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outras providências;
- PL n° 1.371/93, do governadorà
Estado, que autoriza a abertura de crc
dito especial em favor da FundaçãolV
Minas - Cultural e Educativa
— PL n° 1.468/93, do govemador
Estado, que autoriza a realização
operação de crédito mediante emissã'
de Bônus Externo do Estado de Mn
Gerais e dá outras providências;
- veto parcial à Proposição de Lá?
11.875, que dispõe sobre o reau
mento dos símbolos e dos nívC5

vencimentos do Quadro de Pessoal
servidores da Secretaria do Tribuflal
Contas do Estado de Minas Gefl
inclusive inativos, e dos iiegflt
Quadro Especial de Pessoal e daOUt
providências e;
— discussão e votação de parecer
redação final.
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Viaduto do Mutuca

O deputado Ronaldo V`-

(PL) falou sobre a necessidade
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Da pauta da reunião de ontem à tarde 91, do deputado Bernardo Rubinger, que foi
constavam apenas duas proposições: o re- retirado de tramitação a requerimento do
querimento n° 4.269/93, do deputado José autor (incluído em ordem do dia para fins do
Bonifàcio, que foi aprovado, e oPL n° 642/ art. 288 do Regimento Interno).
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34 a 2 reaiuste mensai cc saiarios

Brasil recorre ao att contra os EUA

EUA Querem ler sentença cos bicheiros

O Globo	 OG

Aprovaco o reajuste mensal de salários

FH vai usar o PMF para cescobrir Quem
soneca impostos

Comea a blitz do BC nos cancos

Correio Braziliense - DF
Câmara acrova reajuste mensal de salarios

Zero Hora - RS
Câmara derrota Itamar e acrova reaiuste
mensal

O Popular - GO
Anrovaco reajuste mensal de salário

()Povo—  CE
Deputaaos aprovam reajuste mensal

Gazeta do Povo - PR
câmara aprova reajustes mensais

A Critica— AM
P eajuste mensal de salário é aprovado na
Câmara

A Notícia - SC
Aprovado reajuste mensal dos salários

ESTA DAO NO AR
DISQUE 900-0700 (SP)

es e notids em ma d hora. Ligaçào: Cr$ 20 mil
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1 oornee cc cciioas orecores os Cooncrarva	es Das acoitais cc toco o Heis cvra ccsacn-
Aciriooia cc Cote (CAC tenta bormar uma x-	-azar o Rrochrama cc Merenca :ccciar. c-
-nossao comanaiticujaçeooe rorneoecorcs CC	no icijassacos reouisos na orcem, c
0000eratva caia ooter aiucc co ooverno .-e	:.:nõcs para a oomora cc ccrnentcs,
-ai. Serao crocramacas visitas aos mfliflisTeos	Funcionalismo público.,.a Fazenda e Acincuituia em nusoa cc
Lo uçeo para a c(úiaa cia CAC.	 - crescente itamar brnfl	551.05 050RTO

- ,3nanj000rnissacoara examinara situapso ccCaso PC	 todos os tuncionaros nuons. cc aDministia-

	

ministro Co STF ilmar GaVao taz os cois	çao direta e ncreta. oemiticos ceia rerorma
uitimos inferrog atbriosca p rimeiratase conto-	aDministrativa co ex-oremcente Fernanco
cesso Porcor crime comum que e movico contra	ior. A oomissáo fera 90 dias cara soresentar o
o ex- p resiaente Fernanco DoMar, Prestam De-	iesuitado dos trabalhos.
comento. a painir das 9(1.3 ex-secretaria cc j Medula Ósseab Posinete Melanias e Severino Nunes cc

liV	.eira	 O Hospital das Clinicas da Universicade Esta-
dual de Cam p inas lUnicampp inauoura suaConvenção do PTB	 Unidade de Transplante de MedulaCsea.

O PTB reanza convenção para esiha co	-m ca paciaaae cara 40 transpiantes Doi-ano .
novo p resiDente. cue tera rnanctc ate rrarço	Copa Américacc 1994,  Disputam o itecutaco astone cni
SP)preiceeuminoe orupo do ministro	A Selecao Brasileira tentaaaranrracai

Andrade Vieira. q ue auer incicar o presidente,	rios em pamCa contra oParauai Que precisa

Mensalidades escolares	 Euacoi, com hransmissca ceias To-'; Globo
A Comissão de Defesa co Consumicor. Meio	e Bandeirantea, Chile e Peru tazem a niesmi-
Ambiente e Muiorias cc Câmara reaiza au-	nar cc Brasil  Paraguai para Dis p utara ice-
diência c9blica coriunta com a Comissao cc	ança do Grucc E da comoctiçdo,

MERCADO FINANCEIRO
Mais fantasmas sobre a taxa de juros

	

Começaram as especulações so p re a possivel	es ontem foi fruto de um movimento de realiza-

	

alta das taxas cc puros, provocacas ceio possivel	pão de lucros, normal depois de perioaos De cita,

	

reajuste mensal dos salários. A maioria aos lor-	O leilão promovido pelo BNDES para a transte-

	

nais destaca que o presidente tamar Fran de-	rência de 16,25 bilhões de açôes Da Refripar
verá vetar ao menos o item da lei q ue trata do conseguiu superar as expectativas. O preço me-

	

funcionalismo publico, o que exclui o i escuro cie	dio dos papéis ficou em CrS3616 cor açao e a

	

qualquer impacto maior, A Previdência, por seu	arrecadação de CrS 587,9 trilháes foi 20.3U cci.
lado, teria um aumento de arreoadaçác com 05 ma do previsto. Hoje, na Bolsa do Rio seut leiloa-

	

salários maiores. Pode-se falar de aumento de	da a Ultrafértil, que teve preço mínimo estipulado
inflação. mas não de taxas de puros reais,	em USS 207 milhões. Pelo menos 200 desse
Bobas— A oequena q ueda nas bolsas de vaio- valor deverá ser oago em moeDa corrente.

INDICADORES

DÓLAR-

	

Comerciei	 Paralelo	 Turiamo
22106	50 46230 (c) 50 462 80(v(	54400.00 (c) 54800.00(v)	53500.00 (c) 54 500.00 (v)
23/06	51 05500 (c) 51 096 00 (v)	55.000 00 (c) 55400 00 (v)	54 100.00 (o) 55 100 00 (V)
23/00	Cotação no Rio de Janeiro	54 000.00 (o) 55.000.00 (e)	54100,00 (o) 55 100.

---

00 (v)

I.:VAtOREDEREFERÉNClA	 --.1 -.
Salário Mínimo - Junho	Cr$ 3.303.3.	Bovespa: baixa 2.723M, volume Cr$9 124 btlhêei
TR Pro-rata - 21/6	 1.1947479	iBVRJ' baixa 1. 22%, volume Cr$ 1,970 bdhães
Utr diária -24/0	 CrS 30.597.35	Ouro BM&F: (23/0) OS 008.0,00, alta de i22 0Iralice Aoe Estadão- 23/0	25,720	CDB (23/6)31,95030 dias. 2.085 1,1 ano (brutos)
(PC Fipe 11' puadnssmana de unho)	29.72%	Pouoanca: (24/0)31.2128%

ordem do dia
A Reunião Ordinária Delibera-

tiva destina-se à apreciação das
seguintes matérias:
— parecer da Comissão de Justiça sobre
a constitucionalidade do PL no 1.282/
93, do deputado Tarcísio Henriques,
que cria linha de transporte coletivo
rodoviário intermumcipal entre as cida-
des de Cataguases e Caratinga;
- parecer da Comissão de Justiça sobre
a constitucionalidade do PL n° 1.283/
93, do deputado Tarcísio Henriques,
que cria linha de transporte coletivo
rodoviário mtermunicipal entre as cida-
des de Cataguases e Barbacena;

— discussão em turno único doveto
parcial à Proposição de Lei n° 11.864,
que fixa o efetivo da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais e 'lá outras
providências;

- discussão em turno único do PL no
1.371/93, do governador do Estdo, que
autoriza a abetura de crédito especial em
favor da Fundação TV Minas — Cultural
e Educativa, para o fim que menciona;

— discussão em 2° turno do PL no 1.468/
93, do governador do Estado, que autori-
za a realização de operação de crédito
mediante emissão de Bônus Externo do
Estado de Minas Gerais e dá outras pro-
vidências e;

— discussão e votação de pareceres de
redação final.

As Reuniões Extraordinárias das
9h30min e 20h30min destinam-se à
apreciação das seguintes matérias:
- veto parcial à Proposição de Lei n°
1 11.864, que fixa o efetivo da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais e da
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ECONOMIA
Câmara aprova reajuste mensal
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o:atam contra °nra anta e-'--; cor o'ecrsa

:sssar 'ceio oenaco e os a ssçao oescecc a
:amar Franco ia ceorciu ;e:,r arne eree:e
Z- setor nucaco. 2 oro etc ce:emria o -esuste
—,sai a cartir oeste me c. CSC q uem c:acna ate

aa;arics m nimos -2 as aro r'-:fl mo co .unnO
asR oarculado pero i force 05 °esjste co Sararro

m imo riRSMi cc mam e :es a,--os rr aumento
se 1 os , ao mes. 2 Eaeouuvc Troa subi rzaac a
assustar tocos os meses os sa anos aos
sovidores ouoiixS. 005 soosentacos Ocos
cension stas. Areivai custar mais uSE 1 .nao cor
a'o a Pevrctêncra. QESP a Eco t. ' a
cc Estacao,JT'.e5FSP e 
Ex 2G e a,

A volta do lucro
O setor de autopeças contratou mil pessoas em
maio e, de maio a unho, devera contratar outras
mil por mês. fechando o ano com 6 mil
contrataçdes. de acordo com o ciesrcente do

ndioatc da categoria rSrrtcrceçasi Ordudio
Vaz. Aexcacaçao está no aumento as procuçao
de automoveis e desem penflo das exoortaçoes
(Marco Piquini - OESP Eco 19). As vendas do
comércio devem crescer entre 7 e 8 este
mês JT 10. A empresa de consultoria Pico
Waterhouse divulga hoje uma pesquisa onde foi
constatado que as maiores empresas do Pais
devem começara ter lucro a partir deste ano.

Freio na abertura comercial	 (FSP2-4)
Um movimento formado pelos princi pais	 Benefício a pequenas empresas
partidos. e com o apoio do ministro Fernando	A Comissão de Assuntos Econõmoos co
Hennque Cardoso, quer a desaceleração do	Senado começa a discutir na próxima semana a
programa de redução das tarifas de im portação,	reg ulamentaçao do artigo 79 da Constituição

INTERNACIONAL
Crise no arsenal nuclear	 desenvolvimento dos seus maseis de médio	general Paoul Cedras (responsável pelo golpe
A Rússia ameaça parara desmontagem do	alcance Condor 1 e Condor II. A posição foi	de 1991) se a conversa for para acertar sua
arsenal nuclear herdado da extinta União	manifestada ontem. em Buenos Aires. pelo	volta imediata ao poder e o afastamento do alto
Soviética por falta de dinheiro. O governo do	ministro da Defesa. Oscar Camilion, em reunião	comando mrltar edo chefe de pobcia da capital.
presidente russo. Bóris Yetsin. admitiu ontem	com deputados da Comissão de Defesa. Em	rOESP 12°JT 161F5P211/GM21JB t4'OG 19
que os cientistas dos quatro centros nubeares	1991 o presidente Carlos Menem anunciou a	China lesada
responsáveis pela desativação de mísseis	suspensão do projeto como 'gesto de boa	Uma grande rede de especulação financeira.

vontade para a desmilltarizaçáo do continente',	Que lesou cerca de 100 mil investidores em maisameaçam entrar em greve hoje. em protesto	Na comunidade militar brasileira a atitude	de um bilhão de yuans (USS 175 milhàes), foicontra a deterioração das condições de	argentina foi vista como "potencialmente	descoberta ontem pelo governo comunistatrabalho e contra o atraso no pagamento dos	rosa' (0ESP 121JT ló)	 chinês. Este é um dos maiores escândalosseus salários. (JT I610G 19)	 Embargo no Haiti	 financeiros desde que o Partido ComunistaArgentina preserva míssil	 No primeiro dia do embargo ao Haiti, o	 aprovou reformas de mercado livre, apesar de
Apesai'da p	do'EiJÃ pana que carcele	presiertt deposto Jean-ertrand Aristide dtsse	manter o rígido monopólio político. Entre os
o projeto. a Argentina decidiu manter	 ontem em Washington que só concorda em se	suspeitos encontra-se um vice-ministro. (OESP
paroiaente ativo o programa de	 encontrar com o chefe do Exército haitiano.	121JT 16)
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1 PMDB exige cargos
a p oie no PMDB e como ui-ri arerta de Que

o partido. de agora em orante nao coce ser	Pressão de governadores
convocado cara decidir o futuro ae uma	O mnnistio as Fazenda Fernando i-lennnaue
pro p osta coe não srudcu a lazer, a' ir-na o	'a ou a oanoaaa ao PSDB na Cámsna 010 ter

presidente as Câmara ibsen Pinheiro iRSI	sotrido pressoes de ministros e acveinacoies
Para o lider Genebaldo Correia SA1. como	contra os cones no ornamento Disse arnda

Mudança na PM em Alagoas	 apoio dado pele PMDB à regulamentação co	que nenflum pedido CO setor privaco de ter
Políticos de oposição e delegados co	 I PMF, o governo deve apressar o	 entregue ate o momento. Na reunião de
Secretaria de Seg urança Pública estão	preenonimento de cargos do segundo e	ontem em Belém (PA). soere o possrvei
revoltados contra o remanelamento co	terceiro escalões. principalmente nos	atastamento do PMDB em reraçao ao governo
coronel Nilton Rocha. ex-comandante ca PM.	Estados. O governador Fleury (SP( disse	tamai. o governador do Pará. Jadei
para a Chefiado Gabinete Militar co	 que. para reivindicar cargos. o partido	Barbaiho. oecrarou que o PMDB esta sem
governador Geraldo Bulhúes. Rocha e	não deve fazer política de vareio mas	ctentrdace. não e governo nem oposição
acusado de pecuiato. falsidade ideoió g rca,	discutir a política nacional com a	 FSP 1-SOM 6

GERAL
Morro faz mais vitimas	 1 3 medicamentos cue foram concenscos oco	:jon caçao as rocovra Serris Enttencounc ronco
A guerra entre gangues peio contrcre co	_aeoratorie Centrar de Anaases Püo roas Noel	27 oesscas morreram. era 10 dovico a uma
trafico de drogas em favelas do Rio esta	Nutels. Os principais remédios interartados	oriso entre um ónibus e um camnnnao.
fazendo vitimas diariamente. Ontem. Luciano	são usados oara o tratamento de n'ecçoes	.OESP 1 e Cd / e 2/JT i5/F5P 1 e 13i
do Nasormento, de Id anos for morto com um	jacterianas e doenças sexuaimente
tiro nas costas, drsparado, segundo	 tnansmrssiveis O rstrtuto Nacrors co
moradores, por policiais da Delegacia cc	2ontrole de nCualiaade vai avaliar as analises
Repressão aos Entorpecentes (OREI. Os	de contraprova soacitadas pejos laboratórios
Policiais teriam acertado de raspão também	privados. (OESP e 14)
Alexanare 'Lavares, de 12 anos, Os dois toram -
atingidos na Favela do Cerro Corá. Na
Rocinha, Leonardo Ferreira. de 4 anos, levou
um tiro e pode ficar paraplégico. A policia
desconfia que traficantes estão recrutando
ex-Soldados co Exército para a guerra nos
morros, (OESP Cio 4/JT 1 e 121FSP3-11JB 1
e lQ/QG 1. Se 9)
Co ntravenção em xeque
A autorização para abertura de casa
comercial nos EUA pela filha de Turcao, um
dos banqueiros do jogo do bicho do Rio,
depende da leitura da sentença dos bicheiros
pelo consulado americano, A solicitaçao de
Cóp ias rei feita ontem ao iuiz Lua Carlos
Estrella da 14 Vara Criminal, mesmo local
onde os contraventores foram condenados
a seis anos de prisão. A filha de Turcao
quer abrir um negócio em Aflantic City. a
capital do jogo. em Nova Jersey. (Carlota
Araújo _j l e 18)
Medicamentos suspensos
O Secretário na cional de Vigilância Sanitária.
Roberto Chabo, suspendeu ontem a venda de

Crescimento volta em julho
- riflistro nernanelo herr Iaue ua000so esta
xntiante nos eretos Que asa croauzir o 'moosto
°'ovisoiro soem Movimentaes R nsrrce ras

FMFI a rolagem da dwica aos Estacos e a
'eoro g ramaçao orçamentaria. smoern nonr:a na
aorovaçao cessas mcc asa o 2oreso aa
a e. se acrovacas. a economia começa a
crescei ia a partir de iOdo Cardoso sustenta a
crevisao rias estatísticas Que apontaram
o'escimento de 3: rio prrmeuo trimestre co ano
0ESPeEco 141JT312 Eco n

Prisão para sonegadores
2 secretano da Receita Federai. Osires Lopes
Frlho, informou ontem que estuda a
possibilidade de requerer a prisão preventiva
dos responsáveis pela soneaaçáo de impostos
em três g randes empresas. Para isso. esta
consultando a Procuradoria Geral da Pecublica.
Segundo Osires. essas empresas utilizaram
todos os meio ile g ais conhecidos para sonegar
moostos. incluindo falsificação de documentos.

A Receita divulgou ontem os nomes de 106
sonegaoores. Entre elas está a IBF da
Amazónia e a Dimeo. DESP 1 e Eco tõ/JT 1 e
õFSP l-9/JB Eco 5/00 1 e22)
Ultrafértil vai a leilão
.2 e ão cc orivatizaçao oa Ultrafertil está
mantido cara noie, conforme oeosao co
p residente itamar Franco. Cntem, eie navra

eito a su g estão de canceramento, mas vortou
atras ante a ameaça de Qemissao coletiva ca
Comissao cc Desestatização. O ministro das
Minas e Energia. Paulino Cícero, disse que o
cancelamento abalana a credibilidade do
programa. Tambem foi decidido que a Nitrctertil.
produtora de amônia e urera. sara incorporaoa
peia Petrobrás. (OESP 1 e Eco 4 e 201JTP/FSP
1-4113M 231J8 1 e Eco ô/QG 23)

2e acorco com o ororocrsr'- a 000.0'. ar no a
'urra maxima cassara a -: soaror cc

.ro. atroroaiii cc '-ovrner:c os. osoutaco;
erfrm Neto 0C.SP. ose 5v-a PEDEER a

Aoizro Meroacante	-- nos
a g umentos ut cacos cara a casaco eracao cc
re Que O Erasu esta aur rico au orre as sem
eccc ai a recrorocicace -52P 2-- 00 2-..

CPI da Petrobrás
Ts cecutacos ca Comrssac 05 '1fl55 e E'e'cr a
na Cámara acusaram ontem a °ero::ras co ser
m aos a os Os economia ;,oi	50

coroem m ricas cc corares em r 0000ratas e
'aloatruas e ameaçaram instaiar urna uPI para
nvestrciara snuaçao as 851a181	rosicente as
ornoresa...oei Mendes Renno 'errou as
aousaes. r Má rcioMorais —uE8PEco tO'JTOI
Brasil reage à sobretaxacào
.2 g overno erasrreuo cecia U acerar ao Acoroo
Coral de Tarrlas e Comeroro iattl contra a
ieoisao co De partamento co 2orr,ercio aos
Estados Unidos de scbreraxar as exoortaes
Oe aço piano crasuerro. .2 M nisbeMo nas
Relações Exteriores anunciou ontem que vai
fazer um ceando formar cc conc'rraçao som os
'oirnaçao cc um g rupo cc )é11105 cara
solucionar o impasse. Se g unco o emtnaixaaor
Rubens Baroosa. secretario-geral de Assuntos
Econômicos. integ iraçao ccc Comercio Exterior
do Itamarati, a aecisao amerroana preteria
indústrias ineficientes, (OESPEX 25/FSP
1-4/GMleii/JBle Eco 7/OG 1e20)
Perdão do Clube de Paris
Os II membros do Clube de Paris se reúnem
hoje. Entre os temas está o perdão (waiver) ao
Brasil por não ter feito acordo com o FMI ate
dezembro de 1992, como determinava uma das
cláusulas do acordo stand by1 obtido para
refinanciamento de uma dívida de USS 13.8
bilhões com o Clube. O ministro Fernanco
Hennque Cardoso disse ontem aue o
pagamento da dívida externa não esta atrasado
e que não haverá embaraços para o Brasil
nessa reunião. (DESPEGo 81JB21OG 28)
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COLUNAS
Sonho e pesadelo
Em auaiénaa no Palácio do Planaito. o depura-
do Jacaues Waaner (PT-BA) pediu a damar oure
repousasse muito na noite de ontem, sonflasse
com anjos cara. hoje. descansado. cancelar o
lei/ao da Ultra fértil. - Mas isso nao é sonno, e
pesadelo. Jiamaraqora e mesmo um orivativista.
(Coluna ao Estadao)
Pois é
Maundio Corrêa não foi ontem à CPI da Prosti-
tuiçao inrantil. A/coou que, cor causa da vtaczem
a Viena. nao teve tempo para estudar O tema.
Detalhe,' este foi o panopai assunto soare o
Brasiu acordado peia ONU -'ia Áustria. Pai-
cei(FSP)
Privatização
Pode se esoerar coas novas no c'ocesso ce
or vatizaçao de emoresas no Brasrn. tdais exata-
"rente uma aqilizaçao da desesrarizaçao. Na
série de conversas que teve com o setor privado
e com o aovemo. RainerStracxman - arretorco
Banco Mundial para vários caises da América
Latina, inclusive Brasil - mostrou interesse em
saber como o banco poderia ajudar o desenvol-
vimento da economia brasileira. Parece ter che-
gado a uma resposta: financiara passagem das
açóes do ooverno para as maos da iniciativa
privada. S)racaman teria aceito o cesario e o
Banco Mundial poderá, em oreve. emprestar
dinheiro com esse fim, (Informe Econômico/JB1

Caso Israel
Em deccimento ontem na Policia Fecerai. .2
-eacr cia universidade ce São Pauo uSP1.
°obeno usai Lõbo. cisse Que se a com p ra cc
equipamentos israeienses tertas sem iicitaçao
no governo Cuercra entre 1939 e tPPO fosse
-asseada nore. era seria contrario a
mportaçao . Ldoo atrrmou Que Quem cecroiu
comprar os eourpamentos roi a Secretaria cc
2ência e ~i eonorocia a riso a uSP Sacrunco o
reitor. cm iuihc de 1991. rio inicio das
nnvestictacoeS. ele procurou o governador
Fleury Filho para lhe dizer Que preteria riso
receber os aparelhos antes que tudo tosse
apurado. 'A USP não recebeu um mico
parafuso - acrescentou. (OESP 1 e 7JT
8/FSP / e 1-11)

Emendas para garantir mordomias
A Drumas caa o roncas an:rose"ta-:aa ao
,coreto co .o no Dr:etrzes 2 rçame:a- as

— a case co Orçamento Oca os
niao de 1994 — -ietendem a coroona co

:arros a movois tucoronais nor os- ama-na-es
a autoridades do Executivo aram co manitar
-;aroas cara cn)ras caenteastas e co n'is
erertcrerrcs nos Estacos e muroroncos.
ir crativa co Executivo, as sucvençces sociais
'am pem estao mantidas. ( Vanca CU r a —
-2)ESP'

o assessores co -nnin:stno escoram na-..
.0 ta a 5-usina na cnoxrma secnunca-te na
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CESP J 055 - - Cl!4JB6004-
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Passeata lança plano
Mais de 300 p essoas acompanharam ontem a
marcha de lançamento do Programa Nacional
contra a Fome, lideradas pelo sociólogo
Herbert de Souza. o Betinho. Em passeata,
elas deixaram o prédio da OAB em crreçao ao
Congresso, para um ato público. A meta.
segundo uma das coordenadoras co
rniovimento. é começar o mais raproo possivel
a distribuir leitepara 2 milhões de
desnutridos. crianças até 5 anos e gestantes
que buscam os postos da Fundação Nacional
da Saúde, (DESPI e 141JT f51FSP 1 e
/-I1/JBB/OG 5
Mais acidente na Dutra
Mais quatro acidentes registrados na via
Outra na madrugada de ontem causaram
duas mortes e provocaram congestionamento
de seis quilômetros e a interdição da estrada
em dois pontos. Com isso sobe para 30 o
numeo de ~os~ oeoo d4es.em
acidentes na rodovia. Ao mesmo tempo o
ministro dos Transportes, Alberto Goidman,
anunciou ontem craunordo-com-Bi-O- para -

Pânico no ar
.2 Boein g 737 300 da Vasp tez urTT p ouso de
emergência ontem de manhã no Aeroporto
Internacional do Pio de Janeiro com 132
passa g eiros a p erde. Depois de decolar as
9h30 no Aeroporto de Congonhas (SP) — o
avião deveria pousar no Santos Dumont (RJ)
às 10h30— a luz do trem de pouso não
acendeu. Houve pânico entre os passagenros.
Voriicos as Vssp strrmaram pua o ijrroto nao

sabia se o trem de pouso estava em posição
correta para aterrissagem. 0ESP l6/JT
- 5/FSP 3-3iB iS/DO 13j

Debate antecipa congresso
Líderes de várias correntes do movimento
estudantil participaram de debate promovido
pelo suplemento Cole às vésperas do 430
Congresso da UNE. Entre os temas discutidos
estão as eieiçáes diretas para a presidência
da entidade. a qualidade do ensino e a
política do Pais. Pelos cálculos dos
estudantes. cerca de 10 mil estudantes
estarão em Goiânia entre 30 de lunho e 4 de
lulho, e, ao final do encontro, 4 mil delegados
eleitos nas universidades vão escolher o
sucessor de Lindberg Faria na presidência da
entidade;i'OESF'l e-Colai, Da )-



concorrência pública, e informou que o
DNER, MBR e a Associação Pró-Mutuca
chegaram a um acordo sobre o transporte
de minério pelaEmpres Minerações Reu-
nidas. Ele será feito, temporariamente,
sem maiores transtornos para a população,

por caminhões. Ronaldo Vasconcellos
ressaltou mais unia vez a importância
da obra, e parabenizou a participação
da Promotur, DNER, MBR e do presi-
dente do Pró-Mutuca, Geraldo Magela
Alvim.
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OUÇO & ~da pista do Viaduto do

ecessáriaparaa saída deveícu-
Belo H010hite Pala o Rio de
eZonaIaMata, otm reivindicada
puJaçã0 desde 1983. O deputado

peis	 satisfeito com a publicação cia

misSÕeS

, tÚDE
A Comissão de Saúde e Ação Social

ontem 26 proposições que dispen-
a apreciação do Plenário.

DEFESA SOCIAL
A Comissão de Defesa Social aprovou

parecer sobre o PLC n° 25/93, do
sunador do Estado, que dispõe sobre

1 f&ência de militar para a reserva não
,jnaada, com a emenda n°7, na forma da

iidan° 1, e a emenda n° 9. Também
~o parecer sobre o PL n°942/92, do
~Antônio Júlio (PMDB), que auto-

riz.a o Poder Executivo a liberar dos encar-
paárea remanescente do terreno que foi
kado ao governo da União para a constru-
çk&um quartel do Centro de Preparação
é Oficiais da Reserva, na forma do substi-

ivon° 1 da Comissão de Constituição e

A Comissão também aprovou nove pro-
!ações que dispensam a apreciação do

o.

COMISSØ ESPECIAL
A Comissão Especial criada para veri-

"Inioco" a situação dos empregados da
hStrial Maivina S.A., em Bocaiúva, e

ClaPO Ariadnópohs Açúcar e Álcool, em
do Meio, discute hoje o relatório

i dos trabalhos feito pelo deputado
DdzIn Meio (PTB). O deputado adiantou

aPediraconstimição de uma CPI para
11eularidades na Usina de Campo

'leio Quanto à unidade de Bocaiúva,
l*1 Meio afirmou que os problemas

"OkndosOlucionados. A Comissão teve
Principal objetivo dar suporte político

:dlar as negociações entre trabalhado-
USiflas, para ajudar a encontrar
Para Pendências trabalhistas Na

de Ofitem, o deputado Clêuber Car-
1L) lamentou não ter sido indicado
'flça de seu partido para participar
ssão, Como deputado majoritário

em Bocaiúva e municípios vizinhos. Clêuber
afirmou que a Industrial Malvinas é de grande
importância social para os municípios da
região e que a saúde da empresa é fundamen-
tal para os trabalhadores locais. O deputado
tornou pública a suspeita de que atrás do
grupo Vanguard, que controla as empresas,
esteja o ex-governador Newton Cardoso.

O deputado Péncles Ferreira (PSDB) dis-
se que o trabalho da Comissão foi importante
porque viabilizou, através da mediação dos
parlamentares, a solução de vários proble-
mas. A Comissão é presidida pela deputada
Maria Elvira (PMDB), e tem como membros
Gilmar Machado (PT), Péricles Ferreira e
Milton Salles (PFL).

A reunião de ontem foi presidida pelo
deputado Raul Messias (PSB), suplente da
Comissão.

DEFESA DO CONSUMIDOR
A Comissão de Defesa do Consumidor,

presidida pelo deputado Marcos Helênio (PT),
ouviu ontem o representante da Associação
Comunitária e Desportiva do Bairro Cidade
Nova, Hélcio Lúcio Garcias, de Itaúna, que
denunciou irregularidades na cobrança de
prestações do conjunto habitacional Cidade
Nova, formado por 668 moradias. Segundo
Hélcio Garcias, 72% dos moradores do con-
junto estão inadimplentes junto à Caixa Eco-
nômica Federal.

Os moradores questionam a composição
do custo da obra, cujos preços estariam
superfaturados. Ele informou à Comissão que,
em abril passado, a prestação junto ao Siste-
ma Financeira de Habitação era de Cr$ 2
milhões e 800 mil quando deveria ser de Cr$
240 mil. A apresentação de cada uma das 500
casas construídas na primeira etapa da obra
está hoje em torno de Cr$ 3 milhões 600 mil.
Outras 168 casas construídas na segunda
etapa tem a prestação em torno de Cr$ 5
milhões e 800 mil.

Os moradores apontam também irregula-
ridades na Empresa Engenha Construções
Ltda., de Belo Horizonte, responsável pela

obra. Segundo Hélcio Garcias, a empresa
não poderia ter continuado a segunda eta-
pa da obra, pois ação trabalhista movida
em Itaúna comprovou que as horas extras
dos trabalhadores eram pagas através de
caixa dois, não incidindo sobre aviso pré-
vio, acerto final e, principalmente, o FGTS.
A Caixa Econômica Federal teria sido
notificada pelo juiz da irregularidade. O
contrato com a Caixa prevê a suspensão
dos empréstimos a construtor no caso de
inadimplência com o FGTS.

Hélcio Garcias informou aos deputa-
dos que a Associação Comunitária enca-
minhou reclamação contra o preço das
prestações à Procuradoria-Geral da Re-
pública em setembro do ano passado. O
deputado Marcos Helênio apresentou re-
querimento convidando representantes da
Caixa Econômica Federal e da Engenha
Construções para falarem sobre a situação
do conjunto habitacional.

Participaram ainda da reunião os de-
putados Márcio Miranda (PRN) e Maria
Olívia (PTB).

CEMIG
Apesar das vias das galerias, lotadas

de funcionários da CEMIG contrários ao
projeto, as Comissão de Constiuição e
justiça e de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, reunidas ontem conjuntamen-
te, aprovaram os pareceres de 1° turno
sobre o projeto do governador que autori-
za a abertura de empréstimo externo, no
valor de US$ 200 milhões, com a garantia
da equivalência de 51% das ações prefe-
renciais da CEMIG. O projeto foi incluído
na pauta de votação de ontem à noite, em
Plenário. Foram favoráveis os deputados
Edward Abreu (PTB), Péricles Ferreira e
Baldonedo Napoleão (PSDB), José
Laviola, Antônio Júlio e Mauri Torres
(PMDB), Sebastião Costa e Clêuber Car-
neiro (PFL). Contrários aos pareceres os
deputados Antônio Carlos Pereira, Ivo
José, Maria José Haueisen e Marcos
Helênio (PT) e Raul Messias (PSB).
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MALUF
O prefeito de São Paulo, Paulo Maluf,

visitou ontem a Assembléia e foi recebido
pelos deputados Elmo Braz e Bené Guedes,
respectivamente, l e 3°-secretários, e por
um grupo de deputados de diversos parti-
dos, incluindo os deputados José Bonifücio

e Roberto Luis Soares, do PDS, e Aílton
Vilela e Miguel Barbosa, do PDC, parti-
dos que se unirão para formar o PPR -
Partido Progressita Renovador.

Maluf veio a Belo Horizonte para parti-
cipar do 100 Congresso Mineiro de Municí-

pios, que está acontecendo no
antes de visitar a Assembléia, ahnoç,,
o governador Hélio Garcia. Maluf
que será candidato à presidência daRe
ca nas eleições do ano que vem -
muito longe", esquivou-se.

PROGRAMA DO ASSEMBLÉIA
INFORMA PARA O DIA 24/6/93 -
QUINTA-FEIRA
EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 12h58min; Alterosa 13h10min; Record 18h30min;
Manchete 19h5min; Bandeirantes 19h15min e TV Minas
22h3Omin).
Tema: AUDIÊNCIA PÚBLICA: DIVINÓPOLIS
Resumo: Com o objetivo de discutir os problemas da Zona
Metalúrgica e ouvir as propostas feitas por prefeitos, vereado-
res, lideranças e representantes de vários segmentos da
sociedade, a Assembléia Legislativa realizou a quarta Audiên-
cia Pública, na cidade de Divinópolis, pólo do Centro Oeste
mineiro.
Entrevistas: Aristides Salgado, prefeito de Divinópolis; depu-
tado Geraldo Pereira, PMDB; deputado Eduardo Brás, PSDB;
deputado Ivo José, PT;deputado Cóssimo Freitas, PMDB.
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo Uberlândia
12h54min; TV Sul de Minas Varginha 12h54min; TV Leste
Governador Valadares I2h54min; TV Montes Claros
I2h54min; TV Pontal Ituiutaha 12h54min e TV Jaguara
Araxá 12h54min).
Tema: MARES GUIA
Resumo: Buscando ouvir as reivindicações e sugestões dos
parlamentares e explicar como está a atuação do governo na

área da Educação, o secretário Walfrido dos Mares Guias
reuniu na Assembléia com os deputados que apóiam o go.
nador Hélio Garcia.
Entrevistas: deputado Agostinho Patrús, presidente do Bloc
deputado Rêmolo Aloise, 3°-vice-presidente da AL; Walfrjcjo
dos Mares Guia, secretário da Educação; deputado Cóssjino
Freitas, presidente da Comissão de Educação da AL.
EMISSORAS DE RÁDIO
(Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM) 20h45min;
América (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) 8 horas; 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) 1 2h30min; Mineira (AM)
17h58min; Transamérica (FM) 7horas e Terra (FM)20
horas).
Tema: MARES GUIA
Resumo: Buscando ouvir as reivindicações e sugestões dos
parlamentares e explicar como está a atuação do governo 113

área da Educação, o secretário Walfrido dos Mares Guia Se

reuniu na Assembléia com os deputados que apóiaifl O 90vcr-
nador Hélio Garcia.
Entrevistas: deputado Agostinho Patrús, presidente doBl00O3

Walfrido dos Mares Guia, secretário da Educação; deputado
Cóssimo Freitas, presidente da Comissão de Educação daA1
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