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Deputados reúnem-se
com secretário de

Educação

EDUCAÇÃO
Os deputados estaduais que integram o

Bloco Parlamentar Democrático, base de sus-
naçAo do governador Hélio Garcia, reuni-

iam-se na tarde da última quarta-feira com o
cretÁrio de Estado da Educação, Walfrido

dos Mares Guia, no Ed. Tiradentes. O encon-
votinha por objetivo estreitar os laços entre os
deputados e a secretaria de Educação, bem
como "aparar arestas".

Os deputados se queixaram de que não
estavam sendo comunicados previamente so-
eas conquistas na área de educação de suas

uses eleitorais. Na opinião do secretário de
educação, a visita à Assembléia significa a
beilura de um canal de comunicação entre

deputados e Governo.
O Deputado Romeu Queiroz (PRS), Líder

do Governo, afirmou que os encontros com os
etários de Estado vão possibilitar a dis-

aasAodepossívejs dificuldades de relaciona-
lnto e o atendimento às reivindicações da

cedade

ordem do dia
É a Regimental.

plenário
	Durante a Reunião Extraordinária de	militar do Poder Executivo. Na Reunião Ordi-	do linha de transporte coletivo rodovián

	

Uartafeira de manhã os deputados man-	nária, foram aprovados dois pareceres da Co-	inteimunicipal entre Cataguases e Desco

	

tiveram o veto parcial à Proposição de	missão de Justiça pela inconstitucionalidade	berto e entre Cataguases e Viçosa. A

	

1 
Lelnbll 855 que dispõe sobre oreajus-dos Projetos de Lei n°s 1.285 e 1.287/93,	demais matérias não foram apreciada

	

dos Vencimentos do pessoal civil e	ambos do Deputado Tarcísio Hcnriques e crian-	por falta de quórum.

Comissões
'O-AÇÃO DE ÓRGÃOS

A Comissão de Saúde e Ação Social
0V0U na última quarta-feira parecer pela

Sobre o PL ti0 999/92, que autoriza
Oder Executivo a criar normas para

kação de órgãos, relatado pelo Deputadouno Carneiro Leão (PT). O projeto é de
ria do Deputado Geraldo da Costa Pe-
(PMDB). A Comissão aprovou ainda
Projetos de declaração de utilidade

VETO 1
A Comissão Especial destinada a emitir

parecer sobre o veto parcial à Proposição de Lei
no 11.863 (ex-PL no 1.272/93, do Tribunal de
Justiça) aprovou parecer favorável do Relator,
Deputado Ronaldo Vasconceilos (PL), à manu-
tenção do veto. A Proposição de Lei dispõe sobre
a recomposição e o reajustamento dos símbolos
de vencimentos e dos proventos dos servidores
do Poder Judiciário. A reunião, presidida pelo
Deputado Jorge Hannas (PFL), contou ainda

com as presenças dos Deputados Ronaldo
Vasconcelios (PL) e Antônio Fuzatto (PT).

VETO II
A Comissão Especial destinada a emi-

tir parecer sobre o veto parcial à Proposição
de Lei n° 11.864 (ex-PL n° 1.290/93, do
governador do Estado) aprovou parecer
favorável do Relator, Deputado Jorge Eduar-
do (PMDB), à manutenção do veto. A Pro-
posição de Lei fixa o efetivo da Polícia
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País no seu
fax até as 8h

N5 4Q2- Anu ç

de S. Paulo OESP NESTA SEGUNDA AI; ri
cortesEquice ameaça se demitir cara garantir	Plano FHC	 A melhororaçoRelatório mostra PM como O presidente Itamar Franco antecipou para as	conlpanhjaexecutor em Alag	 13h. no Palácio do Planalto, a reunião minis-Alagoas	

13h, em que será divul g ado o plano de esta-	para seusJornal da Tarde	 JT	bilizaçâo econômica, o Plano FHC. O doou-	documentosmento conterá medidas provisórias, projetosO coe cez ex-mini s tros esperam de FHC	
de lei e até atos e decretos já assinados pci	AS mais V ificadas soluções para

Veia a cara da nossa inflação	
Itamar Franco, Li presidente abrirá a reunião	todos os SSflIOS + CopadorFolha de S. Paulo	 FSP com um discurso de 5 a 8 minutos, com trans-	• Duplicadoras •	cenamrssao voluntária por rede de rádio e te vi- lizadas e	enn.aJj.zjj • Copiado.

FHC anuncia hoje arrocho fiscal	 são, Log	
ras de Eng 5 • Fax•	dutos

o após, os ministros assistirão a um	 descCresce interesse pelo futebol em SP	 vídeo de 18 minutos sobre a depressão norte-
Jornal do Brasil	 de acabamento lressa erro.americana e as aes do presidente Franklin	

a cs.

	

JB	Roosevelt para sanar a crise. A reunião devePiano orevê ação rigorosa da receita	 se estenQer até às 15h30, As 20h30, o minis-	X6fOX.. MO Docurnent ConariyFluminense derrota Vasco e adia a	 tio da Fazenda, Fernando Henrique Cardosodecisão	
fará um pronunciamento de lO minutos em
cadeia obrigatória de rádio e televisão paraO Globo	 OG	explicar as medidas de ajuste da economia
Leia na Economia ,e PoIitic	 --Plano FH não eliminará déficit este ano	

zacoes não .governamefç também devem
Itamar exige explicaçôes ce ministro	 Privatização	

conparecer ao encontro, O ministro da Jusf-orocessado ocr assassinato	 A comissão diretora do Prog rama Nacional de	ça. Maurício Corrêa, faz o primeiro discursoCorreio Braziliense Desestataçáo (PND) reune-se às 11h, no	Oficiai cá Conferência representando o Brasi- DF	 Rio. Entre outros assuntos, devem ser discuti-Governo corta USS 6 hilhães do orçamento	 e vai Cizer Que o governo brasileiro tem ocomcromisso cc combater as arbtrarieda-(PQU e o futuro da Petr000gue, O BNDES	ocorridas no País. Mais infcrmaes na
Zero Hora	 dês' 000rrRS	 começa a oferta p ública de açóes da Compa-Governo anuncia cortes de USS 6 bi no	 Internacionalnhia Sid erúrgica Nacional (CSN). correspcn-	 1..orçamento dentes a l3Pdoca nii- - -	,	 ue xwrquIaos-	F uncionalismo	 A Confraria dos Extorquidos. entidade que

O Diário Oficial cave publicar novo decreto	reune empresários que já toram extorquidos
sobre as oon trataçÔes de cargos de oonfian	 por fiscais, se reune as 22h no Teatro Casa
Pelo Poder-	 Grande, no Leon (PJ), Na ocasião , serão tor-do decreto 33	 necidos detalne sobre a criação da Associação
Muniz e O PTB Brasiieura dos Direitos dos Contribuintes.-
O p residente nacional do PTB. deputado Pai.	j Reunião da Sudene
vá Munrz. será sepultado às 10h no cemitério	O secretario de Desenvolvimento Reg ionalSão João Batista, no Rio, Após o enterro, as	Lourenço Vieira da Sia, ap resenta na reu-lideranças do partido - de putado Gastone	nuao da Sudene com os secretários de Plane .-	Righi s p1 , que assume in terinamente a pres-	famento, Agncuizura e Industria dos Estadosdência, o deputado Roberto Cardoso Aíves	do Noroeste, a nova estratégia do governo(SP), e também o ministro da Indústria e Co-	para a nova anroindustria O proietmercio, Andrade Vieira, se reúnem para definir	parceria com o Setor privado,	

o prevê
os rumos do PTB Política	 TerceirizaçâoDireitos Humanos	

A Poça Waternouse fará debate sobre a terce,

	

Começa em Viena (Austria) a fase oficial da	raaçao no setor cc seg uros no País, Será no

	

Conferência Mundial de Direitos Humanos,	auditório do Instituto de Resseciuros do Brasr

	

reunindo 180 paises, representados em sua	- Pua Manoel ca Noorega. 1 2Ci_ 4 v anQar,

	

maioria por ministros. Cerca de 1.200 org anu-	das 8h30 ás 12r

MERCADO FINANCEIROAté que enfim é segunda-feira
Expectativas a parte o mercado financeiro está brasileiras ainda serem consideradas baratas nootimista em relação as medidas que o ministro exterior,
Fernancio Henrique Cardoso deve anunciar hoie à

	

Tarde, As tendências somente serão definidas	oar - u Banco entral esta controlando a alta

	

anos o p ronunciamento oficial. Nas bobas a notO	do comero:ai atraves cc leiloes cc vendas, issocia de uma posswei nruvataao da Vale do Rio esta mantenco O creço e aludando a segurariam-

	

Doce já repercute cem, com alta de 15.30: nos	bem o pre	ciocala:ejo, U meroaco tuturo esfh

	

cacéus da estatai somente na sexta-feira. Os co[-	prouetancc uma va:crcaçào do câmnio em lunilcretores das bolsas eszac acostando na aceleração de 32.52-. No entanto, na p rimeira Quinzenaco processo cc orivatizaes e no fato de as aes dólar comercial to siuslado em acenas 10.85:
INDICADORES

DOLAR
Comercial	 Paralelo	 Turismo09/05	45,152 2 düici 4 .5529.50 IV:	49 00000 (o) 49300 00 '	.17300 J.11/05	45 225 bOi (C) 45.230.00 iv	49 '300 00 (o) 50 iO. :- 00	

i c 43 300 00 iv.

4390000 ici 49 90C' 00 iv-11/05	Cotaçao no Rio ,2e Janeiro	49 300 00 (Ci -50.30: 00 ».'	43300 00 10 50 000 00
VALORES DE REFERÊNCIA

uaiaruo Miflrryi	junr	 3.303 300
TO Prornts - o.'	 1233943F.
urir asna - l4'	 CG 2" 534 5.

dice Fi pe-Estadao - 1':O
LPC Fico rrncs os mno	 291.1-

O Popular - GO
Plano crevê cortes de USS 6 bi

OPOVO_CE
Umão sofrerá cortes de USS 6 bi

A Tarde _BA
Plano prevê venda de ações de 1.085
empresas

A Noticia - SC
Fernando Henrique anuncia hoje novas
medidas econômicas

Veja
O Paraíso do Sol - Explosão do turismo no
Nordeste, a regido onde faz calor o ano todo
A pers pectiva de angariar USS 1.5 bilhão com o
turismo aumenta o contraste entre a Pobreza nor
cestina e os hotéis cin ematog ráfi5 que povoamas craias ca re g iao. Até dez anos atrás, tunsmo no
Nordeste era sinônimo de mochila nas costas e
falta de conforto, Hoie o Quadro é outro. No item
seciurança, cue tem afastado muitos turistas es
traigeir6s do Rio de Janeiro, os aeroportos nordes-
tinos ostentam com org ulho o fato Qe não haver umunico registro de turista assaltado em suas depen.déncias no último verão

Isto E
10 anos de crise - Será que o piano do príncipeFernando Henrique ó muito diferente daqueledo sapo Delfim em 1983?

oianc FHC tem tubo para ser carecido com ê
rorrnuia oo ex-czar cá economia, Delfim Nefio, H
ouas diterenças hasicas, d estacada--;por Deltim: o
mundo estava em recessao e, hoie. só o Brasii
trafega nessa rota: o ccietwo também era Outro.
Denin ces:ocou o toco ca cena econômica- o
mercaac interno- cara o modeio exccrtador. Pre-
cisava cc Coiares para manter urna cantai cetroleo
de USE 1 hiinoes ao ano, ocie essa cesoesa não
oreos a USE 3 cunhes, Três emrevistaç com Delfim
1msm o cenarro cios cnn anos co crise Drasure:s

ESTADÃQNOAR 7
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-Belo Horizonte. Proposta neste sentiao rol
discutida com associados da Caixa Benefi-
cente e diretores do Sindicato dos Servidores
da Polícia Civil - Sindipol, no auditório do
Espaço Político-Cultural.

O projeto pretende modificar a composi-
ção da diretoria da Caixa Beneficente, hoje
dirigida por um Conselho Administrativo
que tem como presidente o secretário de
Estado de Segurança Pública e membros
indicados há quase vinte anos. Pela nova
proposta, será eleita uma diretoria composta
por presidente, vice-presidente, diretor-ad-

IIUILISU dUV li, UU	 LUt_Se,
cretáno, escolhidos entre oscontnbuintes
Caixa, para um mandato de três anos o
projeto prevê que a eleição será feita efli
assembléia geral da categoria convocacj10
secretário de Estado de Segurança Públi
no prazo máximo de 30 dias a contar da
promulgação da lei.

Participaram da reunião os Deputados M.
cosHelênio (VI), que preside a Comissão, Gbjeii
Terra Pinto (PT do B) e Márcio Miranda (PP
membros da Comissão. Esteve tanibém
Deputado José Maria Pinto (FFR).

Militar do Estado. A reunião, presidida pelo
Deputado Ibrahim Jacob (PDT), contou ain-
da com as presenças dos Deputados Ambrósio
Pinto (PRS), que leu o parecer do Relator, por
estar ausente: Wanderley Ávila (PSDB) e
Roberto Amaral (PTB).
CAIXA BENEFICENTE DA GUARDA-
CIVIL

A Comissão de Defesa do Consumidor
decidiu na última quarta-feira apresentar um
projeto de lei para alterar a redação do art. 11
da Lei que instituiu a Caixa Beneficente da
Guarda-Civil e da Inspetoria de Veículos de

painel
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EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 12h58min; Alterosa 13h10min; Record 18h30min;
Manchete 19h5min; Bandeirantes 19h15min e TV Minas
22h30
Tema: EXPOSIÇÃO DE PÁSSAROS
Resumo: Uma exposição didático-ecológica, promovida pela
Assembléia Legislativa, em conjunto com a Sociedade
Ornitológica Mineira e o Instituto Estadual de Florestas, no
Espaço Político-Cultural, mostrou aos visitantes 400 fotos de
várias partes do país, bem como redes, e armas apreendidas
pela Polícia Florestal, além de pássaros de várias regiões do
planeta.
Entrevistas: Deputado José Laviola, PMDB; Mário Viegas,
presidente da Sociedade Ornitológica Mineira; Deputada
Maria Elvira, PMDB.
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo Uberlândia
12h54min; TV Sul de Minas Varginha 12h54min; TV Leste
Governador Valadares 12h54min; TV Montes Claros
12h54min; TV Pontal Ituiutaba 12h54min e TV Jaguara
Araxá 12h54min).
Tema: METASSEQUÓIA
Resumo: Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente,

MESA DA ASSEMBLÉIA
JOSÉ FERRAZ —Presidente; ELMIRO NASCIMENTO— 1°-Vice-
Presidente: JOSÉ MILITÃO - 2°-Vice-Presidente; REMOLO
ALOISE - 3 0-Vice-Presidente; ELMO BRAZ - 1°-Secretário;
ROBERTO CARVALHO - 2°-Secretário; BENE GUEDES - 3°-
Secretário: SEBASTIÃo HELVÉCIO— 4°-Secrets1o; AMILCAR
PADOVANI - 5° Secretário.

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

a Assembléia plantou em seusjardins uma muda daMetassequóia,
uma árvore que pode atingir 40 metros de altura e simboliza a
união entre os povos.
Entrevistas: Márcio Eustáquio Guimarães, doador da muda;
Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia: Deputado
Ronaldo Vasconcelios, Presidente da Comissão de Meio Ambi-
ente.
EMISSORAS DE RÁDIO
(Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM) 20h45min; Amé-
rica (AM) 11h40min; Antena-1(FM) 7 horas; Atalaia (AM)
20 horas; BH (FM) 7 horas; Capital (AM) 18h55min;
Cidade (FM) 20h30min; Cultura (AM) 21 horas; Dei Rey
(FM) 8horas; Extra (FM) 20 horas; Geraes 20 horas;Globo-
Minas (AM) 7 horas; Guarani (AM) 9 horas; Guarani (FM)
20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas; Inconfidência (AM)
12h30min; Mineira (AM) 17h58min; Transamérica (FM) 7
horas e Terra (FM) 20 horas).

Tema: METASSEQUÓIA
Resumo: Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente,
a Assembléia plantou em seusjardins uma muda daMetassequóia,
uma árvore que pode atingir 40 metros de altura e simboliza a
união entre os povos.
Entrevistas: Márcio Eustáquio Guimarães, doador da muda,
Deputado José Ferraz. Presidente da Assembléia; Deputado
Ronaldo Vasconcelios, Presidente da Comissão de Meio Amb i

-ente.
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ouum:c. (OESP 7 e Eso 1 e 32T 1 e. Cad
Esoeciaf/FSP 5-: a 5-41JE Eco r e 7100
Esc) 4.-

Rio: campeão só na quar
No Maracana, ontem, o Fiuminense venceu
Vasco por a e amou a decisão do tituic,
carioca cara aua-ra-re;i'a, Gois de Wacrne' a
OZiOlFiU' oir-e'- r&r (Vasco, (0ESP1 eEso
4J7Eso4.'SP5-5/j5 Eco r e8e 12/00
7.	4

Esp 6/JT r e Esp & 21FSP 5-6 e 5-711JB -.
Es r. )e4/OC '. Esoõe7,
Vôlei: duas vitórias
Pela Li ga Munara a Sereção Brasiiei o

masculina derrotou ontem e sacana. no

a Grcoia cc i a : °ero Oran P',
Femun:nc o Bras cenocu a Corara do 5.
cor 3 ar, ontem a' Taine. na Formosa
(OESPEsp 5,'JT Eec' )"FSP 5-SUS Eco -
5/00 Eco 9

NEWSPapei'
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ECONOMIA
Cortes ou demissão	 esforço ara melhorar a arrecadaçáo. A	 1

A equipe cio ministro da Fazenda. Fernando	Procuradoria Gera' de Justiça nediu a abertura	 -2
HenriQue Cardoso. ameaça demitir-se caso não	ce processos ntra esse grupo, tormaco po	 ,u

nsLoa executar os ocirtes de cespesas	pessoasfísicas e juridicas. O ministro Fernando	ImprIMO 81fl folhas soltas L

previstos no mano econômico. O recado foi	Henrique Cardoso tomou nheoimento dessa	de papel comum.
dado pelo enomista Edmar Bacoa. assessor	lista ontem. Outros 176 nomes estão sendo
esoecial do ministro. aos deputados oue no	investigados. Estudos leitos pela Reita	 .
cuerem acrir mão de verbas oiientelistas e	Federal (PF) indicam que a arrecadação deve	DlSpeflSa o

aos governadores dos Estados mais	 crescer em 5: ao mês somente com a reforma	uso de pe1

enoividados com a União O piano fixa em	auministrativa prevista para o orgao. Orpijo e imprime

USE 6 bilnbes o total de cortes no Orçamento	secretário da PF. Ozires AzevedoFilho	 em fos soltas de papel comnni.
da União e não em USS 20 bilhões como	prometeu acabar com a sonegaçao. mesmo aus	Menor custo	TTo1oia

antecipara o ministro do Planeiamento Alexis	tenha de criar um clima de terror. (OESPEoo	
de P°	

•S&i
Steoanenk3, Serão cortados 15 cas verbas	3/1JB 1 e 13/0G 171	

LUia
em todo O País egta de reposiç

cc custeio e 4O: das destinadas a	 Poupanca cresce 7,6'/0 
investimento na manutenção oa maquina	 saldos das oscernetas ce poupança

	peças e material de consumo.
Xe.TQX. Thø DoculrPei7t 001h11~aoministrativa. mas de forma não linear, Nao	cresceram 7,6 em maio. ce arao com a 

esta orevisla nenhuma mudança monetária ou	Associação Brasileira das Em p resas de Crédito
camuial. (OESP 1 e Eco 11JT 1, 5 e 5/FSP r e	i mobiliário e Pou pança (Abeoip). Nos dois
i-4/J5 1 e 13/00 1 e 14)	 meses anteriores os saques naviam superado

Déficit continua	 os depósitos. A cueda foi de 1 em março e
Ci ministro Fernando Henrique Cardoso lamenta,	l.O5 em abril. Nesse periodo verif icou-se	afirma ReginaldoReqino.imPOrtadoroficialda
mas admite que o corte de despesas previsto no	aumento do consumo. G/eise de Castro -	marca, quetem publiadoanúnciosoriefltanaO

piano não será suficiente para acabar com o	OESP Eco7/JT 10	 consumidores sobre as diferenças entre um e
décit público, Para nsegui-lo. Cardoso	Consumo sem retração	 outro. Os carros vindos dos EUAtêm air-bag.
estuca novas fontes de arrecaoaçao. Mas o	As vendas ao consumidor em maio ficaram	catalisador, break-lighteoustammenos, retruca
ministro Aiexts Stepanenko antecipou aue o	abaixo das exoectativas em alguns setores. Isso	EduardoBarreto, representanledos
governo não oretende recorrer a novos	 não significa retraçâo do ocimércio, porque o	importadoreslfldependefltes(AbraOiva).Cerca
impostos, Algumas despesas previstas no	faturamento geral do varejo nao caiu. O	de 75 dos BMW foram trazidos ao Brasil por
orçame nto, como a folha de pagamento e 	levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito	independentes. (Marco Piguini - OESP Eco 5
reaiuste de 147 dos aposentados, não tem	(SPC) e o Teleoheque mostram que a
verca suficiente. Por isso o dinheiro terá de ser	intensidade do ritmo de crescimento das vendas	

Brasil-Transpo ameaçada
Os onibus e caminhoes podem não ser

obtico em outras áreas. QESP 1 e Eco l/JT 1 e	e menor, mas o saldo ainda é positivo, se 
5/FSP 1 e 1 -51JB i e 31	1 e 14)	 mparado ao mesmo período do ano passado	

expostos na 8 Feira Nacional do Transporte

Cem sonegadores	 (OESPEco 7/JTQ, Se não houver nenhum	a Brasil-Transpo marcada para outubro.

O coverno vai civuar uma lista de m	terremoto fiscal. os resultados das indústrias	Mercedes-Benz. Volvo e Autolatina j
ainda

soeoadores de impostos mo parte do	 ntinuaráo favoráveis. indica uma pesquisa da	
anunciaram a desistência, A Scania 

.-	 empresa Fundamental Reserch. feita para o	estuda a possibilidade de participar. Todos
argumentam que a feira perdeu o caráterCOLUNAS	jornal d Tarde. Vários empresários acred itam 

Mudança	
que o segundo semestre ceverá ser peio menos	teenico e se transformou num salão do

u ança	.	 ,	razoável. A atwidade econômica poderá crescer
	

automóvel cor causa da exposição de carros
i M revrsao constitucional ueouiubrOpuierareVer 45 (JT O	 importados. (Carmen Munari - FSP2-7

uma das cnnpars Inovaes polivcas da bons-
tiruiçao oe 1968: o segundo rumo oaseleiçoes. Rever a abertura comercial	 Comida em casa	,
Hoje, dentro do Congresso é praticamente certo O Brasil deve começar a reavaliar a abertura de	Grandes redes de tast foco e restaurantes estao

oue cara o seaundo rumo nos .pleitos muniapais suas fronteiras comerciais. sugere o presidente	investindo na ampliação da entrega a 00m1101`110.
e estaduais. Há dúvidas em re/açao à eieiçao 1 da Phodia. Edson Vaz Musa, em entrevista ao	PLzza Hut. MacOonald's. Arabia e Galetos estão

presidencial, (Coluna do Estadâo)	 1 Estado. Para ele, a queda das barreiras	entre essas empresas. A ampliação cesse
oum p riu importante pa pel no oesenvclvrmento	serviço resultou de um teste em aue foi

Avaliação cientifica 
O Pianato já .prepara uma oesauisa de opiniào 

da oualaCe e na ocmpetitrviade da industria	constatado o aumento das vendas. (Edi/son

vara decois do dia 16. O ob/etrvo é medir o 
brasileira. mas e arriscado manter a atual	Coe/no— OESPEw $

impacto do anúncio das meds onômrcas 
de velocidade da nueda das tarifas de importaçao	

iflul
• 
Ce r i• pe-xistauaO

FHC e as reuniões do ministro com poiit/cos	antes de acabar coro a rntiaçao e reduzir a 

emvresà rios e sindicalistas. (PaineVFSP)	
carga tributaria interna. Ele afirmou que paises	-	

7	li 
-	.	 aesenvoidos, sobretudo euro peus. estão -	.	- 

1 Demissão a vista	 impondo barreiras a produtos externos por	135- 2f, 41 :	14 .5 -25 70':	17.5 25 31

lnrormava -se ontem no Governo que o ministro causa do que cnamam de dumpina soval das	ias - 2505	195' - 24907	205 2425
da Aaricu/Iura Nua Andraus, vedirra oemiao naçoes asiatica s e do leste europeu (Ana Maria	1	1 7	24	3	 1 74
avo as cenuncias contra ele' oubircaaas pele Gerd - OESP Eco 4) 
revista Ve/a,AlaunsassessOresaoPreedente	

'	 z -5í-	c.: -

namar Franco têm insistido para aue voresideri- importadores disputam BMW	 :115 - 22.15':	si 5 -22 vi.	02:1. -j37^

te peca iniormacões sobre &,;pessoas que lhe Lis importacores oe carros oa marca alema
	035 - 2245 - 22 075 -

sa rrdicadas. Õ caso NuriAndraus deve co	' ''a- BMW estao em guerra para convenceres	 - 23 0-	- . -- -	
-

1 ven - io a ser mais cuidadoso. (Panorama Ex- xnsumiaores soore as vantagens dos BMW	 ___________

nômixJOi	
oriundos de Miami (EUAr e os da Aiemanae	 Meuiçao diaria na ariaçao era .3 uias nc

Os de Miam	 ai náo so anc uados ao Brasil	mecos de v5crodui': . s c,tflrom era Os': Pu'c

INTERNACIONAL
Direitos humanos	 Gorazde. ating ica pelo /ogo ca artlnaria servia	noras antes, helcópieros e avrões americanos e

ome pa nore oíioralmente em Viena Austrial e	oiarada pela ONU como uma das seis 'arcas	serviço da ONU comcaraearam a área ca

Conrerénors internacional soem Direitos humanos	oe segurança ' cara muçurmanos . os	 cidade oouoada oelo soer guerrilneiro Moname

parrooinaca pela ONU. nue ira reuni	 comoardeios sérvios nos uramos 17 dias na	Aidid. Em entrevista a rede de teievisão CNN

reoresentantes de 180 caíses Por preses cc	reaiao de Ucrazoe f izeram, no mrnrmo. 60	Aidrd pediu ao presidente dos EUA. BilI Chnror:

Pecrn o Daiai Lama. ioeresp rrnuai doTiete. foi	mones. Extra-orioiaimente. anos funcionares da	aue ordene 'o fim ca matança de civis no cair.'

. o	ONU rexnneCern aue o oleno ne onaceo	(OESP$..JT 11/FSP e 2-8,2B1 e 5)G
oarraoo na reuniáo. Em seu asoursc noie 

	72

mrnstro oa justiça, Mauricio Corréa. vai pedir	cessas arcas ao segurança 5 Botina	 Mulher no _poder
cue acano 'one a attuce cc acenas xnoena:	inviavel, ÍOESP 7 E 7,'.JT .FSP21QIJB	-	A ministra ca txnom;a cia Juraua. Tansu Ci:E

as 'i3laeS e cesse a rinanciar oroietos Cc deteas	Massacre de civis	 ac 47 anou.. rei cena ontem ocr co onnoioa

O	ire Ros 11, umanos no Daises Doo[ es, Ticoas oaauitaflea ia	cc caL	O	carlico Cc coaizacac co pais o Pani
&'': ,: , FS0 9/JB5,0G	 atiraram penira urna murriono nue razia ontem	aminro Vercaceiro Traaaonaimerte. o ecro:

Ataque a hospital	 urna manirestaceo cc oroieao na oicaoe na	orinoioai oariioo e onamano cara rorma' o

o rnen:s 50 pessoas morreram ontem SUT	Moaacisoio. OCDitCi ca Sorna a malanco cc,:	cacinere. Oom eso. Ciner ser a orirnera muine a

ror::ri,''::io,ssoo na orcaoe mucurmana na	l	a":r 2D oess:an e terno ;jr:n: 5 , °ouoar	ore' a' o aovernotux-,OESP2J:	lo'

NCI	
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POLÍTICA
Acusações contra Andraus	 ocnquistaram 12 das 21 vagas da Executiva. A	um enfarte, quando cessava o fim de semanaNuri Ancraus, ministro da Agricultura nomeado	maioria na aireçáo nacional do partido era	num saro em Pedra de Guaratiba, na Zonaha uma semana, antes cc assumir o cargo, não	anteriormente dominada pela ocrrente	 Oeste do Rio. Hoje às 10 horas ele seráavisou ao presidente Itamar Franco de que ele é	moderada Articuiação, O secretário-geral José	enterraco no Cemténo São joâo Batista, naréu em processo de homicídio 000rrico em São	Dirpeu, que era o sucessor à presidência	Zona Sul 0 lvioe-presidente do partidoDomingos (GO), de envolvimento em lic itação	pretendido cor Lula, desde sexta-feira já havia	deputado Gastone Rhi (SP) assumeirregular. sonegação de impostos e de ter iftíg ro	desistido cc sua candidatura por falta de	interinamente o oaroo cc p residente. Muno(pendência. q uestão judicial) ocm o Inata. Itamar	apoio, (OESP 1 e 41JT 1 e 8/FSP 1 e 1 -91JB	formaco em Eoonora, n os últimos dias vinflaFranoc se tomou ocneecrmento das acusações	310G 1 e 3)	 arteulanco uma ocligação do PTB com o PDTcontra Andraus ria semana passada por meio	Erundina é reintegrada ao PT	de Leonel Brizofa para as eleições do ano quedos ministros da Justiça. Mauricio Corréa, e do	Depois de ser reaberto o caso e levado a	vem. OESP 1 e 41FSP 181J5 ¶Q 4)Gabinete Civil. Henrique Harqreaves, Na edição	julgamento no plenário, cerca de 6O dos	Coilor será interrogado amanhãdesta semana da revista Veja. Andraus também	delegados concordaram na noite de sábado	o ex-cresidente Femando Collor vai depore acusado de ter usado no ano pa ssado sua	ocm a rerntegraço da ex-ministra Luizainfluência xmo secretário da Agricu lt

ura de	Erundina ao partido. Outros 40L votaram pela	amanhã às g horas no Supremo TribunalBrasília para favorecer a empresa Cavesa, de	manutenção aa suspensão de um ano. embora	Federal (STF) no processo em que respondeseus parentes. em icrtaçâo para a compra de 24	no Diretório Nacional a anistia para Erundina á	por crime de corrupção passwa. As perguntascarros. (OESP 1 e 51JT 1 e 8/FSP 1 e 1 -71JB i e	tivesse suco a p rovada por 40 votos a favor, 8	se	feitas edo ministro limar Galvao numa1 e 3	
contra e 6 aostenções. No entanto, no plenário	sala de 30 metros quadrados que foi usaca pela

Cortes de gastos	 muitos deieg acos mostraram-se irritados com a	úl
t
ima vez há dez dias para interrogar dois

Na reunião ministerial marcada para hoje às 13	decisão de revogar a punição, (OESP41,fT 1 e	estrangeiros acusaaos de narpetráfioo. Será a
horas, o ministro da Fazenda, Fernando	 8/FSP 1 e 1 -9111B 310  3)	 primeira vez que um ex-presidente depõe no
Henrique Cardoso, quer discutir um ceroc nas	Assassinatos em alagoas	 Supremo. Outros oco réus, entre eles PC Farias
despesas públicas, O governo também estuda a	Direta ou indiretamente 850 policais militares	e Cláudio Vieira. também deverão prestar
possibilidade de fixar um limite máximo de	participaram em aOL dos 600 assassinatos	depoimentos no processo. 'OESPê/FSP iocmprometimento do taturamento com salários	apurados em Alagoas, na ooncluso da	 Lobby na revisão constitucionale responsabilizar dirigentes de empresas	ocmissào do Ministério da Justiça que investiga	Para pressionar deputados que participarão daestatais por atos de me gestâo. A demiss ão de	a onda de veléncia no Estado. Apenas 120 PMs	revisão constitucional prevista para começar nodiretores e presidentes de estatais por mau	foram processados. dos quais só 30 presas,	dia ô de outubro. a União Democrática Ruralistagerenciamento sera pro posta ao presidente	Com base neste relatório o Ministério da Justiça	(UDR) pretende gastar CrS 100 bilhõesItamar Franx. Leia mais na Economia.QESP	cretende encaminhar ao Conoresso um pedido	informou o presidente da entidade, PooseveltEco 31JT51FSP 1-6)	 de intervencao federal em Algoas. (l/ann,ïdo	Roque dos Santos Os recursos serãoLula reeleito no PT	 Mandes— OESP / e 51JT8,	 conseguidos em 20 leilões que a UDR vaiNo 9 Encontro Nacenal do PT, Luiz Inácio Lula	Morre presidente do PTB	 realizar por todo o País, Anteontem emda Silva foi reeleito ontem presidente ao partido, O deputado Paiva Muniz, presidente nacional do Araçatuba (SP) foram leiloados 250 bovinosrna a riA —nil iirrIzic ovdrma O::r1a	PTO morreu Oc 5 horc de dcmingo vhumc d	para -ris rr'na	nçor1 (ÇP 1-7

GERAL
Protesto pára BR-116	 mortos. (OESP Cid4/FSP 1 e 3 -31JB 1 e	Vieira, se p repara para realizar até o final doTrês mil moradores de cidades próximas ao	8/0G 1 e Q)	 ano uma cirurgia de fígado inédita no Brasil,trecho da BR-1113. onde quinta-feira 26	Helicóptero cai em asilo	 como órgão fora do corpo do paciente. Apessoas morreram num onoque entre um	A passapeira Andréia Maria Morffinia. 21	retirada do órgão permite aos cirurgiões

anos,
caminhão e um ônibus, paralisaram a estrada	 -morreu e o piloto Rogério Quatrucci, 32	tumores. íChicoütàvio — QESp ie 11)

trabainarem cor ate oito horas na remoção deontem durante três horas. O p rotesto foi em
solidariedade às famílias das vdimas e para anos, sofreu varias fraturas na queda. ontem,
exig ir das autoridades a du p licação da	do helicóptero PT-HVH quando sobrevoava a	Estatura do brasileiro
rodovia once só este ano ooc rreram 55	baixa atituce o oairro de Perdizes. na Capital	Um estudo antr000métrioo realizado pelo
mortes. (OESP 1 e Cid 1/JT 121FSP 1 e	paulista. O a parelho caiu sobre um asilo no	Núcleo de Pesquisas Eoicemiológicas em
3- 11JB t e4/OG 5	 momento em q ue a maioria das moradoras	Nutrição e Saúde na Universidade de São

estava no refeitório e, por isso, ninguém ficou	Paulo revela que a estatura do brasileiroFim de sequestro	
(DAS)	ferido. A causa da aueda ainda é	 aumentou de forma reg ular, embora desig

o
ualA Divisão As -Sequestro do Pio	 desconhecida. OESP 1 e 12/JT 12/FSP / E	

três décadas (entre 1953 a 1982). 'Todas aslibertou ontem Dayse Maria Gonçalves. de 40	 em todas as regiocs d o Pais no espaço a
%3/JB 1 e 4/OG 5j	

faixas aa po pulaçã o se a p roximam daanos, sequestrada há 18 dias, e ameaçada de
estupro e morte. Dayse ficou presa em um	Cirurgia inédita	 estatura ccnsideraca padrão pelaDanheiro, onde só rececia pão e água. A	Uma equipe médica do Hospital Clementino	Organização Mundial da Saúde", afirma oo peração foi comandada pelo delegado Hélio	Fraga Puno, da universidade Federal do Pio.	coordenador da Pesq uisa, Carlos AugustoVi g io. Quatro dos seis se q uestradores foram	ocmendaaa ocio nrofesscr Orlando Marques	Monteiro. (João Barista Natal' - FSP 1 - 0.
ESPORTES
Futebol em alta	 Palmeiras: festa e futuro	 Senna abandona no CanadáLevantamento realizado edo DataFolha em	1 Só este ano. a Parmalat, multinacional que	O trancês Alain Prosr venceu ontem o GP cc
maio revela q ue o interesse pelo futebol em São Patrocina o cam peão paulista, Palmeiras Canadá e assumiu a liderança da F 1. com 47Paulo cresceu 26i:, ocntra lOi: em outubro de	1 investiu USS 5 milnóes na equipe. Mas o	pontos Ayrton Scnna abanconcu a sete§1. A"fidelidade' oorintiana ao time caiu de	-	retorno ouhiioitario que a empresa terá,	voltas do final da orova e quando estava em,39L. reg istraaos em outuoro de 91. cara 32::,	segundo o airi gente palmeirense José
em maio de 93. O número de torcecores do São	Carros Brunoro, 'e incalculável", Na festa do segundo lunar. Darnv Sullivan venceu o

de Detroit (EUAI ao Formula lndv. O orassem:Paulo saltou de 18) (outucro de 91 oara 31	
1 

tit ulo teve cc tuCo. Até torcedor ogando-se	P	Boesel chegou em seg undb ÍOESP &maio ultimol ÍFSP 1 e Cac'Esc- c/aI)	 só de cuecas no ooniunrc aquática ria	aul

O empate da Seleção
A Seicção Brasileira ernoarou cm 1 a 1 com, a
ing laterra. em Wasninctor. (EUA, e agora
torce por um emoate entre aiemães a
ing ieses, saoaco. cara Troar com o tituio os

mUS O u	:s inçileses marcaram logo no mico
cc secunco terneo: Piar:. numa faina cc
coieiro Tauae. Marco Santos em p atou ao--

minutos, i'OESP e Esv 4'JT 7 e Esn4 .'7sp - e 55.'J5 t. Eec' - e 8OG e Eco)


