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-, CASO PC - O em presário Paulo César
Farias. ex-tesoureiro ca campanna eleito-
rai ao p resicenje Coilor. p resta de poimen-
to noje. as 9h, pela seg unca vez, na
Policia Feaeral, em Maceió (AL). sobre as
aenúncias feitas contra eie por Pedro Cci-
or. irmão co p resicente. Mais informa-
ções soPre o caso na Política. p ão. 3)

-, BIODIVERSIDADE - O p res p aente Coilor
assina as 5n. na Rio-92. a convencão
sopre Dioalversiaade. O Brasil é o Drlmep-
ro cais a assinar o polémico cocumento.
cue não ae':'e ser ratificado por tocas as
nações canicioantes co encontro. Os EU
á anunciaram cue não apoiarão o acorao.
Veia na Rio-92. pág. 3)

FORUM GLOBAL - A Juíza Maria Teresa
53 . cx. 41 Vara Civei do Pio. aeu p ra-
zo até as 17n cc hoie p ara que o suíço
Warren Linaner. cooroenaoor gerai do Fó-
rum Giop ai. Taca uma caução lualcial cc
suas cívicas com os lornececores, caso
contrário mancará :ortar o som e a ener-
gia elétrica aas Or ganizaçoes Não-Gover-
namentais iONGsí insiaiaaas no Parcue
o: Fiamenco, iVeis na Rio-92)

-, PARLAMENTO DA TERRA - Á Oúpuia
Pariamentar oa Te-ra, auc rúne 270 l-
oslaaores cc aiterentes países, fará um
am plo cep ate. cc ncie até o aia 7. sempre
a partir aas 10h. no Palácio Tiraaentes. no
Pio. O mem p ros ca cúpula, co-patrocina-
ca pelo Concressc Brasueiro e peio Fá-
r'jm Go p ai de Jaeres Es p irituais e
Parlamentares para a Sobrevivência riu-
mana. aiscutirào entre outras coisas os
as pectos numanos e sociais cx onse am-
oentaJ. O Conseiõc cc EaucacaoaeAu-
tox do flariamento da Terra a pre3anja, ax.
9h30. no BNDES. o Tratado internacionai
cc Educação ArnDeniai,

-, DESENVOLVIMENTO - Está prevista
p ara no'e. a p artir aas 10h. no Estance co
Desen 'oi\'lmento Sustentável do Fórum
Giop a, a Presença ao ministro da Ágrlcu
tura. António Cabrera. aos cientistas uac-
aues Cousteau e Tânia Munnoz, cc
Paisagista Burle Marx e ao prefeito Jaime
Lerner. Ees ciscutiráo a im portância cas
ativiaaaes co Fórum Giooai e outros as-
p ectos cx Conrerãrcia.

TECNOLOGIA - Transferênca de tecno-
ooa será o tema aos ae pates aue ocor-
erão noie. a Partir das 9n. na  Ecotecn. em
acareoaauá. no p io, com a participaçàc.

aos rep resentantes da Franca. Michel fui-
cm, Mustria. Domincos Liazon. graerítina,
Canos Miara Corre-3. e o senacor aos Es-

Outras Moedas

Libra
Marco Alemàe
Franco Francês
)ene
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tacos unicos Aceni Gore. além co minis-
:rc ;sé 6ocemcer,
PATENTES - O oroieto cie lei co Executivo
sop re a cuestão ca prop riedace industrial.
será aiscutiao em aucléncia Pública. no
cucitõrio ao instituto A g ronómico. em
Cam pinas )SPJ. Participarão integrantes
ca comissão es pecial da Câmara aos De-
outacos cue analisa o assunto, em presá-
'os e pesauisaaores, Entre es pontos
ooiérnicos co Droicto, cestacam-se os ar-
tigos 10 e 18. cue permitem cc forma
noireta o Datenteamento cc material ve-
cetai meciante crocessos de Potecnoio-
:a ou cor meo ae p roautos resultantes
cc processos microplológicos.

_ BIRD - O ministro ca Economia, Marcílie
iorera. e crescente ao Banco. Centra..
ancisco Gros, reUnem-se, ceia mannã,

no Rio, com o cresicente do Banco Mun-
daí. Leo'ls Preston. Atarce. Marcíso rece-
cc o airetor-aerai e o airetor para o Brasi.
ca Orcanizacao aas Nacoes uniaas para

Desenvolvimento industrial Unido). Dc.
-mnoo Siazon e riaus Eillaro. respectiva-

mente.

TELECOMUNICAÇÕES - O secretáni.:
Nacionai cc Comunicacões. Neison Mar-
onezan. t3i3. as 1 6h. em 6rasíia. sobre a
/enca cc teierones ceiuiares e sop re o
novo edital p ara a im p lantação ca teietc-
nia movei em São Paulo. Veia na Econo-
mtt. oáo. 2J

-, ABIN	 - A .0 ssociaco rasileira ca
cústriaEetro-Eetrõnica )Apinee) realiza
reunião aimooc. em São Pau:o. com a
prgflç3 ca secretária nacionai cc Eco-
nomia. D:rotnéa v'Vernec.

CARROS - [v!,rceaes-Benz e Scania
a p resentam, as 11h e as 13h. res pectiva-
mente, seus Produtos e oro)etos ooitaces
cara a proteção am piental. no Annemp
em São Eauio, na Feira Internacionai cc
Tecnoiocia AmPlental. evento paralelo a

o92 (Veia na Economu)

Acontece no sábado
- VIAGEM - Erro arca cara a Europa.

sãoaco. 3s 20h30. missão ocnrunta cc
cirlcentes sindicais e em p resariais. Á via-
cem é uma p romoção da Funoacão inst-
:uto cc Desenvoivimento Em presariai e
Sooiai Ficesi. Os integrantes participara:
cc aepates e ex posições na Espanna.
Eéaica e Aiemanna. onae tam pem mx.--
:erao contato 0cm em presários e slnaica-
stas europeus.
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PEDRO COLLOR - No depoimento de mais
de cinco horas que prestou ontem á CPi
mista do Congresso, o empresário Pedro
Colior negou qualquer associação do irmão,
o presidente Fernando ColIor, com Paulo
César Farias, mas não apresentou
nenhuma prova de suas denúncias de
tráfico de influência e chantagem contra
PC. Pedro, no entanto, fez uma nova
denúncia: a de que PC ganhou milhões de
dólares vendendo ao governo títulos da
dívida externa brasileira comprados com
desâgio. Ele entregou à CPI documentos
segundo os quais o Instituto Brasileiro de
Formulários (IBF) teria apresentado custos
superaf aturados na licitação em que esta
empresa foi escolhida como fornecedora
dos bilhetes da loteria instantânea federal
"Raspadinha. (OESP 1 e 41JT 1 e 31FSP 1,
1-4e 1-512 1 e3/0G3e4
PC/EMPRESÁRIOS - O porta-voz de um
grupo de empresários paulistas que teriam
sido extorquidos por PC Farias afirmou
ontem que eles querem anistia criminal e
tributária para depor na CPI. A afirmação do

RIO-92

Procurador-geral da República, Aristides
Junqueira, de que não constitui crime o
suposto pagamento de propina a PC não
Convenceu os empresários, que temem ser
indiciados como co-autores de crime de
corrupção ativa (Elvira Lobato e Marcelo
Mendonça - FSP 1 e 1-6). Ontem,
Junqueira esclareceu que os empresários
somente serão denunciados na Justiça se
partiu deles a iniciativa de oferecer
dinheiro, (GM 6)
PC/MAGRI - Ao depor ontem na PF, em Rio
Branco (AC), o empresário Duarte do Couto
Neto confirmou as denúncias de
irregularidades na licitação das obras do
Canal da Maternidade, vencida pela
construtora Norberto Odebrecht, feitas pelo
seringalista Jácomo Trento, que envolvem
PC Farias e os ex-ministros Antônio
Rogério Magri e Margarida Procópio, O
Drocurador-geral da República. Aristides
Junqueira, afirmou ontem que a PF deverá
onvocar os dois ex-ministros e PC por

erem sido citados em depoimento, (OESP
1 e 51JT 1 e 61FSP 1-4 e 1-610G 4)

PC FARIAS - Ontem, em São Paulo. o
advogado de PC entrou com uma ação
penal contra Pedro ColIor alegando 17
calúnias, 14 difamacões e cinco injúrias (JT
6). Tranquilo, PC conta que abandonou o
seminário pela boemia e para ganhar
dinheiro, (Xico Sá - FSP 1-6)
CPI - O ex-secretário particular do
presidente Fernando Collor, Cláudio Vieira,
foi convocado para depor na CPI para
explicar a afirmação de Pedro Collor de que
tinha conhecimento da rede de corrupção
montada por PC no governo Collor. O
secretário-geral da Presidência, Marcos
Coimbra. também deve ser chamado, (FSP
1-51JB 1 e 2 a 510G 1 e 3 a 51CB 1, 3e-4)
MALUF - No lançamento de sua
candidatura à Prefeitura paulistana, ontem,
o ex-governador de São Paulo, Paulo
Maluf, afirmou que em seu governo, se
eleito, crianças, idosos, desempregados e
deficientes não vão passar fome. Ele
também criticou a política recessiva do
governo federal. (OESP &'JT 1 e 71FSP
1-715M 1 e EVJB 71007)

j
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Oeste da cidade, acusado de
charlatanismo, estelionato e curandeirismo
Informações do mercado financeiro dão
conta de que o bispo pode ser dono de um
banco, (OESP 1 e 111.17' 1 e 151FSP 1 e
1-712 1 e8/OG 91GB leS)
ACIDENTE -o co-piloto Nelson Renato
Joaquim Cardoso morreu na queda do
helicóptero Bel 212, da empresa Aerólio,
prestadora de serviços á Petrobrás, ontem
de manhã em Macaé, itoral do Rio de
Janeiro. Seis pessoas que estavam no
avião, que se dirigia à plataforma petrolífera
de Campos, foram gravemente feridas e um
sétimo passageiro está desaparecido. (OESP
1 e 121JT lG/FSP 3-31J3 Cid 91015 1  13)
RÁPIDAS • Sexo - O procurador de
Justiça do Ministério Público do Estado de

PORTOS - A Comissão especia da Câmara
que analisa a mocernizaÇão portuária
a p rovou por unanimicaae ontem o
substitutivo do deputaco José Reinado
Tavares (PFL-MA), cue acaba cm a
categoria aos portuários. Os tracalhadores
avulsos, que fazem os serviços a cordo do
navio, serão mantidos. Os destaaueS do
projeto começam a ser votados na
terça-feira. Os sinaicatos das cuas
categorias - que peraem o monocólio dos
serviços- prometeram organiza' uma areve
nacional para protestar contra a decisão da
com issão. (OESP 1 Eco 1 e 91JT 1 e 91FSP
1 e 1-8/GM 1 e 610  1 e26)
DIVIDA EXTERNA - O ministro da
Economia. Marcilio Maraues Mcreira,
negou a informação atriouída a um dos
negociadores da dívida externa, de que a
carta de intenções com o FMI será alterada
em virtude do não cumprimento das metas.
Os comentários partiram de oremissas

eauivocadas. afirmou (OESP Eco 31JT
91JB Eco 1). O secretário Nacional ao
Planetamento. Pedro Parente endossou a
informação de MarcNo e completou que o
nào-cumprimento ao acordo não está em
discussão nem com o Fundo, nem
internamente. (FSP 1-8)
TESOURO - A fim de cumprir a neta de
3u perávlk primário e31eoeieclaa com o FMI
(CrS 300 bilhões em unho) para este
trimestre, o Tesouro Nacional não irá pagar
aos funcionários púbiicos o adiantamento
da parcela do 13 0 salário, este rês. A
economia p ara o Tesouro será de CrS 1.3
trilhão. (Cláudia SafeI/e - Gi14 1 e 3)
REFORMA TRIBUTÁRIA - A comissão do
governo que estuda a reforma fiscal propõe
a redução do limite de isenção do IR
recolhido na folha ce pagamento. Pretende
ainda aplicar uma alicuota única de 35% às
pessoas jurídicas e acaoar com as taxas.
para que as empresas possam reduzir preços
e ter mais recursos cara reinvestimentos.
(OESP Eco 31FSP 1 -812 1 e 6)
APOSENTADOS - Os bancos começam a
abrir a partir de hoje às 8h para o
atendimento aos aposentados e
Pensionistas. O esauema especial vai até o
dia 12. Em j ulho. o prazo ae pagamento será
ampliado: do dia 1 ao dia 10. (QESP 1 Eco
1/GM 712 1 e 8/OG 1 e 8)
ABUSOS - Representantes das emoresas
do setor de alimentos, em reunião ontem
com a secretária Nacional de Economia
Dcrothéa Werneck. justificaram os resiustes
de seus produtos acima da inflação nos
elevados custos das emoalagens, transporte,
farinha de trico e aorcura (OESP Eco 3/G114
31iS eco 1). Dorofhêa cul pou os setores

INTERNACIONAL
EUROPA UNIDA - A Comunidade
Económica Européia CEE( dec ce seguir
com a unificação e aescarta reformas no
Tratado de [Viaastricnt. aue p revê uma
moeda única e resoluções comuns aos
problemas externos e de defesa. A
Dinamarca continua na CEE mas está em
situaçào complicada com o oleoiscito aue
rejeitou o tratado e pooe fazer no'a consu lta

popular. A França tamoém fará um plebiscito.
(OESP 8/JT 1 7/FSP 2-1 0/GM 2/00 23)
IUGOSLÁVIA - Já falta água. comida e
remédios na Bósnia-i-terzegóvina. A

Organização do Tratado do Atlântico Norte
(Otan) recusou usar tropas para manter o
embargo comercial à iugoslávia. (OESP
91FSP 2-BIGM 2/iS 1I0G 23)
CHECOSLOVÁQUIA - Os checos e
eslovacos eleg em até amanhà um novo
Parlamento, o que poce provocar uma
separacão da Checoslováquia. (OESP 81.17
i7/FSP 2-910G 22)
OTAN - A Otan ampliou sua área de
atuaçàO para oferecer su porte logístico
para as forças de paz em Nagorno-Kalabar.
na ex-URSS. (0ESP9/FSP2-101GM2)
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)erda de CrS 940 bilhões se deve à
ransferéncia do ca pital para aolicaÇoes de
alta liquidez, com o black". ouro e
aplicações de curto prazo. O saldo nas
tontas do Pais diminuiu 2.7 0 0 . (Fernando
Canzian - FSP 1 e 2-1)
MERCADO FINANCEIRO - Os CDBs foram
negociados ontem a uma taxa anual de
1.010%. com uma rentabilidade mensal
bruta de 23.8% e liquida de 22.71 0 ,,. As
bolsas mantiveram a tendência oe queda e
baixaram 3% no Rio e em São Paulo. O
ouro e o dólar paralelo, vivendo mais um
dia sem empolgaçào. valorizaram 0.9190 e
0.33%. respectivamente. (Vela cotações
nos Indicadores. pág. 1) (OESP Eco 4 a
6/JT 101FSP2-4 a 6/GM 1 e 19 a 3012 Eco
4a 61015 28
RÁPIDAS • Brastemp - A emoresa lançará
nova camoanna publicitária. de USS 3
milhões. A linha de tumor continua no
apelo de a lue o outro eletrodoméstico não
é nennuma Brastem p" (OESP Eco 8/FSP
2-71.15 Eco 8$, . CIC - A Receita Federai
vai recadastrar todos os contribuintes do
IR. Há. no Pais. 70 milhões de CICs e
apenas 7 milhões de contribuintes (FSP
2-7). • Telefonia - A divulgação do edital
de licitação para o sistema de telefonia
móvel em Sào Paulo. marcado para nole.
toi adiada (OSP dco 3/JI 9IlF 1 - 81G1l4

11100 27). . Leilo - O BC vai realizar na
próxima terça-feira o maior leilão de títulos
públicos ca história do mercado aberto
brasileiro. (.15 1 e Eco 6/OG 29)

COLUNAS
Negócio dos mais esquisitos. Corre entre

as empreiteiras que e baiana OAS comprou
e peuflste e conCOrdtrie Veoe/SõPeVe.
colocando mais um de seus tentácuioS em
São Paulo. /(ta fonte da OAS. bem ao hu-
mor-oendê. desconversa 'E/es venoeram.
Mas nós não compramos. Secundo a mes-
ma fonte,  a empresa paulista esta sendo,
hoje, dirigido pelos baianos. em sistema de
'acordo ooeracional'. Se a tentativa der cer-
to. a OAS assina o contrato definitivo de
compra. Existe concorrente ca megaent-
preiteira apostando que. mesmo após a
compra. a Vega não muda de nome. Am-
pliam-se assim suas chances em concor-
réncias públicas, Meio confuso. nào? (Di-
reto da Fonte/OESP)
Q presidente do Banco Pactual. Luiz Cezar

Fernanoes, diz que tentar segurar a infla-
ção com juros altos é o mesmo oue enxugar
a represa de Guaraoiranga (em São Paulo)
com canudinho. '(Painel S.AJFSP)	 -

VENEZUELA - O presidente venezuelano.
Carlos André Pérez, aisse que as
manifestações estundantis pela sua
renúncia serão reprimidas com rigor. Um
estudante já morreu no conflito. (OESP
7IJT 171FSP 2-I0IGM 212 12)

POLÔNIA - O Parlamento polonês, sob
pressao do pesidente Lech Walesa.
destituiu o prmeiro-ministro Jan Olszewski.
acusado de nomear informantes da polícia
comunista para cargos do governo. (OESP
91JT 1 7/FSP 2-9706 22)

MEDIAÇÃO - O Brasil se tornou mediador
iis diveiyêriuids eiitie pdíses iiuos e
pobres sobre o principal tema da Rio-92: os
recursos para financiamento do plano de
ação ambiental mundial, intitulado Agenda
21. A proposta brasileira prevê que os
custos adicionais para o cumprimento do
projeto por parte dos países em
desenvolvimento serão arcados pelos
industrializados, O documento satisfaz os
dois lados, porque contém a reivindicação
dris pohrs, atrvs do (-77, mie iimenlo mie
0,7% do P18 dos recursos de assistência
externa a fundo perdido pelas nações ricas.
Os países de Primeiro Mundo, por sua vez,
viram atendida a exigência de se manter a
instituição 1á existente - Global Environmental
Facility, do Banco Mundial - para repasse do
dinheiro, (OESP 1 e 4mb 1 e 21JT 13/GM 7)
PROJETOS - O Banco Mundial aprovouontem o empréstimo de USS 961 milhões
para dez projetos ambientais brasileiros,
Serão contemplados os projetos de
Biodiversidade Biomassa, irrigação e
assentamento de famílias em ltaparica
(BA), captação e abastecimento de água de

GERAL
BASQUETE - A seleção brasileira feminina
de basquete manteve as chances de
classificação para as Olimpíadas de
Barcelona com a vitória diante ca Austrália
por 99 a 97. O jogo teve duas prorrogações
em virtude do empate no tempo normal. As
brasileiras precisam ganhar hoje da
República Dominicana e torcer para que a
Checoslováquia derrote as australianas,
(OESP 1 e Esp 61J7' 1 e 191FSP 1 e 3-61JB
1  l8/QG 1e32)
BISPO - A concessão unânime de um
habeasorpus pelos três juizes do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo libertou,
ontem a noite, o bispo Edir Macedo, líder
da Igreja Universal do Reino de Deus.
Macedo ficou preso durante 11 dias no 91e
Distrito Policial, em Vila Lecpoldina, Zona

que espera a adoção, no futuro, da
prupusfa de piCpdIdãUde unia iii da
regiões de interesse ecológico em todo o
planeta (OESPÁmb &'JT 121FSP 1 e
1-9/GM 1 412 Ecol2/QG 18). O presidente
George Bush defendeu, em entrevista em
Washington (EUA), as posições
ambientalistas de seus pais e afirmou que
não aceitará oressóes para assinatura de
tratados que sacrifiquem os
norte-americanos (JT 141FS,° 1-9/GM 1)
FÕRUM GLOBAL - 03 organizsdore3 do
Fórum Globa - encontro de entidades
não-governament a is(ONGs), paralelo á
Rio-92 - anunciaram que o evento está
falido e fizeram ontem uma grande
campanha para coleta de dinheiro, Os
fornecedores ameacam cortar os serviços
de iluminação, som, limpeza e apoio
técnico se não receberem o pagamento da
divida de USS 2.3 milhões. O presidente do
°õrum Gleba. Warren Lindner. é suspeito
de ter desviado dinheiro para a entidade
ue dirige, a Our Common Future, (OESP 1

aAmb 1 e 6/JT 1 e 141FSP 1-10/JBEcoj
9/00 1 e 16),

São Paulo, Munir Cury, solicitou aos
diretores da 'V Gazeta e Rede OM a
retirada do ar das chamadas vespertinas
dos filmes de sexo explicito e pediu 'bom
senso na programação das emissoras (JT
1 e 24). . Rua - Um estudo do arquiteto
Geraldo Simões, do Pólis - instituição
privada de pesquisas urbanas - revela que
os moradores de rua têm sua própria
organizaçào de sobrevivência e não
toleram interferências governamentais (JT 1
e 16). . Pichador - O estudante Fábio Luís
da Silva, de 17 anos, um dos pichadores da
imgem do Cristo Redentor em novemhrç,.
no Rio, foi encontrado morto ontem, com
uma facada no coraçao, na Lapa, Zona
Oeste de São Paulo. Ele vinha recebendo
ameaças de morte de grupos rivais, (OESP
1e 121JT I5JFSP 3-31i5 &'OG 12)

NEWSPaper

WVAltNCIA	 HOJE NOS JORNAIS
ESTADO

ECONOMIA

São Paulo 
à 

modernização do sistema
nacional de abatecimenfo de água. Não
estão inclu'dos os recursos de linhas setoriais
do Bird que o Brasil aguarda para finalizar os
acordos da dívida externa com os bancos
credores. (OESPArnb2/JT 1 e 1310G21)
CONVENÇÃO - O presidente Fernando
Collor assinou ontem a Convenção de
Mudanças Climáticas, que prevê a
contenção das alterações climáticas e
combate do efeito estufa. Bélgica, Noruega,
Liechetenstein, Austrãiia, Uruguai, Finlândia
e Israel também ratificaram o documento,
Membros dos grupos ecológicos
Greenpeace e World Wif e Foundation
pressionam as outras nações para que
assinem a convenção co' o objetivo de
colocá-la em vigor o mais rápido possível -
são necessárias 50 assinaturas para se
atingir o quórum. (OESP 1 e Amb 5/JT 1 e
121FSP 1-111JB 1 e Ecol 1 e 210G 1 e 14)
BIODIVERSIDADE - A Convenção de
Biodiversidade, que será aberta hoje para
assinaturas, terá a adesão da França e da
Áustria, além do Brasil, A ministra francesa
do Meio Ambiente Ségolene Royal. disse

atacadista e de distribuição pelo aumentos.
(FSP 2-312 Eco 1)
CARROS - A produção da indústria
automobilística aumen:ou 20.03% em maio,
em relaçào ao desemoenho de abril. com  a
fabricação de 84.716 unidaaes. As
exportações também aumentaram 15,75%
no mês. As vendas às concessionárias.
porém. caíram 14.57% e os estoques nas
revendas chegam a 34 mil unidades (OESP
1 Eco 1 e8/JT 1 e 111FSP2-1/GM 12100
27). A secretária Dorothêa WernecK
pretende renovar o acordo de redução de
preços. mesmo que não conte com o apoio
dos Estados (OESP 1 Eco 1 e 8IJT 1 e 11).
Baseando-se na receita recorde de USS
1.08 bilhão resultante das exoortações dos
cinco primeiros meses do ano, as indústrias
projetam para 1992 um rendimento de USS
3 bilhões com as vendas externas.
(Ariverson Feitrin - GM 1 e 12)
CONSORCIOS - As novas normas para os
consórcios, a serem divulgadas na próxima
semana, prevêem a redução do prazo para

i a entrega da carta de crédito e da própria
validade da carta, a fim de evitar o reajuste
do saldo de caixa, no caso do aumento de
preço do veículo após a assembléia do
sorteio. (FSP2-8/JB Eco 1)
SALÁRIOS - Os trabalhadores do grupo D
(data-base agosto, abril e dezembro) ter

ã
o

antecipação salarial em iunho de 2690
sobre a parcela de até três mínimos (OESP
Eco 31JT91FSP 1 e2-7/GM 7100 1 e 24)
INFLAÇÃO - Pesq uisa do Dieese mostra
que em maio a ração formada por 13

1 produtos básicos ficou 29.36% mais cara.
em Brasilia. a maior taxado Pais no
período (0 SP Eco 3). Os preços nos
supermercados paulistanos. segundo
levantamento do Jornal da Tarde subiram
4.73% na semana encerrada quarta-feira. Na
semana anterior a alta foi de 5.049o. (.17 11)

MERCADOS FUTUROS - Ao completar um
ano, o mercado futuro comprova sua

1 expansáo e p romove a Bolsa de
Mercacorias e Futuros (BM&F) ao sexto
posto no ranking mundial de bolsas de
futuros e op ções. Nesse período, a BM&F

1 operou com case nos Certificados de
Depósito Interbancário (CDI) e revelou a
importância decisiva das taxas de juros
para o equilíbrio dos negócios numa

i economia instável. Mostra ainda sue há
uma forte concentração da poupança
financeira em apiicaes conservagoras.
como títulos públicos e privados. (Ângelo
Bittencourt - GM 1 e 20)
POUPANÇA - As cadernetas de poupança
registraram em maio a maior queda de

1 captação líauida desde o inicio de 1991. A



AGENDA

9 horas - Reunião Ordinária de Debates (Plenário)

ORDEM DO DIA

É a regimental.

PLENÁRIO

ORADORES

Veterinária

O Deputado Roberto Amaral (PTB) parabenizou a Escola de Veterinária da UFMG pelos seus 60 anos de fun-

dação. Segundo ele, o trabalho desenvolvido pelos profissionais formados pela instituição têm contribuído

de forma decisiva no desenvolvimento do setor rural do Estado, além de sua grande importância para a ati-
vidade agropecuária em Minas Gerais.

Candidatura

O Deputado Adelnio Carneiro Leão (PT) reafirmou sua candidatura a Prefeitura de Uberaba, dizendo que só

renunciará ao mandato de Deputado se for eleito. Também manifestou repúdio às acusações que o Deputado

Gilmar Machado fez à Igreja Católica, quando este último defendeu o "bispo" Edir Macedo. Ao final, convo-

cou a Assembléia para se posicionar contrariamente à privatização da Fosfértil, segundo ele, uma empresa

de importância fundamental para o país e que não pode cair em mãos cuja responsabilidae não é comprova-
da.

Repasse

O Deputado José Leandro (PL) voltou a falar sobre o repasse de verbas que a MBR fez à entidade Pró-Ouro
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Preto, com o objetivo de restaurar seis chafarizes naquela cidade. José Leandro, cobrou da entidade a pres-

tação de contas desses recursos, já que as obras 
flO foram realizadas.

convidando o Secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, Alysson Paul j nelli e um representante
da Federação da Agricultura do Estado, para debaterem juntos as conclusões, O Deputado Gilmar Machado

(PT) sugeriu a criação de um fórum informal, com represenantes das entidades que participaram do "Minas

Terra", que ficariam responsáveis pela preparação de projeto de lei de política agrícola e pela criação do
Fundo Estadual de Reforma Agrária.

Trânsito

O Deputado Geraldo Rezende (PMDB) apresentou requeriment
o
 no sentido de tornar obrigatório o ensino de

e 1 e 2 graus. Para ele, é através da educação dos futuros
normas de educação no trânsito nas escolas d 
motoristas que oterrivel índice de 60 mil mortes no trânsito, no Brasil, poderá ser revertido.

"Panela Cheia"

A Deputada Maria Elvira (PMDB) comentou o projeto "Panela Cheia" que o Governo do Paraná vem desen-

volvendo juntamente com a Assembléia Legislativa daquele Estado. Segundo ela, o projeto diminui 
OS i rri-

postos cobrados sobre os alimentos da cesta básica, reduzindo para 7% o ICMS desses produtos e benefi-

ciando a população carente.

Fundão

O Deputado Gualter Monteiro (PL) denunciou que o dinheiro aplicado no "fundão" da MinaSCaixa, à época

de sua liquidação extrajudicial, está sendo liberado para terceiros através do Credireal, sem que os poupad

res fiquem sabendo.

CARDIOMI NAS

Convidado a prestar esclarecimentos aos membros da Comissão Especial que acompanha a construção do

Cardiominas, o Secrtário-Adjunto da Fazenda, José Afonso Beltrão disse, na reunião da última quarta-feira,

que a retenção dos recursos liberados pelo Governo francês - cerca de US$ 9 milhões - prejudicou o anda-
mento das obras do hospital, confirmando a declaração apresentada na semana passa pelo Presidente da
Fundação, Hélio Arêas. Também presente à reunião, o Diretor-Geral do De partamento de Obras Públicas, Ri-
cardino Augusto Novaes Filho, informou que não há previsão para o reinício das obras.

PUC

Os membros 
da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer estiveram ontem na Pontifícia

Universidade Católica - PUC, onde se encontraram com o Reitor Padre Geraldo Magela para conversarem

sobre o movimento dos estudantes contra o aumento das mensalidades. Segundo o Deputado Francisco Ra-

malho (PSDB), o Reitor aceita negociar desde que os estudantes desocupem a Reitoria, a Divisão Financeira,
o Centro de Processamento de Dados e a Cantina da Universidade.

Protesto

O Deputado Gilmar Machado (PT) protestou contra o pronunciamento do Governador Hélio Garcia em

do governo do Presidente Fernando Collor.

COMISSÕES

MINAS TERRA

Os membros da Comissão Especial que estuda as conclusões do seminário "Minas Terra", para trans

Ias em proposições legislativas reuniram-se ontem com os Deputados da Comissão de Agropecuária e
erimento do Deputado Roberto Amaral (PTB), Relator da Cor

ca Rural. Aprovaram, no encontro, requ 
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PAINEL

VILA BARRAGINHA

Depois de 
ter enviado 15 caminhões de donativos arrecados na Casa, a ASFAS começou, na última quarta-feira, a entregar 160 co bertores aos moradores de Vila Barraginha, Contagem, onde houve, em março último,

UM desliza mento 
de terra. Os cobertores fazem parte da primeira remessa de doações às famílias que já es-

tão instaladas nas novas casas, construídas pela COHAB, na Vila Barraginha, também em Contagem.

PROJETO JAÍBA

O Projeto Jaíba é O 
tema da Próxima etapa do Ciclo Nacional de Debates que a Casa realiza no dia 9, às

Foi



14h30mifl, no Plenário. Fazem parte da Mesa Redonda o Diretor-Geral da RuralmiflaS, Aluísio Fantini Valério

o Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Airson Bezerra Lócio, o Gerente,

Executivo do Distrito de Irrigação de Jaíba, Carlos Antônio Landi, e o Presidente da Federação dos Traba.

lhadores em Agricultura, Sebastião Neves Rocha. O coordenador do tema será o Deputado Roberto Amarai

(PT B).

VOTO DE FATO

Horários: 
TV Globo (7h27min) TV Alterosa (13h15min) TV Record (18h25mifl) TV Manchete (19h05min)

TV Bandeirantes (19h15mifl) TV Minas (221h45min)

Hoje (5/6): PROJETOS ECOLÓGICOS
Resumo: - Na semana da abertura da Rio-92, a Assembléia Legislativa de Minas mostra suas iniciativas para

defender o meio ambiente, como a lei de política florestal e outras.
Entrevistas: - Deputado Mauro Lobo, Secretário de Estado da HabitaçãODePutado Péricles Ferreira, 22-Vis

ce-Presidente da Assembléia

PROGRAMA RADIOFÔNICO 'ASSEMBLEIA INFORMA"
(Alvoraca (FM) 20h45m1r! - América (AM' 11h40mifl - Atalaia (AM 20 noras - Caoita! (AM
18h55min - Cidade (FM 20h30mifl - Cultura (AM)21 horas - Dei Rey (FM) 8 noras - Extra (FM
20 noras - Geraes 20 horas- Guarani (AM) 9 horas - Guarani (FM 20h30

mlfl - Itauaia (AM 21

horas - Inconfidência (AM) 1 2h30min - Mineira (AM) 1 7h58min -7 ransamériCa (FM) 7horas -Terra

(FM) 20 noras'

Assunto: PROJETOS ECOLÓGICOS

Ouça. também, de segunda a sexta-feira. às 20 horas, pela Rádio lnconfidêflCi
o Programa Tiouna ca Assembléia - um resumo das atividades diárias cio

Legislativo mineiro.
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