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ResumO:	
Ha urn ano a Assembléla comecOU a desenVolver os sernináriOS Legislativos,

amptos fôruns para aprofundarneflto da realidade mineira, de grande utilidade para o

enriquecimento do processO tegistatiVo.

EntrevistaS: Deputada Maria José Haueisefl, PT
Deputado Ajalmar Silva, 1 QVicePresideflte da Assembléla

Deputado Francisco Ramaiho, PSDB

EMISSORAS DE RADIO
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lnconfidêflCia(AM) 12h3Omifl; Mineira(AM) 17h58mifl; TransamériCa (FM)7 horaS eTerra

(FM) 20 horas).
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ACONTECE NESTA SEGUNDAMANCHETES
OEstado de S. Paulo	 OESP
u Planalto diz que nào vai obstruir

votaçào na Càmara
a Oposiçào e governo travam a ültima

bataiha dos nümeros
a Itamar nega inteçào de promover a

dolarizaçào

Jornal dn Tarde	 JT
a Os nümetos de cada lado

OPOSIQOES E QOLLOP
GARAN'lEM VITORIA

Foiha de S. Paulo	 FSP
J Governo muda tática e va; a votaçào
j itamar estuda reforma fiscal de

emergénci a
a Benedita sobe a 22% e passa Cidinha

no Rio

Jornal do Brasil	 JB
a Oposiçâo garante 370 votos a favor do

impeachment
a Segurança será inédita
a Comércio usa dólar Para fixa- precos
U Angola vota pela lxvez em clirna de

guerra

OGlobo	 OG
• Sarney: Cãrnara aprovará imoeachment
• Planalto elogia Marcilio: Ele é urn

aliado firme'
U Cleto rompe corn Collor e decide votar

corn a oposiçào
U Eraido abre as cofres da Educacáo

Para garantir votos

Correio Brazthense	 CB
U Collor rudia impeachment corn

defesa pelitica

Veja
U Chegou a hora
Derrotado no STF as vésperas da votaçao na
Camara o governo Collor entra. ia opiniào da
Vep, em decomposiçao acelerada. Estrelas da
tiopa de choque baixarn a guarda. enquanto Os
ministros se preparan, Para entregar Os cargos.
A revista rrostra tambérn na ma:éria de capa
COflK0 governo organiza a fuga do plenário na
VOtaçao do impeachment. 'Quando nao se de-
d" a rnendicância no plenário. Collor faz a

SSivel Para dar a impressào de que està em
°Ondiçoes de fazer pianos", afirma. Em matéria
parala, apubhcagao revela que. as vésperasdon'peachrnent ovice-presidente Itamar Fran-
Coescoihe ministros. começa a rnsntar seu pia-no do governo "e diz a todos due mudou".
istoE
..I Fim do pesadelo

IStOE desta sernana revel  que urn novo go-
"O Corneça a ser esbocado diante da incerte-

' eachment de ColIêr. A matéria princi-a revista esciarece que as preocupacdes
911005 de apoio a Itamar convergem 'Para

no POntos básicos : a natureza do seu governo
ComposicAo ministerial e programa) e

cam os partos 'a 0 Can-
Ponta do lança na caça aos votos pro-

do p M0e-it O deputado Ulysses Guimaràes.
9undo	 paulista. tern funcionado ainda. se-arevisfa coma interlocuTor constante

I ... IMPEACHMENT - A Cémara dos Deputa-
dos corneça a debater hoje. as 15h. o pare-
cer da comissào especial que analisou o
pedido de impeachment do presidente Col-
lor. Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo La-
venere poderào falar durante 25 minutos
Para justificar o pedio de impeachment. 0
presidente tembém podera usar tempo
igual Para se defender. mas seas assesso-
res ja descartaram essa hipOtese. Os depu-
tados due se inscreverem fabarào durante
cinco minutos. A previsào é de que a ses-
sào se probongue ate a madrugada de ama-
nhà. (Veja na Pol(tica)
PLAC ' R - A deputada Roseana Sarney
( MA), coorderiadora do grupo de par-
ian-iares pro-impeachment, pretende di-
vulgar hole a node ama lista corn os nomes
dos deputados que votarào a favor da des-
tituiçào de Collor. Acontagem será feita as
18h em sua casa. 0 governo também
deve anunciar seu prognóstico. (Veja na
Poiltica)
FIUZ.A -0 coordenador politico do governo.
Ricardo Fiuza, reassume hole sua vaga na
Câmara Para comandar o bboco governista
na votaçào do pedido de impeachment. Ele
as reüne no Palácio do Planeito pare articu-
lar a defesa.

- ARTIcuLAçA0 PRO - 0 vice-presidente,
ltamar Franca. deve receber, em casa, o
presidente do PMDB. Orestes Quércia.
para discutir a votagào do impeachment.
Outros lideres partidários também poderào
visitar Itarnar.

I ..i GOVERNADORES - Chegam hoje a Brasi-
lia diversos governadores favoráveis ad im-
peachment, Para acompanhar a votaçào.
na terça. 0 governador de Sito Paulo Fleu-
ry Filho, dé entrevisfa as 1 0h30. no hangar
da Lder Taxi Aéreo. em Brasilia, sobre sea
apoio ad impeachment

-. MoBIuzAcAo - Em So Paulo estào pro-
gramadas Para hole uma passeata de estu-
dantes pela Avenida Paulista e uma carrea-
ta do Movimento pela Etica na Politca pelas
ruas do centro da cidade. Arnanhà serà
instalado urn telào no Vale do Anhangaba0.
Caso seja admitido o impeachment haverá
queima de fogos apOs o término da vota-
cào. Estã prevista a paralizaçào do MetrO.
ja confirrnada. e Onibus. ainda nào confir-
mada. da meia-noite de hoje ao meio-dia de
amanhit. A Comissito de Justiça e Paz e o
Plenàrio PrO-Participaçào Popular fazem,
desde ontem. vi g ilia na Catedral da Se. No
Rio. Prefeitura. governo do estado. CUT,

partidos, ibase, Forum pela Etica na Politi-
ca e outros organismos decidem hoje sobre
as ahvidades do dia do julgamento do im-
peachment no Estado. A Prefeitura deve
instalar telOes na cidade. Se o impeach-
ment passar. haveré a "festa da vitória" na
Praga da Apoteose. Em Belo Hoflonte, as
entidades que integrarn o Movirnento pela
Etica na Political preparam uma manifesta-
çào Para durante a votaçao na Càmara.
Lideres do movimento tentam adesào de
empresérios e governos municipal e esta-
dual Para a liberaçào dos funcionários.
ALVORADA - 0 advogado Jorge Beja en-
traré hole corn uma açào popular na Justiça
Federal. no Rio, Para tentar impedir que o
presidente Collar ocupe o Palàcio da Alvo-
rada. coma pretende, caso o pedido de seu
afastamento passe na Cémara. Ele alega
que Os imOveis da Uniào so podem ser
utilizados por funcionário no exercicio do
cargo.

..o "FEPREIPINHA" - 0 ;uiz-relator Roberto
Sampaio da Costa Barros, do TRE para-
naense, ouve os trés acusados de ferem
forjado a personagem "Ferreirinha". Trata-
se de urn suposto pistoleiro da familia do
dono da Rode OM. Josó Carlos Martinez
(PRN), cuja apariçào nos programas do
PMDB, acusando Martinez, rouodu-lhe mi-
Ihares de votos. ajudando a vitOria de Ro-
berto Reauiào. em 1990. 0 governador
pode sair arranhado do casci e. a seis dias
da ebeiçào, seu candidato a prefeito. Mauri-
010 Fruet (PMDB). pboerà ser prejudicado.

-i GREVE - Os bancários realizarn assern-
blOias hoje em todo a Pals. Van avaliar a
praposta da Fenahan. C Comanda Nacia-
nal do Bancários considerou a proposta in-
satisfatOria e 0 provável due a greve seja
aprovada. A categoria tambOm define a sua
participaçao na paralisaçao civica nacional
no dia do impeachment.
FAT -0 Consebho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador reOne-se hole em
Brasilia. Val decidir sobre o ernprOstimo de
Cr55 trilhOes de recursos do FAT ad minis-
tério da SaCde. 0 Conselho nào quer em-
prestar mais de Cr8 3.5 trilhOes. 30140

... PRIVATIZAçA0 - 0 presidente da Usimi-
nas. Rinaldo Soares. participa do reuniào
da Comissào Diretora do Proarama Nacio-
nal de Desestatizacäo (PND). 69 15h. Para
avaliar as resultados da empresa depois de
urn anode privatizaçào. TambOm falará na
comissào o presidente da Celma - outra
privatizada -,Alexandre Silva.

in ASSEMBLEIA
INFORMA

Eaitaao Delo Decartamento de Comuncacdo Social da Assembleia Lealsiativa do Estaao de Minas Gera:
Rua Roariaues Caiaas 33-CEP 33 19 - Teletones 340 714 Q- 349-7172 - 344-8913-344-953 2 FAX 275-1,1_7_-._=_;_;:X

Recacäo Comoosicdo Revisao e Arte- Final. Deoartamento de Oomunicacdo Socic

SILVIA RUBIAO RESENDO
Diretora co DeDartamer:

iornai;sta esDonsav - Reo 4

AGDA PIMENTE Jornatism - ANToNIO CE FARIA JUNIOR ComunicacUc isua- MONICA FALAEEA Reiac0e
CRISTIANE PEREIRA e MARIA TEREZA BRONCO LADEIRA Reaatore:

imoressao e Acacamento Decartamento de Seauranca e Servicos Gera: - PAULO DANE 30CC - Direr
MARCELO SILVEIRA JUNIOR Reoroararia e Iransoorte:

INDICADORES

DOlar	 Compra	 Vendi	 Valores de Referenda
25/00	 Cr5	 Cr5
Comerciab	 6.204,00	 6,205.00	 SalOrio Minima	 Cr8 522186.94
Turismo	 6.950,00	 7.1 50.00	 Taxa Ref. Diana (TRD) 2800	 1.089265
Paralebo	 7.20000	 7300.00	 TR acumulada desde 04/(2) 	 27.709558

Outras Moedas	 CDB (Pre) 2500	 26,73% ao mOs
Ouru (BM&F) 2bO0	 Cr8 80.550,00

Libra	 11.628.100	 12.190,750	 Utirdiria 2800	 Cr8 3,774.03
Marco Alernào	 4.589.500	 4.811.570
Franco Frances	 1.354,518	 1.420,060	 IPC Fipe
lene	 56.6445	 59,3854 1quadrissemana de setembrcl 	 23.02%
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COLUNAS
Divida pUbhca - 'A divide pJbl;ca federal
deve angin no final do ano, 20o do P/B.
Prôxinra, portanto. aos 24% reqistracios no
final do governo Sarney. Essa projeçào come-
ça a crier o tenor de cue o cus to da rolagen
da divide pdb/ica fará muito pesado Para a
Tesouro, o que paderá torçar o qoverno. sega
Collor ou /tamar. a buscar novas tomias de
financiamento desse dobifo.(lnforme EconO-
mco-JB)
Düvida no ai - 'Opresidente desistiu deja/ar
ontem en cadeia nacional do radio e TV. Mas
nào deixou claro sea decisào vale para hole.
Na sue ti/tima apariçAo. o en-baixador ghost
writer Ge/son Fonseca Derdeu o oosto oe as-
sessor de Presiddncia cor se recusar a escfe-
ye- 0 texto. ' (Co)una do Estadào - AE)
Novo rito - A assessoria da presdenaa do
Senado conciuiu due Collor so seré atastado
- se a Cámara aorovar o impeachment - de-

p015 due as senadores votarem, por n7aD'1a
simples. a adnjissibi/idade doperO de afas-
ta'I?ento (...). So a Cániara autanzar
peachment, antes do voter sua aceitacao no
p/enãr;o do Senado, uma comis SAo do 21
mernbros o analisará. Corn aproximidadodo5
eleicOes é pass ivel due Co//or so seja alas/a-

do em outu.bro. (Paine) - FSP)

o lider zulu Marigosuthu Buthelezi reti1oU
ontern das negociagOes sobre a
democratizacão na Africa do Su). (OESP I e

91JT 14/FSP2-71JB 71OG 14)
EUA - Nas eieiçOes legisiativas desde aflo,
polo menos 118 (de urn total de435)
dQputados arnericanas nao voltarao a
Cãmara (Carlos Eduardo Lins cia Silva - F5
2-9). Pesquisa da rede do TV CNN e da

revista Time irdica due Bill Clinton tern 43%
preferência dos elertores. contra 32% do
oresidento Georoc BfOE9hJ.i1'
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POLITICA
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ECONOMIA
POLITICA DE ifAMAR -0 vice-pres4dente
ltamar Franco descartou ontern a
pessibilidade de adotar uma politica de
dolarização da econornia caso o pedido de
impeachment sea aprovado e ele venha a
substituir o presidente Fernando Collor. A
especulacão de urna pessivel dolarizaçãO da
economia. que provocou tremoreS no
mercado tinanceiro na semana passada,
surgiu apôs urn encontro de Itamar corn o
economista André Lara Resende, urn dos
maiores defensores da formula. Itarnar tot
taxativo sobre as especulacOes do ültimos
dies: "não ha Ministério. nào he ministros e
nào ha dolarizagão" (QESP Eco VJT &'FSP I
e 1-7). Entretanto, o eventual governo Itamar
tern como prioridade a realizagào de uma
retorma fiscal de emergéncia. A ;ntençào 0
recuperar o caixa do governo. po:s a Uniào
nào conseguiria pager o funcionaSmO ja em
93. (C/this Ross; - FSP I e 1-7
MERCADO DOLARIZADO - Apesar do
aescarte do vice-presidente itamar Franco de
uma possiel dolarizaçào da economia e da
proibiçào de tal prãtica polo atual governo.
diversos mercados - venda de imóveis. ôias
e projetos de arquitetura. entre outros - estào
adotando a cotaçào de pres em dôlar como
parãmetro Para seus negOcios. A inflaçào alta
e a talta de credibilidade em seus indices de
mediçào são os principals responsãveiS pela
dolarização do mercado brasileiro. (Lie
Carneiro - JB I e 16)
MERCADO FINANCEIRO - Já tendo como
certa a aprovação do impeachment do
presidente Collor, o mercado finariceiro
espera urn dia nervoso hole. Analistas
orientam os investidores Para due
manten ham a cairna e evitem trocar
compulsivamente de aplicac6es. antes ou
depots da decisäo da Cãmara. Uma vez
apiovaiiu U itiipautiTtiiiL. as Lxilsas ci
valores devem ser as ma;ores gahadoras do
mercado tinanceiro (OESP I ECO I/JT I Seu
Dinhetro 41FSP 2-4 e 2-51JB I e 161OG 17 e
20). Mercado bastante prornissor, os fundos
de commodities" tern tido o seu iangamento
acelerado pelas instituies financeiras. Os
Oltimos a anunclarem seus produtos foram o
Banco Boa Vista e o Unibanco. untando-se
ao Banco do Bras;), Citibank. Satra e Banco
Frances e Brasileiro. (FSP2-3)
MODERNIZAcAO INDUSTRIAL - Mesmo
corn o crescimento da economia. dificilmente
os trabalhadores terão condicOes de retornar
de forma integral seus postos de trabalho. 0
desemprego. desta vez. transformou-se numa
parte do custo da transformagào des
eropresas. Agora. a mo-de-obra menos
qualificada deve ajustar-se a máquinas e
equipamentos computadorizados (Roll Kuntz
- OESP I Eco 1). Mas a rnão-de-obra
brasileira 6 xecària. 05 trabalhadore5 sac

INTERNACIONAL
ANGOLA - 0 povo angotano, pela pnmeira
vez em 510 anos de histOria do pals etege
amanhã seu presidente. Os canddatos são
Eduardo dos Santos, lider do Movimento Para
Libertacão de Angola (MPLA). e jonas
Savimbi. da Un4a. Santos 0 o tavorito. (QESP
91JT I4IJB I e 71OG 15,)
ROMENIA - As primeiras pesquisas mostram
que o presidente Ion litescu. remascente do
regime comunista. cteve ontem 48% da
preferéncia dos eleitores e deverC disputer 0
segundo tumo das eleigOes presocnciais da

al-treinados e receberam pouca educação
formal. o que, Para o presidente do Instituto
s Economistas do Rio, José Mãrcio

amargo, pode preudicar a retomada do
escimento do Pals (JO Galaz; - OESP Eco

). A populaçào hole ocupada enfrenta grave
eterioraçào nas condigôes de trabalho
evido aos estragos da recessào na
iào-de-obra do Pals. 0 Estado de São Paulo
urn dos mais afetados pela situaçào.

S/eise de Castro - OESP Eco 3)
ROMOçOES DO cOMERCIO - Pesquisa
aa)izada pela lnterScience. em São Paulo.
om 991 consumidores reve)a que 92% des
essoas ouvidas. corn rriaior concentração na

pu)açào de menor renda mensal, preferem
azer suas compras em io}as cu shoppings
ue oferecern descontos, promoçOes ou
rindes. Apromogào due mais agrada o
onsumidor paulista. ccm 45% des votos. 0 a
ue olerece descontos sobre a preço normal

J  mercadoria. (Odete Pacrieco - OESP Eco
9)
OMERCIO EXTERIOR - A partir do dia 1

ie outubro. as aliquotas de importaçao serão
eduzidas. ern media, dos atuais 21.24c pare
17.1%. 0 prazo. antericrrnente previsto par.-
1dejaneiro de 93, foi aritecipado pelo
,iinistro da Economia. Marci)io Moreira. Mas
aiguns empresários brasileiros -
pnncipalmente os das indistrias quimicas.
téxteis. de automOveis. pape) e
eletroeletrOnicoS - se mostram preocupados e
reclamam da antecipacào do cronograma de
redução das aliquotas. As emnpresas
enfrentam as dificuldades criadas pe)a
recessào e tern dificuldades em investir Para
competi. diz o presidente da Confederaçào
Nacional da IndOstria (ONI). senador Albano
Franco (OESP Eco 3/Jr 13). Corn a reduçào
de 50% Para 40% da a)iquota do imposto de
niipuilayãu suLne us uarcus, us impuiiiidus
väo ester. em dOlar. cerca de 6% mais
baratos. Apesar de aproximar ainda mais as
pregos dos veulos importados ao dos
nacionais. a tarifa continua sendo a)ta Para o
mercado brasileiro. (Chico Bardesa e Rose/i
Les - OESP Eco 8)
TELEFONIA MOVEL - A grande novidade do
ed4al de hcitaçào Para a telefonia move) em
São Paulo 0 que o vencedor serã o consOrcio
que apresentar a maior lance e não
necessariamente o melhor proeto. A
mudança do edital, creditada ao ex-secretãrio
Nacional de Comun;cacOes. Nelson
Marchezan. agradou as consOrcios
concorrentes. pois estabeleceu urn principio
justo de competição. Para ganhar a
concessàO Para a exp)cracao do sistema par
15 anos. as consôrcios concorrentes teráo de
oferecer mais ao governo. Estirna-se due. sO
em investimentos. a vericedor ira
desembelsar cerca de U33 400 milhóes pare

RornOnia corn a reformista Emil
Constantinescu. (QESP I e B/JT 14/FSP
2-81J8 71OG 15)
RUSSSIA - Segundo o ornal FinnclaI
Times. a governo perdeu o controle sabre a
economia e a ROssia (-_tã a beira da
hiperinflaçào. Na semana passada, em
apenas urn dia a rublo calu 22%. (Wi//am
Waack - OESP I e 8)
AFRICA DO SUL - Em orotesto contra o
acordo firmado sábado entre a presidente
Frederik de K)erk @ Neison Mandela. dc CNA,

atender urn rnercado capaz de absorver, no
inicio. ate 100 mil telefones celulares par ana.
(Oscar P;/agal/o - FSP 2-I)
SAFRAAGRICOLA - A area total plantada
Para a satra de 1992193 deve ser 1% ou 1.514o
menor do que a anterior. Mas a expectativa e
de que se repita a sucesso da safra de 92,
considerada urna "supersafra asia colheita
de 70 milhôes de toneladas de grãos.
Segundo o professor de Economia Agricola
Fernando Homem de Mello. da Universidade
de São Paulo a setor rural deve fechar a ano
cam urn adicional de USS 1 b/hão. aoesar de
ter deixado de receber US$ 800 milhoes.
(Cecilia Zioni - OESP Eco 7)
RAPIDAS. MATER/AL ESCOLAR -As
dificuldades econOrnicas ievaram as
papelarias a adiar a ccrnpra de novo estoque
de material escolar de seternbro Para
novembro e dezembro . (Rodfley Verqili - FSP
2-1). • PR/VATIzAcAO- Acontece arnanhà
a tarde, na Boise de Valores do Rio. a leilào
de privatizacão da PPH (Companhia
Industrial de Poiipropileno do POlo
Petroquimico do Sul) (OESP Eco 71JT 13).

PREOS - Pesquisa DataFoRu em oito
supermercados e cinco hiperrnercados de
Sào Paulo mostra que a eievacao de preços
perdeu a ritmo e caiu Para 4.75% na sernana
passada. Os alirnentos básicos subiram
327% no mesmo periodo. (FSP2-5)

IMPEACHMENT - A sessão de hole da
Cãmara dos Deputados, n'e discutirã o
parecer do deputado Nelson Jobim
(PMDB-RS). deve ser definitive Para a destino
do presidente Collar. Seus advogados afirmam
que sua detesa serã paIica e não jurdica, par
isso nãa utilizarào a tempo de 25 minutos
oferecido pdio presdente da Cãrnara. Ibsen
Pinheiro. As perspecitvas são de que as
debates terminern samente na sessào de
terca-feira. Nesse mesmo dia pode ser aberta
a votacãa. Nesse caso, somente as Ideres
partidarios usarào a palavra Para apreseritar a
posicão de seus partidos. Em seguida. sera
feita a votação. que a oposigâo quer nominal e
verbal, no microfone de apartes, (OESP I e
41JT71FSP I e 1-4)
NOVA ESTRATEGIA - 0 governo deadiu
rever sua estratOgia Para a votação de
amanhã do pedida de impeachment. 0
parta-voz da PresidOncia, Etevaldo Des.
revelou que os gavernistas pretende-n. agora.
ter em penãrio 220 parlamentares Para'baler
craoa corn a oposicào". abandon ando a tática
aa auséncia. (QESP I e5/FSP Ic 1-6)
ERALDO - 0 ministro da Educacào. Eraldc
Tinoco. liberou verbas a fundo perdidio Para
conquistar vatos contra o impeachment, da
mesma forma due a então ministro da AçOo
Social. Ricardo FiOza. e as presidentes do BB
e da OFF. Lafaiete Coutinho e Alvaro
Mendança. Segundo )evantamento do 0
Globo, mais de Cr5 55 bilhOes foram
Iioerados desde a dia 14 em convènios corn
gavernos estaduais, preferturas e instituiçOes
eaucacionais. (SOrgio Ldo - OG I e 5)
SEGURANA - Todo a efetivo da PM do
Distrito Federal (13.500 homens), alOm de dez
carros do Coma de Bornbeiros, faràa de
prontidào amanhà nas imediaies dos
gramados do Congresso Naciona. como parte
cte urn esquerna de segurança inOdito em
Brasilia, (OESP 41JT 7IJB 1 e.3)
PLACAR - 0 grupo partamentar
pro-Impeachment, liderado polo deputada

GERAL
FUTEBOL - Resutados de ontem do
campeonata pauhsta: Grupo A - Palmeiras 1 x
Portuguesa 0: Guarani 2 x Bragantino 0:
Sàocarlense 0 x Juvenf 0: Santo Andre 1
São Paulo 1: Noroeste 1 x Santos 0:	 -
Internaaona) 0 a Ituano 1 (Corinthians e Sac
Paulo são as lideres do grupo). Grupo B -
Novorizontino 2 x Olimpia 0: Marla 2 x
Aracatuba 0: São José 1 a Catanduvense 1:
Rio Branco 1 a America 2: XV de Pracicaba 1
X XV de JaO 0: Mogi Mirirn 1 a Ferroviária 0
( Ponte Preta lidera a grupa). Carrpeonato
Carioca: Vasco 1 a Fluminense 1: Flamerigo 2

Itaperuna 0: Americana 2 a America 1.
(OESP I e Esp I e 2IJT I e Esp 2 e 31FSP I e
ESP51e5JJ52eEp 

i a3,VGi eEsp I a4)F I 'DAVI&BASQUE • FORMULA I -Ni" M anse l l venceu de Ponta a ponta a GP
do Portugal, no EstonL Ayrton Senna chegou

'fl ii Onterri, a Williams confirmou aCoflfratacao do piloto trances Alain Prost
U BASQJ-J- Em Sao Paulo. o Dorna, da
Espanha. derrotou a Lee Moça par 90 a 86 e

cia 

1J15toU 0'2 Mundial Interclubes FernininoBaSquef • DAVIS - A equipe da Suica da'nçia ri1	 rrfriu I a hrasiira prir 5 a I
'Putar a anal do tornejo comas EUA.

e e P4e6,LITI eEsp5a&'FSP 1.5-4
7"JBIeEsp lS.7e8/OG1eEsp6a8)
N AGEDIA - Urn avião da Forge Aerea da

2 iU 0fltem nuni onteno. a 1

Roseana Sarn' (PFL-MA), contava ante-n
cam 370 dos 336 votos necessár p as Para
aprovar a impeachment. A meta 0 chegar
Porto dos 400 votas. JA  lider do PFL na
Cãmara. Jose Lou rengo. contava antem 204
dos 168 votos que o presdente Collar precise
Para não ser afastado do cargo. (OESP 1. 4 e
5JT5/FSP 1 e 1-5JJB 1e31OG I e3)
APOIO A COLLOR -0 presidente Fernando
Collar recebeu antern o apoio de cerca de cern
manifestantes que se aglorneraram em frente
a Casa da Dinda. Durante a manifestaçao.
vârias jarnalistas foram agredidos pelos
presentes. que acusavam a irnprensa de ser a
respansãve) pela atual cnse poll ica do Pals.
Ao vdtar Para o interior da case. Collor adatou
uma posture dos tempos de candidata a
Presidéncia: cerrau o punha e grrtou "Varnos
a. Para a vrtOria". (OES° I e 5'JT I e3/FSP I
e 1-7IJB I e2)
ITAMAR AR11CULA -0 vice-presidente
Itamar Franca mantOrn hole enciontros 

cornlideranças palfticas Para a eventualdade de vir
a assumir o gaverno. Itamar fai aconselhado
ontem pela cüpula do grupa prO-impeachment
a enter no corpa-a-ccirpo oa deltnigao dos
vatas n  Càmara. (OESP5/,.rr&J5 1 e4/OG 7)
MINISTERIO SAl -0 ministro da Justiça.
Célio Borl a. confirrncaj ontem que o atual
ministOrio vat pedir demissào somente apOs a
votacao do pedida do impeachment peia
Cãmara. FIe revelou que as pedidos de
exane-açào foram adiados Para que não
Iouvesse qualquer tipo de influéncia sobre as
panlamentares, Segundo Barja. aa tOrmino da
sessáo da Câmara que votará a matOnia. cada
ministro deve entregar irdivdualmente sua
carta dernissionana ou colocar a cargo a
disposiçao do presidente Collor. (OESP6/JT
101FSP I-71JB 21OG I e 4)
MARCILIO ELOGIADO -0 ministro da
Euuiiuriiia, Maruiliu Muieiia. fu i elugladu
antem polo porta-vaz do Plan alto, Eteva Ida
Dias. due o considerou im "aliado firrne.
Etevaldo anurciou tantém que a presidente

quilLziietnos da capital nigeriana. Lagos,
causando a marIe de tcxtos as 163 acupantes.
a maiaria rnilitares. As causes do acidente
ainda sào desconhecias. (OESP 81,iT 14/FSP
2-71JB 71OG 14)
HABITAçAO - A Ddogacia be Defesa
Camunitària e Fundiãna. da Secretariat do
Segurança Piibsca. vat azirir inquéito Para
aajrar denüncias be irreaulardades na liberação
do Cr5 96 LlhOes pela Secretania de Habaçào
da Prefeitura be São Paulo. Para a canstrugào
be cases papjlares. Ha suspeitas be besvias do
recursas. (FaustoMacdoo-JTI e 15)
NEONAZISTAS - Muros e tumulos do Ce-niténo
Israelite be Porto Aiegre IRS) amanheoeram
pchados. ante-n - incto do ana nova judeu
(5753) -, corn suãstcas e slogans anti-sernitas
coma sets milhods foi pouco. (JT I5(FSP3-3)
RACISMO -0 ex-jogador de futebo) Paulo
César Calu registrou na madrugada de ontern,
na 134 DP (Copacabana), no Rio, queixa
acusanda as seguranças da baate Vamp de
discriminaçào racial, par terern barrado sue
entr&ia na casa notuma. (FSP3-31OG I e9)
LINCHAMENTO f\praximadomcntc 50
pessoas da cidade de Itaquaquecetuba (SP)
arnarraram e mataram a pauladas. sãbado 0
norte. RObsan Magalhàes Gerakio. de 19
anos, carter roubacfo urna mulher. (OESP Cid
3]T 15/FtcP3-3)

Collar jA começou a fazer consultas a base
panlamentar do governo Para reestruturar seu
ministéria. (OS I e 5)
CLETO ADANDONA -0 deputado Cletc
Falcão (PRN-AL). ex-lden do governo na
Cãmara e amigo pessoal do presidente Collar.
anunciou sua sada do partbo Para voter a
favor do impeachment presdencial. Falcãa fo
urn dos respansãveis polo lançamento da
candidatura be Fernando Collar a PnesibOncia
da RepUblica. (OESP5/JT7/FSP 1-51JB I 
210G I e 3)
SARNEY - 0 se,abor José Sarney (PMDB-AP)
definru coma "uma tragodia a não apnovaçOo do
impeachment. Por cutro iado, ele reaflrrnou sua
canvncçao be que 'o Congresso cumprira seu
dever ao afasiar Collor do Palàcio do Pianalto.
(JT5/JB3/OG I e3)
MILITARES - Urn influente militar atuante no
governo revelou que as tres rninistros militares
- SOcrates Monterro (Aeranãutica), Mãric
COsar Flares (Marinha) e Carlos Tinaco
(ExOrcito) - deodiram cunrpnr, a quahque- custo.
a decrsáo due o Congresso tomará sabre o
impeachment. Em caso de apirovaçOo do poddo
e se heuvor resistéroia de Collor em sair ceberC
as Forges Armadas garantir a posse be Itamar
Franca. A permanéricia be Co/or sera avalizada
pal as milrtares, que vão se ercarreqar be canter
o rnconfcrmisrrwj e a frusfracào da paprilagOo.
(Vanda Celia - OESP 5/1010)
CIDINHA SE COMPUCA - A Oltirna pesquisa
do Ibope sabre as intençOes be voto no Rio
mostrou que a beputada Cidinha Campos
(PDT) tern 1890 ba preferOncia dos eleitores,
seuiba pela deputada Benedita da Silva (PT).
corn 179o. o qe configura urn empate tOcnico.
Na pesquisa do DataFolha Benedita subiu be
1890 Para 22%. en quanto que Cidinha caiu de
23% Para 18%. Cidinha Campo s pode ainda
ter sua canbicatuna cassada caso a TRE
apiuve u iquiirrieirlu do piurriulur eloilura)
Luis Carlos do AraUlo. Ela 0 acusada be abusc
do pador econOmico em sua carnpanha.
(OESP7/FSP I e 1-Il/OG I e8)

VIOLENCIA - A case ao candidato a
prefeitura be Americana (SP) AntOnic
Mentor. do Pr, to; atrn g mda sábado be
rnadrugada par dais tiros. Na vOspera.
Mentor havia benunciado a exrstOncia de urn
hospital que recehia verbas do )namps e
náo prestava atendrrnento a populacOo. na
cidade vizinha be Nova Odessa. (Jorge
Zapeia - OESP Cid3). 0 vereador Neu nm
Jandrei dos Santos. sua mulher Iracema a
as fihos Bruro. de 12 anos, e Everton. be 2,
foram encontrabos martos a tiros ontem. en
Cachoeirrnha (RS). Jandrei era canbibato a
reeleiçOo polo PMDB. (FSP 3)
RAPIDA5 • SAUQE- 0 lristiiulu do Coiaà
(SP) iniciara nos prOxrmas rneses urn nova
tipa be exame cardiaco que perrnitirá a
realizaçao, por rneio de urn software due
processa inforrnacOes boquimicas. da anãiise
minuciosa do Srgão(Ste/a Galvào -JT 16).
• /LHA FISCAL - Pesquisabores do Arquivo
Nacrona) )RJ) procurarn urn patracinador corn
cerca de Cr5 150 rnilhôes Para concluir urn
Iivro que rnosfra taboo luxo e ostenta qão do
harleda llha Fiscal. be 1889. qua marcou a
queda do lmpCrio (Carlos Franca - OESP i e
10). • ARQUITETURA -A "arquitetura
alegre, que use e abuse be cores vivas, està
afenuanbo a cinza de Sào Paulo (Mar/so
Felpato - OESP 1 e Cid I e 2)



AGENDA	 28 DE SETEMBRO DE 1992

14 horas	 - Visita dos alunos da Escola Prof issionalizante Acao Social Técnica

17 horas	 - Reunião do Sindieletro, prom ovida pelo Deputado Antonio Carlos Pereira,
do PT (Auditório)

20 horas	 - Reunião Ordinária de Debates (Plenário)

Espaço Politico-Cultural

20 horas	 - Abertura da Integrarte-92, organ izada por alunos da Escola de Belas Artes
da UFMG (Galeria)

ORDEM DO DIA

Ea regimental.

!MNEL

ASSEMBLEIA ON LINE

OPresidente Romeu Queiroz inaugurou na sexta-feira, em PatrocInio, mais uma etapa do projeto
ASSembiéja On Line. Asolenidadefoi na Câmara Municipal, onde Queiroz assinou convênio para
cOmPartilhamentO de informaçoes corn o Presidente do Legislativo Municipal, Vereador Ronaldo
Uenoz Patrocfnio é a décima-sétima cidade mineira a participar do projeto.

PROGRAMA DO ASSEMBLEJA INFORMA PARA 0 DIA 28/9/92 - SEGUNDA-FEIRA

ISSORASDETV - CAPITAL
1

	

	 h58min; Alterosa 13h I  0mm; Record 1 8h30min; Man chete 19h 5min;  Bandeirantes
ImneTVMinas22h3Omin)

3



Tema: DIA DO IDOSO
ResumO: No Dia do idoso, a Assembléla reafirma seu com prom iSSO de proteger Os desfavore-

cidos e legisiar para Ihes assegurar o direito a uma veihice tranquila.

	

EntrevistaS:	 Julieta Oref ice, pensionista
Anton ietaVignOtO, pensionista
David Aguilar, asilado
Irma Carmen, voiuntária do Lar dos Idosos
Lucia Borges, Supervisora do Lar dos Idosos
Deputado José Laviola, PMDB

EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juizde Fora 1 2h54min; TVTriângUIO Uberlândia 1 2h54mifl; TV Sul de Minas Varginha
1 2h54min; TV Leste GovernadOr ValadareS 1 2h54min; TV Montes Claros 1 2h54mifl; TV Pontal
ltuiutaba 1 2h54mifl e TV Jaguara Araxá 1 2h54min).
Tema: VEREDICTOS DO IMPEACHMENT

ResumO: Os deputados na Assembléla e o povo nas ruas tern a mesma opiniãO. e anteCipam que
o presidente Collor deve ser considerado culpado e ser afastado da PresidèflCta da RepübliCa.

EntrevistaS: Deputada Maria Elvira, PMDB
Deputado Arnaldo Canarinho, PSDB
Deputado Márcio Miranda, PRN
Deputado Paulo Pettersen, PMDB
Deputado Bernardo Rubinger, PMDB
Cidadãos

EMISSORAS DE RADIO
M) 20 horaS; Capital (A(Alvorada (FM) 20h45min; America (AM) 11h4Omifl; Atalaia (A 

18h55mifl; Cidade(FM)2Oh3Omifl; Cultura(AM)2l horas; Del Rey(FM)8hOraS Extra
 GeraeS2OhOraS Guarani (AM)9 horas; Guarani (FM)20h30miflltatia(AM)2l hO'

lncontidêflCia (AM) 1 2h30min; Mineira (AM) 1 7h58m1fl; TransamériCa (FM) 7 horas e
(FM) 20 horas).
Tema: VEREDICTOS DO IMPEACHMENT

	

Resumo:	 Os deputados na Assembléla e o povo nas ruastém a mesma opifli50 eaflte

nrcidente Collor deve ser considerado culpado e ser afastado da presid
Repüblica.
EntrevistaS: Deputado Arnaldo Canarinho, PSDB

Deputada Maria Elvira, PMDB
Deputado Márcio Miranda, PRN
Cidadãos
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