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MANCHETES
O Estado de S. Paulo	OESP

Quércia deixa presidência do PMDB
Renúncia e plano econômico mudam
quadro sucessório
Governo vai mudar cálculo da TR
Presidente recebe projeto que dá
autonomia ao BC
Mensalidade escolar vai subir 28.29 no
dia 
Mortalidade infantil cresce por causa da
Aids

Jornal da Tarde	 JT
Quércia desiste
Governo extingue TRD e cria títulos de
longo prazo
Lojistas ignoram horário ditado por Malul

Folha de S. Paulo	FSP
Quércia abandona corrida para 94
BC decide alterar a forma para calcular
TPi
ONU impõe hoje novas sanções á
Iugoslávia
Pedido inquérito de licitação da Sabesp
Colégios não vão segurar as
mensalidades
Surgem outros 3 suspeitos de cólera em
SP
Vitória no plebiscito leva leltsin à ofensiva

Gazeta Mercantil	GM
BC vai manter positivos os juros do
'open"
A renúncia de Quércia agrava crise do
PMDB

Jornal do Brasil	 JB
TP muda para conter especuladores
Yeda fica no cargo para não atrapalhar
plano
Caravana de Lula é parada por flagelados
Quércia renuncia e acre crise no PMDB
Salário mínimo poderá chegar a Cr$ 3.5
milhões
Tecnocrata é novo p remier' da Itália
Prcst aceita o desafio de Nigel Mansel
Quadrilha ataca homossexuais em
Copacabana
Assassinato de policiais tem lO suspeitos

O Globo	 OG
Governo muda TR, reduz juros e alonga
prazos da divida intern
Bolsas sobem e dólar e "as de CDB
caem
50 continua fora das decisces sobre o
plano
Agripino critica as mudança.
privatização
FMI adverte que país está SUL	O

ladeira da inflação
Quércia renuncia à presidénc do PMDB
Cólera chega à favela da Rocinha
Zélia será indiciada por envolvimento no
caso PC

Correio Braziliense	CB
Governo anuncia fim da TRD para
segurar inflação
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ACONTECE
Renúncia de Quércia
O prefeito de Recife. Jarbas Vascencelos,
deve comandar a reunião da executiva nacio-
nal do PMDB para discutir a renúncia de Ores-
tes Quércia ao cargo de presidente nacional
do partido. Há desencontros de informação
cuanto ao nome do substituto temporário de
Quéroa - se o próprio Jarbas ou o senador
José Fogaça. Veja mais na Política

Senado contestado
Os advogados do ex-presidente Fernando
Colior devem ingressar com mandado de se-
gurança contestando a decisão do Senado de
prosseguir o julgamento do impeachment, dia
29 de dezembro, após a renúncia de ColIor. O
pnncipal argumento é de que Collcr não pode-
na ter sido impedido porque renunciou antes
de preterido o veredicto. Leia mais na Político

1 Extinção do lnamps
O deputado Jaclson Pereira (PSDB-CE) entra
com uma re presentação na Procuradoria Ge-
ral da Repúbloa pedindo a anulação do proje-
to de lei que extingue o lnamps. Ele diz que o
lnamps não pode ser extinto enquanto nao for
concluída a auditoria do TCU que investiga as
fraudes.

1 Zélia depõe
Aex- ministra Zélia Cardoso de Mello depõe na
PF e terá que provar que suas despesas não
foram pagas ceio Esquema PC. conforme de-
núncia de João Gados Camargo.

J Emenda constitucional
O senador Ney Maranhão (PRN/PE) solicita à
mesa do Senado a inclusão na Ordem do Dia
para votação ce emenda constitucional que
permite a reeleição de prefeitos. governado-
res e do presidente da República.

J Resultado do plebiscito
Hoje é o último dia dado nela Eleitoral
para o encerramento da apuração do plebi-
scito no TP,E.

Novos critérios
Os novos contratos da casa própna no Siste-
ma Financeiro da Habitação. assinados a par-
tirde hoje. já estão sujeitos aos novos critérios
de reajustes fixados pela Medida Provisóna
318.

1 IPMF é prioridade
Avotação do projeto de lei que regulamenta a
cobrança do IPMF será a prioridade da reu-
nião do líder do governo. Roberto Freire (PPS-
PE), cornos líderes dos partidos na Câmara.

i Redução de impostos
O deputado Luiz Roberto Ponte (PMDB-RS)
reúne-se em Brasília com técnicos do Ministe-
no da Fazenda para discutir -eu projeto de

N 3õ9 - Ano 2

EliseueoFMl
O ministro da Fazenda. Eliseu Resende. che-
ga a Washington (EUA) para ijartio par da reu-
nião semestral conrunta do FMI e do Banco
Mundial.

Café da manhã
o presidente da CEF. Danilo de Castro, parti-
opa. a partir das 8h. do evento 'Café da Ma-
nhã" na Associação Comercial de Minas Ge-
rais. em Bolo Horizonte. Castro falará a em-
presários e deputados de temas como a ques-
tão habitacional, saneamento básico e
recuperação financeira da CEF.

1 Convenção de Supermercados
0 presidente da Associação de Supermerca-
dos do Rio de Janeiro. Ay ltcn Fornan. dá cole-
tiva às 11h no Hotel Glóra. durante abertura
da 7' Suoer Rio-Convenção de Su permerca-
dos do Rio, Na pauta. o comportamento nacio-
nal do setor.

Sindicalistas homenageados
O presidente Itamar Franco presenteia. com
medalhas da Ordem de Pio Branco, os sindi-
calistas Jair Meneguelli (CUT). Vicente Paulo
da Silva (Metalúrgicos de São Bernardo do
Campo) e Luiz Antônio de Medeiros (Força
Sindical).

Cólera em São Vicente
Os dois pacentes com suspeita de cólera em
São Vicente (SP) podem ter ata e o resultado
dos exames será divulgado esta tarde pelo
Instituto Adoto Luiz, A cidade lá reg istrou três
casos da doença. na mesma família. Veja
mais na Geral

Grevistas buscam apoio
Funcionanos do Hospital das Clínicas e do
Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. farão no
início da tarde uma manifestação na Assem-
bléia Leaislatva buscando o apoio depu-
tados para suas reivindicaes. Os funcioná-
rios do HC entraram ontem no oitavo dia de
greve sem perspectiva de entendimento.
Maiores informações na Geral

1 Luz no Pão de Açúcar
O Pão de Açúcar. marco histórico do Rio de
Janeiro, receberá hoje nova iluminação. Apa-
gada desde agosto do ano passado, a sua
iluminação será reinaugurada às 1 9h pelo pre-
feito César Maia. A inauguração será no Mi-
rante ca Estação Três do Morro da Urca.

3 Reajuste das mensalidades
O governo deve anunciar medidas para conter
os reajustes abusivos das mensalidades es-
colares, Mais detalhes na Geral

'TESTA TERÇA
emenda constitucional q ue propõe a redução
do total de impostos existentes no Brasil de IS
para cinco.
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ECONOMIA
Governo muda TR e alonga divida
O ministro aa Fazenaa, Eiseu Resenae,
enunciou ontem cue a Taxa Referencial co
juros Diária (TPD). que soe vaie cor 30 dias
e intertere no rendimento aos contratos
fnanceiros, passa a ser aouraaa a cada dia.
com case na mcáia das taxas ae juros aos
Cl orenxaaos. A oaaa aia haverá uma
lava croeçao cara a TR dos 30 dias
seauintes. Desta forma. o governo pretende
evitar q ue o Banco Centrai sela forçado a fixar
uma TR muito alta, o que estimula a inflação.
Outra meaida anunciada ontem: o
alongamento da dívida interna, com a
substituição aos títulos de curto prazo (28
dias) por papeis pós-fixados com p razo ae 15
meses. OESP 1 e Eco iIJT 1 e 91FSP 1 e
2-i/GM241J5 1 eEco 1/OG te 78GB 1 e8)
Banco Central independente
A proposta ae inaependénoia do Banco
Central feita pela Academia Internacional de
Direito e Economia agradou o presidente
Itamar Franco. que poderá enviar ao
Congresso projeto de lei a respeito. Pelo
projeto. o BC autônomo terá como objetivo
exclusivo manter a estabilidade da moeda. O
presidente do Banco Central, Paulo César
Ximenes, criticou a idéia, (OESP 1 e Eco 3 e
5/JT 10/GM24/FSP 1-51JB2e Eco 5/QG 20)
Resende tenta convencer FMI
O ministro aa Fazenda, Eliseu Resende,
garantiu ontem q ue o plano anunciado sábado
não e intlacionario. conforme dizem alguns
economistas, como o ex-ministro Delfim
Netto, Não estamos criando gastos
adicionais, nem utilizando recursos
inflacionários, apenas redirecionando os
recursos existentes para os setores de
produção". enlatizou Eliseu, que enfrenta a
partir de hoje. nos EUA, a árdua missão de
convencer o FMI da eficácia do plano. (OESP
Eco 5e 101JT 11/FSPI-5/GM3/JB Eco 1)
Juro zero no agradou
Assessores do ministro Eliseu Resende estão
convencidos de que a meta de reduzir a zero
a taxa de juros para operações financeiras de
curtíssimo prazo, defendida jr Itamar
Franco, é incompatível com o oro, rama de
estabilização, que prevê a reduçao gradual
dessas taxas, a partir do cumprimento das
metas de austeridade fiscal. O presidente do
BC. Paulo César Ximenes, também não
aprova a idéia (Reg,na Alvarez - FSP 1-4).
Segundo o diretor de política monetária do
Banco Central, Francisco Felix, enquanto o
plano não apresentar resultados efetivos, o
BC continuará praticando taxas de juros reais
positrvas em suas operações de mercado
aberto. (Mana Clara R.Mdo Prado— GM 1 e24)
Anfavea prevê carros mais modernos
Na opinião do presidente da Anfavea, Luiz
Adejar Scheuer, o principal beneficio que o
projeto de lei de incentivos às exportações e

INTERNACIONAL
Vitorioso, Yeltsin ataca
Prestigiado com a vitória pari no referendo de
domingo, o presente russo Bons Yeltsin
prepara um 'plano de açao'. Yeltsin pretende
fazer aprovar uma nova Constituição por meio
de uma assembléia formada por representantes
de províncias, regiões e repúblicas autónomas.
O projeto aumenta os poderes do presidente,
dissolvendo o atual Congresso. (OESP 11/JT
141FSP 1 e 2-9/GM21J8 1310G 17)
Novas unções à luguslávia
A ONU decidiu ontem imr novas sançoes
ecanômioas à luguslávia - as mais duras

'coraaes tea sere e ossicihaaae ae es
montacoras ecressarem a moaernizaçáo ae
seus croa utos. Pelo p rojeto. induído no plano
econômico, as mcntaaoras gozarão 95 de
redução nas aliauotas de imoortação de
matérias-primas, maauinas e ceças. Um
ponto da proposta com o q ual a indústria não
concoroa é a falta de lim ação de cotas aos
automoveis estran g eiros, JT rl/FSP2-3/GM
6/JB Eco 7,
Economia no crescerá em 93
O relatório Panorama Econômico Mundial
do FMI, divulgado ontem, prevê crescimento
zero para o Brasil em 1993. O P18 da
Argentina deverá crescer 3 . 5 c1 , o do México,
31. e o do Chile. 4õY. Na avaliação de
Michel Mussa, economista-chefe do FMI. não
fosse o mau aesemoenho do País a América
Latina, que cresceu 2.5v em 92. teria
alcançado 4':, (OESP Eco 10/GM 1 e2/JB 1
e22)
Emprego na indústria fica estável
O nivei de em p rego industrial no Estado de
São Paulo cesauisaac ceia Fiesp manteve-se
praticamente estável na segunda semana de
abril. No penado, foram feitas 1.083
admissões, o que representa uma ligeira ata
de 0.07 em relação à semana anterior
(OESP Eco 6/JT I01FSP 1 e 2-3/GM 1 e 81OG
24). O salário mínimo que começa a vigorar a
partir de l de maio aeve ficar entre CrS 3.25
milhões e CrS 3.5 milhões. E provável que o
governo conceda um ganho real para elevar o
valor do mínimo. (JT I01JB te Eco 39
Preços no varejo sobem menos
Pesquisa da Federação do Comércio do
Estado de São Paulo (FCESP), divulgada
ontem, mostra que o Indico de Preços no
Varejo (IPV) na região metropolitana teve alta
de 4.9Y durante a terceira semana de abril.
Na segunda semana o IPV havia sido de
1293. A FCESP atribui a queda a uma
tranquilidade maior no mercado em
consequência do arrefecimento nas
remarcações preventivas ocorridas nas duas
primeiras semanas do mês. (OESP Eco 6/GM
7/FSP 2-2)
Mais prazo para sonegadores
O Ministério da Fazenda dobrou de 30 para
60 meses o prazo de parcelamento para os
contribuintes quitarem seus débitos corri a
Receita Federal. O prazo máximo vale para
os contribuintes que se apresentarem
espontaneamente e reconhecerem a
sonegação na Receita. Já para os que forem
autuados por sonegação, continua valendo o
prazo máximo de parcelamento de 30 meses.
Para os contribuintes que estão com
recolhimentos em atraso e que não foram
autuados o prazo será de 48 meses. (OESP
Eco 41J  10/FSP 2-1)
País joga alimentos no lixo
Pesquisa realizada pela Universidade do

1990. O objetivo das medidas, que entram em
vigor a partir de hoje, é fazer com que os servias
da Bósnia firmem o plano de paz. Entre as
sanções está o congelamento dos fundos
uguslavos no exterior e o endurecimento do
embargo comercial adotado em maio de 1992.
(OESP 1 e 9/ff 14/FSP 1 e 2-10/GM21J8
12/0017)
Funcionário público
O presidente do banco CentraL Carlos Azegito
Ciampi de 72 anos, é o novo premiê italiano,
Ciampi técnica do 8C há 46 anos pretende
concretizar as reformas eleitorais aprovadas no

co Fe re .r'escairss eia ccc o °j
perae enuaimente uSS Ib ciiháes 4,5: Qo
P181 com croautos a g ricojas jo g ados tara
durante a cometa, trans porte ou no
armazenamentc, Calcula-se que da nova
safra ce grãos. 201 será aesceraiçaac.
(Hermes Gaona - OFSP Painel de
Neaócios di
Agripino critica
João Agripino Mera, ','ce-oresraente cia
Comissão de Desestatizaçáo, criticou o
presidente tamar Franco e o ministro da
Fazenaa. Eliseu Resende. por causa aa
pro p osta anunciada ae aceleração do
programa ae crrvatização. Segundo Maia,
nenhuma proposta foi ascutida pela
comissão. jLeise Taveira - OG 1 e 23)
Mercado financeiro
Como a promessa de redução dos juros reais
contida no Plano cc Ação do governo não se
concretizou, as investidores em renda fixa
acacaram não se afastanao do mercado.
ontem, As instituições linanceiras reduziram
os juros p agos nos CDBs, mas não tiveram
dificuldades para octer novas aplicações.
Corno se previa, as bolsas de valores
subiram: 5.35% em São Paulo e 4,07% no
Rio. O dólar p aralelo ficou estável, com ágio
de 12.55%. (OESP Eco te 7a91JT 131FSP
2-'4a2-5/GMI. 8e22a34/JB Eco 2 4a
d/OG 1. 19, 22e23)

COLUNAS
Política salarial
Os intearanzes da Comissao de Trabalho da
Câmara entregam hoje aopresidente Itamar
Franco o projeto que prevê reajustes mensais
dos salários. Esceramos que o presidente em-
buta no seu plano de açao a poldica de reposi-
çao das perdas salariai?, afirmou o deputado
Pau/o Paim. presidente da com,ssao. (Coluna do
Estadão)
Sinais de naufrágio
DeAloizio Mercadante (PT-SP) sobre o plano de
Eliseu Resende: Pintaram o mastro do barco e
encheram de bandeirinha. Enquanto isso, a
água continua entrando, nos levando a todos
para a hi'perinf/açéo, (PaineFSP)
Apoio de peso
Os dirigentes dos seis grandes bancos - Bia-
desco, Econômico, Real. Iiaú, NacnaI e Bjame-
rindus - convidados pelo ministro Biseu Re-
sende para participar da reunião de domingo no
Ministério da Fazenda, no Rio, se compromete-
ram a voluntariamente comprar—já no lei/ao de
sexta-feira - Notas do Tesouro Nacional com
Prazo de 15 meses, dando assim as condiçees
necessárias  para o Banco Central começar a
alongar os prazos da dMda interna, (Informe
Ecenômice/JB)

Em 50 anos, é a primeira vez que a República
Italiana terá um perimeiro-ministro sem
nenhuma intimidade com a política. (OESP 1 e
101JT 141FSP 1 e 2-8/GM2/JB 13100 IS)
Oriente Médio
O líder palestino nos territórios ocupados. Faiçal
Husseini, embarcou ontem para Washington
onde participa da nona rodada de negociaçoes
entre Israel e os árabes, confiante em
resultados práticas. Husseini pediu aos EUA que
desempenhem papel mais ativo nas
negociações. Para ele, as censeguênoias de um
fracasso no processo de paz serao trágioaS'.

POLÍTICA
Quércia fora
O ex- g overnaaor Orestes Duercia renunciou
ontem a oresiaéncia nacional co PMDB e não
drs putara mais a reeleiçáo. Ele atricuiu a sua
atitude ao baruino aos aaversanics e ao
si íéncio aos ami g os'. Tamcém mencionou 'os
Que se dizem fiéis mas o acunnalam peias
costas'. consiaeraao por cuercistas como um
recaac dirigido ao governador de São Paulo.
Fieurv Filho. Várias ideranças ao partido
'iinnam auesticnanaO a sua ióenança. peaiam o
seu afastamento e articulavam um candidato
para enfrentá-lo na convenção nacional
marcada cara 30 de maio. O cargo deverá ser
cou paao internamente eec p reteito de Recife
PE) e primeiro vice-presidente ao partido.

Jarbas Vasoonceios. ou pelo segundo vice. José
Fogaça (PS), ('OESP 1, 4e 5/JT 1, 3e51FSP 1.
1-8 e 1-9/GM 1 e 712 1 e 410G 1 e 3)
Renúncia comemorada
A renuncia de Orestes Quércia foi comemorada
pelos aliados ao p resdente Itamar no PSDB,
PP, parte do PMDB e até do PFL, corque facilita
o lançamento ae um candidato ae
oenlro-esauenaa, artemativo as canalaaturas do
presidente ao PT. Luiz InaCAO Lula da Silva, e ao
prefeito pauiistano. Paulo Maluf lPPR— a
chamaaa "terceira via". Das negociaçoes
participam lideranças de varies partidos, como o
ex-presidente José Sarnev. O líder ao governo
na Câmara. Roberto Freire jPPS-PE1, o
ex-prefeito de Curitiba Jaime Lerner PDT e até o
governador Fleury Filho. (OESP 1 e 5/JT7flJG 1 e 3)
Ministros quase fora
Pelos menos quatro ministros estão na lista dos
que aeixaráo o governo na proxima reforma
ministerial: a demissionana Yeda Crusius
(Planejamentol. Lázaro Barbosa lAgncultura).
Israel Vargas jCiência e Tecnolog ia) e Coutinho
Jorge (Meio Ambiente). O ministre da Saúde.

GERAL
Mensalidades mais caras
O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino de São Paulo )Sieees p ). José de
Camargo, anunciou ontem que as escolas
particulares paulistas vão aumentar as
mensalidades em 28.29% no dia lO de maio. O
ministro da Educação. Múrilio Hingel. havia
proposto um congelamento até o dia 13 de
maio, data para a divulgação ao relatóno da
comissão interministenai que anaiisa o assunto.
(OESP 1 e 151JT 15/FSP 1 e 3- l/GM 6)
Lojistas não respeitam novo horário
Os lojistas ignoraram o primeiro dia de vigência
dos novos horários de funcionamento do
comércio estabelecidos pela prefeitura de São
Paulo. Poucos se preocuparam em alterar sua
rotina para cumprir o decreto, que prevê a
abertura das lojas antes das 8 horas, ou depois
das 9h30. (OESP 1 e Cid 1/JT 1 e IS)
Aids aumenta mortalidade infantil
O Ministério da Saúde alerta que a mortalidade
infantil brasileira, que levou 20 anos para cair
até os atuais 50 óbitos por 1000 nascimentos,
um dos maiores índces do mundo. pode votar a
subir por causa da Aids. Adoença afeta, cada vez
mais, recém-nascidos filhos de mulheres
contaminadas. Em 1991, 726 crianças nasceram
contaminadas pela mãe. Apenas 20 casos foram
notificados em 1987. 0ESP 1 e i4/JT 15
Crise na saúde
Os médoos residentes dos dois
prontos-socorros no Hospital do Mandaqui. na

Ra4Se4ee São awlo, cotroram mgsocce
ontem, por melhores condições de trabalho,

uamu haadaa. arsse que não pretende pedir
demissão. O' aavo g aao-cterai da União. Jose ae
Castro Ferrera, aeve sair nos proximos aias e
ocucarum cargo numa estatal do P. (OESP
82T 7/FSP i-7i'GM 71OG 4
Apoio renovado
A mecidas econàmcas anunciadas no sábado
renaeram ao governo a renovação do apoio dos
atuais allaaos. PMDB. PSDB e PFL. a adesão
de um novo. o Partido Progressista )PP(. e
apiausos ate oa 000sição. O cresiaente do
PPP. senaaor Es periaiáo Amim, qualificou de
"consistentes e viáveis" as medidas e anunciou
—com a anuência ao p rereito Paulo Maluf-
uma trégua entre seu partido e o governo. O
vice-li der ao PDT. Mendonça Netto (AL). apoiou
as meaidas ae comcate á fome e distribuição de
leite e acenou com um 'aooio critico" ao
governo.(Fernando Godinno e Silvana Quaglio
—FSP1-
Flagelados recorrem a Lula
A caravana ao cresiaente nacional do PT e
virtual canaraato à presidênc ia da Recública.
Luiz Inacio Lula ca S i lva. caio Nordeste mi
intenoeotaaa ontem cor Ilag elados da seca nos
municicios ae lati e Aguas Belas (PE), Ele
passavam torne e oediram socorro. "Os políticos
só vão lembrar cessa situação se vocês fizerem
passeatas". disse Lula aos lla geiados. (F5P
1-7/JBIe9,
Inquérito na Sabesp
O secretário de Recursos Hídricos, Saneamento
e Obras do Estado de São Paulo. José
Fernanao Boucinnas, peoiu ontem ao Ministério
Público a acertura ae inauerito para investigar o
esquema combinado entre os membros da
Associação Paulista dos Em preiteiros de Obras
Públicas jA peopj para vencer as concorrências
da Sabesp envolvendo 29 obras e USS 40

atendidos. Os funcionamos do Hospital Emite
Pibas farão uma paralisação, a partir de hoje.
cor 48 horas e os servidores da Instituto Adoto
Lutz estiveram parados ontem durante todo o
dia. No Hospital de Clínicas de São Paulo, a
greve já completou uma semana. (OESP 1 e
141JT 15/FSP3-l)
Amor e sangue
Enciumado. o engenheiro Marco Antônio do
Carmo. ae 30 anos. matou com três tiros a
ex-namoraaa Silve Rixiighero Pacileo. de 22
anos, tentou matar o amigo dela Marcos Collet e
Silva, de 24 anos. e suicidou-se com um tire na
boca. O crime ocorreu no sábado na casa de
Sílvia, no Butantã. Zona Sul de São Paula.
Carmo era filho do propnefáno de um dos
maiores cursinhos pré .vestibulares de São
Paulo. o Curso Universitário. (OESP 1 e Cid
2/JT I61FSP)
Epidemia
Mais dois prováveis casos de cólera foram
registrados ontem em São Vicente, na Baixada
Santista (SP). Os suspeitos são uma professora
e um vendedor ambulante de raspadinha. A
partir de hoje. um mutirão de 250 pessoas. 150
soldados entre elas, esclarecerão a população
de São Vlaente sobre a doença. Na Capital
paulista, um homem que comeu peixe em São
Vicente também está sob observação. (OESP 1
e 131JTI51FSP1 e3-I)
Cólera na Rocinha
O Laboratório Noel Nutels confirmou ontem que
u.m ambu'lanie~~4440~ 410H~1
M ig uei Couto, está contaminado pelo cólera. E o,

milhões. cuios recursos são onunaos ao Banco
Mundial. Boucinnas anuiou uma aas
concorrências e susoenaeu as aue estão em
curso. (OESPB/JT8/FSPI e 7-70)
Tietê: Limpeza suspeita
Urna auaitona do Tribunal ae Contas do Estado
de São Paulo ITCE descobriu "evidências
uiicontestáveis" de aceno entre empreiteiros e o
governo na uftima concorrência realizada para a
lim peza do Rio Tietê. no valor de USS 88
milhões. Os venceoores foram o consorcio
OAS/Ebec (primeiro lote) e a EnterpaBadra
(segundo lote). O ICE sus peita da divisão da
concorrência em dois trechos. (Xico Sá - FSP
1-iD)
STF julga Collor
O Suoremo Tribunal Federal (STF) decide
amanhã. às 13h30. se acoita ou não a denúncia
do procuraaor-geral da República. Aretes
Jun q ueira. contra o ex-pres idente Fernando
Collor e mais oito cúmcnces no esquema PC.
Também Julga O pedido de prisão preventiva dos
envolvidos e os recursos de cinco acusados
contra o sequestro de seus cens. (OESPS/JT
8/FSP 1-11/0G4)
Unicef premia Ciro Gomes
O governador do Ceará, Giro Comes. recebeu
ontem. em Washington (EUA), o prêmio Maurce
Pate do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Uncet) pela sua atuação na meicona
proteção da infância. Ao receber um cheque de
USS 25 mil e um diploma. Comes apelou á
comunidade internacional para que sejam
ampliados os esquemas de conversão de parte
da dívida externa dos países em
desenvolvimento em projetos de apoio às
onanças. O Ceará investe 26% de seu
orçamento em educação e 10% em saude.
(OESP 61Jr 812 8/007)

Favela da Rocinha. no Rio. onde o ambulante
vende legumes no Largo do Boiadeiro. nos fins
de semana. próximo a um valão de escota. A
Praia de São Conrado é o desaguadouro desse
esgoto. (OESP 131JT 151FSP 3-1/00 1 e li)
Assassinato de policiais
O delegado Antônio Nonato da Costa, diretor da
Divisão de Repressão a Entor pecentes (ORE),
colocou ontem cerca de 80 policiais na
operação de captura dos assassinos dos quatro
policiais da 39 DP. num 'pega' no Jardim
América, na Zona Norte do Rio. A polícia já
prendeu 10 suspeitos. inclusive três menores,
suspeitos de envolvimento com o tráfico de
drogas. Nonato garante que terá os nomes dos
assassinos hoje. (JB 1 e 18100 1 e 15)
Quadrilha ataca homossexuais
Os suspeitos da morte do ator Sérgio Edson
Barros Melgaço de 30 anos, no Rio, podem
pertencera uma quadrilha que ataca
homossexuais em Copacabana, O ator. que
chegou carregado perdeis rapazes em seu
apartamento na tarde de domingo morreu
asfixiado. A quadrilha escolhe suas vítimas na
boate Encontros, ponto de homossexuais em
Copacabana. (JB 1)
Desafio
Alam Prost aceitou o desafio de Nigel Mansell
para a disputa de uma cernda entre os dois,
com carros iguais. Valor da aposta: US$ 1
milhão. Nigel Mansell fez a provocação ao
francês há dez dias, antes do GP de Long
8each de F-ln.-Q	ee rrsrngdo para
dezembro, em Bolonha (Itália), (FSP3-61J8 1 e



AGENDA	 27 DE ABRIL DE 1993

7 horas - Comissão Especial para verificar In loco" a situação dos empregados da
"Industrial Malvina S/A", em Bocaiúva, e "Usina Ariadnópolis Açúcar e
Álcool", em Campo do Meio, tendo em vista denúncias de que emprega-
dos destas empresas estão vivendo em situação de miséria, não receben-
do salários desde outubro de 1992 - visita à Industrial Malvina S/A,
localizada no Distrito de Engenheiro Dolabela, Município de Bocaiúva

9 horas

9h 30m i n

-	Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (Plenarinho II) - discutir
e analisar os dados sobre a violência no Estado de Minas Gerais

- Reunião da Regional Centro Sul, promovida pelo Deputado Antônio
Carlos Pereira (Auditório)

- Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho II) - discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário

10 horas - Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho 1) - discussão e votação
de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário; discus-
são e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário

10h30min - Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (Plenarinho
III) - discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário

-	Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

- Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Adminis-
tração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho
1) - discussão e votação de parecer sobre cinco proposições sujeitas à
apreciação do Plenário, incluindo o PL n2 1.334/93, do Governador do
Estado, que cria o fundo SOMMA, para implantação do Programa de
Saneamento Ambiental, organização e modernização dos municípios do
Estado de Minas Gerais - SOMMA, e dá outras providências

14 horas

l4h3Omin

15 horas - Comissão Especial para rever, nos termos do art. 72 do ADCT, a doação,
venda e concessão de terra pública com área superior a 250 hectares,
realizadas de 12/1 /62 até a data da promulgação da Constituição Estadual
(Plenarinho 1) - programar os trabalhos da Comissão

15h30min - Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n 2 3191, de autoria do Deputado Francisco Ramalho, que
acrescenta os parágrafos 12,22e3 2 do art. 184 e dá nova redação ao
parágrafo 22 do art. 201 da Constituição do Estado (Plenarinho 1)

16 horas

2Oh3Omin

- Reunião do Presidente da Assembléia com os presidentes de comissões
e deputados que irão a Teófilo Otoni e Governador Valadares (Gabinete
da Presidência) - discutir normas para a realização de Audiências
Públicas

-	Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
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jnário, estiveram reunidos na Assembléia Legislativa para discutir detalhes da realização
evento. O tema Habitação - foi sugerido pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT).ORDEM DO DIA

A pauta da Reunião Ordinária contém as seguintes matérias:

Requerimento n2 4.022193, do Deputado Antônio Carlos Pereira;

Requerimento n2 4.041/93, da Comissão de Defesa do Consumidor;

- votação, em 1 2 turno, do PI- n2 407/91, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
proíbe a caça no território do Estado de Minas Gerais e dá outras providências
(incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno);

- discussão, em 12 turno, do PI- n 2 1.042/92, do Governador do Estado, que autoriza
a doação de terrenos à Companhia de Habitação de Minas Gerais - COHAB/MG
(incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno);

discussão, em 12 turno, do PI- n 2 305/91, do Deputado Gilmar Machado, que dispõe
sobre a proibição de intermediação de mão-de-obra e dá outras providências;

discussão e votação de pareceres de redação final.

A pauta da Reunião Extraordinária contém as seguintes matérias:

- Projeto de Resolução n 9 1.223/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o
reajustamento de vencimentos do pessoal ativo e inativo da Secretaria da Assem-
bléia;

PL n2 1.059/92, da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre os valores de
vencimentos dos cargos dos membros do Ministério Público e dá outras providênci-
as;

- PL n2 973/92, da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre o reajustamento
dos vencimentos dos servidores do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, inclusive inativos, e dá outras providências.

PAINEL
POLÍTICA HABITACIONAL
As entidades civis e órgãos governamentais, envolvidos na discussão de uma política habita-
cional para o Estado, vão encaminhar amanhã ao Presidente da Assembléia LegislatiVa
Deputado José Ferraz (PRS), um documento solicitando, oficialmente, o seu apoio para a
promoção do Seminário Legislativo Estadual sobre Habitação, que deverá ser agendado para
o início do segundo semestre deste ano.

O encontro está marcado para as 9h30min, no Salão Nobre. Ontem, representantes de sete das
18 instituições contactadas, inicialmente, para participar da montagem e organização do

irante a reunião, os participantes discutiram ainda a lista de instituições e órgãos públicos que
verão atuar na organização do seminário, incluindo mais doze nomes à lista original. Fizeram
nbém uma discussão inicial dos temas a serem abordados no encontro. Estiveram presentes
reunião representantes das seguintes entidades: Sociedade Mineira dos Engenheiros,
;tituto dos Arquitetos do Brasil, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel), Centro
Estudos Urbanos da UFMG, Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais, Sindicato dos

ciólogos e Companhia de Habitação de Minas Gerais (COHAB).

OLETA SELETIVA DE LIXO
A Assembléia lançou ontem uma campanha interna de coleta seletiva de lixo, dirigida a todos
os setores e funcionários da Casa. Inicialmente, os funcionários do setor de limpeza receberam
os esclarecimentos, em duas reuniões realizadas no Teatro do Espaço Político-Cultural. Ao
longo desta semana, a campanha será levada a todos os funcionários.

Oobjetivo é reaproveitaro grandevolume de papel consumido diariamente e que, até aqui, tinha
como destinação o lixo. O papel reaproveitável será vendido a uma firma especializada em
compra de papel usado (escolhida através de licitação) e o dinheiro obtido com a venda será
revertido aos cofres públicos.

A campanha de coleta seletiva é um desdobramento do projeto "Trabalhe Bem, Viva Melhor",
lançado no ano passado com o objetivo de detectar problemas e apontar soluções para a
melhoria da rotina de trabalho. Uma das principais preocupações apontadas pelos funcionários
foi relativa ao desperdício de papel, sendo sugerida também a implantação da coleta seletiva.
A partir daí, a campanha foi elaborada, visando conscientizar os funcionários sobre o bom
aproveitamento e sobre o reaproveitamento do papel.

Desde janeiro, três departamentos da Assembléia estão praticando a coleta seletiva, em caráter
experimental, e o resultado foi considerado muito bom. O processo é simples: em todos os
gabinetes e setores administrativos estão sendo colocadas lixeiras separadas para o que é
considerado "lixo" - material não aproveitável - e para "papel" - o que pode ser reaproveitado.
Os funcionários fazem a coleta em sacos distintos, facilitando a posterior venda do material. A
expectativa é de que sejam aproveitadas, semanalmente, cinco toneladas de papel.

PROGRAMA DO ASSEMBLÉIA INFORMA PARA O DIA 2714193 - TERÇA-FEIRA

SSORAS DE TV - CAPITAL
)bo 1 2h58m1n; Alterosa 13h1 Omin; Record 1 8h3ümin; Manchete 1 91h5min; Bandeiran-
19h15mjn e TV Minas 22h30min).

ema: CARTEIRA DE ESTUDANTE
mo: Os estudantes de Minas colheram na Assembléia uma vitória típica da mobilização
pintada: conseguiram a aprovação de uma lei, de autoria do Deputado Mauri Torres, que
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restabalece o antigo direito a pagar meia entrada nos cinemas, teatros, estádios e shows ogovernador vetou a lei, mas os estudantes, numa noite memorável, ocuparam as galerias da
Assembléia e conseguiram que os deputados rejeitassem o veto.
Entrevistas: Deputado Mauri Torres, PMDB

Cláudio Mendonça, Diretor da UBES
Eloísio Godinho, Presidente da União Colegial MG
Deputado Francisco Ramalho, PSDB

EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 112h54min; TV Triângulo Uberlândia 12h54min; TV Sul de Minas
Varginha 12h54min; TV Leste Governador Valadares 112h54min; TV Montes Claros
112h54min; TV Pontal ltuiutaba 12h54min e TV Jaguara Araxá 12h54min).
Tema: GREVE DO FUNCIONALISMO
Resumo: No episódio mais marcante deste ano legislativo, 60 deputados aprovaram o projeto
de aumento do funcionalismo, desagradando as lideranças dos grevistas. No entanto, a
Bancada do PT, parte do PSDB e deputados de partidos pequenos votaram pela derrubada do
projeto, na tentativa de conseguir índices melhores e de abrir negociações para uma política
salarial.
Entrevistas: Deputada Maria Elvira, PMDB

Deputado Francisco Ramalho, PSDB
Deputado Carlão Pereira, Líder do PT

EMISSORAS DE RÁDIO
(Alvorada (FM) 20h45min; América (AM) 11h40min; Atalaia (AM) 20 horas; Capital (AM)
1 8h55min; Cidade (FM)2Oh3Omin; 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 horas; Inconfidência (AM) 112h30min; Mineira (AM) 17h58min; Transamérica (FM) 7
horas e Terra (FM) 20 horas).
Tema: ESTUDANTES NA ALEMG
Resumo: Com o objetivo de conhecer o trabalho dos deputados, bem como o próprio Poder
Legislativo, estudantes de escolas públicas e particulares têm visitado as dependências da
Assembléia Legislativa, onde assistem palestras ocupando os mesmos lugares destinados aos
deputados.
Entrevistas:	Prof Maria Auxiliadora Crepaldi, Colégio Batista Mineiro-Betim

Prof2 Izabela Souza Lima, Colégio Colibri
Elcio Costa Moreira, Assessor da ALEMG
Marcelo Seabra Rocha, aluno da 4 série
Deputado José Militão, 2 2-Vice-Presidente da ALEMG
Deputado Cóssirno Freitas, Presidente da Comissão de Educação
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