
O ASSEMBLÉIA ífX r J 
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lenário encerra 
hoje suas 

atividades 

rdem do dia 
A Reunião Ordinária destina-

r:~ apreciação das seguintes ma-
l erras: 

- parecer da Comissão de Justiça 
sobre o Oficio nº 3 0/93, do Tribu-
nal de Justiça, contendo solicita- · 
ção de licença para instaurar pro-
cesso criminal contra a deputada 

Elisa Alves (reunião secreta); 
- parecer da Comissão de Justiça sobre 

o Oficio nº 18/92, do Tribunal de 
Justiça, contendo solicitação de licen-
ça para instaurar processo criminal 
contra o deputado Paulo Pettersen 
(reunião secreta); 

- eleição da Comissão Especial para 
emitir parecer sobre a admissão da 

acusação, por crime de responsa-
bilidade, contra o ex-governador 
Newton Cardoso; 

- discussão, em 1 º turno, do PL nº 
1. 842/93, do governador do Esta-
do, que reorganiza o Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências; 
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- discussão, em 1 º turno, do PL nº 
1.843/93, do governador do Esta-
do, que reorganiza a autarquia Ins-
tituto de Previdência dos Servido-
res Militares do Estado de Minas 
Gerais, introduz alterações na es-
trutura orgânica de Secretarias de 
Estado e dá outras providências; 

- discussão, em 1 º turno, do PL nº 
1.844/93, do governador do Esta-
do, que autoriza o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Esta-
do de Minas Gerais a instituir a 
cobrança de pedágio em rodovia 
sob sua jurisdição e dá outras pro-
vidências; 

- discussão, em 1 º turno, do PL nº 
1.845/93 , do governador do Esta-
do, que cria o Fundo Penitenciário 
Estadual e dá outras providências; 

- discussão, em 1 º turno, do PL nº 
1.846/93, do governador do Esta-. 
do, que autoriza a concesão de 

plenário 
Foi eleita ontem, na Reunião Ordi-

nária, a Comissão Representativa da 
Assembléia, presidida pelo deputado 
José Ferraz. A Comissão é integrada 
pelos seguintes deputados : pelo Bloco 
de Reorganização Democrática - An-
tônio Júlio, Andersen Adauto, José 
Laviola, Arnaldo Canarinho. Sebasti-
ão Costa, Dilzon Melo, Álvaro Antô-
nio, Ermano Batista, Aílton Vilela e 
Ajalmar Silva; pelo PT, Roberto Car-
valho e Gilmar Machado 

ORADORES 
Resposta I 

O deputado Bené Guedes (PTB) 
falou sobre a representação encami-
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garantia do Estado de Minas Gerais 
em operação que menciona; 

- discussão, em 2° turno, do PL nº 
1.149/92, do governador do Estado, 
que autoriza a permuta de imóveis 
com o município de Ipatinga; 

-discussão, em 1 ºturno, do Projeto de 
Lei Complementar nº 30/93, do go-
vernador do Estado, que acrescenta 
parágrafo ao art. 13 6 da Lei nº 5. 3O1 , 
de 16110/1969; 

- discussão, em 1 º turno, do PL nº 
1. 818/93 , do deputado Cleuber Car-
neiro, que dá nova redação ao § 2° do 
art. 11 e ao art. 30 da Lei nº 11.020, 
de 8/1/93 (alienação ou concessão 
de terra pública); 

- discussão, em 2° turno, do PL nº 
1.446/93, do deputado João Batista, 
que dispõe sobre a publicação, no 
órgão de imprensa oficial do Estado, 
dos nomes dos devedores de multas 
por poluição e degradação ambiental; 

nhada ao Ministério Público pelo de-
putado Antônio Carlos Pereira (PT), 
apontando indícios de irregularidade 
na Associação Beneficente Dom Del-
fim, supostamente presidida pela mu-
lher do deputado. Bené Guedes afir-
mou que a representação será invalida-
da, porque a Associação já apresentou 
cópia da documentação que comprova 
sua existência. O deputado defendeu-
se contra as denúncias, afirmando que 
seu patrimônio é antigo e anterior a seu 
mandato. O corregedor da Casa criti-
cou ainda o PT e o deputado Antônio 
Carlos Pereira, afirmando que os par-
tidos populares podem ficar desmora-
lizados, se não atentarem para o desen-

- discussão e votação de pareceres 
de redação final. 

A Reunião Extraordinária des1;. 
na-se à apreciação das seguintes 
matérias: 
- pareceres da Comissão de Justiça 

sobre solicitações de licença para 
instaurar processo criminal contra 
deputados (primeira fase, reunião 
secreta); 

-PL nº 1.149/93, do governador do 
Estado; 

- PL nº 1.446/93, do deputado João 
Batista; 

- PL nº 1.818/93, do deputado 
Cleuber Carneiro; 

- discussão e votação de pareceres 
de redação final ; 

- eleição da Comissão Especial para 
emitir parecer sobre a admissão da 
acusação, por crime de responsa-
bilidade, contra o ex-governador 
do Estado, dr. Newton Cardoso. 

volvimento de uma "classe inepta, im-
produtiva e mesquinha' ', que aprovei-
ta-se do momento de "caça aos cor-
ruptos" para levantar calúnias contra 
pessoas honestas. 

Resposta II 
Também o deputado Jaime Martins 

(PFL) defendeu-se das acusações fei-
tas pelo deputado Antônio Carlos Pe-
reira sobre distribuição ilegal de ver-
bas à "Fundação Jaime Martins". de 
Divinópolis. Segundo Martins, Carlão 
está espalhando terror e jogando vene-
no nos corredores da Casa, envolven-
do pessoas boas e corretas. O deput~
do afirmou que pedirá à Mesa provi-
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dências no sentido de punir os deputa-
dos que fazem acusações levianas a 
outros colegas. Martins lembrou que é 
importante "lavar a roupa suja" mas 
que é preciso pôr um fim à onda de 
denúncias irresponsáveis. Ele falou 
ainda que as comas do PT e de diversos 
sindicalistas est40 começando a ser 
devassadas e que, assim, o país vai 
saber como é aplicado o dinheiro pú-
blico que os parlamentares do PT doam 
ao partido e ninguém sabe o que dele 

comissões 
CONJUNTOS 
HABITACIONAIS 

A Comissão Especial formada para 
verificar denúncias de irregularidades 
na construção de conjuntos 
habitacionais foi, na última segunda-
feira, a Uberaba. Os deputados consta-
taram que 3 5% das casas construídas 
nos conuntos Uberaba-1, Uberaba-2 e 
Jardim Primavera foram adquiridas por 
pessoas que já possuem imóveis. Atra-
vés do tráfico de influência junto às 
autoridades locais, os falsos mutuários 
ou "atravessadores", como são cha-
mados em Uberaba, adquiriram as ca-
sas para especulação imobiliária. 

O presidente da Comissão Especi-
al , deputado Andersen Adauto 
(PMDB) e o relator, deputado Gilmar 
Machado (PT), reuniram-se com mu-
tuários e vereadores na Câmara Muni-
cipal de Uberaba, onde ouviram várias 
queixas, como a de uso, nas constru-
ções, de material inferior ao especifi-
cado nos contratos. Os mutuários dis-
seram, também, que as empreiteiras 
receberam recursos da Caixa Econô-
mica Federal para obras de infra-estru-
tura e passaram a cobrar pelas mes-
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é feito . Martins questionou ainda de 
onde vem o dinheiro que financia as 
viagens de Lula, presidente do PT. 

Medicina 
O deputado Márcio Miranda (PRN) 

falou em homenagem aos 60 anos de 
carreira do médico Otaviano Rodrigues 
dos Santos, pai do dr. Anielo Greco 
dos Santos, médico da Gerência de 
Saúde e Assistência. Natural de 
Divinópolis. Dr. Otaviano continua 

mas, ameaçando não entregar as casas 
àqueles que não pagarem a 
complementação das prestações. 

Os deputados compararam as pres-
tações cobradas de mutuários em cida-
des diferentes e querem saber porque 
os valores são diferentes para imóveis 
com as mesmas dimensões. Andersen 
Adauto vai encaminhar solicitações à 
Caixa Econômica Federal para checar 
os contratos; à Cemig - regional de 
Uberaba - e à Prefeitura Municipal de 
Uberaba para obter informações sobre 
a aprovação de loteamentos, repasse 
de recursos para rede de água e esgoto 
e de energia elétrica para as concessi-
onárias. A intenção é confrontar 
cronogramas de execução de obras 
com informes físicos e financeiros, e 
um quadro geral de todos os empreen-
dimentos, com parâmetros de preços e 
valores que a CEF adotava para cada 
empreendimento e tipo de edificação. 

MEIO AMBIENTE 
A Comissão de Meio Ambiente, 

presidida pelo deputado Ronaldo 
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clinicando, aos 85 anos de idade e, 
além das inquestionáveis qualidades 
profissionais, é homem de grande va-
lor moral e humanitário. Especialista 
em Medicina do Trabalho, foi o pri-
meiro médico da antiga Rede Mineira 
de Viação, em Divinópolis. Recebeu 
diversas homenagens e títulos 
honoríficos ao longo de sua carreira e 
especializou-se também em 
cardiologia, pneumologia e geriatria-
gerontologia. 

Vasconcellos (PL), aprovou ontem 
parecer de 2º turno do deputado Miguel 
Barbosa (PPR) sobre o PL nº 1.446/ 
93, que dispõe sobre a publicação, no 
órgão de Imprensa Oficial do Estado, 
dos nomes dos devedores de multas 
por poluição e degradação ambiental. 
O parecer, de autoria do deputado 
João Batista (PDT), foi aprovado com 
a emenda nº 1. De acordo com o 
projeto, essa publicação deverá ser 
feita no Dia Mundial do Meio Ambien-
te, 5 de junho. Também foi aprovado 
um requerimento que dispensa a apre-
ciação do Plenário. 

Ontem, última reunião da Comis-
são , os deputados Ronaldo 
Vasconcellos e Ivo José elogiaram a 
atuação dos consultores e secretários 
da Comissão por terem, juntos, de-
sempenhado um bom trabalho de dis-
cussão sobre os problemas na área 
ambiental neste semestre. Participa-
ram da reunião os deputados Ivo José 
(PT), Ronaldo Vasconcellos (PL ), 
Miguel Barbosa (PPR) e João Batista 
(PDT). 
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EDUCAÇÃO 
A Comissão de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo e Lazer, presidida 
pelo deputado Cóssimo Freitas 
(PMDB), aprovou ontem parecer do 
deputado Francisco Ramalho (PSDB) 
sobre o PL nº 1.633/93, do deputado 
Célio de Oliveira (PRS), que torna 
obrigatórios os exames parasito lógicos 
de fezes e de urina rotina a todos os 
alunos da primeira a quarta séries do 1 º 
grau da rede estadual de ensino, na 
forma do substitutivo nº 1. Também 
aprovado um requerimento que dis-
pensa a apreciação do Plenário. O 
projeto declarando de utilidade públi-
ca entidade social, de autoria do depu-
tado Cleuber Carneiro (PFL ), foi reti-
rado a pedido do autor. Na mesma 
reunião, foi aprovado requerimento de 
autoria do deputado Gilmar Machado 
(PT), encaminhado pelo deputado Ivo 
José (PT), requerendo que os servido-
res das Delegacias Regionais de Ensi-
no e da Secretaria Estadual de Ensino 
também sejam contemplados no Plano 
de Carreira do Magistério, sob o 
argumento "da necessidade de se for-
mar uma carreira única, sem distin-
ções". 

Também aprovados 13 pareceres 
de redação final sobre projetos de de-
claração de utilidade pública. 

TERRAS PÚBLICAS 
As alterações propostas para a Lei 

11.020, de 8 de janeiro de 1993, que 
trata das terras públicas, apresentadas 
através do PL l.818/93 , de autoria do 
deputado Cleuber Carneiro (PFL ), fo-
ram consideradas constitucionais pelo 
advogado da Ruralminas, Antônio 
Claret. Ele participou ontem da reu-
nião conjunta das comissões de Cons-
tituição e Justiça, de Agropecuária e 
de Política Rural e de Fiscalização 
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Financeira e Orçamentária para escla-
recer dúvidas que ainda estavam pen-
dentes em relação ao projeto de lei . 
Apesar dos esclarecimentos, o deputa-
do Raul Messias (PSB) continuou a 
questionar as mudanças propostas para 
o parágrafo 2°. do artigo 11 e pediu 
vista ao parecer. O projeto será apre-
ciado em reunião conjunta às 9h30min 
de hoje. 

Participaram da reunião, presidida 
pelo deputado Célio de Oliveira (PRS), 
o relator do projeto, deputado Roberto 
Amaral (PTB) e os deputados Bernardo 
Rubinger (PMDB) , José Renato 
(PMDB), Jorge Hannas (PFL), Wil-
son Pires (PP), Ermano Batista (PL ), 
Ajalmar Silva (PRN) e José Braga 
(PDT). 

FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA 

A Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária aprovou parecer 
favorável de 2º turno do deputado 
DilzonMelo (PTB) aoPLnº 1.149/93, 
de autoria do governador do Estado, 
que autoriza permuta de imóvel com o 
município de Ipatinga. Foi também 
aprovado parecer favorável de 2º tur-
no do deputado Baldonedo Napoleão 
(PSDB) ao PL nº 1.324/93, de autoria 
do deputado Tarcísio Henriques 
(PMDB), que limita os valores de multa 
incidente sobre débitos relativos a im-
postos e taxas estaduais. Já o PL nº 
1.369/93, de autoria do deputado Jai-
me Martins (PFL ), recebeu parecer 
favorável de 1° turno do deputado 
Baldonedo Napoleão, na forma do 
substitutivo nº 1. O parecer também foi 
aprovado. A Comissão rejeitou ainda 
o requerimento 4.887/93 , do deputa-
do Reinaldo Lima (sem partido). O 
parecer pela rejeição foi do deputado 
Dilzon Melo. Os deputados Jaime 
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Martins, Baldonedo Napoleão eDilzon 
Melo também emitiram pareceres so-
bre projetos de subvenção social, sen-
do que alguns foram convertidos em 
diligência, por falta de documentação 
das entidades beneficiadas. 

COMISSÃO ESPECIAL 
A Comissão Especial para acom-

panhar, na cidade de Betim, as apura-
ções acerca do extermínio de meninos 
de rua aprovou ontem requerimento 
do deputado Antônio Pinheiro 
(PSDB), em que solicita o encaminha-
mento das notas taquigráficas das reu-
niões ao Ministério Público, em virtu-
de das denúncias apresentaàas pela 
irmã e mãe do menor Valrício 
Rodrigues da Silva, assassinado a gol-
pes de faca. Participaram da reunião, 
presidida pelo deputado Adelmo Car-
neiro Leão (PT), os deputados Antô-
nio Pinheiro (PSDB) e Maria Olívia 
(PTB). 

PROPOSTA DE EMENDA 
A Comissão Especial formada para 

emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 38/93, de 
autoria do governador do Estado, que 
acrescenta à Constituição do Estado o 
artigo 299, aprovou parecer do depu-
tado Bernardo Rubinger (PMDB), fa-
vorável à aprovação da Proposta, com 
duas emendas. A proposta define 
parâmetros para a política de reajusta-
mento do pessoal do Estado. A Comis-
são foi presidida pelo deputado 
Cóssimo Freitas (PMDB) e participa-
ram da reunião os deputados Cleuber 
Carneiro (PFL) , Antônio Júlio 
(PMDB), Hermano Batista (PL), Ma-
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ECONOMIA 
Junqueira contra cortes 
.: orocuraoor-aera1 da Reouolica. Anst1des 
.Jnaue1ra. entrou no Supremo Tribunal Feoeral 
:cm manoaoo ae segurança preventivo contra o 
oro1eto aa Lei Orçamentaria ao governo oara 94 
.,unaueira af1r a aue. ao reouzir as veroas ao 
'v1in1steno Público. o plano atenta para a 
·sobrev1vênc1a oa instrtu1cão. essencial à 
• s11ça '. e rere sua auton'om1a aom1nistrat1Va. 
·unc1ona1 e inanceira. asseauraoa na 
Consrnu1çao. O governo auer reauz1r os gastos 
~o M1111sténa Público em ate 43;':. (OESP t e 
81/JT 9/FSP e 1-4/GM t e 8/J8 1e2/0G 24) 
Cortes menores 
Apos ceder aos m11rtares . o governo esta agora 
:entanoo neaoc1ar corles menores para o 
., 01C1ario e Ministério Público Feaeral. Por isso. 
novamente. atrasou o envio ao Congresso da 
revisão ao projeto de lei do Orçamento oe 1994. 
A exo11caçao 01101al é que o pres1oente Itamar 
r=ranco estava no Rio e náo pôde assinar o texto 
egal. (Raul Pnali - OESP 81/FSP 1-4! O ministro 
dos T ranspones. Alberto Goldman. propôs a 
tamar a ren~ooação de todos os contratos da 
Administração Federal. (OESP 86/JT 11) 
Empréstimos descartados 
O in1stro da Fazenda. Fernanoo Hennque 
'ardoso. reru ou ontem da idéia de lançar no 
mercado um novo titulo de longo prazo. lastreado 
na variação cambial. com 1uros de 6 ;': ao ano e 
resgatável em oez anos. A proposta. aue sena 
alternativa ao aumento ae 5;1

: das alíquotas dos 
impostos . foi apresentada por FHC anteontem. 
em Porta Alegre. Segunoo ele "a idéia e 1nv1ável 
parque o Orçamento não pode se basear em 
promessas. mas sim em recursos eretivos". 
(Joamar Nastan - OESP 81e831. Governo vai 
prooor reoução de impostos para as micro e 
pequenas empresas. (OESP 88/JT 10/FSP 1-4) 
Cardoso pede apoio 
Reunido ontem com lideres partidários. Cardoso 
convocou seus antigos colegas de Senaoo a dar 
ao ores1dente Itamar Franco o mesmo apoio que 
deram ao ex-presidente Fernando Collor. Ele 
s geriu a maçáo ae uma comissão oe 
panamentares cara d1scut1r as alternativas 
v1sanoo "a aprovação oe um orçamento 
eau1hbraao' (OESP 83/GM 8/0G 22). Avança 
oouco a neaaC1açáo do plano com o Senaao: o 
'Tlin1stro acàtou sugestão de vincular as receitas 
ao Fundo SoC1al de Emergência a aespesas 
previamente aeterminadas nos orçamentos dos 
Estados e Municip1os. (FSP 1e1-4) 
Sim ao plano 
Cerca de cinauenta oreíe1tos do PSDB 
divulgaram ontem nora de apoio ao plano 
econômico ao ministro oa Fazenoa . Fernanao 
Hennaue Caraoso. depois de uma reuniao de 
quase quatro horas. 'E um programa ousado . 
modernizante e democrahco de rerorma política 
do Estado '. diz a nota. Os prerertos 
apresentaram três sugestões que não alteram a 
substância do plano e mostram que o PSDB 

INTERNACIONAL 
Fim do impasse 

caminho para o encerramento da Rodada 
rugua1 do Acordo Geral de Tarrtas e Comercio 

' a!t) foi aberlo ontem apos os Estados Unidos 
e a União Europeia (antiga Comunidade 
E ropé1al superarem oivergênc1as com relação 
as 1noústnas aud1ov1sual e aeronaut1ca. O 
tratado que vai regular o comercio mundial do 
seculo 21 deve ser assinado por 117 pa1ses 
ho1e em Geneora auanoo passará a se chamar 
Organização Multilateral de ComerC10 (MTO). 
(OESP 814/JT 14/FSP 2-11e 5-ó/GM 1, 6 e 
7/J8 1e12/0G 25) 
Aids: 1 milhão nos EUA 
Enquanto as estatísticas of1C1a1s apontam cerca 
de 550 mil oontaminados com o vírus da Aids 
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está articulado com o ministro da Fazenaa. que 
tamoem e tucano. rOESP 831 
Aumento momentâneo 

ministro Fernanoo rlennaue Carooso e1og1ou 
a oeC1sáo ao Banco Central ae elevar e unificar 
as taxas oe câmo10. Para ele "a unmcacão das 
cotações e o caminho aue anunciamos' sempre 
para chegar ao mercado de câmbio unice". 
Cardoso caracterizou o aumento na taxa oe 
1uros como momentâneo. a fim de "evitar a alta 
de preços e a especulação com estoaues '. 
Destacou. porem. que embora o BC tenha 
autonomia para elevar os 1uros. a política do 
governo é de. a longo prazo. ba1Xaros 1uros. (.181 
eNeg 1/0S 25; 
Repasse de preços 
O comercio ae mercaoorias foi atingido ontem 
pela elevação oas taxas oe 1uros. As mousmas 
que recharam negocio e entregaram seus 
prooutos ate sexta-reira foram as aue mais 
perderam. segunao execu_!IVO do mercaoo 
atacad1Sta. uem ainoa nao comprou esta em 
pos1çao aesconronavel porque vai enrrentar a rúna 
das indústnas tentanoo recuperar o perooo. 
rFábma Cafdoso - OESP 84/JT 10) 
Cadeia para sonegador 
O secretano oa Reoena Federal. Osms Lopes 
Filho. disse ontem aue quem se recusar a emitir 
nota i1scal a oar11r oe segunda-feira podera ser 
obrigado a responaer a processo criminal. Ele 
anunciou que 400 f1sca1s estarão nas ruas de 
São Paulo para garanur emissão de nota fiscal 
por parle de comerciantes e industr1a1s. que 
poderão ser presos se desobedecerem a 
Medida Provisona 374. (OESP 1e84/0G 23) 
Saques até março 
As contas inativas do FGTS poderão ser 
sacadas até 31 de março. O prazo. aue 
in1C1almente acabava no final deste ano . foi 
estendido ontem pelo ministro do Trabalho. 
Walter Barell1. Continua valendo a taxa ad1c1onal 
de 1uros oe 3:,~ ao anq, sobre o valor deposrtado 
na conta. Das 72 m1lhoes de contas inativas. 
apenas 5 milhões foram sacadas desce 1unho. 
quando a CEF !JélSSOU a liberar o dinheiro do 
FGTS. (OESP 84/JT 10/J8 Neg 4) 
Empresa recorre 
AAT&T etworkSysterr1Soo Brasil podera 
rt>correr 1ud1C1almente caso seia cassaoa a 
hab1irtação dada pela Telebras a STC. empresa do 
grupo Sharp. para par11C1par oa concorrênaa ae 
rompra oe 170 centrais telerôrncas 1rnorrna11zaoas. 
O preS1oente da p1ntventure entre a Sid Telecon . 
tambem do grupo Sharp. e a norte-amencana 
AT&T. Antõno Carlos Rego Gil. disse ontem que 
os argumentos ut1lizaoos para uma passivei 
desaualmcação da empresa são 'ndirulos" e não 
res1Stem a uma argumentação 1urKJ1ca. (OESP 
85/JT 10/FSP2-1e2-10/GM14) 
Idéia "interessante ' 
Embora tenha definido como "uma 1dé1a muno 
interessante·· a criação da empresa lnfov1as pela 
Eletropaulo . o ministro oas Comunicaçóes. 
Hugo Napoleão. se ex1m1u de d1scum a 
legalidade oa operação do governo paulista. 
Napoleão acha aue o Decreto 177 poss1b1!1ta a 

nos Estados Unidos. pesquisadores do Centro 
de Controle de Doenças oe Atlanta indicam aue 
este numero e tímido e o real está prox1mo de 1 
milhão. As pro1eções se baseiam no fato das 
pesquisas of1C1a1s não incluírem pessoas com alto 
nsco oe infecção. como presos. sem-teto ou 
paC1entes hosp1talizaoos além dos ronsumidores 
de drogas intravenosas. (OESP A 17) 
Jirinovski modera 
O grande vencedor das eleições parlamentares 
de domingo na Rússia. o cand idato 
ultranaC1onalista Vlad1m1r Jir1novsk1. enfrentou 
ontem uma gigantesca entrevista coletiva - 800 
iomahstas e 40 equipes de televisão - disposto 
a apagar sua imagem de truculência. J1nnovskJ 
passou a maior parte das duas horas de 
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cnação da emQresa. mas lembrou aue a 
Constrtu1cão não pooe ser atropelada 10ESP 
85/JT 10/GM 14). Ao mesmo tempo a Telebras 
analisa a legalidade oa reoe paulista. (OESP 83) 
Celular para São Paulo 
Para atenaer as 90 mil pes5oas aue estão na 
lista de espera. a Telesp anunciou ontem a 
contrataçao de mais oe 11 O mil terminais oe 
telefone celular móvel para a reg1áo 
metropolrtana de São paulo e outros 20 mil oara 
37 Cidades ao Interior. O custo dessa amohaçao 
será de CrS USS 180 m1lhóes (CRS 48 .6 
milhões) de acordo com o presidente oa Telesp. 
Waldemar Fernandes Neves. (OESP 85/JT 
10/FSP 2-10/GM 14) 
Recessão em 94 
A ma1ona dos d ingentes das 500 maiores 
empresas privadas do Pais pro1e1a 1nrlaçáo 
superior a 1.000;1

: no ano aue vem e espera 
aumentar faturamento. mas sem aumentar o 
número de funciona nos (OESP 87/GM 5). 
Empresas que estão entre a 500 maiores do 
Pais prevêem um pess1mo 94 para o País e um 
bom ano para elas. (FSP 2-1) 

Índices Fipe-Estadão 

::. 
Hl/11 - 36.&4% 
1:Y12 - 39,04% 
14112-39,1 0% 

J<Yl<r;ao em :;;i óas oos preços oe 26 bens e 
set'VIÇOS axnpebbvOS e oje 11 preços e l:Ylfas CIOaJS 

entrevista negando a ma1ona das afirmações 
feitas durante a campanha. iOESPA12/JT 
13/FSP 1e2-12/GM 2(J8 9/ 0G 1 e 19) 
Paz na Irlanda 
O pnme1ro-m1n1stro bntân1coJohn Maior. e o 
irlandês. Albert Reynolds. reúnem-s~ no1e em 
Londres para concluir uma oeclaraçao con1unta 
que. segundo funC1onanos brrtânicos. pode 
preparar o caminho para a paz na irlanda do 
Norte. A luta separatista da Irlanda do Norte -
província bntânica que quer se 1untar a viz inha 
República da Irlanda - é uma das mais longas 
guerras de guerrilhas do mundo e Já dura 25 anos. 
Não foram dados detalhes da declaração mas 
Mapr poderá fazer um comun1cado ao Parlamento 
apôs o encontro. (OESPA14/J8 12/0S 19) 
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POLÍTICA 
Freire deixa governo 
:: oeoutaoo Roberto Freire 1PºS-PE' se oemmu 
:::ntem oa runçáo oe líder ao aoverno na 
.: ~mara . Mas vai ncar ate o e o ores1oente 
tãmar Franco ina1oue o SUOS!ílUtO. r ~e 1re se 
Jemmu por OIS(X)raar oe a1oumas meaioas 
propostas pe1a equipe ao rií1mstro remanco 
-ennaue Caraoso; entre eJas a 0011bca oe 1uros 
3iÍOS e o aumento aas a1Kiuoras aos impostos. Ele 
dlSSe aue náo sera obstaculO e nem orerexto a um 
2vemual racasso ao 01ano eoonõm1co. 10ESP 1. 
M . A5/JT 1 e 8/FSP 1 e 1-0iGM 1 e 8/J8 1 e 3/ffi 
· . 2 e22) 
Quércia racha PMDB 
As crrt1cas que o ex-governador Orestes 

uérc1a fez no sábado ao pres1oente do PMDB. 
Jepu1aoo L 1z ennaue (SC). e ao líder do 
governo no Senado. Peoro Simon (RS). 
continua provocanao estragos no oanido. 
'ntem. o memoro da Execuuva acional e 
11Ce- lider do PMDB na Câmara. Mauriho 
Ferreira Lima IPE). anunciou a sua aoesão ao 
PSDB. exollcanoo aue o ez para não correr o 
risco de ser oongado a apoiar uérc1a oara a 
Pres1dênc1a da Reoública. O deoutado Nelson 
Jobim (PMDB-RSl disse. aa mbuna oa 
.:ãmara. a ue erc1a oeve expl1cacões a 

ação soore as a enuncias de corrúoçáo que o 
cercam. (OESP 1eA11/JT 1e3) 
Empreiteiras devem US$ 1 bi 
A Receita Federal (RFl descobriu aue as 
empresas oe construçaa civil aevem o 
equivalente a USS 1 bilhão aos corres do 
governo. Esse valor 101 apuraoo durante 
fiscalização em 1.900 emprerteiras e representa 
cerca ae 25;1

: do que o governo pretende 
arrecaoar anualmente com o aumento de 5;1: 

nas al1auotas dos impostos edera1s. O 

GERAL 
Saúde privada 

s integrantes da Comissão de Segundade 
Social da Câmara entregaram ontem ao ministro 
aa Saude. Henrique Sanullo. propostas para 
regulamentação aos pianos de saude pnvados. O 
estudo. desenvowdo por solicrtacão ao ores1aente 
!amar Franco. prevê a obnaatoneaade ae 
atendimento a toaas as doenças. inelusive Aids. 
proibe o acreSC1mo no valor da mensalidade para 
segurados doses e ehm1na a carêneta para o 
atendimento. (OESPA16/JT78) 
Aterro pode reabrir 
A prerertura oe São Paulo quer voltar a u11hzar o 
aterro sanitário de ltatinga . na Zona Sul. dentro 
de uma semana. O anuncio ro11erto ontem pelo 
secretario de Serviços e Obras Públicas. 
Reynaldo de Barros. Segunao ele. o aterro de 
Santo Amaro . reaberto anteontem oara receber 
o hxo da Zona Sul esta esaotado e existe risco 
ae deslizamento. Na última sexta-feira o aterro 
de ltatin9a foi destruído por moradores auando 
caminhoes ae coleta de hxo tentaram entrar no 
loca l. (OESP C8/JT 78) 
Fuga por US$15 mil 

tra 1cante Ab1d1el Pinto Rabelo confessou 
ontem a Polieta Federal em Campo Grande. 
Mato Grosso ao Su l. ter pago USS 15 mil para 
'ug1r da esco a da Casa de Detenção ae São 
Paulo. O irmão do ex-deputado cassado Jabes 
Pabelo. apontou o ex-pres1a1ano oonnec1do por 

umberto como o encarregado de efetuar o 
pagamento oara que a escolta não reagisse 
quando a viatura do pres1a10 fosse atacada. 
( OESP C1/JT 18/FSP 3-1/J8 7/0G 9) 
lbama em ação 
O lbama. com aoo10 da Polícia Federal. deve 
1nic1ar até o dia 20 de 1ane1ro a reuraoa de 30 mil 
ganmpe1ros aue trabalham clanaes11namente no 
Rio Amana. no mumcip10 de Maués. fronteira 
dos Estados do Amazonas e Pará. A operação 
foi autorizada pelo JU IZ da 1:. Vara Federal e se o 
lbama não cumpnr com a determinação terá que 

NEWSPaper 
HOJE NOS JORNAIS 

OESP • JT • FSP • QM • JB • 0 0 

secretano da Recerta. siris Looes Filho. disse 
aue 'ª tem elementos cara incriminar as 
emore11e1ras no escânaa10 do Orcamento. 
1Clóv1s Ross1 - FSP 1 e 1-íj · 
PC vai à CPI 
ºaula César Fanas. o PC. vai deoor na 
sexta-reira na CP! do Orcamento. A convocacào 
~0 1 aereno1da ce io ores1aénte oa CPI senaoor 
Jaroas Passannno tPPR-PA). Os cernais 
1ntearantes aa comissão não acreonavam na 
,mpÕrtânc1a ao aepo1mento ae PC as oram 
oonvenc1aos. m v1 rus destruiu pe10 menos 30 
jl<lginas do relatóno da CPI. Mas o relator aa 
'omissão. aeputaao Roberto Maga1hães 
(PFL- PE) iidV ld yud!UdUU u111d wu1a ~111 Ud~d . 
(OESPA8/JT 1e3/FSP 1-8/GM 8/J8 4/0G 3) 
Renunciou em vão 
"Renuneto (veroo 1mransnivo). " Com apenas 
estas palavras. o aeputaao Nobel Moura 
(PSD-AO) entregou ontem à nane a sua carta 
ae renuncia a pres1dênc1a aa Câmara 1Plan/do 
AEI. Mas o pres1oente aa Casa. lnooênc10 oe 

live1ra 1PFL-PE). vai re1ena- la con arme 
anteetpou ontem. poraue a renuneta nao poaera 
ser pubilcada no Diário Oficial da Un ião antes 
da sessão de ho1e. que aeeto1ra se obel e os 
deoutaaos Ona1reves Moura 1 PR) e 1 suo 
Takavama 1MTl. tooos ao PSD. teráa os 
manaatos cassaaos. Os três sao acusaoos ae 
comprar e vencer f1hações pamdanas. (OESP 
A11/FSP 1-9/J84/0G 1e8) 
Contas rejeitadas 
O ministro Fernando Hennaue Caraoso re1enou 
a prestação de contas de 1992 ga Funaaçào 
Banco ao Brasil. durante a gestao do 
ex-presidente do BB Lafa1efe Couunho. A 
decisão se baseou em auditoria da Secretana 
de Controle Interno do M1msterio oa Fazenoa. 

pag_ar uma mutta d1ána de CrS 500 mil à 1ust1ça. 
(OESP A20/J8 7) 
Direitos Humanos 
O úcleo ae Estudos oa V1olêneta aa 
Universidade de São Paulo lança amanha na 
C1daae Universnana o mais comoleto relatono 1a 
produz1ao sobre as v101açóes aos d1re1tos 
~umanos no Brasil nos uttimos anos. O 
lançamento do relatório . teno em con1unto com a 
' omissão Teotõmo Vilela. oeve contar com a 
presença ao ministro da st1ça. Mau nc10 
Corrêa. (OESP A 18/FSP 3-1 J 
Vacina vetada 
A Comissão Nacional de Menina11e recomenoou 
a não utilização da vaetna cubana 
an11meningocoetca B-C. . aue sena usaaa na 
campanna de vaetnacao em massa marcaoa 
para 1aneiro no Rio. Segunao a Com1ssao. a 
vacina cubana tem ba1Xa e11cac1a nas crianças 
com ate quatro anos - 1a1Xa etaria em aue a 
doença tem maior inetdênc1a - e os testes 
realizaaos em outros estados indicam que a 
,muniaaae e de curta auração. Em 1993. 1á 
foram registrados no Rio 414 casos da aoença . 
com 87 mortes. (OESP A 18/J8 1 e 14) 
Massacre em Haximu 
Depois de seis horas ae aepo1rnento no T nbunal 
de Jysnça Federal de Rora1m?. o indo 1anomâm1 
Xapao connrmou a pamc1paçao ae garimpeiros no 
massacre em Hax1mu. ooorndo em 1ulho na 
ronte1ra ao Brasil com a Venezue1a. (DESPA 16) 
Complexo viário 
O preierto Paulo Maluf inaugurou ontem mais 

ma etaoa do Complexo V1ario Eusébio Matoso. 
A passagem subterrânea tem 320 metros oe 
exiensào. levou sete meses para ser conclu ida 
e custou USS t 4 milhões. A principio o túnel 
deve receber 400 carros/hora mas o volume 
pode chegar a 1.5 m1Vhora. Até o dia 15 de 
marco o preferto espera inaugurar o túnel sob o 
Rio Pinheiros. (OESPC1/JT68) 
Botafogo aliciado 
O presidente elerto do Botafogo, Carlos Augusto 
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J e aoontou irregulanaaaes na hberacao oe 
veroas e contrataçao ae services a orecos 
suoeriores aos ao mercaoo. Seounoo a· 
aua ona. alg uns oanamentares" 1nte1ee1ua1s e 
artistas conseg~1 ram veroas oa Funaaçao e nao 
' izeram orestacao ae contas. Entre os 
envo1V1aos estão Tom Joo1m. Antõnio Callaao 
Antõnio Houa1ss . Antõnio Câna1do e L ce 11a 
Santos. 1Cleber Praxeoes - OESP 46/JT li 
Subvenções eleitorais 
- senaaor Lu1s Alberto tP-B-PP\ oreoarou um 
'elatono ino1canao aue as suovençoes soc1a1s 
receo1aas. 1leaa1mente . por s1nmcatos patronais 
e ae trabalhaaores nos ul11mos cinco anos 
poaem ter s1ao aesv1aaas oara campanhas 
e1e1tora1s. Seaunoo o relatorio. entregue ontem 
ao relator aa suocom1ssão ae suovencões 
soc1a1s oa CPI do Orçamento . senaao"r Ganbald1 
Alves Filho iPMDB-RNl a maior parte aas 
ilberacões ae veroas ocorreu nos anos elertora1s 
de 1989e1990. Entre 1989 e 1991 . os 
sind icatos receoeram cerca oe USS 1 milhão 
aas cotas ao Orçamento reservaoas a caca 
parlamentar. 10ESP A8/JT 3iFSP 1-8/J8 41 
IPTU sobe menos 
Acorao entre a Prefertura e os vereadores do 
Rio reauz a metaae- em LJn1fs - os va lores 
do IPTU prooostos oelo oreterto César Maia 
para 1move1s res1oenc1a1s ae are cem metros 
quaorados. Serão benenetados 1mcive1s da Zona 
Oeste. Leopoldina e parte da Zona Norte . 
Centro e Zona Sul. exe1u1da as orlas mantima e 
da Laaoa Rodrigo ae Freílas. Apesar ao acorao. 
a Pre(ertura conseguiu preservar a maior parte 
de sua proposta de aumento ao IPTU para 
1994 . que tem uma arrecaoação pro1etaaa de 
USS 325 milhões. Este ano. a recena 101 de USS 
245 milhões. (J8 15/0G e 151 

Montenegro. denunetou ontem aue recebeu de 
um em1ssano aa Federaçao de Futebol ao Rio 
de Janeiro uma oroposta para 11car com a vaga 
do Fluminense na Copa do Bras il de 1994 e ser 
benenetado pela arortragem no próximo 
camoeonato estaaual. a exceçáo dos 1ogos com 
Vasco e Americano. Em troca . o clube 
abanoonana a recem cnaoa Liga Caneca ae 
Futebol Prof1ss1onal e aoo1ana a Federaçao na 
luta para 1mpeo1r aue Fluminense e Flamenco 
organizem um campeonato propno. O -
pres1oente da Federação. Eduaroo Viana . disse 
aue não autorizou a proposta. (OG 1 e 321 

COLlJ:NAS 
Escapou 
Oepo1s de anoo dias. o presideme Itamar Franoo 
finalmente oonseqwu dnblar a imprensa para dar 
uma escaoa.dela no Rio. Saw do Hotel Glória a 1 
hora aa manna de omem oa.ra !Omar um cnooe 
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com am1aos. Ontem ete auena 1r ao anema. 
"Pres1deiice nao e maauma oe fazer noríaas •. 
d1sse.p_edmdo trégua aos prna11scas. (Coluna do 
Estadào1 
Vitória de Pirro 
A queda ae Roberto Freire náo implica em ro rta-
lec1mento de FHC. A disputa entre o ex- líder e o 
ministro espalhou a etzâma no nucleo do oooer. 
Os inimigos ae FHC no Planalto 1ns1stem nas 
crrt1cas a seu plano econõm1co. (PaineVFSPl 
Má hora 
O anúnco da indexaçáo diana está de1Xanao o 
mercaao inquieto. Trata-se de meada para ser 
tomaaa com a 1nrlação em queda e ela está 
visivelmente em ascensão. A veraade é que o 
Governo não contava com a pressão sobre os 
preços dos orodutos agricolas. 51tingdos pelo cli-
ma. No setor agricola. a 1ntlaçao aponta para o 
desagradável patamar dos 40%. (Zóz1mo{OG) 
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ria José Haueisen (PT) e Antônio Pi-
nheiro (PSDB) e Célio de Oliveira 
(PRS). 

CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Com a abstenção do deputado 
Antônio Pinheiro (PSDB), a Comis-
são de Constituição e Justiça aprovou 
parecer da deputada Maria José 
Haueisen (PT), favorável à aprovação 
do projeto de lei, de autoria do depu-
tado Antônio Carlos Pereira (PT), que 
dispõe sobre a promoção da saúde e da 
reintegração social das pessoas porta-
dores de sofrimento mental, determina 
a implantação de ações e serviços de 
saúde mental substitutivos aos hospi-
tais psiquiátricos e sua extinção pro-
gressiva, e regulamenta as internações, 
especialmente, a involuntária. 

O deputado Antônio Pinheiro justi-
ficou sua abstenção defendendo a não-
extinção dos hospitais psiquiátricos e a 
melhoria do atendimento aos pacien-
tes. O deputado Geraldo Rezende ques-
tionou pontos do projeto, mas lembra-
do pelo presidente da Comissão, depu-
tado Antônio Júlio (PMDB), de que o 
mérito do projeto será discutido na 
Comissão de Saúde, votou pel a 
constitucionalidade da matéria, junta-

painel 
VISITA 
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mente com o deputado Ermano Batis-
ta (PL). 

A Comissão aprovou ainda parece-
res, do deputado Geraldo Rezende, 
favoráveis ao projeto de lei do deputa-
do Bené Guedes (PTB), que acrescen-
ta inciso a artigo da lei que dispõe 
sobre a poluição sonora no Estado, e 
ao projeto de lei, do deputado Anderson 
Adauto (PMDB), que torna obrigató-
rio o registo, na conta de consumo, do 
percentual do aumento tarifário prati-
cado por empresas concessionárias e 
permissionárias de serviço público que 
atuam no Estado. Foi aprovado, ainda, 
o projeto que dispõe sobre a denomi-
nação do Palácio da Justiça do municí-
pio de Natércia, do deputado Ambrósio 
Pinto (PRS). Esse projeto, que dispen-
sa a apreciação do Plenário, teve como 
relator o deputado Ermano Batista 
(PL) . 

CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇAI 

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça aprovou ontem, por unanimidade, 
em reunião secreta, parecer do deputa-
do Ermano Batista (PL) favorável à 
concessão de licença para instauração 
de processo criminal contra os deputa-
dos Paulo Pettersen (PP) e Elisa Alves 

(PSC). Participaram da reunião, presi-
dida pelo deputado Antônio Júlio 
(PMDB), os deputados Cleuber Car-
neiro (PFL), Geraldo Rezende 
(PMDB), Antônio Pinheiro (PSDB), 
Maria José Haueisen (PT), Ermano 
Batista (PL) e Célio de Oliveira (PRS). 

Ontem mesmo pela manhã, a Co-
missão aprovou parecer do deputado 
Ermano Batista (PL) pela "delibera-
ção preliminar quanto à possibilidade 
de concessão de licença" para instau-
ração de processo criminal contra a 
deputada Elisa Alves (PSC). Segundo 
o relator, as ações imputadas pelo 
Ministério Público à parlamentar não 
são resguardadas pela inviolabilidade 
do mandato. A advogada de Elisa 
Alves, Maria da Glória Malta, encami-
nhou à Presidência da Comissão docu-
mento em que a parlamentar renunci-
ava ao direito de apresentar as provas 
testemunhais e documentais perante a 
Comissão, deixando para fazê-lo junto 
ao Tribunal de Justiça. Em seguida, a 
sessão foi transformada em secreta, na 
qual se decidiu pela concessão de li-
cença para a instauração de processo 
criminal contra o deputado Paulo 
Pettersen (PMDB). À tarde, a mesma 
decisão foi tomada em relação à depu-
tada Elisa Alves. Os pareceres serão 
publicados no Diário do Legislativo de 
hoje e entram na ordem do dia do 
Plenário . 

O embaixador de Israel, Shlomo Bino, fez ontem visita de 
cortesia à Assembléia Legislativa, como parte de um roteiro de 
visitas aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, à 
Prefeitura de Belo Horizonte, à UFMG e ao jornal "Estado de 
Minas". Na Assembléia, o embaixador se interessou por 
conhecer o Plenário, o funcionamen~o da Casa e os desafios do 
Legislativo no Estado. Foi recebido no Salão Nobre pelo 
deputado Glycon Terra Pinto (PP), que esteve no mês passado 
em Israel e com quem discutiu afinidades entre os dois países. 
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PROGRAMAÇÃO DO 
ASSEMBLÉIA INFORMA PARA O 
DIA 15/12/93 - QUARTA-FEIRA 
EMISSORAS DE TV - CAPITAL 
(Globo 12h58min; Alterosa 13h10min; 
Record 18h30min; Manchete 19h5min; 
Bandeirantes 19h15min e TV Minas 
22h30min.) 
Tema: DENÚNCIAS DO PT 
Resumo: O líder do PT, deputado Carlão 
Pereira, ocupou a tribuna ontem para dizer 
que encaminhou uma representação ao 
Ministério Público pedindo a investigação 
de irregularidades que teriam sido praticadas 
por vários deputados. Houve forte reação 
dos acusados e inclusive de outros não 
arrolados nas denúncias . 
Entrevistas: dep . Carlão Pereira, líder do 
PT; dep. Dilzon Mello (PTB); dep. Bené 
Guedes, 3°-secretário; dep. Maria Elvira 
(PMDB); dep. CleuberCarneiro (PFL); dep. 
Jaime Martins (PFL) 
EMISSORAS DE TV - INTERIOR 
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV 
Triângulo Uberlândia 12h58min; TV Sul 
de Minas Varginha 12h54min; TV Leste 
Governador Valadares 12h54min; TV 
Montes Claros 12h54min; TV Pontal 
Ituiutaba 12h54min; TV Jaguara Araxá 
12h54min); TV Regional Uberaba 12h, 
TV Paranaíba Uberlândia 18h50min e 
TV Tiradentes Juiz de Fora 18h50min.) 
Tema: CASO ELISA ALVES III 

MESA DA ASSEMBLÉIA 
JOSÉ FERRAZ-Presidente; ELMIRO NASCIMENTO - ! 0 -Vice-
Presidente; JOSÉ MILITÃO - 2º-Vice-Presidente; RÊMOLO 
ALOISE - 3°-Vice-Presidente; ELMO BRAZ - !º-Secretário; 
ROBERTO CARVALHO - 2°-Secretário; BENÉ GUEDES - 3°-
Secretário; SEBASTIÃOHEL VÉCI0 - 4º-Secretário; AMÍLCAR 
PADOVANI- 5º-Secretário. 
SECRETARIA: DALMIR DE JESUS - Diretor-Geral ; PAULO 
RUBENS NAVARRO VIEIRA - Secretário-Geral da Mesa 

Resumo: A deputada Elisa Alves ocupou 
novamente a tribuna para se defender, mas 
não quis falar com a imprensa. Seu discurso 
causou efeitos diferentes nos deputados. 
Entrevistas : Maria da Glória Malta , 
advogada da deputada; som do discurso da 
deputada Elisa Alves; dep. Raul Messias 
(PSB); dep . Romeu Queiroz, líder do 
Governo; dep. TarcísioHenriques (PMDB); 
dep. José Bonifácio (PPR) 

EMISSORAS DE RÁDIO 
(Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM) 
20h45min; América (AM) 1 lh40min; 
Antena-1(FM)7 horas; Atalaia (AM) 20 
horas; BB (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) 7 horas e Líder (FM) 
20 horas.) 
Tema: EXTERMÍNIO EM BETIM 
Resumo: Uma comissão especial da 
Assembléia que apura extermínio de menores 
foi a Betim ouvir a mãe de uma das vítimas. 
Os deputados exigem um basta na violência 
policial contra meninos de rua. 
Entrevistas : dep. AntônioPinheiro (PSDB); 
Maria José de Oliveira, mãe do menor 
assassinado; frei Flávio Vieira, vigário da 
Paróquia de São Francisco de Assis 
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