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ordem do dia
A Reunião Ordinária destina-se

à apreciação das seguintes matéri-
as:
- requerimento n° 4.803/93, do de-

putado Hely Tarquínio, pedindo in-
formação ao Presidente do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Ge-
rais, referente aos custos do Insti-
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E seu rax ate as En.

tuto do Coração de Minas Gerais - dação Rural Mineira - Colonização e
CARDIOMINAS. Desenvolvimento Agrário e dá outras
- votação, em 2° turno, do PI, o providências.
1.704/93, do governador do Estado, -discussão, em l turno, do PL n°999/
que dispõe sobre a recomposição e o 92, do deputado Geraldo da Costa
reajustamento dos valores dos ven- Pereira, que autoriza o Poder Executi-
cimentos dos servidores do Instituto vo a criar normas para doação de

1.324/93, do deputado
Henriques, que limita valore
tas aos devedores do Estado.
- discussão, em 20 turno, do p1
840/92, do governador do
que contém normas de exe
penal.

Estadual de Florestas, do Instituto Órgãos para transplante.	 - discussão e votação de parecern
Mineiro de Agropecuária, e da Fun- - discussão, em 1° turno, do PL n° de redação final.

IRREGULARIDADES EM MORADI-

AS POPULARES

Superfaturamento, utilização de
material de má qualidade, distorções
nos valores das prestações e infra-
estrutura urbana precária. Estes são
alguns dos problemas constadados nos
conjuntos habitacionais "Sylvio Pe-
reira 1 e II", em Coronel Fabriciano,
pela Comissão Especial incumbida de
averiguar as irregularidades na cons-
trução de moradias populares
financiadas pela Caixa Econômica
Federal, no Estado, após 1990.

Na última quinta-feira, 11, os mem-
bros da Comissão estiveram naquela
cidade do Vale do Aço a requerimen-

to do deputado Ivo José (PT), quando
reuniram-se, em audiência pública,
com representantes de associações de
moradores, de entidades de mutuári-
os e vereadores. A audiência foi
presidida pelo deputado Dilzon Melo
(PTB) e contou ainda com as presen-
ças dos deputados Gilmar Machado
(PT), relator da Comissão, e Márcio

Miranda (PRN), autor do requerimen-
to que deu origem à Comissão
Especial. Coronel Fabriciano foi a ter-
ceira cidade a ser visitada pela
Comissão, para que os parlamentares
pudessem verificar "in loco" as de-
núncias de irregularidades. Os
deputadosjá haviam estado, anterior-
mente, em Uberlândia e Capinópolis,
no Triângulo Mineiro.

Os conjuntos habitacionais "Sylvio
Pereira 1 e II" têm 1.743 casas, de
apenas 21 metros quadrados de área
construída, e os moradores pagam
prestações que variam de CR$ 5 a
CR$ 26 mil cruzeiros. O custo das
casas, da ordem de US$240 por metro
quadrado, foi considerado pelo depu-
tado Dilzon Melo como sendo "muito
elevado" para o padrão das constru-
ções. A infra-estrutura dos conjuntos
também apresenta inúmeros proble-
mas relacionados à rede pluvial e
sistema de esgoto. "Uma vergonha. O
que estamos vendo já é motivo para a
constituição de uma Comissão Parla-

painel

1ANCHETES
O Estado de S. Paulo	OESP
3 Devassa Vai alcançar 63 estatais
3 Emendas 00 PT ackcaram cinreiro cc FAT

em Navios
3 Vazamento aiuda denutado

jornal Tarde	 JT
3 Anão fura siaiio da CPI
3 6 emendas cc cotista favorecem estaleiros
3 evassa nas estatais

Folha de S. Paulo	FSP
3 Moreira rei emencas oe hosoimais

fantasmas
3 Detenho e morto em receliáo
3 Riaotto auer investigar Quércia

Jornal do Brasil	 JE
3 Su premo rea p re inquerito da Vaso
3 Manoel Moreira vai depor amanná na CPI
3 Servidores oeroerao 251 nos salários

O Globo	 OG
3 Contas investigadas pela CP!

movimentaram USS 100 milhões
3 Bicheiro sai ca cadeia para fazer visita

social
3 Deputado obtém pais sigilosos em poder

da CPI

Correio Braziliense - DF
CPI acha inevitável depoimento de Ibsen

Zero Hora - RS
Os anões na montanha de dólares

O Popular - GO
°olícia Federai vai p edir explicações para
Ibsen

O Povo - CE
CPI quer saber quem pagou milhões para
Ibsen

Gazeta do Povo - PR
CPI quer saber origem de USS 1 milhão de
Ibsen

A Tarde - BA
CPI apura com pra de projetos da Sudene
com dinheiro sujo

A Crítica - AM
Governo executa divida da Vaso

A Notícia - SC
Fiúza comprou quatro projetos da Sudene

Jornal do Commercio - PE
Fiúza avisa: é candidato à reeleição

FUNDO ICATU RENDA FIXA DI-
o mais rentável há 21 mesea.

pritabilidade acumulada ao ano: 15,95

ACONTECE NESTA TERÇA
3 Depoimentos adiados	 Siva, começa a terceira caravana cc sua dum-

A OPI do Orçamento aaiou cor 24 horas o	cunha eitorai a	csoénca au Reoúcioa,
ccooimento 005 de putados Manoel Morera	LJIa sai hoje ce Sao Palro cara urna visita aos
,aMDB.SP). Jose Geraldo Ribeiro (PMDB-MGI	Estados de Roraima e Arnaoa. O' -,ircual senci-
e Oeneoaco Correia (PMDB-EA), Manuei Mc-	dato do PT chega amanna a Eoa Vista iPPA e
-era vai de por amannã à rarce. Na reunião	em seguida seaue cara a maiaca co Es-
saministrativa cc ncie. a CPI deve ceccir score	rnaroK1 na cicade de Normáncia (PP). O roteiro
cvce nomes e entidades due ceverao ter o	termina na p roxima seciücda-teira,

scuo bancaria e riscal cuepracos.	 3 Atividade industrial:i Auditores vão ao Sul	 A Ocnfederacao Nac:onai cru naustria .ClI
ois auditores ca CPI do Orçamento viaiam ao	dMJIaa os indicadores incustinai, rererentes ao

	

o Grance co Sul cara tentar cescoorir se o	mês de setembro em entrevista a im p rensa as
ce p ulado ibsen Pinheiro iPMDB-PS) usou o	14h30 no Rio. O estudo, reaezaco pelo Oscar-
croono dinheiro cara a pnr seis cadernetas cc	tamento Econômico ca enticace. mostra cueccu panca na Caxa Econômica Federai no valor nouve reduçao da ativicace incuulrial. em rea-cc USS 160 mil. Eles também vão investigaras
contas de Ibsen Pinheiro no Banrisui e no San-	çao a agosto.
cc Merdionai Leia mais na Política	 3 Cardoso busca apoio

3 Projeto impede renúncias	 Ci ministro ca Fazenca, Fernanco Henr'cue
Ci de putado tecerei Jose Dirceu	acre-	aro asa,se encontra com a governador au

Bahsi. Antônio Carbs Maoainaes. cara octersenta na Câmara Projeto de Lei cue torna sem
credo os cedidos cc renúncia cc panamentares	apoio do PFL na aorovaçac co p iano eccnõrni-
ccc esteiam soe investigaçac de Comissoes	co. que inclui aluste mivoai. O PEL não aceita a
Padamentares cc inauérito. O croeto visa im-	vusoensao ou aimeraoao nos runcos de cartioi-
pecir p ue os caramentares invernmados cela	oaçao dos Estados e municicús.
OPI do Orçamento renunciem a seus cercos 3 Expulsão dos sem-terra
para não serem cassados.	 O governo do Estado de São Paujo pode iniciar

3 Aliança	 a retirada das 6.5 mil ressoas aue ocu pam na
O cresidente do PSDB, lasso Jereasati, e o	um mês as fazencas Jangada e Ribeirao aos
também tucano Oiro Gos, covernador ao	Buates. em Getulina. As 1 4h. o covemaaor Luz
Ceará, se reunem. em Brasilia, m o senaaor	Antônio Fleumv Filho receoe o ministro da Aan-
Pedro Sirnon (PMDB-RS) e o ministro da Prev	cultura, Dejadir Dal pascuaie, e o oresOente
dência, Antônio Entto (PMDB-PS), cara tentar	nacenaldo Inora, Oswado Russo, para discutir
uma aliança para as eleiçoes cc i4. Política	o assunto. O Incra deve conouir hoje o iaudo

3 Caravana eleitoral	 sobre a p rodutividade das duas fazendas pau-
0 presdente naconal do P1. Luiz Inácio Lula da	latas. Leia maio na Geral

REVISTAS
Vela	 loto E
Até tu, Iboen?	 A guerra doe arapongaa - Esciona g em e intrigas
Um baivarte do Congresso naufraga em dólares revelam segredos e es palham Qênico entre os
suspenos	 políticos
Dez anos na Câmara, marcados cor uma atuação Histórias p ue podenam ter saldo de livros ou til -
destacada em momentos importantes. fizeram ao mes de es p iona gem estão povoando os correcto-
deputado gaucho Ibsen Pinheiro um dos simpolos res de Brasília, O 'arapcnaa , como sao ocnneci-
do Leg islatrvo. Foi ele auem comandou a histórica dos os espiões no País, estão portoda parte. Es
sessão do im peacnment do ex- p residente Fer- espionam para a polícia e para os pcutos. Suo
nando Colior. E ele cuem. 'para surpresa geral.	dealistas. corno os que militam cara o PT. ou
está para nautragar sob o peso cc USS 1 milhão cumprem suas missões em troca de favores das

autoridades. Muitos são, reoonnemdamente, cri-encontrados em suas contas bancarias. As expi minosos que prestam favores à porca em trocacações oferecidas peio de p utado não se susten- de vista grossa para seus delitos. Entre os pclíti-
tam. Ibsen mantém na muito relações mamado que cos, a atuação dos informantes do PT. que amir-
ametosas com os 'anões' da Comissão de Orça- mam estarem apenas tiscal p ando, causa rnta-
mento. Em 1991 esteve com Genebaldo Corrêa, ção. Nos g abinetes dos de p utados petistas o ira-
Manoel Moreira. Cd Carvalho- e Jose Geraldo balho de coleta de provas para a CP! do Orça-
Ribeiro em um cruzeiro pelas ilhas gregas. A bis- mente dura de 14 a 15 horas por dia. O denutado
tóna de que recebeu USS 35 mil de Genebaldo Benito Gama, do PMDB, escalado na CPI do PC.
em pagamento a uma caminhonete F . 1000 está é outro que não se cansa de colher provas contra
sendo comparada à de Collor em relação à Fiat os anões do Orçamento. Foi ele quem conseguiu.
Elba para pelo escuema PC. Amigos de Ibsen no ultimo momento, reverter o depoimento de Cid
acham que ele deveria renunciar. sob o argumen . Carvalho, que negava ter reoebdo cheques de
to de que uma figura de sua estatura não podena João Alves. Os cheque foram apresentados por
sequerser chamada a depor na CPI.	 Bento à CRI.
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Comercial	 Paralelo	 Turiamo

11111	196,090 Id	1 90.092 (v)	193.00 (o)	195,00 (v)	187.00 (c)	193.00 (V)

12111	199,735 (o)	199.745 (v)	199.50 (c) 200.50 (v)	139.50 (c)	19050(v)
12(11	Cotação no Rio de Janeiro	197,00 (c) 200,00 (v)	138.00 (o) 19700(v)
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IPC Fi pe(l'auadnsse-nananovembrol 3589% 1	Pou pança: (10111) 34.83021í
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Derrota do Nafta
Pesquisa da agência "Associated Press"
mostra q ue o Congresso americano está mais
inclinado a rejeitar o Acordo de Livre
Comércio da América do Norte (Nafta). o que
pode criar sérios problemas para o governo
do p residente Bili Clinton. Para o Clinton a
aprovação do Nafta é de vital importância.
pois sua rejeição tornaria mais complexas as
negociações com a CE (especialmente a
França), sobre liberação do comércio mundial.
(OESP 1 e B81JT 1 1,SP 2-91J8 910G 13)
Mafioso morto
Morreu ontem de ataque cardíaco em prisão
da Itália o mafioso Luciano Liggio, aos 68

anos. Apontado como um dos "chefões
históncos" da Máf ia e "cape" do clã dos
Corleone. um dos grupes mais violentos da
Sicilia. Liggio cumpria pena de prisão perpetua
desde 1984 na penitenciária sarda de Bade
Carros, (OESPA 1 11JT 1 I/FSP2-8/OG 12)
Tensão aumenta
Homens fortemente armados emboscaram e
mataram ontem Mouin Shabay'tah. de 58
anos, líder da Fatah, a facção de Yasser
Arafat na Org anização para Libertação da
Palestina, no Líbano. Nenhum grupo assumiu
a responsabilidade pelo atentado, mas
dirigentes da OLP culparam o serviço secreto
israelense. O novo incidente acrescenta mais

tensão às relações entre Israel e a OLP. -
abaladas nos últimos três dias por ameaças
mútuas de rompimento do acordo de paz
assinado em setemoro. '0ESPA11/JT
121FSP 1 e2-8/JB8/QQ /3)
Yeltsin insiste
O presidente russo, Bóris Yejtsin. afirmou 3

jornal lzveetja q ue não vai voltar atras sli
decisão de reduzir seu mandato em dos ano-
e antecioar as eleiçs para junho de 1994.
Detenceu, Porém, o gol pe de outubro pomo
única forma de abrir o caminho para a	

° atransição económica num pais "acostum
ditadores e caudilhos". (JT 121FSP281J8
8/OG 12)
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ECONOMIA
Devassa em 63 estatais
O Tribunal de Contas da União (TCU) vai
realizar uma fiscalização especial em 63
estatais etundaçàes. de um total de 256
dessas entidades, Serão verificadas as três
ultimas liotaçães de cada uma das empresas.
para se saber se a nova lei das cencorrências,
aprovada em julho pelo Executivo, foi bubada.
O resultado deste trabalho será confrontado
com o levantamento, que está sendo fedo pelo
TCU. dos contratos de licáação firmados pelos
ministérios e empresas do governo com oito
grandes empreiteiras. O objetivo é verificar se
há envolvimento entre as empresas cúblicas e
construtoras. (Cleber Praxedes - OESP 1. BI
eB3/JTr e7)
Semana à francesa
O debate soore a semana de quatro dias de
trabalho. aprovada pelo Senado da França,
ganha dimensôes internacionais. Na
Alemanha, o sindicato dos metalúr g icos e a
diretoria da Volkswagen AG discutem a
proposta de redução dos dias de,trabalho
como alternativa para evitar a dis pensa de
quase 30': de trabalhadores, lá anunciada
pela empresa, No Brasil, mudos empresários
consideram uma tendência mundial.
especialmente na Europa unrtioada. Mas isso
não si g nifica, avaliam, que a idéia seja
auto-aplicável no País. Já para o presidente da
CUT. Jair Menegi a adoção da idéia no
Brasil evharia o aumento do desemprego.
(Real/Júnior. Wil/iam Waack, Fernando
Pesciotia e Marli Olmos - OESP 88)
Privatização da PQU
Dirigentes das empresas interessadas na
compra da Petroquímica União (POU) estão
certos de que o leilão da estatal será realizado
sexta-teira, apesar da indefinição quanto ao
preço da sua principal matéria-prima, a nafta.
Esses empresários acham que o preço da
nafta está acima aa realidade do mercado
internacional, A Petrobrás e o Ministério da
Fazenca, porém, não se mostram dispostos a

'	c.,,.l,,._.,_

MERCADO FINANCEIRO
À espera de um novo choque

O ministro nega, o governo desmente e o
mercado aguarda. Não adiantam mais os des-
mentidos de que não haverá um choque eco-
nômico para "quebrar" a inércia da inflação.
Os indícios mais fortes, segundo o próprio
mercado, são os anúncios de iniciativas para
equilibrar o Orçamento de 94. Essa é a senha
para a deflagração de um pacote de medidas
capazes de reverter as expectativas inflaoio-
narias. O governo já deixou claro que não
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ATdbOU navios	 apresentou outras emendas. que che g am a USS Líder contra Ouércia

F	Mar Laura (PT-DF1 fez 16 emendas	1.820 milhão. para obras inexistentes. incluindo	o lidem do PMDB na Câmara, Germano Ricottc.IIIIaida
itO. no VbrtOtal eq uivalente a ussáo	hospitais fantasmas, (Américo Marcos FSP 1	(RS). defendeu ontem uma devassa nas cantas

-. pata que a Petrobrás pudesse pagar uma	e1-7)	 do ex-governador Orestes Quércia e cc outras
dei navios Urna carta do	 Nova pista de Beth	 lideranças políticas. Ri gcttc consiPerou•11,,iienda	sto dos Petroleiros HeflykD	O senador Eduardo Suplrcy (PT-SP) encontrou	prejudicial ao Congresso a neaaçao co Pedido

j
t etoao presidente da CPI do	nova pista de que Ana Elizabeth Lotrano dos	de q uebra de sigilo bancaria cc uuercia curante

de	

Passarinho (P-PA).	Santos. a desaparecida mulher do ex-assessor	a CPI da Vasp. "Quem não ceve nao teme
rte desse dinheiro foi obtido junto	do Orçamento José Carlos dos Santos. está	comentou. (FSP 1 e 1-10)
rraio aoTralhad0r (FAT). O	viva. E que a com panhia telefônica de Newark.	PMDB procura aliado	EsprCa0Amm (RPR-SC) suspeita que a	em Nova Jersey (EUA). informou à Embratel.	o PMDB. ameaçado de imølcdir comas

fienhafavoredido estaleiros e q uera	após solicitação de Suplii, que existe naquela	investigações da CPI do Orçamente tenta_aodO caso. O presidente do P7. Luiz	cidade uma assinante chamada Ana Eizabeth L.	garantir. ao mesmo tempo, a socrevrvência e ada Silva, disse que apresentar	dos Santos. O ministro da Justiça. Maurício	eleição do sucessor do presidente Itamar

	

é função dos deputados, crime é receoer	Correia. vai pedir ao ltamaraty que descubra a	Franco. O autodenominado "grupo ético" cio,.opara W. (Venda Cá/ia - OESP 1 e	identidade da assinante do telefone, (OESP	partido, que lidera a operação. não descarta a
IsUTI e3)	 A7/JT 1 e 61FSP 1-81J82/OG 4)	 possibilidade de uma aliança com o PSDB,
T,eS 0 na CPI	 Auditoria para Ibsen	 (Marta Salomon—OESP f 8A5/JT5
OdeCuta o Manoel Moreira (PMDB-SP)	A CPI do Orçamento vai enviar dois auditores	PT de Londres caça PCaonseguiu a oópia de um documento da	ao Rio Grande do Sul para investicar a cricem	núcleo do P7 em Londres inciaterrai. com
51 ressao de assuntos oatrimoniae da CPI	do dinheiro usado pelo deputado ILsen Pinheiro	cerca de 40 brasileiros filiados esta aludando a
doorçamento que serviria de prova contra eie.	(PMDB-RS) na abertura de seis cadernetas de	polícia britânica Scotland Yard a caçar PCTraia-se de uma relação de vários bens q ue	poupança. no valor total de USS 160 mil, na	Fanas no país. Ontem lançou uma campanha
Molera não declarou à Receita Federal, Para o	Caixa-Econõmica Federal em 9 de março de	para esclarecer aos londrinos cue os crimesOenadOr da subcomissâo. senador Paulo	iggo. Para Ibsen. a CPI cometeu eq uivccos ao	cometidos por PC não se com p aram aos cc(PSB-RS) o vazamento dessas	considerar como dinheiro novo a movimentação	Ronald Biggs, um forag ido da Doia iocai quemesfacita as res postas de Moreira	de um mesmo recurso de uma a q ência bancaria	se exilou no Brasil e não roi exrraanadc PC
diøIleseu depoimento. ((OESP 1 eAl/JT 1 e	para outra. (JT51FSP 1-91JB 1 e 3)	 desapareceu há duas semanas, quando a

FSP 1-5106 1 e 4)	 Empreiteiros vão depor	 Justiça bntânica decretou a sua prisão
Caisaçãoara Moreira	 0 presidente da CPI. senador Jarbas	 preventiva, o núcleo do PT espalhou cartazes
Aaiboomrssao de assuntos patrimoniais da CPI	Passarinho (PPR-PA). quem convocar os donos	pela cidade com a foto de PC e a expressão
óli recomendar a cassação do deputado por	das empreiteiras ligadas ao Escândalo do	"wanted" (procurado). (OESP 1 e A811(T6IrSP
hilia de decoro paitamentar. Além de suspeito	Orçamento para depor nas próximas semanas,	1 - 10)

ennqueoimento ilícito. Moreira, que é iigaoo	Passarinho quer iniciar a apuração das
ioex-govemador Orestes Quércia, apresentou	atividades das empreiteiras para depois abrir	ESTADÃO NO AR.i*idas ao Orçamento favorecendo a	 uma CPI es pecifica. Oito empreiteiras já foram
.piteira DÁS com a liberação de USS 100	citadas na CPI: Tratex, CBPO, Andrade	 DISQUE 900-0700 (SP) 1
e*iâes para a construção da nova sede do	Gutierrez. Servaz, OAS, Cowan. Mendes Júnior	Indicadores e noticias em ama da Fiara Uçaçaa CP.S 175 1
Suoeror Tribunal de Justiça (STJ) (OESP 1 e	e Queróz Galv'ão. (Raquel Ulhõa e Gabriela	 34 horas re dia na Granae 5. Paulo
AYpTI e5/FSP 1-610G 1 e 4). 1 ambém	Wolihers - FSP 1-8)	 Das 20 horas as 8 hc.-as na inienc'r

GERAL
Nebe assaltada	 Bugres, em Getujina, ocupadas há mais de um	1 estranhou a saída de Zinho, ia coe isso só e
DOIS ladrões invadiram ontem de manhã a casa	mês por duas mil famílias organizadas pelo	

1 permitido em casos especiais. como morte no
da apresentadora de TV Hebe Camargo. no	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem	1 família. Amorim pedirá esclarecimentos ao
Morumbi, em São Paulo, Roubaram CrS 50 mi! .	Terma (MST). Os fazendeiros acusam o	1 titular da W Vara Criminai. iUiz LUIS Carlos
Ou. dois revólveres e o carro do filho da	governador Luiz Antônio Fleury Filho de p rotelar	Amieiro Estrella, (OG 1 e 7í
attta. no qual fugiram. Hebe, o marido e duas	O cumprimento de uma liminar de reinteoraçao
ee egadas foram trancados num quarto pelos	de posse expedida no dia 9 de outubro. (OESP
assalantes das 7h30 às 10h30. À tarde Alaide	l eAl3/JT5B/FSP 1-/O)	 COLUNAS
daSèva, uma das empregadas, identificou um	Semifinais confirmadas	 Vem aídes la4roes. O Suspeito lá rei p reso duas vezes	O diretor da CBF, Gilberto Coelho. confirmou no	A chamada paulada na inflação wrá com a inicia-por assatto, (ii 1 Cl e 04/JT 1 e 6 -B/FSP / final da norte de ontem os grupos E e F para as	irva do covemo de reajustar seus preços aoaLn'oe3-I/JB 11019 1 e 5)	 semifinais do Campeonato Brasileiro. Os times do	da ia/lição e tentar que este ihaice prevaleça.Noite em rebelião	 orupo E. como estava previsto, são Connthians,	também, para o setor privado. Os casos de resis-O detento Ricardo Silva foi morto pela PM	Iarrngo, Vitóna da Bahia e Santos, que empatou	tê,a à' adoção deste ind/co sei'ao re.sciondidosdurante rebelião de detentos no Complexo	ontem como Vasco, no Maracanã (Rio) por 1 a 1,	com pesadas importações. Para bancar isso, o
efldenciáno de M irandópojis (SP). 0 motim	Os do grupo F estão também confirmados:	governo vai se valerdos auase USS 2) b/thàes deneu às 0h30 de ontem, e os presidiários	Palmeiras, São Paulo. Guarani e Remo. A CBF	reservas cambiais. A grande irncia é a oolrt/cagssm transferência -para a capital. Três	drvua hoje oficialmente as datas e horários dos	safena] e apicaçóesrinanceiras. Zoluna do Esta-9entes de segurança foram mantidos como	jogos. (OESP 1 e El/JY 1 e 3B/FSP 1 e 4-4	dão)Ornplexoabrjq a 1.200 presos. No	Trabalho escravo	 Ameaça veladaTatuape 120 Presos desiruiram as celas do 30i	A empresa Rural Forte mantém em reqime de	Numa caixa de papelão. João Alvas diz guardar. (OESP te C5/JTÔB/Fsp e 3-310G 5j	trabalho escravo 23 plantadores que istão	pedos de 220 deputados e 40 sevracores paracalor castiga	 trabalhando no reflorestamento de uma área entre	mudanças no Orçamento. Atirrrra cue metade da0 EstÁd0 de São Paulo registrou ontem o	a Reserva do Grajaú e o restaurante Cabana da	CPI está /á mas só diinjlga os nomes depois que

.segundo dia mais quente do ano. cornos	Serra, na Zona Norte do Ao. Cada um recebe um	for pedida sua cassaçao(Painel/FSP)
mãmetrcs marcando 339 araus, A máxima	sautrro mínimo para p lantar 2.143 árvores por mês,

aldeflortoi de 344 graus em 'l de ianeiro. A	sem direito ,a toas ou carteira assinada. Os	Mais lama
ade de São Paulo também teve á maior	operânos sao obrigados,a trabaihár 12 horas	Pelo menos seis novos parlamentares susoe,tos

krn ratura desde novembro de 1985. que fo	diárias e a dormir em cub'ctjlos cobertos cor telha	de envolvimento com a má/ia do Orçamento fo-
34 .3 graus. Para hoje a previsão é de 20 a	de amianto. onde se amontoam oito beliches,	ram identificados pelas suxomissàes da CPI do

graus, mas o aquecimento pode provocar	(Marcelo Leite - JB 1 e 13)	 Orçamento, mas o comando ca wrnissao ainda
neo didiu se os inclui na lista oriaal de acusa-Nas e trovoadas no final da tarde. (OESP 1 e Liberdade suspeita	 dos. Embora aedue desxnnea'r 0v/da/mente a(ITie 58/FSp 33)	 O banqueiro do jogo do bicho José Petros.	 mação o relàtorda CPI. Rooerro Maceihães.teflfflção em São Paulo	 Zinho, ficou fora da prisão ontem por mais de	confirmou a existência de oanamenrares sob in-Iteg0 P

e

j
os 25 desemoaroacores mais	sete horas. Ele foi visitar o irmão Antônio	vestiqações periféricas Já roram revelados a-0$. o Órgão Especial do'Fribunal de Justiça	Petrus Kaljj, o Turcão, também bicheiro. preso	tra-o7a/monte os deputados Raouel Cândido

São Paulo juba amanhã o pedido de	no Instituto Penal Vieira Ferreira Neto, em	(PTB-RO) eJonrvaf Lucas PS0-84 e o ex-depu-ção federal nostado feito pebs	Niterói (Rio), O desembargador Antônio Carlos	lado Jorge Viena (PMDB-BA. linforme JB)Pfl tãnos das fazendas Janqada e Ribeirão cos 1 Amorim. Dpresidente do Tribunal de Justiça.

Indices Fipe .Estadão -
	Precoe	Preço.

Compctitivoe	Público.
14/10•3029°	14/1O•36,54'
11/11 33.37 0 c	11/11- 36,19'.
12í11 • 33,48°c	12/11. 36,56'.
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f arlao em 30 dias aos preços
servlgDs osm peÜvos e de ri oreços e tar O*O

INTERNACIONAL

Eletricas em pé de guerra
A proposta de privatização apresentada pelo
presidente da Eletrobrás, José Luis Alqueres,
que praticamente obriga a venda integral
das empresas federais de energia elétrica,
dividiu o setor. Furnas, Eletronorte. Chesf e
Eletrosul estão em guerra aberta contra a
Eletrobrás. holding do sistema, por causa da
MP escrita por Alqueres encaminhada
quarta-feira ao Ministério da Fazenda. Essas
estatais argumentam que a venda integral
do setor re p resentaria grande prejuízo à
União e aos consumidores. (OESP 851JT
81JB Eco 3)
Abertura nos postos
Os revendedores de combustíveis já podem
operar con qualquer distribuidora. A
autorização consta de portaria do Ministério
de Minas e Energia, publicada sexta-feira no
Diário Oficial da União. O objetivo da
medida, de acordo com o diretor
demissionário do Departamento Nacional de
Combustíveis (DNC). Edivaldo Amorim, é
abrir o mercado às empresa que não
pertencem ao cartel do Sindicato das
Empresas Distribuidoras de Combustíveis
(Sindicom). (Márcio de Morais - OESP 1 e
B5/JT 8)
Fraude do gás
O diretor-adjunto do Departamento Nacional
de Combustíveis (DNC), EdivaldoAmorim,
demitiu-se sexta-feira acusando o ministro de
Minas e Energia. Pauhno Cícero. e a Comissão
de Minas e Energia da Câmara dos Deputados
de fazerem 'corpo mole" na elucidação das
fraudes no pagamento de fretes de gás de
cozinha as distribuidoras. Conforme Amorim.
pelo menos a metade do dinheiro gasto em

haverão medidas que impliquem em rompi-
mento de contratos, mas nao explicou que
tipo de coisa pode vir. O câmbio é visto por
muitos como a alternativa, seja à argentina ou
à polonesa, a âncora cambial pode fazer par-
te do cardápio. Mas é especulação. assim
como tudo o que se aventou até agora. As
atenções continuam centradas no ministro
Fernando Henrique Cardoso. E a sua vez de
jogar.

Químicos, cor sua vez, denúncia fraudes de
USS 5 milhbes na estatal. ocorridas no
governo ColIor, A PF abriu inquérito para
apurar as irreg ularidades. (Mi/ton F.da Rocha
Filho - OESP 1 e B5)

em 1978.  ficou comas distrib
deMorais — OESP)	UOr

Arrocho salarial
O governo deve revogar a lei sa u',a i ufuncionansmo público e baixa,,
medida p rovisória q ue implicorá em
de 25 nos vencimentos dos sevid.4
relação a laneiro deste ano. A revogaçãoIlvaleria a partir da data-base da categare
janeiro, O obletvo é vinculares reaii
60') da arrecadação tributária da U	

a
nik,,isso. haveria uma redução de uss

no déficit orçamentário, Os militares
,3 Wh6h

beneficiados, pois teriam 35Y de aumente
gratificações. Os servidores ameaçam 
greve geral, caso o governo aceite a
elaborada pela equipe do ministro Fern,w
Henricue Cardoso, (FSP 1-1 1/J8 1 e
Excesso de farmácia
O Rio de Janeiro tem uma farmácia para
3.600 habitantes, relação muito superr
10 mil para cada estabelecimento
recomendados pela Organização Murrd
Saúde (OMS). As farmácias de grande poi
podem ter um faturamento de USS2miio
que está estimulando a Proliferação de
estabelecimentos, Neste ano, 292 farrne
droganas foram abertas no Estado do Re,
principalmente ligadas às grandes redes.
(Lei/a Youssef - .18 1 e Eco 2,'
Importados mais baratos
Os preços de alguns produtos importados
estao mais baixos do que similares nacionais
O vinho Forestier Cabernet custa CRS g,
acima dos CRS 850 do argentino Foreste
Maison, à venda no supermercado Paes
Mendonça. O pêssego Arisco é 75i'i maiscac
do que o concorrente grego Conex. que está
saindo por CRS 220 na Sendas. Os preç
im portados estão deixando de ser proibÊwos
devido à redução das alíquotas. (LediceAr&'
—OG 1 e 15)
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mentar de Inquérito no âmbito da
sembléiaLegislativa", assinalou, du-

rante a visita aos Conjuntos, após a
audiência pública, o deputado Márcio
Miranda.

Os deputados Dilzon Meio, Gilmar
Machado e Ivo José também avalia-
ram que a Comissão Especial poderá
concluir pela necessidade da CPI. As
lideranças dos mutuários de Coronel
Fabriciano ficaram de encaminhar, para
o relator da Comissão, documentos
que comprovem as irregularidades
constatadas.

RECURSOS CANCELADOS

O presidente da Assembléia
Legislativa, deputado José Ferraz, de-
cidiu, na última sexta-feira, 12,
suspender a liberação de recursos de
subvenções sociais para as 7.458 enti-
dades sociais que tiveram o registro na
Secretaria de Estado do Trabalho e
Ação Social cancelado pelo Tribunal
de Contas. A medida foi tomada dian-
te de notícias veiculadas pela imprensa
de que o Tribunal de Contas do Esta-
do considerou irregular a situação
daquelas entidades, cadastradas na
Secretaria, tendo determinado o can-
celamento dos seus registros e
estabelecido prazo para que seja pro-
videnciado o recadastramento.

Foi suspensa a liberação de recur-
sos de subvenções sociais de que trata
a Resolução n°5.129, de 28 de dezem-

bro de 1992, que se destinem a qual-
quer das pessoasjurídicas cujo registro
tenha sido apontado como irregular
na decisão da Corte de Contas. Por
isso, a presidência enviou oficio ao
Tribunal solicitando o envio à Assem-
bléia da listagem das entidades que
tiveram o registro cancelado.

INSCRIÇÕES

Começam hoje as inscrições para
o grande debate que o Poder Legisla-
tivo promove no dia 24 sobre a
destinação de verbas públicas para a
assistência social. O debate é aberto a
associações, sindicatos e todas as en-
tidades representativas da sociedade
que fizerem inscrição até o dia 22,
apresentando prova de personalidade
jurídica e indicação, por escrito, de
seu representante. (Informações pelo
telefone 296.7422)

O debate vai reunir os presidentes
dos Tribunais de Justiça e de Contas,
José Norberto Vaz de Mello e Fued
Dib, e o secretário de Estado do Pla-
nejamento, Paulo Paiva, além de outras
autoridades ligadas à questão da as-
sistência social que presidirão cinco
grupos de trabalho. Criado para dis-
cutir com amplitude, pela primeira
vez no país, a questão das subvenções
sociais, o debate vai servir de subsídio
para uma nova legislação, que poderá
inclusive integrar o Orçamento do
Estado - em tramitação na Assem-
bléia - para o exercício de 1994.

ffl
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PROGRAMAÇÃO DO ASSEM-
BLÉIA INFORMA PARA O DIA
16111193 - TERÇA-FEIRA

EMISSORAS DE TV - CAPITAL

(Globo 12h58min; Alterosa 13h10min;
Record 18h30min; Manchete 19h5min;
Bandeirantes 19h15min e TV Minas
22h3Omin)

Tema: HABITAÇÃO FABRICIANO

Resumo: Com o objetivo de apurar irregu-
laridades na construção de conjuntos
habitacionais, uma Comissão Especial da
Assembléia esteve em Coronel Fabriciano,
na terceira etapa das investigações de cam-
po.

Entrevistas: Nilton Batista Carneiro, pres.
da Associação de Moradores do Conjunto;
dep. Ivo José, PT; dep. Dilzon Mello, PTB

EMISSORAS DE TV - INTERIOR

(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Tri-
ângulo 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
l2hS4min).

Tema: HABITAÇÃO UBERLÂNDIA

Resumo: Buscando apurar denúncias de
irregularidades na construção de casas po-

pulares, uma Comissão Especial de deputa-
dos esteve em Uberlândia, a pedido da
população.

Entrevistas: Onofre Oliveira, vereador de
Uberlândia; Vicente Marinho, morador; dep.
Dilzon Mello, PTB; dep. Gilmar Machado,
PT; dep. Anderson Adauto, PMDB

EMISSORAS DE RÁDIO

(Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) 11h40min;
Antena-! (FM) 7horas; 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; Globo (AM)
19 horas; Guarani (AM) 9 horas;
Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM)
21 horas; Inconfidência (AM) 12h30min;
Transamérica (FM) 7horas e Líder(FM)
20 horas.)

Tema: HABITAÇÃO UBERLÂNDIA

Resumo: Buscando apurar denúncias de
irregularidades na construção de casas p0-

pulares, uma Comissão Especial de deputa-
dos esteve em Uberlândia, a pedido da
população.

Entrevistas: Onofre Oliveira, vereador de
Uberlândia; Vicente Marinho, morador; dep.
Gilmar Machado, PT; Anderson Adauto,
PMDB
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