mrnisfio do Exército. Zenrido Zoioastro riE	 Pçdesindexaçao da equipe económica esta motO	Lucena. decidiu junto com uma comissao	 Comp.IV

deverá ser aplicado apos a aprovação rIa 
'e/uma iscal de emergência. (Spraro / no.	Paramentar que o parque industrial e	-

teonológico da Engesa deve ser preservadoOG 1 e20,)	 Para o minrutio. a produçao da empresa e	 -----impasse no IOF	 vital à o p i p sa da soberania naciona l e a sua
Anjncuadc firi uma semana pelo Mi r inteno da	intenção i ite que o governo federal decic'e	[ see'5ceDsedett

anerrcia o pdlx.ule tobulario que prevê o	as fáhricns de .são José aos Cam pos /SP)

INTERNACIONAL	 -
dezembro o texto sCra submetido a teferenca
OESPA 1 I7F5P 2-1 1/GM 21J8 1310l3 11)

OLP prende espião
A Organizaçáo de Libertação da Palesturi
prendeu ontem Adutan uassin, um funcioná

rio d
serviço de segurança ca entidade que tesa
admitido ter frabadmado pare u Moad. O
secreto de Israel. Se for comprOvaao, seta O ca

s
o

rnaG grave inttacc do Mossad na cúpula do
OLP. (0ESPA1t47.rr121Fsp 2-i01Cx 181
Incêndios na Califórnia
Os bombeiros conseguiram controlar 70!,40$
focos de incêndio que devastam o sul da
Flonda. nos EUA. Ontem ocorreu a pnrneira
morte: a do britânico unoan (jiUbiriS, autor 405
r oleiros dos filmes "Queimadura de Teroeilo
Grau` e "Fogo cxanFo in', ,OEsPAt5IJT1
IOAflSP2-121J8 134 ib,i

NEW SPaper
HOJE NOS JORNAIS

OESP - JT - F51P-53M-J8-00
S

,5A o ESTADO DEPAU

poLÍTICA
,inalva obro o logo	 .iiCuCO. 3 i erator rúa r a i 00 Orçamento da lJwju	Caso Vasp

.j .., iaP5a Soares Oti Silva. ex-muihe co	1	cenutaao doeu Alces PP-BAl. de 74	, STF cete r minou ontem a rea pertura do
.paoManOei Morena PMOBSPI -,restou	anos, luP tez urna cuuuriva )j.nstioa na Clínica	o'jeruto ia Porca Feoerai cue investida

ane' As sunveriçoes toram rerulssadas ao	vudijr5Srregu,ai aades na ooeraçào ccontem a uPI do C:çaurr&rrlfl duia;ite
::iatno noras meia. Ao depor. Marinaiva	riso: r::antrcp iuo cia Olirirca ancuda pelo retunanciarrierto os alvitra as Vasp corri a,LuiO c'aslmoo vire Carlos aner, a
:aq14r1U 0 envoeiine uhbo do ex-mando civ aous	dvsuuVmia3 ele Protsçno ao homem (APH)	.orao. ruo va o cc uSS 27 miiroes. O
eraflWS ao gCVPniO Fleurv— secetatio	/05.rao l,liranaa - 5 j e recesso iCruu ndraoo durante um ano. desce

Ncan: rP300 ) .iuQoriColC O5cOOOr co pCOa	 a P r. , .nuetu a.	uuiiIiu LuiJUln ,.Jn
1o'wabzaes ruederico Mazzucnellu—v	Empreiteiras preocupam bancos	ma sonuccaçao ex Procuraricra as

j,anaAoe Quercua una no exgoverrractor	, TE1(t rrnra':ero esta exnnlnnotcoas as	,	eo'jr:raa, ue 'cnsrcerou o STF u Ónujo
Cjercia. em esquema de couriui.r'nau. mmv	arantinrr e riyss cossuveo Dano a co.ressaa	:r'rii)etefltv tara r ji..uar CSO5 envorveco

:*3nx1 iauliSta de Força e LUZ /C1) fl,	de emo'estuirios as empredeiras coce ri nedio	'-;nvni.is e ex . mnstrou. Cie Estaco. r'Fcustô
6se ainda que Mateira, a quem acusa de	rIs corroorcata da C p Almeida. O baiançun lixo	t'iacoao - OESP i e 48411 )

,urictm05bO iiod. tem Irgaçoes com auatro	'c'rrt a , saude funancouia dessa em presa, (
ro-eaeuraS Serva?. CAS. FOR e Lx o 	tanU(j começaram xi un-ir)ar suas oaOeunas no	O fugitivo

: na— neneficiacas Comi emendas no	o'ecrtcs 00 as emiïertcrras sendo aos cones	P Farras cescoareceu na nnratErna apos a

,çameitiO tOESi° 1, 44 eA?/J7 t o 5"FSP	:,c-gastos cri ator p ui)luco e ao euuvolvimento	:rpttretaçaO de sua ornsao p reventiva Os
:4JØ4115, 1 e )	 nx-ssasernpreses oojTi O es q uema de courudçaO	poruoiaus da Sootuand Yara estão urrttaaos com a

'O lontuiessa IJS 1 e Eco d) A CRI do	 nazamerrtO para a imotensa brasileira da
Emenda fantasma	 Oçirrento corciuuui uuttern a orumerra lista das	intormação so p re o tratado de extnadác a ser
:an..'-.e r ios oDtdOS pela Folharnostram todo ,5	n'cumes riceraçces (i ve'oas tertas em i gg	neieo'aoo enune os cios cases aue possiDildc

detraude coe peurrnutnu a unciusaa de	L)NbP )ara emtneuteiras acusadas Sue	; t'ja. O advonaco rnaiès dePC de auta
?rca ae 2.800 'ernenda5 Iauilasuuuas' .0	 iiianuniuiaçO de veroari publicas. A campeã e a	cn'acuaçao ruce peu aoantadc USS 25 mil de

_ i çament0 Gera da União. Clueuayenus retas rio	Cueiiçi ralvaO, que recebeu ikiUd de ORS	oncrahos e usa sua torre estrutuna pata ajuda-lo
etoorsgina l de Orçamento. rios	 1 42 bilhão dtui(iis. sedurda da Camerqu Cjiêa.	Su esconder, .j7' 70d 7 e 8100 1 e 91:nmOulaaOtes CIO Centro de Processamento itl,t	CAS Mences juunior CR Almeda, (t)LSPAÔ/

4DQO Senaao iProdasenl e na ieu	 Verbas para Malulos o mistério de Beth	 O oteterto Puo Maluf (SP) enoaminflois aamçiiireiitafla mostraram as cliveusas
ireguemtades porque emendas feutu 5)elo	desaoauoomer'to da pedaçoçja Aura Eluzabeth	iara dos Vereadores um oedudo de
oerno ou oelo Congresso têm q ue counrtrur ar	Lctra.no Ai'. dos Santos mulher do ex-d:uefor	vuuiieur.entaçao ouçamentárua, sob a alegação de
c.m destes lugares (Josuas de Souza e	ao Departameunto de Orçamento da Liniuáo, Jose	que nave 1 excesso de arrecadação". Malul

(,, e,icDimenstB,ft - FSP 1 e 1-8) C	 Carlos Alves dos S,tr'tos. vau completam jifi ano quer o dileto para compiementação de várias
to1esutado Cd Carvalho (PMDB-MA' destinou	crua 19 no mais absoluto mistério. Na época. onras do sistema viário e rio sistema de

d$O rnddc Ouçamenlo para entidade	 ruPerta5 sobre sou sumi;o se deviam a	tuansoorte couetivo da cidade. OS vereadores da
a':asma no Mauanháo, que na realidade	(urOSuÇaO sustematica que fazia contra orande

funciona seu escritório particuUar. (OESP 1 e	uLununoma ae computadores rtO MEC, onde	O2O5iÇO OiZiti Que se trata de urna "gada dc
urbalruava. Assum que estourou o escândalo do	cieteuto' cara auterar o orçamento já aprovaco e

45'JT3)	 Uiçamnnlo com as ceruunoias de José Canos	desviar os recurSos ca área socual. Do pPdudo
Subvenção para clínica	 Alves sou)rc uruiinrpuiaçáo de verbas, a policia	riC nuciementacco. pelo menos CRS 27 bilhões
A rica Dal,er. rio Lago Sul de Btasulu;s.	passou a nescontuau de que o economista sabe	estão loa ao orçamento. segundo o vereador
voeceu cequrvalente a USS 300 mil em	1 aue realmente aconfecicu à sua mulher. (Luiz	Amando Made i ra (PSDB). (Fernando Lara'tia -
tivençàes socam. im 1 990 e 1991,  Nesse	1 Matoji Csrva'ho - JT 1 e 7)	 OESP Cid 1)

GERAL
Fim da greve	 1 retiraram co cnculaçriu plasma lornecido pela	1 do:uuu.uuiio de encomendas. documentos e
OSotescOmesda rede estadual de ensino de	1 :'rrruresa aiemá. /oEsI'A1:(GM/0G 18)	1 couiepondência. Paa acionar o servço basta
Sã.) Paulo aoeitaiarn a proposta do governo de	Caso Oanieila	 1 riat cama a Centrai de Atendimento
ea»isiesalaua' de 55/ da variação nominal do	rn ,iuuiherme de Pádua ii i u(l(,ii 5 ia versao	115522/. Esta envia mensagem ocr meio
CMS neste nuês e em dezembro, e encerraram	sujujiO O nusass u-uxto da atriz Dauuivl l a Perez	1 C um (iaqer— vsoeoe de hr	õ carteiro

zMam a greve que durou 79 duas A teoona sai da	Decoir. ild' /is5jmit sozinho a autora do cnri'nE,	naus piOxniYrO para retirar a enoom000a A
namalsaçaourr u) .sc sauanal rrencrque ode inicio	anona ele uriviuja q ue sua mulher Paula 1 'irumaz	rgaçao e (1ratuita e as tantas de Sedes são as
J21Ireve. '13 gOVCiio críuSS()UiU. em parte vence	matou Daniel.a No julgamento previsto paua o	e5ma5 rias aEs nouas. rOESP C6/JT 68)
- Jiofessorescoccensapo' admitiu  t)'ecdenfe	p rnieuro semestre dç, 94. Pádua deverá cozer
aJ -irtcado dos CIntes, Roberto Felio /ç duas	)nuuieiia desmaiou e qi(P P,-iijléi apucveitou a 1	COLUNAS*330os serio descontadoS, (OESP 1 e  1IJT 1 e ocasi

ã
o malá - la com uma tesoura (OFSP

58f-SP 1 e3-f,CM te 77JB91OG 10)	 031JT65'Fsl	 Trabalho conjunto' 3'3/JB 17)	 Os deDuiadios Mre, Castro (PFL-BA) e Jxtr.Madonna ameaçada de prisão	Cesareanas	 1 -ao Pereira IPSDB-CE). da Comisso, de F-do Rio concedeu liminar favorável a	çrrncienaaora do Pirjuuiri iii- adde da	.orrçd,rr	rrrm u-an rimar' r,trtr e u-nando Heno-DÇaOqu ninpeujC auauntoia Madonna de exh,ra	Ma u-ri nua Secretaria d ' Estado cli audt ou	r que Ccr(Joso. Fo-am aisaltnn d oessidade datara flaoionei em seu showde amanhã no	O Puidu Maria Eluzahefh Leme informou	aiscussao v' vota çao de um prcd'etO de aiustedo Maraoana uno rlro. A petição se ca

	

seou	o'tem q ue u r r.lado e uecordusta mundial em	Caris , 	esecno. Cardoso qostountiancouna i q ue consdeia nru	ça

	

srilestao de ctesiesoetto	rurcias cesauidnias Segundo ela, nas regiuiu	Edrrrar Baoia uaoalharalinabo com o Cosrgres-a traie" Usar a bandeira como roupagem.	rrortee r,otdeste ilo estado essas cirurgias	50 Naciortar. iCoiuna ao Estadàot -
enrolou-se na bandeira naoional entes'lvreu S 1ierti São Paulo. Se ela fizer o nnipurrin	representam ate 90': do total de panos	 Quebra -quebra

DC	;Oera ser presa, No Aeroporto	 cai iscos. 'São faxen alarmantes. Ia que a	.OiOtØr;S1d de Joao Alves, Eli Lacres Lei'tao e
ntcmnmaoonalõp Pio, Ontem às 20h40. não hoove	ur'atea e um ptooedinrerif ruirurarco com riscos	dois sobrinhos trocaram socos com jomalusax

a'estesiu'nrrs soe inteces'. afirmou (A i/re/narto	na porta oa PF. F'n neo postou das peraunras.	ern na cisegaca da megastar. (OESP A 14/JT	cncarei/r rsp 34)	 Os reoorteres neo oostaram da t`/ta de resos-
15 SegC,adeRuos pJQw)	 Ladrão gruda na cola	 1as.iPaine(FSP)

Aumen pânico da Aids	 1 estudante Edigilbei i3uimarae. de 19 anos, foi	Betinho e Madonna
Militares de	correram ontem aos	5-ricontrado ontem no olran de uma fabrica de Belo Madonna vai entrar tia campanria contra a

1 ru7o'rte MUI grudado em colC de sapateiro.	fonte. A 'rreoasraroeduu. a1ravs da Dueto Pro-e centro CIP saúde da Alemanna para	Edibcr invddiia a tabnca na noite anli w corrim	O , ducoes, que elinho escrevesse um texto pa raazer exames de sangue ou exigir expincaçoesSOve o escândalo do plasma oontaminado com	ohef ao 'li' ruiu oar cola. Não resistiu e uuuineçou a	selrao em 30 seaunaos. amant7, no abertura
Vus itlV fo rnecido por urna empresa do país.	c'reuivi lili ir'.esrno. Cornoetamente dopado.	de seu SI uów no Mara cana. No texto que enviou

.5 telefones desses locais tomam inundados	trooeu iria iéita e caiu na cota espalhada no	ontem a Madoi-rna. Setinho escreveu que a
dnao, ii ui desoiudado pelos bom treurrin. OCSP	torne de 32 multkres de brasileiros é o atestado00111 Dedidos de informaçóes sobre o mesmo	('//// /1/4Ç16 3assunto, O	 -41JB 9/00 lQj	 de miséria absoluta'. Cortauiu desejaiiio que abanido se instalou depois que ePâ ministro da Saúde -iorst Seehoter pediu ás	Disque-SedeX	 vnerqia da sorudarredade contagie a Iodos os

e.soas que t ivessem sofrido algurrid um urgia	Já está operando na uapital paulista o	 partiopantes co stiow. Betinho virou ta número
de 1	 um da Madonna. (lntorme. JB)partir 	exames. P a íses vizinho--	Dusque-Sedex. serviço dos Correios de coleta a	-. 	-
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risco do Estado.
dePutad0s Geraldo Rezende

pØ) e Márcio Miranda (PRN)
,resenteS à reunião na manhã
manifestaram-se favoráveis

Defesa Social
A Comissão de Defesa Social,

presidida pelo deputado Francisco
Ramalho (PSDB), rejeitou, na última
quarta-feira, requerimento de autoria
do deputado Antônio Carlos Pereira

(PT), pedindo ao Governo do Estado
a demissão imediata do Secretário de
Estado de Segurança Pública. Tam-
bém estiveram presentes à reunião os
deputados Cóssimo Freitas (PMDB) e
Geraldo da Costa Pereira (PMDB).

oaineI
MINISTÉRIO PÚBLICO

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais
solicitou ao Ministério Público a adoção das
medidas necessárias à apuração de possíveis irre-
gularidades na utilização de subvenções sociais
destinadas a entidades assistenciais, conforme
notícias que têm sido veiculadas pela imprensa nos
últimos dias. O presidente da Assembléia, deputa-
do José Ferraz, entregou ao procurador-geral de
Justiça em exercício, Américo Caixeta Santana,
oficio encaminhando requerimento do deputado
Ermano Batista (PL), aprovado em Plenário por
47 votos a 8, na manhã de ontem, no sentido de
que o Ministério Público investigue o assunto.
Foram anexadas ao oficio cópias de matérias
jornalísticas e de requerimento da deputada Elisa
Alves (PSC), também pedindo que o Ministério
Público apure os fatos noticiados envolvendo a
sua pessoa.

Após recebera solicitação, Américo Caixeta
Santana informou que o assunto seria entregue
para a assessoria técnica, encarregada de estudar
a matéria e emitir parecer a ser apreciado pelo
procurador-geral. O Ministério Público tem po-
deres para fazer uma investigação ampla, não se
restringindo, necessariamente, aos nomes aponta-
dos pelos denunciantes, esclareceu.

De acordo com o presidente da Assembléia,
deputado José Ferraz, a questão está, agora, sob
a responsabilidade do Ministério Público, e a
Assembléia vai fazer de tudo para facilitar as
investigações. Acompanharam José Ferraz os
deputados Ajalmar Silva (PRN) e Ermano Batista
(PL).
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PROGRAMAÇÃO DO ASSEMBLÉIA
INFORMA PARA O DIA 5/11/93 -
SEXTA-FEIRA

EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 12h58min; Alterosa 13h10min; Record
1 8h30min; Manchete 19h5min; Bandeirantes
19h15mjn e TV Minas 22h30min)
Tema: DENÚNCIAS II
Resumo: Por 47 votos a favor e 8 contra, o Plenário
da Assembléia decidiu que a apuração de denúncias
envolvendo entidades assistenciais será feita pelo
Ministério Público, e não através de CPI, como
queria a Oposição.

Entrevistas: dep. José Ferraz, presidente da As-
sembléia; dep. Ajalmar Silva (PRN); Américo
Caixeta Santana, procurador-geral de Justiça
EMISSORAS DE TV - INTERIOR

(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo
Uberlândia 12h54min; TV Sul de Minas
Varginha 12h54min; TV Leste Governador
Valadares 12h54mjn; TV Montes Claros
12h54min; TV Pontal Ituiutaba 12h54mjn e TV
Jaguara Araxá 12h54min).
Tema: ELEIÇÃO DE DIRETORAS
Resumo: De autoria do deputado Álvaro Antônio,
um documento propondo o fim das eleições para
diretoras de escolas públicas conseguiu assinaturas
de muitos deputados, que, diante dos argumentos

expostos pelo secretário de Educação
dos Mares Guia, reavaliaram o documento
retiraram suas assinaturas,	 e

Entrevistas: dep. Alvaro Antônio, autor da j
ciativa; dep. Maria José Haueisen, PT; WaJ
dos Mares Guia, secretário da Educação;
PénclesFerreira, PSDB; dep. JoséLavjola,p
EMISSORAS DE RÁDIO

(Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (Pai)
20h45min; América (AM) 11h40min; Anta.
na-! (FM) 7horas; Atalaia (AM) 20 horas;
(FM) 7 horas; Capital (AM) 18h55min; Cj
de (FM) 20h30min; Cultura (AM) 21 ho
DeI Rey (FM) 8 horas; Extra (FM) 7 horaz
Globo (AM) 19 horas; Guarani (AM) 9 hora
Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21
horas; Inconfidência (AM) 12h30mjn;
Transamérica (FM) 7 horas e Líder (FM) 20
horas.)

Tema: CENSO CULTURAL
Resumo: O lançamento do Censo Cultural em
solenidade na Assembléia pode propiciar a Minas
um cadastro atualizado dos artistas e produtora
culturais, além de melhorar o registro dos bens
culturais e naturais já existentes.
Entrevistas: dep. Cóssimo Freitas, pres. daComis-
são de Cultura; Silvana Cóser, superintendente de
Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura

MESA DA ASSEMBLÉIA
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