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A Reunião Ordinária destina-se à
apreciação das seguintes matérias:

- parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do PI- n° 1.285/93, do
Deputado Tarcísio Henriques, que cria
linha de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal entre as cidades de
Cataguases e Descoberto;
- parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do PL n° 1. 2 8 7/93,  do

plenário
ORADORES

Cassinos
ADeputada Maria Elvira (PMDB)

falou sobre o IV Encontro Nacional
Pró-reabertura de Hotéis-cassinos '
realizado em Araxá, no último fim de
semana, do qual participou. A Depu-
tada ofereceu aos parlamentares, afim
de divulgação, cópia do Projeto de Lei
do deputado federal Dércio Knop, que
propõe a reabertura dos hotéis-cassi-
nos no país. Segundo Maria Elvira, a
reabertura do jogo criará 300 mil no-
vos empregos. A Deputada chamou a
atenção também para o Planitur (Pla-
no Integrado de Turismo em Minas
Gerais), produzido pelas Secretarias
de Planejamento e Esportes, que de-
verá chegar à Assembléia nos próxi-
mos dias. Ela homenageou ainda o
jornalista Lazinho Pimenta, falecido
em Montes Claros.

Aniversário

O Deputado Antônio Pinheiro
(PSDB) prestou homenagem ao pro-

Deputado Tarcísio Henriques, que cria li-
nha de transporte coletivo rodoviário inter-
municipal entre as cidades de Cataguases e
Viçosa;
- discussão em l' turno do PI- n° 1.075/92,
da Deputada Maria José Haueisen, que
regulamenta a aplicação de exames de le-
gislação de trânsito e regras gerais de circu-
lação;
-discussão em 1' turno do PI- n° 1.398/93,
do governador do Estado, que dispõe sobre

fessor, jornalista e político Edgard de
Godoy da Matta Machado, que com-
pletou 80 anos no último dia 14 de
maio. O professor foi deputado esta-
dual na década de 50; integrou a admi-
nistração Magalhães Pinto no período
anterior a 64 e, nas eleições de 66, foi
eleito deputado federal pelo MDB.
Cassado pelo AI-5, Matta Machado
ainda perdeu o filho José CarlosNovaes
da MattaMachado durante a ditadura,
assassinado sob tortura. No último dia
17 de maio, o professor foi homena-
geado com o lançamento do livro
"Edgard de Godoy Matta Machado:
Fé, Cultura e Liberdade", com depoi-
mento feitos pelos professores da
UFMG.

Agropecuária
O Deputado Roberto Amaral

(PTB) elogiou o novo plano econômi-
co do Governo Federal e as medidas
que beneficiam o setor agrícola. A
previsão é de crescimento anual de 2,5
a 3% doPIB e o plano tem no combate
à pobreza sua meta prioritária. Ele
reivindicou ainda a redução do ICMS

a reorganização da Administração
Estádio do Estado de Minas Gerais -
ADEMG, estabelece níveis de venci.
mentos e dá outras providências;
- discussão em 2° turno do Pi- n° 1.3721
93, do governador do Estado, que cria
estabelecimentos penitenciários na es.
tnitura da Secretaria de Estado da Justi.
ça,
- discussão e votação de pareceres de
redação final.

para a compra de implementos agríco'
las, como forma de incentivar o pro
dutor rural a investir no setor. Segui
do o Deputado, os financiament
agropecuários devem sofrer correçõ
inferiores àquelas prevista pela TRe.

com a implantação do sistema equiva-
lêncialproduto pelo Governo FederaL
isso será possível. Roberto Amar1

defendeu ainda a aprovação do pr#
to de lei que regulamenta a polítia
agrícola estadual, que trará, segt1fl
ele, beneficios para o setor.

Meio Ambiente

O Deputado Ronaldo VasconCel
(P L), em comemoração do Dia Mui`

dial do Meio Ambiente, pela ASO

bléia, apresentou àMesaprojet0d
que dispõe sobre o repasse de íeCU
tributários compensatórios aos fl0
cipios que abriguem em seu terr1t0t
unidades de conservação ainb''
ou mananciais de abastecimento 

litt
blico para cidades vizinhas. Set
o Deputado, a aprovação do prOJ
de lei é o primeiro passo para aV'
deira proteção ambiental e rectipel
ção ecológica do Estado.

ACONTECE
NESTA QUARTA

3 Reforma mtnlsterlal
O presidente Itamar Franco reune-se ás 17
horas, no Palácio do Planaito, com o presi-
dente nacional do PSDB, Tasso Jereissati, e
com o lider do partido no Senado Mário
Covas. Eles aiscutem a reforma ministerial.
Mais Informação na Política
Indica "Fipe-Estadão
A partir cie hoje o Newspeper passa a divul-
gar diariamente o indica FIpe-Estadão.
Mais detalhes na Economia

3 Polêmica na Lei de Patentes
A Câmara dos Deputados vota hoje, após
quase um mês de negociações, os pontos
mais polêmicos da Lei do Patentes o regis-
tro de produtos estrangeiros no País, a im-
portação paralela, o prazo de 20 ar,rie tiA
validade das patentes eadata de entrada 3 Mapa da Amazônia
em vigor da nova legislação.	 O IBGE apresenta ás 9 horas no auaitório

da Petrobrás. no Rio, o mapa ambiental daIPMF em votaçao	 Amazônia. À tarde o órgão divulga estudosO IPMF deve ser aprovado hoje pela Comis-
são de Finanças e Tributação da Câmara	sobre meio ambiente e pobreza no Brasil.
dos Deputados. Tanto o presidente da co- 3 Balanço da Rio-92missão, deputado Manoel Castro (PFL-BA),	O diretor para América Latina e Caribe doquanto o relator do projeto de lei, deputado	Programa das Nações Unidas para o MetoLuís Roberto Ponte (PMDB-RS) acreditam	

Ambiente, Arsênio Rodrigues, divulga ba-na aprovação do novo imposto, que só deve	lanço dos desdobramentos da Rio-92 noentrar em vigor a partir do dia 15 de Julho.	
mundo. Elo apontará as decisões da conte-.i Politicas de Clintori	 rõncia que estão sendo cumpridas.as nue'amara Americana promove almoço men-	não chegaram a sair do papel e as conse-sal hoje às 111130, 00 Hotel Transamérica,	quências da adesão dos EUA à Convenç3øem São Paulo, O editor-chefe da Forbos	da Biodiversidade. Local: avenida Nilo Pe-Magazine, Malcolm Fordes, falará sobre	çanha, 50 (Rio)'Polhicas Econômicas' do presidente nome-

americano BilI Clinton.	 j Violência e tortura
J Micro e pequenas empresas	 Será lançado ás 9 horas, no auditório da

Novo serviço de apoio Internacional às mi-	Câmara dos Deputados, o relatório 'Violên-
oro e pequenas empresas brasileiras será	cia Policial Urbana no Brasil: Mortes e Tortu-
lançado ás 10 horas na sede do Sebrae, em	ra pela Polícia de São Paulo e do Aio". Oerasiria,	 uaiaiiçxi e wiererite aos úliIirii	lriçu anus.

MERCADO FINANCEIRO
BC sinaliza correção cambial de 31%

O Banco Central promoveu ontem três leilões de o rendimento permanecerá estável com taxa decompra de dólar comercial, elevou os preços de 2.750%. No mercado de Certificados de Depósito
mercado e sustentou um ajuste diário de 1,27% Interbancário (CDls), as taxas de juros oscilaramAs intervenções sinalizam correção cambial para entre 40.97% 041,03% ao mês por um dia.Junho de 3t%. O black permaneceu estável e o Bolsas - As bolsas fecharam em alta e comágio sobro o comercial recuou para 8,9%. Por bom volume financeiro, ontem. Na Bolsa do Riosua vez, a queda do ouro no mercado interna- foram negociados Cr$ 314 bilhões e o ISV fechoucional refletiu-se na BM&F, onae o grama regis- a 130.953 pontos. O movimento financeiro na
trou baixa de 2.06% e foi negociado a CrS546.000,00.	 Bovespa atingiu Cr$ 4,4 trilhões, fechando com

37.174 pontos. Apenas as ações preferenciais eJuros - Grandes aplicações em CDBs de 30 ordinárias da Eletrobrás e as preferenciais dadias foram remuneradas com ganho bruto de Cmig movimentaram o equivalente a 18% do
32,28%, correspondentes a 2.770% ao ano. Hoie. volume total CIA nAnórim CIa

INDICADORES
" D5LAR	 _______

Comercial	 Paralelo	 Turtemo31105	41,699,00 (c) 41.700.00 (v)	45.800.00 (c) 46.000,00 (v)	448000121(, 	 c 45.800,00 (v01/06	42.239.55( 42.239,65 (v	45.700,00 (cj 46.000,00 v	45.400,00 (c 46.400,00 v01/06 Cotação no Rio de Janeiro	45.000,00 (e) 45.800,00 v	45.300,00 (0 46.500,00 v
[ _VAiÓRES DE Á1ERÉNCIA	LJ_ MERCADO FINANCEIRO	__1
rMínimo - Maio	Cr$ 3.303.300,0J	ovespa: alta 4i, volume CrS 4.430 biiT IPI.. çmuIada (desde 4/2/91)184,310539	!BVRj' alta 5,65%,volume C6 314bilhõesWk diária -2/6	 Cr$ 25.431,00	OuroBM&F:(1)C4546.000.00,jid2% 1IndIca Flpe_Estadao -1/6.	22,46%	CDU: (1/6) 32,28% 30	770% ano (brutos)lPCFipe(3 pua__seemanede maio)29,26%	Poupança; (216) 30,9917%

Correio Braziliense - DF
Governo descarta reajustes mensais para
Servidores

Zero hora - RS
O poder dos bicheiros gaúchos

O Fitln d Min —ií;
Junqueira denuncia a morosidade da justiça
no aniversário da CPI do PC

O Popular —G()
Policia tenta local onde Viviane ficou detida

O Povo - CE
Reajustes dos servidores serão menores

Gazeta do Povo PR
Trabalhador tem antecipação de 40%

A Tarde _jj
Ditadura na Guatemala só dura uma semana

A Crítica - AM
Governo mantém arrocho aos servidores

A Notícia - SC
Fraude contra INSS em Santa Catarina

TESTA DÃO NO AR 1
1 DISQUE 900-0700 (SP)IndiCadores 	em cama da tra. LiQaçeo: Cr$ 20 mil.
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Inflação em baixa
O índice Fipe-Estadão. puolicado diariamente a
cartir de hoje no Estado, revela acentuada
tendência ae baixa aos preços nos setores

ompotitivos ca economia aesde o começo ce
maio. O aumento constatado ria pesquisa
encerrada ontem foi de 22.46%. Quando
começou. aia 7 de maio, era de 272%. O
Fipe-Estadão é o único a calcular a evolução
dos preços regidos pela livre-concorrência. São
CXCLUciOS os preços de setores oiigopolizaaos,
as tarifas oublicas e os orodutos e serviços com
forte variação sazonai, como alugueis e roucas
de inverno. O índice é atualizado diariamente,
comparando a evolução dos preços de 26
produtos e serviços nos ultimas 30 dias com o
período imediatamente anterior. (Alcides
Ferroira e Fátima Cardoso - OESP 1 e Eco
1. 3e5)

Tarifas puxam inflação
As tarifas e preços publicos foram o principal
fator de pressão sobre a inflação de maio. de
2970%.pelo IGPM da Fundação Getúlio
Vargas. Desde março, os reajustes têm
superado a inflação. As tantas de telefone, por
exemplo, subiram 37191% entre janeiro e maio,
enquanto a IGPM do período foi de 240,88%.
Os combustrveis - que provocam alta dos
demais produtos - também foram reajustados

COLUNAS
Retrato da pobreza
O Brasil é líder de novo. Relatório final da Con-
feréncia Internacional de Haia, que acaøou sex-
ta-feira, apresenta o país no primeiro lugar dos
exportadores de crianças para adoção. A frente
da Colómbia. Sri Lanka e Turquia. (PainelJFSP)
Amigos, amigos...
Pela primeira vez desde o inkio das notícias
sobre a reforma ministerial, o presidente Itamar
Franco abordou o assunto, ontem de manhã,
como ministro da Saúde, úamif Haddad. Falou-
lhe sobre as dificuldades que estava enfrentan-
do para conseguir maioria parlamentar no Con-
gresso. Depois de ouvi-lO, o ministro pôs seu
cargo é disposição daquele esforço que mobili-
za o governo. Haddad, do Partido Socialista
Brasileim, assegurou a itamar que sua substi-
tuição no afetaria a velha amizade entre am-
bos Relação e politica são coisas distintas,
presidente garantiu. (SwannJOG)

acima da inflação. O gás de cozinha subiu
308.9% e a gasoiina. 259,64%. A passagem do
ónibus em São Paulo subiu 348,2% este ano.
(OESP Eco 3/fiM 7.3 e 6
Construção sobe 58%
Os preços cia, construção civil em maio suoiram
mais que a inflação. Foi a maior alta desde
março ae 1990.0 Custo Unitário Básico ICUB),
apurado pelo Sindicato do setor, o Sinduscon,
subiu 58,60% - oara um imóvel de oito andares
com aois dormitórios e acaoamento normal. O
GPM medido pela FGV foi de 29,7%. O que
mais contribuiu para a aita foi o Qissidio coletivo
dos trabalhadores ao setor, que conseguiram
reajuste de 116,74% sobre o salário de abril.
(OESP Eco 3/fiM 7)
Eletrônicos mais baratos
Unia pesquisa realizada pela Gradiente
descoonu aue os preços dos produtos
eletrônicos cah'am até US$ 207 na semana
passada, em relação a setembro de 1992. O
preço de uma câmara de video, por exemplo,
baixou de USS 1.446 para USS 1.239. Os
televisores em cores com 20 oolegadas e
controle remoto baixaram US$ 107 no período.
Para o diretor de martceting da Gradiente, Mauro
Zucato Filho, os preços podem cair mais se as
venoas continuarem diminuindo. (Fátima
Fernandes - FSP 1, 2-1 e 5-8)
Reajuste de 95%
As categorias profissionais com data•base em
fevereiro, junho e outubro receberão reajuste de
95,10%, conforme determinação do governo. O
indica da antecipação bimestral para as que têm
data-base em abril, agosto e dezembro será de
40% —61.95% da inflação. A variação total do
índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) foi
de 165.1456% no quadrimestre. Mas o reajuste
será de 95,10%, porque deve ser øescontada a
antecipação de abril, de 35,900/t. Pela lei, a
correção deve ser feita para quem recebe até
seis salários mínimos (Cr$ 19.819.800). A
portaria com os reajustes será publicada hoje no
Diário Oficial. (OESP Eco 4/JT 71FSP 1 e
2-31IGm 1 e 614 Eco 3)
IR corrigido em 2881%
A tabela para cálculo do imposto de renda na
fonte em junho foi corrigida em 28.81% em
relação ao mês passado. Esse Indice
corresponde á variação da Unidade Fiscal de
Referência (Utir) em maio. Os rendimentos
liquidas até Cr$ 25.126.350.00 estão isentos.
Rendas entre esse valor e CrS 48.996.382,00
descontarão Cr$ 25,1 25.350,00 e vão recolher
15% de imposto. Rendimentos acima desse
valor vão deduzir Cr$ 34.674.363.00 e reter 25%
na fonte. O abatimento por de pendente passou
para CS 1.005.054.00. (QESP Eco 3)
FHC alerta para hiperinflação
O ministro da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, alertou para o perigo do descontrole
da inflação caso seja aprovado o reajuste
mensal de salários. Cardoso apresentará esses
argumentos hoje aos lideres paritários para
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convencê-los a rejeitar a proposta do deputado
Paulo Paim(PT-RS), em tramitação no
Congresso. Para o lidar do governo na Câmara.
Roberto Freire (PPS-PE), mudar a política
salarial agora sena uma irresponsabilidade".
(QESP Eco 4/JT7/JB te 16)
Frutesp compra tudo
A Frutesp, empresa comprada na sexta-feira
pelo grupo francês Louis Dreylus, por USS 163
milhões, garantiu ontem a compra da produção
de laranja dos próximos três anos de todos os
seus 440 ex-sócios. Também garantiu um preço
mínimo de US$ 1.40 por caixa, com pagamento
antecipado pela safra 93194, que começa em
julho. Os produtores de laranja de São Paulo
vão entrar com representação na Secretaria de
Direito Económico contra as indústrias de suco.
A acusação é de formação de cartel. Eles se
queixam de unitormização no tratamento com os
céricultores, caracterizando domínio sobre o
setor. (FSP2-7)
Desemprego ameaça Europa
O aumento do desemprego em palses
industrializados poderá provocar convulsões
sociais. O alerta é da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE). Segundo uma estimativa da entidade,
divulgada ontem, há quase 35 milhões de
desempregados nos 24 palses mais ricos do
mundo. As previsões são de que os índices de
desemprego nessas nações passe de 7,9%
para 8,6% este ano. As previsões para a Europa
são de 11.9%de taxa de desemprego em 1994.
Para evitar o colapso da paz social. a OCDE
propõe polfticas de proteção ao trabalho. (OESP
Eco lO/GM 2/OG 18)
F-1000 com tração total
Para conquistar o mercado das picapes, a Ford
lançou a F-1000 com tração nas quatro rodas.
Ela começa a ser vendida dia 18 de junho. O
preço será 2,5% mais alto do que a versão mais
cara (Cr$ 1.550 mil). (JT— Jornal do Carro)

e um intérprete local foram mortos e quatro
pessoas ficaram fendas quando um comboio de
caminhões da ONU. que levava ajuda
humanitária à aldeia muçulmana de Maglal, foi
atingido pela artilharia. (OESP 1 e 81JT 1 J/FSP
1 e2-12/GM2/JB ia 181015 15)
Alemanha
A policia alemã anunciou ontem à tarde que
havia identiticadc mais quatro suspeitos pelo
incêndio que matou duas mulheres e três
meninas imigrantes turcas sábado em Solingen,
oeste do pais. No entanto, no ocmeçc da noite,
um comunicado afirmava que ainda não era
possível saber quem são os autores da tragédia.
(OESPS/JT 111FSP 1 e 2-12/fiM 31JB 18)

ministros e pariamentares. contrários ao
anunciado corte no Orçamento Geral da União.
Ministros como Antônio Brftto (Previdência
Social), Alberto Goidman (Transportes), Jutahy
MagaiflâeS Jr. Bem-Estar Social) e Alexandre
Costa (Integração Regional) reclamam aue não
foram ouvidos pela ocupe económica e afirmam
que não há o que cortarem suas pastas.
Fernando Henrique vai hoje á Câmara explicar
Que a redução de gastos atingirá tanto as
despesas dOS parlamentares como as ao
governo. (JT 6/F$P 1 e 1-7/fiM 5)
Reajuste dos servidores
A nova poifica salarial do funcionalismo público
federal, anunciada ontem pelo governo, terá
reajustes quadrimestrais e antecipações a cada
'dois meses válida para todos as faixas de
salário. Mesmo assim, os cerca de 500 mil
servidores federais em todo o Pais decidiram
manter a greve, porque reivindicam, entre outras
coisas. isonomia entre os Três Poderes. O
presidente Itamar Franco determinou à
Secretaria da Administração o corte do ponto
aos faltosos no trabalho. (OESP 1 e 5/JT 1 e
71FSPI-51JB 1 o 76!05 184)
Ministro da Saúde é demitido
O presidente Itamar Franco demitiu ontem o
ministro aa Saúde, Jamil Haddad, alegando que
precisava do cargo "por razões poiiticas". O
ministro da Cultura, Antônio Hoijaiss, também
pode ser convidado hoje a desocu par sua vaga.
Ambos são ligados ao PSB, partido que negou
apoio ao governo na votação da Lei das
Patentes na Câmara. (FSP 1-5)
Reforma ministerial
O presidente Itamar Franco se reuniu ontem

GERAL
Mensalidades escolares
De acordo com a proposta do governo, os
reajustes das mensalidades escolares serão
quadrirriestrais, com possibilidade de
antecipações bimestrais ou mensais e com
aumentos atrelados a política salarial, além de
prever livre negociação entre pais de alunos e
escolas. Sob forma de projeto de lei, a proposta
deverá ser encaminhada ao Congresso nos
Próximos dias. A lei atual, a 8.170, também
estabeleceu a livre negociação, mas, na prática,
as escolas reajustam as mensalidades todos os
meses e os pais só tomam conhecimento
quando recebem os carnês com os preços lã
rea4i,ta	(OESP 91Jr 1 e 121FSP 3-31J8 Eco 6))
Advogados pedem cassação de Maluf
Os advogados do escritório Moro e Ferreira
Pediram ontem que a Câmara abra um processo
de cassação do mandato do prefeito de São
Paulo, Paulo Maluf, para obrigá-lo a Cumprir a
lei que estabelece indenizações para vítima de
enchentes na cidade. O próprio Maluf havia
defendido a lei do vereador Walter Feldman,
aprovada em fevereiro, que prevê indenização
Para todas os contribuintes prejudicados pelas
enchentes (Fernando Lancha - OESP Cid2/JT 12)

Terror na Casa de Detenção
Mais de 30 funcionários da Casa de Detenção
de São Paulo espancaram a golpes decano de
ferro e porrete de madeira, na tarde e noite de
anteontem SI (OESP) ou 39 (JTIFSP) detemos
do Pavilhão 4, segundo denúncia feita ontem

deixou a escolha a cargo ao p residente. Itamar
Franco se comprometeu com o PMDB que os
cargos oe segundo e terceiro escalões serão
distribuídos pelos oróprios ministros e não mais
por Henrique Hargreaves, chefe do Gabinete
Civil. Hoje o presidente conversa corri o PP,
partido do governador do DF. Joaquim Roriz.
(OESP5/JT3/FSp 1-5113M 51J8 1 e 1 5v1 e3)
Aniversário da CPI do PC
O primeiro aniversário de instalação da CPI due
apurou o 'Esquema PC' e que resultou no
afastamento de Fernando Colior de Mito da
Presidência da RepÚbta foi marcado por
criticas á atuação do Supremo Tribunal Federal
(STF), que ainda não puniu os envorvidos no
caso. O procurador-geral da República,
Aristides Junqueira, pretende pedir ao STF
desmembramento dos processos para agilizar
os julgamentos. (OESP 1 e 41JT 61FSP
1-5/Qfl 4)
O "imbroglio" de Quércla
O ex-governador de São Paulo. Orestes
Quárcia, foi c itado pata Justiça Federal para
apresentar defesa previa, até sexta-feira, na
ação que o delegado da PF José Orsomarzo
Neto move contra ele por Injúria e difamação.
Depois de cinco tentativas, Quércia foi
finalmente encontrado para recebera citação no
domingo, antes de seu embarque para a Itália
no Aeroporto Internacional de Guaruihos (SP). O
delegado da PF Mário Grachet deve retomar as
investigações sobre as importações irregulares
de equipamentos procedentes de Israel em
1987, durante o governo Quárcia. i CESP 1 e
41JT 61FSP 1 e 1-61J0 15)

por um grupo de presidiários ao juiz Luiz San
Juan França, da Vara das Execuções Criminais.
Os agentes penitencianos usaram de violência
para conter uma rebelião de presos que
protestavam contra a presença do corpo de um
detento aidético que não foi removido do 30
Pavimento do Pavilhão 4. Após o conflito,
diversos presidiários apresentavam hematomas
e ferimentos nas costas. Alguns funcionários do
presidio disseram que os espancamentos foram
necessários para evitar que ocorresse um
massacre entre os presos. (OESP 1 Cid 1/J7» 1 e
131FSP 1 e 3-41J8 16/00 7)
Filha de empresário é libertada
Após passar 43 dias em cativeiro, Viviane Lobo
Santos Valente, de 28 anos, filha do empresário

ilon Walter Santos. foi libertada ria
madrugada de ontem pela policia de Goiás.
Quatro homens armados a haviam sequestrado
no dia 19 de abril quando ela deixava a filha,
Marcela, numa escola de natação, na Zona Sul
de Goiânia, Há três anos, o avô de Viviane ficou
nove dias sequestrado. Não se sabe o valor do
resgate pago pela tamllia - no inicio das
negociações os sequestradores haviam pedido
US$3 milhões. Odilon e um dos maiores
empresários do setor de transportes do Pais.
(QESP Cid 61FSP 3-41J9 16100 7)
Bicheiro sem celular
Os bicheiros Castor de Andrade, Paulinho
Andrade, José Potros, o Zinho, e Alton
Guimarães não poderão mais utilizar seus
telefones celulares, na Polinter, no Rio, onde

",",	 yVVIUV
F1eury por ter apresentado denúncias de
ir requiaridades, teve um "professor de
tciaçãs". O ex-empreiteiro Paulo José Braga
Boseili ministrou um curso dirigido a assessores
de empreiteiras e fornecedores do governo em
que ensina as técnicas usadas nas
concorrências públicas e, inclusive, as
possilidades de "Iruques". O Ministério Público
pediu ontem abertura de Inquérito para apurar
caso de suborno orotagonizado pelo próprio
Bosetiem 1986. (XicoSá — FSPIe 1-6)
Morre Casteiiinho
O jornalista e acadêmico Carlos Castello
Branco, o Casfeilinho, morreu ontem às 10h no
Hospital Samaritano, na Rio, vítima de um
inlarto do miocárdio. Titular há 30 anos da
"Coluna ao Castello", no Jornal do Brasil,
Caslelio Branco era considerado o mais
influente colunista político de sua geração. Em
sua homenagem, o presidente dó Conselho de
Administração do JB. M. F. do Nascimento
Britto, Informou que o nome aa coluna sena
mantido. O corpo de Castello Branco será
sepultado ás 10h no Cemitério São João Batista
(RJ). (OESP 1 eS/li' 1 e5/FSP te 1-1 11j8 ia
13/Qfl leê)
Superfaturamento de alimentos
A Companhia de Transportes Coletivos do Rio
(CTC) está sob "intervenção branca" desde
ontem por determinação do governador Leonel
Brizola, para que se verifique possíveis
irregularidades na venda de alimentos para o
restaurante da empresa. O secretário de
Transportes, Pedro Valente, ordenou um
levantamento administrativo para averiguar se
houve superfaturamento por parte da empresa
Cesall Alimentos. (Wilson Tosta - CC 1 e 13)

estão em celas especiais. A juiza Denise
Frossard, da 141 Vara Criminal, tomou essa
decisão ontem Dor acreditar que o bando estava
comandando sua atividade del ituosa através
dos telefones. O instituto Carlos Éboi, a pedido
de Frossard, deverá se pronunciar sobre a
possibilidade de identificar as ligações feitas
pelos bicheiros. (OESPCId4/JT 131J6 te
22103 1 e 14)
Assaltos na Linha
A Linha Vermelha, avenida de salda do
Aeroporto Internacional do Rio, virou palco
constante de assaltos, como o praticado ontem
por quatro homens, armados com
Submetralhadoras e espingardas calibre 12. Os
homens se disfarçaram de policiais civis,
fizeram uma falsa blitz e assaltaram a banda
americana The Cover Giris e o delegado da
Policia Federal Wellington de Souza. Da banda.
levaram US$ 15 mil e instrumentos musicais, e
do delegado, um revólver calibre 357. (JB 1 e
21/0018 fl)
Vendaval no Litoral
Duas pessoas morreram, quatro foram feridas
gravemente e centenas ficaram desabrigadas
anteontem na Baixada Santista, a 82 km de São
Paulo, devido aos ventos de 110 Irrn/h que
atingiram a região. A Prefeitura Municipal de
Santos decretou estado de calamidade pública
e o governo do Estado já liberou Cr$ 1 bilhão
para a recuperação dos estragos. (OESP 1 Cio
21JT I21FSP 3-31J8 16100 7)

INTERNACIONAL
Militares derrubam Serrano	1 o Tribunal Constitucional conduzirá o processo
Uma semana depois de dar um "autogolpe" em	de reinstitucionalização. (OESP 1 e 71JT 11/FSP
que dissolveu o Congresso e a Corte Suprema	1 e 2-91i3M 1 e 21JB 1 e iS/OG 1 e 15)
da Guatemala, e concentrou todos os poderes	confronto na Bósnia
em suas mãos, o presidente Jorge Serrano foi	Duas granadas de morteiro disparadas ontem
forçado a renunciar ontem após o Alto Comando	ocntra um campo de futebol improvisado, em
do Exército lhe comunicar que desoonhecia a
sua autoridade. A líder indígena Riqoberta	

Oobnnja. subúrbio de Sarajevo. capital da
Menchú. Prémio Nobel da Paz de 992. foi	1 Bósnia. provocaram a morte de pelos menos II
ocnvooada pelos militares ao Palácio Nacional,	pessoas— entre elas quatro crianças — e 99
sede do governo, pana testemunhar a ação que 1 ficaram fendas. O ataque foi uma nova ofensiva
pretende devolver o pais à normalidade	dos servias para tomar a cidade. A explosão
democrática. No entanto, ela denunciou a	ocorreu no meio dos jogadores e das 200
mudança ocmo típico golpe militar, O general	pessoas que aproveitavam o feriado muçulmano
José Garcia, Samayoa assumiu interinamente o	pela testa de Eid ai Adha para ver a partida. No
costo. pediu calma à oo pulaçào e anunciou q ue	norte da Bósnia, dois motoristas dinamaraueses
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comissões
Comissão Especial

O Deputado Edward Abreu (PTB)
foi eleito Presidente da Comissão Es-
pecial que irá emitir parecer sobre o
'eto parcial à Proposição de Lei n°
11.863, dispõe sobre a recomposição
e o reajustamento dos símbolos de
vencimento e dos proventos dos servi-
dores do Poder Judiciário e dá outras
providências. Para Vice-Presidente da
Comissão, foi escolhido o Deputado
Jorge Hannas (PFL), e para Relator
foi designado o Deputado Ronaldo
Vasconceilos (PL).

Demissões
O ex-presidente do Banco de Cré-

dito Real, Sandoval Azevedo Filho,

afirmou ontem, durante a reunião da
Comissão Especial criada para tratar
das demissões de funcionários daque-
le Banco, que as demissões de 529
funcionários em março deste ano fo-
ram necessárias para salvar a institui-
ção, que contava 70 agências deficitá-
rias há mais de três anos. Ele alegou
que as demissões foram exigência do
Banco Central, inventor do Crédito
Real, que reivindicava, além do
enxugamento de pessoal, o fechamen-
to de agências deficitárias.

Segundo o ex-presidente, acordo
assinado entre o ex-governador de
Minas, Newton Cardoso, e o Banco
Central previa a demissão de dois mil
dos sete mil funcionários da institui-
ção. Admitiu, porém, que podem ter

ocorrido algumas injustiças no pro-
cesso de demissões, já que funcionári-
os com mais de dez anos de casa foram
exonerados, inclusive aqueles que ti-
nham boa avaliação de desempenho.

Em resposta às perguntas feitas
pelos Deputados Antônio Carlos Pe-
reira (PT) e Francisco Ramalho
(PSDB),o ex-presidente voltou a afir-
mar que as demissões foram efetuadas
"de baixo para cima" e que a institui-
ção não adotava uma política de trei-
namento de pessoal e reciclagem.

Ao término da reunião, o Deputa-
do Antônio Carlos Pereira afirmou
que o depoimento apenas reforçou
sua convicção de que as demissões
foram realmente efetuadas aleatoria-
mente.

painel
COMEMOI CÃO DO DIA
MUNDIAL DO MEIO
AMBIENTE
• Desenvolvimento sustentável com aIlegração entre os povos. Essa foi a

nca da reunião especial realizada, on-
Pela Comissão de Meio Ambiente daAssaubléja, para marcar a passagem do

Dia Mundial do Meio Ambiente, come-
ado no dia 5 de junho. O plantio daSequojI' árvore-símbolo do Japão,

h
°Jardim do Largo das Bandeiras, pelo
esídente da Assembléia, Deputado José

e pelo presidente da Sociedade
Saio CukaNjpBrasilei Hakal
" simbolizou esse compromisso.

le I)Oine da colôniajaponesa residen-fl Minas Gerais, Sato falou na impor-
delta da iniciativa e no compromisso
4tQroe das próximasgerações com

da ~dade. "A presidente do
de Ciência e Técnicas, Eliane

rist;4 disse que a resistência caracte-
1.dessa espie deveria servir de

aos homensna preservação do

meio ambiente e dos valores culturais.
O Presidente da Comissão de Meio

Ambiente, Deputado Ronaldo
Vasconcellos (PL), anunciou dos novos
projetos de lei sobre preservação
ambiental. Um deles, de autoria do Depu-
tado José Batista Rodrigues (PDT), torna
obrigatória a listagem feita pelo governo
do Estado, com os nomes das empresas e
indústriais poluidoras, que deverá ser
publicada todos os anos no dia  dejunho.
O outro, de sua autoria, repassa cinco por
cento do montante do ICMS destinado aos
municípios às prefeituras que desenvol-
verem projetos de preservação ambiental.

Após a apresentação de dançajapone-
sa, executada pelo grupo Fujim-Kai, for-
mado por sete senhoras nissei. o Presiden-
te da Assembléia, Deputado José Ferraz,
agradeceu a doação da muda. 'Espera-
mos que, ao fincar-se em nosso solo, ela
plante também, no fundo dos corações, a
Consciência da importância da convivên-
cia pacífica e do amor à terra". Participa-
ram da solenidade, os Deputados Ivo José
(PT), Maria Elvira (PMDB), Ajalmar

Silva (PRN), João Batista Rodrigues
(PDT), Antônio Fuzzato (PT), Miguel
Barbosa (PDC) Ibrahim Jacob (PDT) e
Wilson Pires (PRN). Também participa-
ram o secretário de Estado da Ciência e
Tecnologia, Octávio Elisio Alves de Brito,
representando o governador Hélio Garcia,
o reitor da Universidade Estadual de Mi-
nas Gerais, professor Aluísio Pimenta, e
demais autoridades.

Morre ex-Presidente
Faleceu ontem, aos 89 anos, o ex-

Deputado e ex-Presidente da Assembléia
Francisco de Castro Pires Júnior, vitima
de insuficiência pulmonar. Político, médi-
co e fazendeiro, foi eleito deputado pela
primeira vez em 1947, para a Assembléia
Constituinte estadual, Reeleito para ou-
tras três legislaturas, exerceu mandatos
de deputado estadual sucessivamente até
1962, quando deixou a política por razões
pessoais. Foi Presidente da Assembléia
em 1961, quando, sob sua gestão, foi
elaborado o anteprojeto arquitetônico do



Palácio da Inconfidência. Ocupou a presi-
dência e vice-presidência de diversas co-
missões técnicas. Em 1962, atendendo a
convite do então Primeiro-Ministro
Tancredo Neves, foi diretor da Compa-
nhia Vale do Rio Doce, cargo que ocupou
até 1964. Foi ainda diretor da Cohab-MG
(1964-1970), da Companhia de Seguros

de Minas Gerais - Cosemig (1970-1974),
e da Credireal Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários (1974-1982). Na
carreira de médico, clinicou em Teófilo
Otoni durante 20 anos, onde dirigiu o
Hospital Santa Rosália. Pertenceu aos
quadros do antigo PSD e, ciii 1980, filiou-
se ao PDS. Deixa viúva dona Alaíde

Laender de Castro e cinco fllho.
co Alberto, José Carlos, Helojs,
e Regina,  e ainda 16 netos. Seu
sendo velado no São Nobre d
bléia e o sepultamento será hoje
feira, às 11 horas, no Cemitério
Colina.

PROGRAMA DO ASSEMBLÉL4
INFORMA PARA O DIA 2/6/93 -
QUARTA-FEIRA
EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 12h58min; Alterosa 13h10min; Record
18h30min; Manchete 19h5min; Bandeirantes
19h15min e TV Minas 22h30min)
Tema: MG TRANSPLANTES
Resumo: Buscando atenuar o sofrimento das pesso-
as que aguardam transplante de rim, uma lei, de
autoria do Deputado Bonifácio Mourão, que obriga
os hospitais do Estado a comunicarem a existência
de pacientes com a morte cerebral, para que esta
entre em contato com a família do paciente e consiga
autorização para retirada de órgãos, já apresentou
resultados, aumentando significativamente o núme-
ro de transplantes.
Entrevistas: Maristela Fraguas Perdigão, Paciente
renal; Dr. Euler Lasmar, nefrologista; José Saraiva
Felipe, secretário da saúde.
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo
Uberlândia 12h54min; TV Sul de Minas Varginha
12h54min; TV Leste Governador Valadares
12h54min; TV Montes Claros 12h54rnin; TV
Pontal Ituiutaba 12h54min e TV Jaguara Araxá
1 2h54min).
Tema: AUDIÊNCIA NO JÚLIA
Resumo: A apresentação de um anteprojeto que
transforma os hospitais da Fhemig em centros de

excelência niédica contrariou a classe dos profis-
sionais de saúde. Dez deputados -nove deles médicos
- realizaram uma audiência pública no Hospital
Júlia Kubitscheck para discutir o assunto.
Entrevistas: Deputado Jorge Hannas, Presidente
da Comissão de Saúde: Deputado Célio de Oliveira,
sem partido; Deputado Rômulo Aloise, 1° Suplente
da Mesa; Deputado Bonifácio Mourão, PMDB.

EMISSORAS DE RÁDIO
(Alvorada (FM) 20h45mjn; América (AM)
11 1140min; Atalaia (AM) 20 horas; Capital (AM)
18 h55min; Cidade (FM) 20h30min; Cultura (AM)
21 horas; DeI Rey (FM) 8 horas; Extra (FM) 20
horas; Geraes 20 horas; Guarani (AM) 9 horas;
Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21 ho-
ras; Inconfidência (AM) 1 2h30min; Mineira (AM)
17h58min; Transaniérjca (FM) 7 horas e Terra
(FM) 20 horas).

Tema: AUDIÊNCIA NO JÚLIA
Resumo: A apresentação de um anteprojeto que

transforma os hospitais da Fhemig em centros de
excelência médica contrariou a classe dos profis-
sionais de saúde. Dez deputados -nove deles médicos
- realizaram urna audiência pública no Hospital
Júlia Kubitscheck para discutir o assunto.
Entrevistas: Deputado Jorge Hannas. Presidente
da Comissão de Saúde: Carlos Campos, diretor do
Sindisaúde: Deputado Bonifácio Mourão, PMDB;
Dr. José Maria Bastos, diretor do Hospital Júlia
Kubitscheck.

MESA DA ASSEMBLÉIA
JOSÉ FERRAZ— Presidente; ELM1RONASCHO_IOViCe
Presidente; JOSÉ MILITAO - 2'—Vice—Presidente, REMOLO
ALOISE - 30-Vice-Presidente; ELMO BRAZ - 1°-Secretário
ROBERTO CARVALHO - 2'-Secretário; BENE GUEDES - 3°-
Secretário; SEBASTIÃOHELVECIO_40 SecretánO . AMILCAR
PADOVANI - 5° Secretário.

ASSEMBLÉIA INFORMA:
Editado pelo Departamento de Comunicação Social da Assembl
Legislativa do Estado de Minas Gerais - Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30.190-921 - Telefones 349-7149 - 344-8918
FAX: 344-3555 - telex: (031) 3977
Redaçto, composiç0o, revisão e arte-final: Departamento de ConiUfl'
ção Social.

SILJ2I J?UBJÃORES'EAVESECRETARIA: DALMIR DE JESUS - Diretor-Geral PAULO	Dzie/o,a doDepuiiwne,,,o —for a/WaRespoizsáve/_Reg.; 4.155RUBENS NAVARRO VIEIRA - Secretário-Geral da Mesa	Impressão e acabamento: GRT - Departamento de Serviços Gerais


