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AGENDA	 15 DE SETEMBRO DE 1992

ii horas - Corn issão de Direitose Garantias Fundamentais (Plenarinho ll)—discussão
e votacão de parecer sobre proposicao sujeita a apreciação do Plenário;
discussão e votação de proposicao que dispensa a apreciação do Plenário

14horaS	 - ReuniãoOrdinària Deliberativa(Plenário)

14t3Omin - Reunião conjunta das Corn issöes de Constituicão eJustiça, deAdministraçäo
Püblicaede Fiscalizaçao FinanceiraeOrçamentária(Plenarinhol)—discussäo
e votaçao de parecer sobre proposicao sujeita a apreciação do Plenário (PL
n9953/92)

15 horas - Comissão de Adrn inistraçao Püblica (Plenarinho I)— discussão e votacao de
parecer sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário; discussão e
votação de 13 proposiçöes que dispensarn a apreciacão do Plenário

l5h3Omjn

- Reunião conjunta das Corn issöes de Constituiçao e Justica, de Saüde e
Acao Social e de Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentária (Plenarinho I) -
discussão e votação de parecer sobre proposiçao sujeita a apreciação do
Plenário

- Reunião conjunta das Comissão de Educacão, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer e de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho I)—discussão
e votação de parecer sobre proposiçao sujeita a apreciação do Plenário

16horas - Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda a
Constituiçao n2 12/91, do Deputado Hornero Duarte, que aitera as prazos
previstos nos § 1 9 e 2 do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual
(Plenarinho 11)—apreciar o parecer do Relator, em 1turno

- Assembjéia Geral da UTE (Hall e Patio das Bandeiras)

- Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda a
Constituiçao n 9 16/91, do Deputado Hely TarqüInio, que acrescenta inciso
ao § 1 12 do art. 93 da Constituiçao Estadual (Plenarinho II) - apreciar a
parecer do Relator, em V turno

- Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda a
Constituiçao n 9 18/92, do Deputado Ermano Batista, que dá nova redação
ao § 1 2 do art. 67 da Constituiçao Estadual (Plenarinho II) - apreciar 0
parecer do Relator, em 1 turno

- Reuriião da Executiva do PT (Auditório)

- Reunião Extraordinária Del iberativa (Pienário)
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ORDEM DO DIA votacão, em 1 2 turno, do PL n 2 958/92, do Governador do Estado, que dispôe sobre
-	 oreajUStam ento e a recom posiçäo dos vencim entos dos servidores püblicos do Poder

ExecUtiVO, inclusive inativos, e dá outras providéncias;

Estão na pauta da Reuniäo Ordinária as seguintes matérias:

-	 discussão e votação de pareceres e votação de requerimentos;

- votação, em turno ünico, do Veto Total a Proposiçao de Lei n 2 11.592, que alterao
52 do art. 72 da Lei n 2 6.763, de 26/12/75, corn a redaçao dada pelo art. 12 da Leinc
10.488, de 25/7/9 1 (atualiza o valor da receita da rnicroernpresa para o fim de ampliar
abase de isencao do I rnposto sobre OperaçOes relativas a Circu lacao de Mercadorias);

- votaçao, em turno ünico, do Veto Total a Proposiçao de Lei n 2 11.605, que acrescenta
Os incisos XXII e XXIII ao art. 72 da Lei n 2 6.763, de 26/12/75 (nao incidOncia de ICMS
sobre a salda, em operaçao interna, de leite pasteurizado especial, arroz, feijão, fub
de rnilho e farinha de milho, promovida por estabelecirnento varejista corn destinoa
consurn idor final);

- votação, em turno ünico, do Veto Total a Proposiçao de Lei n 2 11.606, que dispoe
sobre o livre acesso do Deputado Estadual a estabelecimentos destinados ao
curnprimento de pena criminal e a outros establecirnentos;

-

	

	 votaçao, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei n 2 11.619, que dispOe
sobre a recornposicao e o reajustarnento dos sIrn bolos, dos n Iveis de vencimento e dos
proventos do pessoal do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Püblico;

-	 discussão, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei n 2 11.602, que dispôe
sobre os valores dos vencimentos dos cargos dos membros do Ministério PUblico e da
outras providéncia;

- discussao, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei n 2 11.612, que dispöe
sobre a recornposiçao e o reajustarnento dos sImbolos dos padroes de vencimefltOe
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras providências;

-	 discussão, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei W`1 1.617, que dispöe
sobre os valores de vencirnento dos cargos dos rnernbros do Ministério Püblico e da
outras providéncias;

-	 discussão, em turno ünico, do Veto Parcialà Proposiçao de Lei n 2 11.621, que autoriZa
a abertura de crédito especial para a constituição do Fundo para a Infância e a
Adolescéncia e dá outras providências:

- discussão, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei n 9 11.622, que
estabelece as diretrizes para o Orcamento Fiscal e de Investirnentos das Empresas
Estatais do Estado de Minas Gerais para o exercIcio de 1993;

- votacãO, em 1 L turno, do PL fl 2 214/91, do Deputado TarcIsio Henriques, que dispöe
sobre a criacão de linha detransporte rodoviário coletivo intermunicipal, a ser sediada
na Cidade Cataguases;

-	 votacãO, em 1 2 turno, do PL fl 2 533/91, do Deputado Jaime Martins, que autoriza o
Poder Executivo a doar imOvel a Mitra Diocesana de Divinópolis;

- discussãO, em 1 2 turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n 2 28/92, do Deputado
Francisco Ramaiho, que prorroga 0 prazo previsto no caputdo art. 72 do ADCT, para
que aAssembléia Legislativa, por rneio de Comissão Especial, reveja a doaçao, venda
e concessão de terra püblica corn area superior a 250 hectares, realizadas de 12/1/62
a21/9/89.

AReufliãO Extraordinária destna-se a apreciacao das seguintes matérias:

Veto Total a Proposição de Lei n o 11.592;

Veto Total a Proposiçao de Lei fl 9 11.605;

Veto Total a Proposiçao de Lei n 9 11.606;

Veto Parcial a Proposição de Lei n 2 11.619;

Veto Parcial a Proposição de Lei n 2 11.602;

Veto Parcial a Proposiçao de Lei n 2 11.612

Veto Parcial a Proposicão de Lei n 9 11.617;

Veto Parcial a Proposiçao de Lei n 2 11.621;

Veto Parcial a Proposicao de Lei n 2 11.622;

PL n 2 958/92;

Proposta de Ernenda a Constituiçao n 2 7/91, da Deputada Maria Elvira, que altera a
redacao do art. 89 do ADCT da Constituicão Estadual;

Proposta de Ernenda a Constituiçao n 2 23/92, do Deputado TarcIsio Henriques, que
altera a prazo de validade dos concursos pübiicos previsto no art. 21, § 2 2 e 32 da
Constitujcao Estadual; e

Proposta de Em enda a Constituição n 2 28/92, do Deputado Francisco Rarnaiho.
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COLETIVA

o Senador Mario Covas (PSDB) concedeu entrevista coletiva na tarde de ontem, na Sala
Imprensa, acompanhado do Prefeito Eduardo Azeredo e do Deputado Federal Aécio Neves,
candidato de seu partido a sucessão municipal e a quem veio manifestar seu apoio. Indagado
sobrè as possibilidades de vitória de Aécio, clue na ültima pesquisa do Ibope apareceu em qua,0
lugar, o Senador disse nao ter düvidas de que esta situacao pode ser revertida. Sobre os
trabalhos da CPI e o andamento do processo de impeachment do Presidente Collor, o Senador
disse acreditar clue o processo poderá acarretar mudancas no processo eleitoral ate o ültimo
momento, alterando situacoes clue hoje parecem cristalizadas. Covas afirmou que a discussâo
do impeachment não e uma questao polItica ou ideolOgica, mas sim "urna questão moral". Para
ele, o resultado do pedido de impeachment dependerá fundamentalmente do maior ou menor
grau de indignaçao que a opiniao püblica manifestar perante Os fatos.

PROGRAMA DOASSEMBLEJA INFORMA PARA 0 DR 15/9/92 - TERçA-FEIRA

EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 12h58min; Alterosa 13h10min; Record 118h30min; Manchete 19h5min; Bandeiraflte$
1 9h1 5min e TV Minas 22h3Omin).
Tema: CON VEN 10 FJP
Resumo: A Assembléia assinou urn protocolo de intencoes coma Fundacao João Pin heiro, doqual
resultarão varios convënios de prestacao de servicos. A idéia é cornbinar a capacidade técnica e leg islativa
da Assembléia corn a capacidade cientIfica e de pesquisa da Fundacao.
Entrevista: Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assernbléia 	 I

Luiz Aureliano Gama de Andrade, Presidente da FJP
Bemardo Mata-Machado, Diretorda FPJ

EMISSORASDETV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo Uberlândia 12h54min; TV Sul de Minas Vargifl
12h54min; TV Leste Governador Valadares 12h54min; TV Montes Claros 12h54min; TV Pofl
Ituiutaba 1 2h54min e TV Jaguara Araxá 1 2h54min).

Tema: MEDALHA DO MER ITO
Resumo: 0 Senador Mauro Benevides foi a principal personalidade agraciada na cerim6nia
entrega da Medatha do Mérito Legislativo, o senador recebeu tarnbém urn manifesto assinado peloS
deputados estaduais, em apolo ao pedidode impeachmentdo presidente Fernando Collor.
Entrevistas: Arlindo Porto, Vice-Governadordo Estado

Deputado Rorneu Queiroz, Presidente da Assernbléia
Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal
Ives Gandra, Jurista
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MANCHETES
istedo de S. Paulo	 OESP

_J Prc.curador pede vota9ão aberta

,_ Thics Federal indiria aecrefarie do PC
Farias

.j Zéha dep& ia CPI e pecle exame nas
uiL4 ,Je Quj,ie

..J Banespa spurs usô de carro por cabos
eleitorals do Aloysio

,j Gi:ra entre policia e trãfico meiguiha
c Rio na vioiéncia

.1 Gieve de fiscalcausa hia do
quômetrOS

j DesenDcegados são 1,23D milhào
em SP

Jornal da Tarde	 JT
a Perguntas qua Collor tore quo

i esponder

-I 	 o homem quo jâ maiou 44
a Os niarores salàrios do munco

iolha de S. Paulo	 FSP
.4 Procuradon roccimenda voto aberto

J Açào tenta deter o usc polit ico do, BE
• Zélia depôe e nào isenta Collor

• Sendero faz atentados apôs prrsao do
seu Iid,:j

J BC aiemao barna juros pela 1 vez
desde 1987

Gazeta Mereantil	 GM
.4 Parecer de Junquehra tavorece ibsen

-10 acordo corn os bancos PCXO attesar
.4 Tesouro negocra corn BB e CEF

JornaldoBresil 	 -	 JR
.4 Jun 4 , 5 dá parecer pelo vc 'lo aberto
.J Secretára do PC e 'nthciada
.4 Chico Ironlza ticha do Dops a aponla

taiha

.4 Juros alto j& paralisam emprêsjrmos

-j C(Xnbndante do Sendero var a con-to
marual

(ilobo	 OG
.4 Junqueira defende vojo aberlo pare

irnpsChfl.,nt
..J Plocuraclor q uestiona Collor sobro

compra do Fiat Elba
• Secreta- ria do PC e indiciada pela

ZOii liiy le, Partrcip5Lt da venda ax
Vdbp

'.J Sene0 teage a Plisic, de Seu chafe
Corn onde de-terror

Braziliense	 CB.J	 ue,	 ahor d':.

-... MANDADO - 0 presidents da Cémara, cit
puado Ibsen PiiiIiro, entrega, as 10h00,
so presidenie do STP. Sydney Sanches,
IluliiIdoes L.UIi ipIiiie,,Iies	 uIiiiLaUd

pelo Tribunal pars ojulgarnento do manda-
do tie Segurarça impeirado pelo presidente
Collor.

- LAFAIETE . Urn giupo de parlarnentates
do PT so presidente do Sindicato dos Ban-
cários do São Paulo, Gilmar Carneiro, en-
tregam. as 1500, so presidents do Tribu-
nal de Contas da Uniào, Carlos Atila, urn
docurnento pedindo auditoria extraordiná-
na no Banco do Brash, a etoneraçao do
presidents da instituiçao, Lafaiete Cout-
nho . e a ooiocagào do seus bans em dispc-
nibilidade. 0 sidicato iarà ainda uma qua'.
ii a . ime contra o presenle do BB ac, .ocu
raclor-geai da Repatica, Arisides Juriqucira,
ITAMAR/GRAMPO -0 Depantamenlo Ge-
ral de Policra Esçecialrzeda (DGPE) do Rio
farã hole urn novo rastrearnento ia suite
piesideflcil do 1 Oi andar do hotel Glária,
no Rio, onde o vice-presiedente itamar
Franco estava hospedado quando teve a
cua conversa corn a reporter Flãvia de Leon
gravada clandestinamente. A comissào de
cindin,a qi i iFlvH41i0 acri it iAIAfrrIr.
legal na residêricja do vice-presidente, em
Brasilia, rejne-e hole pela primeira vez k
9h30. Em soguida a cctnissöo aré uma
vistorra no local onde terra sido instalada a
Iigaç.èo clandestina. (Veja na PoIIhca)

-, ESQUEMA PP - A CPI do Caso PP tome
hoje, em Brasilia. o depoimento de Luis
Cents Maaalhaes Peixolo, secretárro F'a-
cional de Previdéncia Cornplementar. do
Alberto Sethe Lepazky da Silva. cia Comis-
são de Valores MobiliArios ode Mizael Ma-
tos Vaz. presidents da Abrap.
INSS/APRECADAçA0 - 0 presidents do
INSS, Césor Gasparm. divulga as ii h. em
Bresilis, a arrecadaçào do lriStrt1ito em
agosto.
UCITAçA0 PUDLICA - A Comrssào do
Cons1iiuiçc e Just" do Senado ioaliza,

rn Brasilia, senuiná-ro pare discutir os prc
jetos que tratam das mudanças nas Ircita-
coes oi)blicas. Parlrcipam o ministro Paulo
Afonso Martins tie Oliveira, do Tribunal cia
Contes, qua envrou urn anteprojeto sobre c'
assunlo Co Congresso, e o deputado Luiz
Roberto Portia, autor de projeto jé aprova.
do na Cémara.

-, CAFEICULTORES - 0 diretor de Abastei-
menlo e Preçc, Celsius Lodoer, dá coleti-
Va. err, Brasilia, sre o refinancramerto

TERA
das dividas dos cafeicuttores e os novos
preçcs minimos para o pioduto.

-' VIO.ENcIA - Policiars do Rio voltarac a
ocupar floe o Morro cia Caixa D'Agua, na
Penha, Zorna Norte, onde too mono urn san-
aento e sequestrado urn soldado do PM. Os
pc'iIxi,o e.Mào fozcndo opore&o a ,CVCIIQ
de seus comandantes, (Veja na GerI)
DESENVOLVIAENTO - Os presidontes
os bancos de desenvolvimento tie todo o

Pale e ennpresãrios reInem-se hole nc
Banco do Desenvo1vininto do Minas Ge-
rais (BDMG) para discutir a retornada do
doSenvoivmerito.
PETROLEIROS - Os petroleiros a a ai
cào da Petrobrãs taem hole, no Rio, maps
uma rodada tie neociaçes em tocno do
acordo coletivo da categoria, gus tern data-
oase oste més. Os petroleiros querem rca-
jusles salarrais, solre agosto, do 100% a
130%, e a Pejrcrbrâs oferece do 84% a
119%, Eies ameaçam grove por tempo in-
determinado a partir da próxnma sernana.

. ECONOMISTAS -0 Conselho Regional cia
Eonomra (Corecon) divulga As llh, no
Rio. a media das opinioes de 17 economis-
las sc.i,m ri drscrnperihn rt r.nnnmia I ira-
sileira nos prOximos meses. Trata-so do
Sisterna tie Proiec ies Qualiticadas (SPQ),
corn previsôes sobne infIaço. cotaçeo do
dólar, taxa do câmbic, nivel tie desempre-
o, evolucAo cia prcduçào industrial e ou-

tros dados.

-, GREVE NA RECEITA - Os fiscars da Re-
certa Federal lazem hole assernbiéia pare
aecidir se continuam ou nào o movimenlo
qrevicth em prntalri rintra a conrimia
anal coricedrda pelo govemo aos tuncronà-
ros dc Executrvo. Legislativo e Judiciánio,
cue consideram injusla em relaçdo a cane-
aonia. (Lera mars na ECOflOmI)

k.... AJUSTE FISCAL - teünem-se na
sede da Federaçào Brasilerra de Associa-
çôes de Frscais de Trutos Estaduais, em
Sà: Paulo. a pantir des 9h, pars preparar
urn documento quo serv pné do subsdio ao
Congresso na apreciação da proposta do
ajuste fiscal apresentada polo Executivo.

-i CUSTO DE VIDA - A Ordern dos Econo-
mistas de Sac Paulo divuiga, as 1030, o
irraice do 3usto de Vida da Classe Media
relatrvo ao rnès do agosto Ab6s a divulge-
cão, os econornistas Geraldo Gareriali 8
AntOnio Cornea do Lacerda avaham a con-
runtura econOrnica. Na sede as Ordem, em
Sac Paulo,

ACONTECE NESTA

INDICADORES

DOtr	 Comprx	 Vendi	 VIores de Pe$ertncI
14'09	 CrS	 CrS
Comercisl	 5.637,35	 5.637,40	 Salárro Minrrnc 	 Cr5 522.186,94
Tuiismo	 6.140,00	 6.350,00	 Taxa Ref. Dana (TRD) 1'00	 1,089265
Paraleic'	 6,300.00	 6.380,00	 TF, acumulaja toesdeO:O2t 	 25,135310

Outris Moedis	 CB (Pré) 1409	 28,3% ao més
Ouru (BM&F) i4w	 CrS 70.100,00

Libra	 11.620,050	 12,104,220 1 Utirdirb 'see	 Cr5 3.434,66
Marco Aliiiãc'	 4.1 71,700	 4.345.520
Franco Fiancés	 1.229,460	 1.280,690	 IPC Fipe

	

49,703	 0,7370	 I4c cio aoctc
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POLITICAECONOMIA
ESPECULADORES . 0 oresidente do bnoc
Central. Francisco Gios, aisse ontern Que
c':m 0 jo cio des bolsas de valc,res oercjem Cs
investidores aesavisacios C ciannam os
GsoecuiaaorGs. Para toaos. Gros avisa: cs
uros conrinuaro altos. Os prctlemos corn a
CF sac) cia aicada do seu acionista
cotitrotacior. a Uniäo. segundo 0 residen
do BC. auc aciroveita Pat  aisparar contra cs
Dancos Qovernamentais, aue nao resoear,
rearas oemontares. como as relatives a
esco'ia de ciiretores. aorern agncias sern
au:orzagoe brig am corn o governo tederal.
Fáb;o Pahi? Jr. - JT 9

TAXAS DE JUROS - A inflaçao medida crtc
IGP- M. no perico janeiro-agcsto, to
superada em 30% peas laces de juros cc
mercado tinanceirc, a due fez paialisar a
procure cie emprestirnos bancáncs. Waiter
Kuroda . diretor tinanceirodo Ba i ii ou Nciona.
calcuia que Os puros cieram ganho de 3.6% ac
mes. no mesmo aerioao. em reIao ao dôiar,
reoresentanco garirro iat de 53% no an,:.
1"IF, I Eto 7;

DIVIDA EXTERNA - A 16CA, grin:ir
ecéricia be avaiacào be crédiro cc Europa.
acredita cue a assinatura 00 acordo entre c
Brasil e os cancos pnvados inIernacionai
cieve atrasar OU ser ate xuco provvei cc'
causa clas iflcart g no cenirro poiiicc
prasileirO (Celso Pinto - GM I). Pare
negociaber da divida externa brastleira, Pear:
Mdldn a crise xlitica náo 0eve atraoalhdi a
assiliatijra do te/771 sfleetde reescalonarnenic.
1 USS 50 b*ioes da divida corn as Danco
creaores. (OESPECo 3/FSP I-I010G22
DALANA COMERCIAI. . 0 representante
02 Arcontine no subgrupo que discute normas
tecnicas do Mercosul. GiUermo Devoto, prev
clue. este ano, a batanca comorcia ante
Brasil a a Argentina aeve eresntar urn
saiclo cia carca be USS 1 bilhào tavoràvet ac
B'asr. Entre ianeiro e junho, o P a is Is excrtoL
USS 1.2 hiinaoemprodutosPara &Aroentina.
secru ci do dados do Lex. (FSP2-8)
DESEMPREGO AUMENTA - Segundc

asquisa da Fundacào Seade edo Dieese.
nimero de aesernpreoaaos na Grande S&:
Pauio crreaou a 1.239 milhào no més
crassado. o due corresponcie a 1E,1% be
aueda no nivel de emprego, a Dior taxa acc
L'irn:s see anos. Segundo dacos di
am agosto as indListrics ciemitiran mais

1 .1 6 trahathadores. o cup represento.
recuo de 0.75% no nivel de empreqo. Na
orimeira sernana do Selernhro. outrcs 2.383
U:itcs be trabaho foram techadcs. o au
prcjvoccu uma aueda de mais 0,16% nc nlve
cc ernprego. (OES° I Eco 1/iT 91FSP I
2-3/GM I a 71J5 Eco 310G I e 20

INTERNACIONAL
SENDERO LUMINOSO - 0 grupc terrcrista
ceuano Senciero Luminoso reagio a prisa.:
CC seu ildei iiiácimo, Abimeel Gurnán.
000rrica Clu'IIIrrgQ. Um poicial foi mono a tircs
or)., ties affi adores snOer isles. Aexpiosac ' a

ciu,r,gs e ferimenrcrs em ourras 15. Acm
oissc, auatro militates co Exército rora
morros em urna ernooscaaa na amazônrx
De ruara, 0 cresiriente Alberta Fuum,ri rjissc
polo TV quo c>oscoimanto a favor da
pere crc mode a Guzrnán. (OESP I
a IJ/FSP 1 e2-I0/GM2/JE I  WOG 1 p

I GREVE NA RECEITA - A areve cos tiscais .12
keceita Feerar, due 1 3 aura urna sernaria,
LI L IVOCC imensas filas nos çxJstos be front eira.
(,Cmeca a esaotar a caoacraade cc
armazenamento oos arortos e mantéri:
paracic's navios. corn arcades preiuizos Dare
Estadcs, arrnadores e setores be irnoortaçeo
c ecportacào. Os riscais da Receita e ox
tcnicos do Tesouro Nacionat, tanérn em
qrev'a, reivindicam a rnanutengo da

I Rernuneragào Aaiciona Varive - uma
I espécie de gratiticação por prcaiutividade.

Corn a gleve, poderá set afetado o nfcio be
restmturgäo do Imposto de Rencia e co
ernoréstimo compulsónio dos velculos.
rrrevmsto oara outubro, (OESP I Eco 3/iT
9IFSP2-31QG I e20)

I PISIPASEP - Dia 15 cie ciutuorci comega a se'
femto o paaamento do aoono do PIS/Pasep
para ox trabaihaciores a servmaores pmibimc,cs
mnscritos no proorame ha per) menos cmno:'

I anos e qua aannaram ate coms salários
I minirnos mensams em 1991. 0 anon-,
I ccimresponae acs renrnentos do PIS/Pasec a

seu valor serà cc urn saario rnlnmrncc Cr$ 523
mil). (OESP Eco I1FSP2-

I SOFTWARE SEM ICMS - Ontern. na abertura
be C,ondex-Sucesu-SP South America - memo'
faire do setor ae mntormàiica -, a governadoi
de So Paulo, FloUry Fimno, anhjocicu a
isencao da cobranca be ICMS score ox
proararnas de corncutador veiidi(Xe rrc.
Estaao. A partir de hole, ci Estaao pass a
cobrar a penas uma ambuota de 12 scc,re c
mero tis,00 do software disauciC). (0E_';°
Eco 11F'SP2- thE Eco 3/OG 25)

PRIVATIZA9A0 - A cornisstto diretcira dc
Prograrna Nacional de Prrvatmzaçào tmxou
ontem em USS 1.42 bmlhao o ore-go rninmn'c cc
venaa da CSN (Comocihia Srder0rQica
Nacional). qua ira a iailao em 22 do

I ctezemcro. Pela rrrrmelre vez no Proararna. Os
emcaeqaaos xsierào adciumrrr 20 90 oo capital
cia empresa, totairnente COfl5fituhci oar acoes

I corn auierto a vote. (OE5PEco 71JT91FSP
1-I061f I a

IMERCADO FINANCEIRC - As bolsas dv
valores mantiveram a ten: encra aciresentada

I na semana cassaaa a iecri ararn em aria crc
3.9990 em Sào Pauro a 3.02% nc Rio. 0 dma'
paraieo ii_)i neqooiaac a Cr8 6.300 ciara
comcira a Cr8 6.380 care vencra, corn
vaiorizacao do 139% a acic ' em relagao ac
comercral be 13.179o. v movrrnentaçäo no
mercado tinanceiro internacional fez Corn auc

I a grame on Ouro subisse Cie cotagäci na
M&F. techand: o ama em Cr6 70.100. co rn

7aiorizacao be 3.50%. Os CDBs be 30 diaS
paaararn 1.895% so an:. 28.33% ac més,

I proetando 27,03% 'uioos. (Vela IndCdores.

I NEONAZISTAS - Lirn Iric)unal em
Frankfimrtl0aer. ea-Aienranna Orrenira,
conciencLi onrem auatrc dos c,nc.ci sKmnnea:lx
qua matararn urn ancolarlo a cionlacCs. nc

I ano Dassado. As cenas - ccnsmaereas eves

I rI$c. Maniteslantas ac esauerax 	 -

I rjrolastaram contra cis reona:rsfas a oar"
I retiracios cc local. A Justica tambern exocor:
i mandaao cc ciirsao conti a 7 nornas

procrooni: dc Padido i'macrcnai /micmac,
acusaao cc incilameric a vmcmCncia. ((XE:
IC/iT I3tcSP29I0G Ii

p. 1) (OESPEco4aEVFSP2-4a2.6/41
16a261JBEca4aCI0622e23
INTERNACIONAL - 0 Banco Central da
Amemanna racuzrim ontern sues principals

I taxes do unos, ciue eslavam em fleis
recoracs. A tombarda (qua ince nos
enrcrrestmmcis 'nterciancàrmos) calu cia 9,75%
para 9.5% a a lace be reesconlo de 8.75%
Para 6.25%. Esta é a priieira vez QUiP o BC

I amemào baixa seus j uros ciesde 1967. 0 corc
Na saudado corn entusiasmo con po l iticos a
corn reservas pelos eccinomistas. max Dode
provocar urna reduçäo des taxas em vérmos

I nrercados, capaz de abreviar a recassãc
rnundmal. (OESP Ecu 8/iT 1 a 14/PSP I a
2-9/GM 1 a 1T1J5ECo2,1
RAPIDAS . PLANO DE EXPANSAC -
Acoibe firmaco ontem garante ac* bancos

I credencmados o direito de venciar, a aanlrr
hoe. pIanos cc expansào Aviate. Aot0,
sac 167 ml lmnhas em estoque, corn are'isàc

I be irrst&cgAc cm dccc anus (JT I e 19/FSO
e 2-8, • SALAPIO -0 ltJSS vat desconta'
ate Cr8 478 mm ciox sam Anmos cc setemoro. 0
valcir corresponac a aliauota de 10% sabre c'

I maior sabánmo be contribui5àci, quo pessor.i be
CIS 2,126 rnr noes pare C,;6 4,780 milhdes..
(FSP 2-8

COLUNAS
"Sc o Sup, mo decidir novamente contra as
nomias pstaoelec,cias veib deputado IOSar
Pmnhe,ro. a 000siçao var rnvda o rrnr7!O

ir pienérro. Pala via do Ilder do PMDB, Gene-
ba/do Conema. ' (Coiuna do Estadac;

"0 Pianaito admire a ciif,cuidaoe de oetn
Color paia 'via das provas. Secr qDqAo, usarA
a tAf;ca be acusar as aa'vers Arias: ctmastionará
o valor qua a QA,Lt lena paqo Aos ,urrsfas qiJe
eiacorararn c texlo crc oedido cc Inveacir-
men. "(Ramne/FSP)

"4 equve economica tern esoeranças be que
havera rnucianças aoenas no rnenranbe 1k-

nice que aconpanna a carla de intenqôec
aorovada pd. FI.'fi. Se o surá vii DnIIWIC
de 3o co PIE (LIES 72 bffh6e5l a entra un'
parcanrua/vrôxima cia 2% (USS 8 /hOes. SC
o FLJnciO aceitar. A P.quoe cftegou A conciusac
ae ommP )anrals coilsPQuirA cortar nos aSt05
USE ci brlh6e,"In1cinrnc. EcooLa'nioclJ6

Ate obser'vadores csatentos derectaram no
oecjco oa rnrnrstro Marc lie a Eduardo Majia-
no. do PNDES. urn Smn2 clara cia qua preranbe
icr no aovio: oupr uroMca ,,a

çAo cc no'io projero de cinvatrzapào ave ab°
QUC ci uSe do JmnL4io V/UP. Prmnpoal rein vind-

oc qrto do ice. ltanw." (Direr: da
Fonts'OES°

I DÔSNIA Otom ems cia ONL I aisseram oue OO
I rneric'' 21 pesoas morrerarn e €0 flcararn

rermoex ontem, vitirnas ae roeSeacs
comrarcieros. era Sarajevo, n a
Bdsn,e-r-1 erzecivrna. 0 aciverrro muçulrnafl'-

I Dar1morcara ocx neaccmaçoes cc Paz em
I Genacra, [Ui cause as intensiircaAQ w
I :cimc,aies comas torças servias. A agenda acr
I xérvi:s,"Srna, mntorrnc'u cue torarn as 1UIa
I muqurmcmnac quo no dorninq':' o cntcn'	 -
I maricararn umataque corn morlerros, (DEEr
I IC/IT 731S 7 o2-IOIG.742/JEtf/D& 1&,

1EACHMENT - A Procuradoria-Geral cJ
rjice encamlnhou cc Suprerno Tribunal
erJgaI (STF) parecer su9rmno auc a
enuncla aoresefltada uuritra C oresidente

Fernando Collar rta CAmera des [iutadae

Ierrha votacAO aterla. No parecer, c
ooiiairgraI Aristides uunquela consider a

:Ava a decSàO do presidente da CAmera.

ta-en Pinherro (PMDB-RS), cia aceitan

prOSSO par crime 08 testioflaabimdaoe contra
C,o ilor. Agora. cm parecer sore j unisdo ac
mandadCde seQuranca rrncetradcp)r Color

cflteSt&1d0 as regras fixacas por Ibsen
Prirreiro pare a trarnmtaçAii be pbido be
impeachment. (OESP 1 04 e 8/i7 I a &'FSP i
eI-5/GMIC6/J8 le3IOG 1e3'CEI.3e5)

PERGUNTAS A COLLOR -C
prcojrader-ceral da RepODimoc, Aristides
Ju-iJelra. remeteu onlern so STF urn
questmonArro corn 10 prgunras a serem
resix,iddas pelo preciciente Fernando Colic,.
sabre a sue participa0 no esquema cc
trAco be influCace a extorsao niontado ocr

C Fries. Quem paoou o Fiat Elba dc
preside*? Como se deu a cianmupeçào a:
presdente na chamada "Cperagàci Uruguarn

iem paaou a Brasil's Garden pxia retorrna
da Casa as Diode? Estas sito alguirius
interrogaeS qua o procurcour-aeral fez a
Coiir. fOESP I a 41JT I e 3'FSP I e 1-51GM
P e SUE I e 3103 1 e 3)
STF DECIDE - A partir be floe, o uturo or,
processo de ineacrirrrent care nas mArs dos
onze ministros do SIP, qua iiAo becidin C
rr'ér ro be manaaou ae segurença mmoetradc
,,) T Coll) , , plovavamanle, no próximo dma 23.
F:' sue vez, o procurador-geral. Aristides
Ji:'rjeira, aguarda as rescostas cia CoIIci ac
ouestionArro, para decidir se denuncia c
presidente par crime comilir, As perauntas.
KIi 'ri. eslau cccrr c' ministro lmar GalvAc. ijc'

STF. aue, aevera cu nao examinhA-ias a
Collor, (OESP 81J  31FSP i a 1-5GM 1 e fliP
3103 1 e 3)

GERAL
DOPS - 0 Governo do Estado do Rio airic
orcern Os arOurcos dc extmi itu Docc,
['epartameno be Order-ri Polka a Social, a
CceSulta p0blrca Os me is do 95 nrc

ucitur tub guarciam milnares be fmchas dv
vitriras a DSeguiaoc politicos desde S
décaja do 30, prnc pamena nos anos cc
o.raaura mAter. Tambern hA 400 metros

be docunientos aireendmacis sc:ire
a mntearaismo. A

r'!Jeerf,, gruo:iTonurNuncc Mai, HrkAcj. disse ter agora esceranças ou
enonIrar Distas care localizai Os 43 militantesc3riccas oue Parlicipararn cia lute armada v
que estE, eeaparrdas he urn total de ld.i."	 as Cinnrn y'iciri ('nh,-,n Ri mxci me
h(.iara acnou dfversaa e trustante sua hone

0D'QfltuAno nc 6601 /acmesar deter Sma:'
rieo Ol'VOrSaS Vezes, eia encontrou acienas
ameras corno urna mnteroretacao pjmmcraia niensacern 'Subversm'va' aue xc tcrrnc'u urn
SUCess0 corn 0 tftulc '0 Quo SerA (DEE:liiFSp I -i1/j5 a 13103 is;
TAACANTE$ - Sete pecscas iA morreranP a Querra antic a ooiicia Co L.ornanOl'errrielno detmactracia na aunta-femna nos

a Zone f'crte do Rio. Pam dials
PKA	 (Intern C , C.omando Gera) d-_

CSUbiram 0 Morro be Camxa E'Acua;Ltmarsana pare reatar o scsaadci PaJr:
Leite Quo esta sectuestracia desc,v

ou ate mater tratoant;:.

TESE DE ULYSSES - C) deputado Ulysses
GummarAes lPMD-5P rrao acredita qua
STF vA arterar as regras estaciemeamoas paic'
caesioenteda Camara, Icisen Pmnn8ro,e
maritera a veto aberlo, Mas caso isso no
aconteca. ale defence a te-e be auc CAmara
pride aemxar be acatar a aecmsào do STF palo
volo secretci. Pare o Planallo, a id6ia
defendmda nor Ulysses C 'levianee insensate.
Pun sue vez, ci ecquiadc Mrtronm Torgan
(PSDB-CE)) a Ci0OWOL1 urn ploleto oue cAere
o iegimento interno e garante o carAfer aberto
be votacAo. (iT 51FSP -EVGM 613 3103 3).
COLLOR CONFIANTE - Canto cue irA
entrentar uma longa bataiha judicial, c'
presidente Fernando Collor vem tentado
rekmar 0 confide ha adniinistraAo.
Cootmante. cc acrodita quo nao sera
rncrri'nrriaju paL Ccrrrgressci a near terA que
rasuoridar ocr crime be nesponsabilmdade.
Bem-niurnorado. o presidente ate j 6 conic

aaas onde rmdmcumariza ox aiversArios.
(Vanda CCiia - iT 5)
CPI DA VASP - A ex-rniinistra de Econornia,
ZClia Carcioso do Mello. admrimu ontem, cierante
A CPI ia Vasp, que a eresciente Collor
rnfiupncmou sue d€oisAo cc rerrnilir cue as
eiresas be transpY'le cia carga lerre$tra
coi'ivertessrn Cia uruzeiros os dep6s4os em
cruzados tertos entre 19 e 29 cc marçsi ix 1990.
A xirtrI7xrrri p"nmmfui xi nan\rersar vim rrii7AInrr
be 2.42 rnilndes be cruzacbs novos (a'
epurvalente home a Cr5 392.5 milhóes sacadcs
oums bias anres do Piano Coll car Ana Aooii,
secretAnia do esidentC CoIlci, (OESP I e 71iT
I a 7/FSP I p I-IQ/iB I e4/OG I p4)

FALSO TESTEMUNHO- A PciI(cia Federal
indicioLi onrern a secretArra pancuiar be PC
Fanias na Brasil Jet, Mafta Vasconcemos, par
falso tesiemunrro a ronrragAo cia puadnilhc. Na
CPI co casc. PC, Merle 1ev/a Sido acusada
pelci motorlsta Enberto Frana pale entrege
dos checues destinados ac pagarnento ces
c.orita5 Lie Casa cia Diraje a crespesas

-ciuve troca be rios en PM Jocnen Forreira
I neceoeu um tmrci be tuzri na Perna. 0
I cornanoanta qera) be PM do Ri o , Carlos

Nazareth C.eictueira, crit'cou esta aao cc
I poole e a ciusca realrzaoa anteontem no
I nnonro. Cerca be 500 pohciais rorarn aci enterrc,

do sargento joximar Foltaricto Aionso morto
I ace combates. Duranfe a cermrnónma, urn
I c(lmGla) cc caciuz denuncmou a ccirnenaante do
I lEa Batainao, ccironel Manc'eI Henniquede
I !rponirn. cc icr reccoido Cr5 70 miIhs e uma

castola do tnalicante "Jor ge Esciora para retilar
I a poxcmemento do Morrc da Caixa D'Aoua.
I (DEEP I Cd IJFSP 1 93-41iS 141031 p 13

MATADOR - 0 maior G iscn Laces da Sire.
C14 38 ann's. sucii(IolancanQ do lx Bat Ain Ac.
be Policra Mutter. iA matciu 44 ciessoas,
sequnao a conta feita ciero reporter Ccc:
Bercemos. no ivro Rota 66-A Pouicra cue

F Mate'. No uvrrr, o reoOnrai Iambém atrrma cue
I metaae aes virimas be Girson nAo runne

enteceaenles crimmnars. C rnaor aiz cue tacrax
as y llirnas mereceram a mona - cors cram
cnimmnoacs cci atacararn. (LimO' A4ko

I Canvalhe - IT 1. 17 e 75
I DOAQAO - C) hospital israelita Abed Einsts:n
I rr iii i1uuuIIrLdrrcumJ4esmvriIelrmarlLmrlrrlrrj D al ; a
I ateniler casars clue flea pccarn t pr titnos :':

urn plcmtrmema he intentircace mascuminc
j lrrevr5c'Ol, Liue,auer nornam ne laura efAri,
I entre 18 a 4U arcs, em :onamoes satisfatorias
I do sauo; cessacio sGtual dôa" aeae

pessoams ou ciesidente Color a sua muirre'.
Rosane. (DEEP 7 e4/iT7/FSP I  I-71J8 r p
40S 1 e5)
AGENDA CHEIA - 0 minislro be Econcanma.
Marcilo Morarra, aeaciu fate ae espao era suc
agenca care nCo receoer, ontern, as presderites
do Banco do Brasil, Lafamete Ccutmrrho, o as
Camxa Econ&rcca Federal CEF, Aivara
Mendonga. Os bems oeixanam im assessores
co ministro urns minute d,3meritndo a cienuncie
be fisicogisrnc na Furroaçào Banco do Brasir.
Lataiete a Merconça hdonanr no paverno a
ocica do "é danbe qua se rece, qua balance
a dmsknbuiçAo be crmnneiro pOcAcu em trcca cia
aclo a perrna-rèncla be Colon no Planet:
(OESP I eEco 3/iT WFSP I  1-8/GM 6).Q
deput ado Auçusto Carvalho (PPS-DF) estA
recolhenao assmnaturas para a constituiçeo cc
uma CPm para rnvestmgar a envaivrmeinto cc
CEF em manobras ae natureza polltmca.
(OESP Eco i/ I T 6)
ELEIÔES MUNICIPAIS• Lime sindicAncia
interne do Banes pa, acerta ontom, estA
ac*Jrando denCncia do usa de urn carro do
cianco par cabes elemlorars be Amoysio Nunes
Ferreira Film candIatod rj PMDB a
Prefaitura de Sic, Paulo. 0 carte to
totognatado na garegem do cianco cca'r'
material be camoanha be Aicvsro (OESP I a
91Jr 8). Pesquisa DaIaFOIPW reallzada em 25
r.wlari	 (17 napitucl r'jca rich/anbn'r
eletores bresileiros aamxaniarn de participar
nes pnóxrmaseleiges seovcto nAo Iosse
ociniaatdrmo. (FSP 1-77
ESCUTA TELEFONICA - Em ncita divuiaada
calera, ci vice-presidente, Itamar Franco,
crmtrmxru a corn ssAc be smndicAncra qua
rrrvesliga a d.arjncma do 'grampeamento" cos
sous telefonas. Na nota Itamar cocoa scro
susperta a investgaçeo par ten temto urna
vmstonma ia ccxc vizmnfla - once term a ocornoo o
gramcci - sam a pra gemp do

representanta cc Vice-Presicréncia. (OESP
fliT WFSP I9/OG 8)

coabor. Sagunco ci orolassor as direrto civil ax
I LiSP, Carmoc AOerto Bitter, 53 anos, a

insem.mnaçào arliticiai room sArrn cia roiTiern guI
nAo o manx eerie igai, cos, tck-so 0 flho tern a

I drreito cia saber auern é ci pat. (PEP Ia 3- I

INCENDIO - A vLi'va Eucoxia Barcosa
I Pacneco, 80 anos, mornou aueirnaaa ontem

em uma aumtnete, na evenha Diren g a, ccntr:
I do SAo Paulo. 0 incénOlo, cc causes amnda
I nAcr identil icacias, deslruiu taco a

acartarnenla. uma v,zrnha cnarnou o zatado-
Vitc*mno ca Jesus Mcrade. 36 anos, e

I tentarem entrar na quutinete. cue esrava Con ,-

I cionta destrancade, mas a funia2e IrT'pedlu.
Dow Lomoeiros sarvararn uma mu/ncr e cues
hInes clue estavarn no apanamento 206 a

I ticararn corn meco N sair our causa be
fumac4Avt Fce1Oo Ra CUR/note 207 h6 FOrE-

I menos 40 anc's. (OESF Qd2/FSP3-3IT 13,
I MATA ATLANTICA - 0 3 Encontro ous

Memeros Sul-Americanos aa Unman'
InternaciOnel pare a Conservaco do Narureza
inicicmu-se ontern en, Parer, corn a cantrcipacai:

F do nepresontantes do nove peisex
I latmnarnencanOs. Eec oiecutem a
I circ5crvac0 ombrontam no finncrioa do Sul
I cretendem tomiumar U/ni piano de niotas pare
I os pr6xinios trés anos. Tambern urn cos
mcipletrvcis U,:	 en7o é a O&ifllçáo da area qua
I so tcrnerC Reserve Sc Biasera cia Meta
I AtlAntica. (OESP 12,



IISSORAS DE RADIO
tivorada (FM) 2Oh45min; America (AM) 11 h4omin; Atalaia (AM) 20 horas; Capital (AM) 1 8h55min;

Cidade(FM)20h3Om Cultura (AM)21 horas; Del Rey(FM)8 horas; Extra (FM) 20 horas; Geraes
oras; Guarani (AM) 9 horas; Guarani (FM) 2Oh3Omin; ltatiaia (AM) 21 horas; Inconfidência (AM)

1 omin; Mineira (AM) 1 7h58min; Transamérica (FM) 7 horas e Terra (FM) 20 horas).

T.EflaC0NVENIO FJP
peeumo: AAssembIOaassinou urn protocolo de intençOes corn a Fundacao João Pinheiro, do qual

,IaOVanOS convênios de prestação de servicos. A idéia e combinar a capacidade técnica e legislativa
MsembIéiacom a capacidade cientIfica e de pesquisa da Fundação.

Entrevista: Deputado Rorneu Quei roz, Presidente da Assernbéia
Luiz Aureliano Gama de Andrade, Presidente da FJP
Bemardo Mata-Machado, Diretorda FPJ
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