
A
DEPARTAMENTO DE

COMUNICAÇÃO SOCIA

LÁ

ASSEMBLEIA Número 305

INFORMA 20 de novembro de 1992

Deputados entregam relatório da Capemi ao
Procurador-Geral do Estado

Comissão discute proposta orçamentária para Educação

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ROMEU QUEIRO:	Presidente	 RAUL MESSIA	 2:Secretar:
AJALMAR SILVA	1-Vice-Presidente	DILZON MEL:	 3Secretanc
PERICLES FERREIRA	2-Vice-Presidente	RONALDO VASOONCELLO	4-Secretanc
AGOSTINHO PATRU	1-Secretari:	HOMERO DUARTE

JOSE BRA3	 25uoent

SECRETARIA

DALMIR DE JESUE Diretor-Gera	PAULO RUBENS NAVARRO VIER ScretarIO-Gera aa Mesa



ASSEMBLÉIA
INFORMA

Editado pelo Departamento de Comunicacão Social da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais	 --
Rua RodriQues Caldas, 30— CEP. 30.190-921 - Telefones 349-7149 - 349-7172 - 344-8918 - 344-9532 - FAX 344-3555 - TELEX (031

Redação. Composição, Revisão e Arte-Final Departamento de Comunicação Socia

SILVIA RUBIÃO RESENDE
Diretora do Departamento

Jornalista Res ponsave - Rea 4 155

AGDA PIMENTEL (Jornalismo, - ANTÓNIO DE FARIA JUNIOR Comunicacão Visual - MONICA FALABELLA (Reiacões PuDi;:35
Reaacão Jornalismc

Editor Francisco de Morais Mendes
Impressão e Acabamento. Departamento de Seguranca e Servicos Gerais - PAULO DANIEL GODOY - Diretor

MARCELO SILVEIRA JUNIOR (Reprografia e Transportes

VAGÊNC1ALAO
JP0 S-5_0 

ESTADO DE 5 PAULO
OMorinsavel: Rodrigo MesQuita

MANCHETES
o Estado de S.Paulo	OESP

procuradoria vai denunciar Quércia
tamar pede a militares nue evitem

ciaraçãO política
Tesouro vai socorrer a CEF

Collor se recusa a assinar nowicaçãc
enviada por Ibsen

Jornal da Tarde	 JT
tamar ataca mais um ministro: ia são
quatro.
Caso Vasp: Procuradoria denunciará
Quércia

J Governo terá de pagar para receber
Finsocial

J Malut fala em empregar meninos de rua

Folha de S.Paulo	FSP
tamar suspende lei ião ce nrivatizaçãc
CRI isenta Quércia e Fleury soore Vasp

Itamar pode indicar civil, diz Zoroastio'
Dívidas com Finsocial vão sei
negociadas

Gazeta Mercantil	 G-
:10 	volta a financiar a Produção

Itamar decide suspender leilão oa
Utrafértil

Padrão ISO 9000 reúne empresas

Jornal do Brasil	 JB
Ministros querem aumentar gasolina

Itamar receoe militares e aesfaz intrigas

Empresário nega tentativa de suoorno

César Maia quer rave iaa os fora aas
palatitas

O GLob0	 OG

Itamar suspende leilão aa Ultraferti;
Presidente pede mais discrição a
ministros militares

Caixa recebe empréstimo de 1 trilhão
Para casas populares

BB acumula prejuízo de CrS 2,5 tri em
dois meses

Correio Braziliense	CB
Itamar encerra polêmica militar e evita
crise

Itamar/Senegal . -- - -
O presidente em exercicio, Itamar Franco,
embarca à noite para Dakar. ca p ital do Se-
negal. onde panicica amannã aa 3 Reu-
nião de Cúpula do Gruco dos ib. Estarão
presentes chefes de Estado de paises aa
América Latina. Ásia e Africa.
Cotior/prazo
O presidente afastado, Fernando Oollor.
tem, a partir de hoje. dez sessões ordinárias
da Câmara para ap resentar sua defesa so-
bre a denúncia oferecida ao STF pelo pro-
curador-geral da Reoublica. Aristides Jun-
queira, por prática de crime comum. Termi-
nado o prazo. a Câmara vota o pedido de
licença solicitada pelo STF cara processar
e julgar CoIIor.(Vela na Política)

:i Tortura/depoimento
A Polícia de São Paulo deve ouvir o depoi-
mento do ex-sargento do DOI-Codi Marival
Chaves, autor das denúncias publicadas
Pela revista Veja sobre tortura e morte de 17
oresos políticos durante a regime mili-
tar. (Veja na Gera

13 Vasp/intervençào
Memoros do Sindicato dos Aeroviarios de
São Paulo se reúnem com o vice-governa-
dor do Estado. Aloysio Nunes Ferreira. no
Palácio dos Bandeirantes, para discutir a
possibilidade de intervenção na Vasp. (Veia
na Política)

13 Krause
O ministro da Fazenda. Gustavo Krause.
vem a São Paulo para visitar, as 11h. o
Sindicato das Micro e Pecuenas Indústrias
do Estado. Em se g uida, Krause emoarce
para Recife (PE), onde permanece no finai
de semana.

:i Economia/propostas
A equipe econômica ao governo deve apre-
sentar ao presidente em exercido. Itamar
Franco, um documento que contém propos-
tas para a política econômica de curto. me-
aio e longo prazo. (Veia na Economia

13 IGP-M
A Fundação Getúlio Vargas divulga apos
as 17h30. no Pio, a segunaa p révia de
novembro do Indice Geral de Preços do
Mercado (IGP-M).

13 FiesFinsocial
Memoros da Fiesp aevem se reunir, em São
Paulo, com o procurador-geral da Fazenca
Nacional, Tércio Sampaio Ferraz, para ne-
gociar o pagamento em parcelas da dívida
do Finsocial que emoresas paulistas têm
com o governo. (Veia na Economia)

13 Emprego/números
O secretário nacional de Política de Empre-
go e Salários, Alexandre Loloian. receoe a
imprensa. às 10h30, no auditório do Minis-
tério do Trabalho, para apresentar quaaros
demonstrativos dos indicas de admissões e

Os maiores
jornais do

País no seu
fax até as 8h

oesligamentos de traoalnadores em toco a
País, em outubro.

13 INSS/imõveis
As su perintenaências regionais co instituto
Nacional de Seguro Social realizam o ouinto
leilão para a venda de imóveis. Serão leiloa-
dos 255 imóveis em nove Estacas - Santa
Catarina, Piauí, P ernam p uco. Alagoas.
Ceará. Bahia, Marannac, São Paulo e

13 Fleury/Paris
O governador de São Paulo, Fieum Filho.
permanece em Paris e encontra-se. às 9li.
com o ministro da Indústria e Comercio Ex-
terior da França. Dominiaue Strauss Kann.
As 13h. Fleury partici pa ae almoço de neac
cios com o presiaente ao Grupo Rnone-
Poulenc. Jean Renê Fourton. O aovernaoor
Fleu' Filho visita. as lõn. a Estação Valen-
lan, de tratamento oe agua.

13 Ulysses/homenagem
Os presidentes da Câmara, Ibsen Pinheiro
I'PMDB-RS). edo Senaao. Mauio Eenev.-
aes (PMDB-CE) reinau guram.ãs 11h. aie-
(armado Centro oe Cónvenções. que pam
sara a ser denominado Cent ro de Conven-
ções Ulysses Guimarães. em nomenagem
ao deputado recentemente falecido. A saie-
nidade acontece durante a abertura da Con-
teréncia 1 nterpariamentar so p re Meio Am-
biente. com a presença ce diversas perso-
nalidades.

13 Menores/manifestação
Os participantes do 3 Encontro Nacional de
Meninos e Meninas de Rua. que se rearza
até amanhã em Brasilia. fazem uma mani-
(estação pelas ruas da cidaae. que termina-
rã em frente ao Palácio ao Planalto. Um
g rupo de menores entre gará documentas
nos ministérios aa Educação. Sauae. Aça,--
Social. Economia e Justiça.(,Veja na Geral'

13 Negros
O governador do Rio. Leonel Brizola (PD—',..
participa. às 8h30 ole um ato civico em
comemoração à Semana aa Consciência
Neg ra. no Monumento a Zumbi. na Praça
Onze. centro da cidade. Durante a cerimó-
nia, será hasteada, pela primeira vez no
Brasil, a bandeira do Par,-Africanisma A
Câmara dos De putados deve realizar ses-
são solene em nomenag em ao Dia Nacianai
da Consciência Negra.
Revisão Constitucional
O Sindicato de Artefatos oe Papel. Papelão
e Cortiça do Estado de São Paulo (Siapape-
co) realiza, às 91h. na Fiesp. seminário sobre
revisão constducional, com a coordenaçao
de Ary Oswaldo de Mattos Filho e partici pa-
ção do ministro das Relações Exteriores.
Fernando Henridue Cardoso. do deoutaac
Benito Gama (PFL-BA) e ao ex-ministro ca
Fazenda. Mailson da Nóbrega.
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custos da estatal. Reriná atirmcJ que a	qualiaaae oaseaao nas normas ISO 900(),
precxjpação maior é dar o menor aumento	(Ana Caroõna Silveira - GM 1 e 9)
cossivel (FSP2-4IGM 121JB Eco 3/0G 19). O	1 Guerra comercialaoasteamento no País começa a ter problemas.	Rep resentantes americanos e europeusdevido à estocaoem cc predutcs pelas continuavam reuniaos ontem a noite. emcompanhias cistri puicoras. a espora do aumento
nos preços. Já falta gás cc cozinna no Norte e	Washington, negociando um acordo para
Nordeste: no Centro-Oeste na dificuldades no	evitar uma guerra comercial entre EUA e CEE,
aoasteamento ce óleo desci: e. no Sul, a	Se houver acorao, voltam as esperanças ce
norrnaliaace no apastecimento esta no tio da	1 se conciuir com êxito a Rodada Uruguai do
navalha. (OESP Eco 11JB 1 Eco 3)	 GatI, que objetiva diminuir tarifas e barreiras
Finsocial	 alfandegárias ao comércio mundial õe bens
A CP) do Finsocial terá como tema principal a	agricolas. industriais e de serviços. (OESP
forma cc aplicação do rtinfleiro pelo	 Eco 91JT 141FSP2-12/GM 1 e 21J8 Eco 2)
ex-presidente ca CEF. Alvaro Mendonça. O	Mercado financeirodeputado Pauk Manaanno (PDC-GO). ex-	A sus pensão do leilão da Ultrafértil provocouPresidente ca CEF, disse que a denúncia baixas no mercado ce açóes. O 1 ndiceapresentaca pelo Estado "precisa ser
apurada cevicamente". Os ministros Krause e	Bovespa caiu 3.71 ": e  18V recuou 3.9E/: no
H addaa lá ciscurem uma alternativa que	. Rio O colar "hlack" evoluiu 098. recuzindo
possibilte o recasse ao Tesouro aos USS 7	acio oe 10,Ó9' para 10.7':, No comercial.
bilhões relativos a cepóssos luciciais do	o BC atuou como compraaor e fixou o
Finsocial. A idéia é pagar a divida do Tesouro	fecnarrento com auste de 11:. operações
a Caixa. de cerca cc USS 1 bilhão. em títulos	futuras indicam correção de	para
públicos cue seriam transfericos novamente	novemaro e 23.44v. para aezembro. Grandes
ao Tesouro, como ressarcimento do Finsocial, aplicações em COBs p refixados conseauirarn(0ESP1 Eco 1/JT8)	 25.43 brutos, 1.1B0. ao ano, projeção de
Abatimento	 24.7	líquidos. Na BM&F. o grama do ouro
O governo envia no mês cue vem ao	fechou em Paixa de 0.1B': (VejaCongresso projeto de lei propondo vantagens	Indicadores), (OESP Eco 1 e 4 a d/JT 101FSPas empresas cue cesistirem das açães	2-1 e 2-õ a 2-81GM1 è 7 a 2WJ8 Eco 4 amovidas contra o Finsocial. O governo quer
ap ressar o des plcoueio de USS 7 bilhões	 20 e

vi

LII

tIe posifados em uizo, e cocerá abrir mão cc
nonorarios juciciais ou oeraoar as datas
processuais. ou ainda reauzir a multa (OESP
1 Eco 1 e 1O/JT 8/FSP 1 e 2-1/OG 21). A
Fiesp pretence necocar com o governo
tacilidaces para Pagamento de impostos
atrasados. A 

maior 
preocupação é o Finsocial.

(QESPEX 101JT8/GM31J8 Eco 7)
Financiamento
O BB vai voltar a financiar a produção com
recursos levantados em fontes diferenciadas. O
presidente do BB. Alar Caluani. revela que em
vinte dias foram fechadas linhas de
financamento de USS 400 milhões. Esses
recursos destinam-se,a mernização de paícue
ndustnal brasileiro. (Angela Bittencourt — GM 7)
1s09000
Foi miada ontem em Cam p inas (SP) a
p rimeira ccooerativa de empresas que têm em
comum os ceniticados cc conform idade aos
padrões ISO 9000 ou trabalham com
fornecedores encuadracos nessas normas
internaclonas de qualidade. O objetivo do
grupo. formado por 17 em presas nacionais
privadas. multinacionais e estatais de
diferentes setores. é trocar experiências e
discutir problemas encontrados nas fases
posteriores a implantação co sistema de

Mudança
A decisao do STF sacre a cvnsbtuaonalida-
de do recolhimento do Finsocial deve levara
governo a reduzir o projeto de reforma fiscal,
em discujssáo no Congresso. Aliás, O gover-
no esrou, o quanto p..5de, por esta decisao
antes de apresentar sua proposta A primeira
mudança deverá ser a suspensão do impos-
to seletivo. (Coluna do Estadão)

Aposta na crise
Os poucos colloridos cue ainda restam co-
memoram as oroncas de Itamar no ministério
- e. em escecial, contra os militares. Alguns
acnam que Cofiar não deve nem pensar em
renúncia. Torcem 00r uma crise u',stiluaonal.
(PaineIfFSP)

Crise da Petrobrás
O novo presidente da Petrobrás, Joel Rennô,
encontra a compannia vivendo urna grave
crise econômico-financeira. Ela reduziu seus
investimentos de LISS 2,9 bilhões para LIS$
1.4 bilhão. Sua divida de curto prazo é de
US$3 bilhões, e a de longo prazo é de 05$
1,45 bilhão. Ela possui 53 mil tunionánoS, e
a tolha de pagamento leva de 10(c a 11 'ü de
seu faturamento mensal. (ContatojiT)

liderarem a tentativa cc aope do último dia
13 (OESP 10). Durante a tentativa de golpe
Fujimoni se esconceu na embaixada do
Japão. JT 14)
Angola
O líder da Unta. Jonas Savimbi. afirmou em
carta à ONU que reconhece o resultado das
eieições cc setemPro em Angola, na qual fo:
derrotado. Savimoi confirmou que foram
eleições fraudacas. (OESP 101FSP 1 e
2-1 11J8 91OG 17)
Bósnia-Herzegovina
O governo alemão não vai Participar das

medicas aprovadas pela ONU para garantira
embargo à Sérvia (Wiiiiam Waak— OESP
10). Líderes sérvios propuseram ontem em
Genebra a divisão ca Bósnia-Herzegovina em
três re públicas étnicas - sérvia, muçulmana
e croana - unidas por uma federação (FSP
2-11) O rigoroso inverno deve agravar ainda
mais a situação no pais. (JT 14)
Itália
O manioso arrependido Leonardo Messina
disse ontem que urna 'holding internacional
do crime", sediada na Itália, controla a mátia
em toco o mundo. (OESP 10/00 17)

>C rNA^ CIA
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ECONOMIA
Ajuste fiscal
A Comissão de Reforma Fiscal (lerá arovar a
criação ao imcosio Seletivo cara vigorar apos a
extinção do IPMF. em 1994. O reiatoraa
comissão. Beno Gama (PFL-BA). disse aue
seu suostitutivo vai conter três pontos: coação ao
IPMF. do Im posto Seletivo e a quebra do sio
banno. O presidente da Fiesp, Moreira
Ferreira. criticou a proposta de ajuste fiscal e
consiaerou inaceitável a queora do sigilo
bancá r io. As empresas ao setor do comercio
aetenaem medidas abrangentes. que
aesonerem o setor p rocutrvo e promovam a
simplificação fiscal. (0ESPEG03/fT81FSP 1-8)
Política económica
A França quer a confirmação da política
econômica do governo Itamar. e o
cumDrimento aos compromissos assumidos
polo governo Cotlor. para restalecer linflas
ae crécilo para o Brasil. Os franceses
eseram o oagamento aia Darcela aa c'iaa
reneaocaaa com o Clube ae Paris para
aprovar im portantes créditos para o setor de
trans ooes ferroviários da Grande São Paulo.
ae USS 300 milflões, (ReaiiJunior— (QESP
Eco 9). O presiaente do Lloyds Bank, Jeremy
Morse, case em São Paulo que o Conselho
do FMI espera metas bem menores de
inflação em vez de uma política gradualista.
(FSP 1 -81JB Eco 2)
Tarifas públicas
Os técnicos aa área econômica querem tarifas
indexaaas à inflação nos próximos três meses.
Mas os ministros aa Fazenda, Gustavo
Krause, e co Plane p amento. Paulo Haaaao
não acreairam que Itamar Franco aprove essa
medica. Ontem à tarde. os dois viajaram a
Juiz de Fora (MG) para tentar convencer o
presidente em exercício. A estratégia é
submeter a Itamar um reajuste proximo à
previsão da inflação, mas abaixo do ínaice.
(JTS/FSP 1-9)
Privatização
Por meio de fax redido à mão. Itamar Franco
suspendeu o leilão de pnvatização da
Ultrafértil cue seria realizado ontem. Itamar
aecidiu com base em parecer da
Consultoria-Geral da República. O
consultor- g erai. uosé de Castro Ferreira. disse
que o BNDES'omitiu informações. Mais
tarae. rota coniunta do presidente do BNDES.
Antônio Barros cc Castro. e do
consultor-geral. aizia q ue as informações
sobre o processo de desestatização da
Ultrafértil"não naviam sido soiicifaaas
anteriormente ceia Consultoria-Gerai da
República. (OESP Eco 31JT81FSP 1-8/GM 1,
18e 191118 l Eco 7/OG 1 e20)
Combustíveis
O presidente da Petrobr. Joel Renr, disse
ontem que o reajuste dos combustíveis será
decidido nos próximos dias. com base nos

INTERNACIONAL
Rússia/Coréia do Sul
O presidente da Rússia. Bons Yeltsrn.
entrectou ontem ao presidente sul-coreano
Roh Tae-Woo, a caixa preta' do Jumbo da
Korean Air Lines, cerrubado por um caça aa
ex-URSS em 1983. e pediu desculpas polo
incicente cue causou a morte de 29 pessoas
(0ESP91FSP2-11/OG 17). A crise
econômica está levando 8O da população
russa à miséria. (JT 14)
Peru
O presidente peruano. Alberto Fujimoni.
inocentou ontem dois generais acusados de
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jiTICA
c.o Vup	 o pai de Machado já teve os cans	 afastado. Fernando ColIor, de impedir que os
Corri o voto de cesemPate cc relator Pedro	pennoracos por não ter recolhico urna cívica	senacores cue se declararam a lavar ccCorrêa (PFL-PEl os mem p ros ca CPi ca	com o 1CM. Durante o governo OLerca	impeacnment no p iacar do Estado votem$ pjulgaram ontem " penteitamente	alguns ceveaores co iCM foram anistiacos.	"Ninguém coce obrigar os senadores a setransparente" a pnivatizaçào as companhia,	incluindo o juiz co TIT, José Machaco cc	declararem neutros até a votação" afirmou, AOs vícioS apontados por três suPcomissões	Campos. (Fernando Granato - OESP 7/JT) intenção da defesa avalia ele. é transformarcia CPI foram desconsideracos. Ainda assim.	Militares calados	 o Senado em órgão jurídico, ernoora saiPamcom base num relatório alternativo, a	0 presidente em exercício, Itamar Franco,	que o julgamento será político. (OESPc)procuracoria-Geral da República vai citar ou	proibiu ontem os ministros militares ccdenunciar por diferentes crimes o	 fazerem declarações púPlicas oara evitar Novo prefeito
exgerflador Orestes Quércia, o	 mal-entendidos. tamar crificou ontem outro	O prefeito eleito Paulo MaILif (PDS) anunciou
ex-secretário da Fazenda. Machaco Campos	ministro. Desta vez o as Justiça. Maurício	ontem mais três secretários: o empresário
Filno. OS emp resarios Wa g ner Candeco e PC	Corrêa. Dor ler se pronunciacb a lavar ca	APram Szaiman (A:ministraçào'.
Faias e a ex-ministra Zelia Carcoso cc Mello,	investigação am p la soore o cesaparecimento	ex-prefeito Reynaldo de Barros (Vias
(OESP 1. 7 e 81JT 1 e 71FSP 1 e 1 -4/GM O/JB	de presos políticos durante o regime multar,	Públicas) e o jornalista Podofo Koncer
i3OG 4).	 Para o presidente, a anistia encerrou o	(Cultura). Na a p resentação dos futuros
Património suspeito	 assunto. "Não havera caça as bruxas" ,	secretários. Koncer, por ser ex-comunista. foi
A Procuradoria-Geral cc Justiça de São Paulo	completou. OESP 1 e 4,1JT 1 e 3/FSP 1 e	a estrela do acontecimento. "Ag ora eu provo
determinou ontem o secuestro dos Dens do	1-4/GM C/JB 1, 2 e 3100 1 e 3/C8 1 e 2	que esqueci os conflitos e as diverg ências co
ex-coordenador cc comunicação do governo	lmpeachment	 passado". comentou Maluf. "O Muro caiu. aQuércia. Carlos Rayel. e o blpeueio cc suas	o presidente afastado. Fernando Collor,	Guerra Fria acadeu e so a velna escuercaaplicações financeiras. Tambem determinou a	recusou-se ontem a receoer a notificação	brasileira não se creu conta'. disse o jornalistaabertura de incuerito Policial para investiaar a	enviaca pelo p residente da Câmara, isen	para Justificar sua coesão a MaILif, (OESP i eorigem co seu patrimônio, A dedisao	Pinheiro (PMDB - PS .). em aie era imormaço	Cid2/FSP 7-70/041 d,JB i,)jbaseou-se na anaiise das declarações cc	sobre o pedido do STF para julg á-lo por crime	Subornorenda de Rayel cesce 1987,  cuio acumulo de	comum e do prazo para a apresentar a
bens foi consiceraco 'incompatível com os	defesa, 3 de dezemPro. ColIor res pondeu a	O Empresário Wanderley de Oliveira negou
rendimentos recebidos por ele no penedo em	Ibsen que sua defesa j á está ocu paca com o	ontem à Polícia Federal ter oferecido USS 50
que esteve no governo". (OESPS/JT 1 e	processo cc im peacnment no Senaco. Ele	milhões ao procurador-geral da Pepublica
C/FSP 1-4)	 também qualificou de "casuística e	 Anistides Juncueira. para cue Collor não
Nepotismo	 inacmissivel" a mudança co regimento da	fosse denunciado Por crime comum, Os
o -secretário da Habtação no governo	Câmara, que estabeiece o voto a perto para a	agentes da PF consideraram esiranno o
Reury e da Fazenda no governo Quércia.	votação que vai autorizar ou não o processo	depoimento de Oliveira. Mas. por falta de
José Machaco de Cam pos Filho. indicou seu	por crime comum. (OESP 7 e 51JT 1 e 5/FSP	provas consistentes em vez de iniciarem
pai. Jose Macnaco de Campos, para ser juiz	1 e 1-81GM01JB 4100 7 e 2.)	 inquérito policial. vao enviar um relataria a
do Tribunal de Impostos de Taxas (TIT)	OAB	 Junqueira. Os advo gados de ColIor
durante sua gestão na Fazenda estadual. O	Na opinião do presidente da OAB. Marcelo	requereram ao STF que JLindueira sem
TIT é o órgão da Secretaria que julga as	Lavenere, não tem "cabimento lurídico" a	obrigado a explicar o caso, (OESP 5/JTinfrações tributarias contra o Estado, Só que	tentativa dos advogados co presidente	51FSP 145/GM 01J8 7 e 4100 1 e 5j

GERAL
Desaparecidos na repressão	 foram mortos às vésperas do evento Sobe	24 anos (FSP), que assaltaram oposto de

ex-sargento Manival Chaves revelou ontem,	para cuatro o numera cc mortos licados ao	pagamento co Banco CIO Brasil na
em Brasilia, na Comissão Externa da	movimento. Participantes do encontro	quarta-leira, renoerarn .se ontem as policiasque cinco militantes da luta arrrraiJa	olsserajri que grupos orciai'izados acrem no	Civil e Militei, em Mono co Pilar (MG) Noforam mortos ciii 1974. uc iu Exercito e o	Pio e na Grande Vif&ia (ES) com o oblativo	assalto eles mataram o caixa, um policial eDO-COdi ce São Paulo. Os auerriineiros	de eliminar crianças e jovens oe rua. No
teriam sico atraidos para urna armadilha no	cálculo dos organizadores, oeto menos 7	ainda mantiveram cuas mulheres como
interior do Paraná. E cue o coronel do	milhões cc crianças e adolescentes fazem	reféns durante 27 noras. Os irmãos estavam
Exercito, Paulo Malhées, foi o cnele ca	das ruas um meio cc suosistência uL	retugiacos num tio e a população da cidade
sucosta operação aue matou os cinco, mas	moradia. 03i encontro reúne 800 meninos	revoltada, tentou nricná-ios, (OESPC"idd/JT
Marival não saoe once estariam os corpos	de rud ou Brasil eco estrangeiro. O prefeito	131F8P3.31J6 7, 10G 7)das Vítimas. Ele afirmou ainca que muitos	eleito de São Paulo, Paulo Maluf. cisse que	PalsfftuULP urriCiituS relauroniacius à repressão política	quer "os meninos trabainanco em	 Moracores de palalitas na F ave ja Roquetelo ram destruicos paia dificultar as	 estacionamentos e na lim peza de carros". E	Pinto, na Zona Norte do Rio, serão cadastra"investigações. antes co g eneral Sílvio Frota	concluiu: "Com isso, vamos conseguir	na segunda-feira pela tutura secránasar do Ministério do Exército, em 1977. As	emprego para no minimo 10 mi menores",
buscas das ossacas de integrantes do PCB.	(OESP Cid 31JT 1 e 721FSP 34)	 municipal de DesenvoMn'nto Social e
q ue teriam sido log acas no Rio NOVO e na	Tesouro enterrado	 Habaçào, vereaoora Laura Carneiro (PMDB)
rePresa Juruminim, região de Avaré (SP),	o jarciineiro niglês aPosentado. Eric Lawes,	A ordem partiu cio xef etc efeto da Cidade,
foram encerradas ontem á tarde porque,	de 70 anos, ao procurar uni maneio perdido	César Maia, que pretende remanetar esses
aesae terça-feira, os merguiflacores não	no terreno da granja cc um amigo em Suffoik.	moradores para áreas da prefe it ura. dentro dc
eiipontraiam naca nos iocais onde Marival	na Inglaterra, encontrou um tesouro romano	programa habitacional ceia supor as 3O mi
havia dcnuncrsao como senco pontos de	de riais de 1.500 anus, era moedas,	rrioradias que a cicace necesslta. (JB 1 e 72,
desova cc mortos Pela ditadura mimai. O	utensilios e jóias em Dura e cearas proiosas.	Escolas particularesgoverno leoeral não Pretende se intrometer	Lawes e Reler Wathnc, o dono cias ferras, vão Segundo o ccorcenaaor das Curadorias de

Investigaçoes cas cenuncias do	 receoer uma recom p nsa de cerca cc USS 2	Defesa cio Consumido. José Geraldo Brtotx-saigento informou ontem, oro Juiz cc	milhões do governo britãnico. Pela teaisiação
Fura (MG). Henrique Hargreaves, rriiriislro	00 pais, o tesouro, cc vaiar incalculável.	Filomeno, as escolas particulares só
chefe da Casa Civil. (OESP 111FSP 1-111J8 7) passa a pertencer à rainna. (UL:SP 1 e 121J7	poderiam aumentar seus preços em março e
Meninos de Rua	 1 9 111FSP2-12)	 aoosto. O contrato padrão adotado por estes
Organizr5 do 3i Encontro Nacional dOS	Assaltantes	 estabelecimentos, que prevê entre outros
Meninos e Meninas ae Rua denunciaram	Os irmãos Agnaldo cc Souza. 22 anos. e	i tens aumentos mensais, é i

l egal. Rosa Luiza
LiifleiIi, Ciii Brasilia. que irrais duib iiieiiutis	JusiAnIõiuu de Suuia. 29 anos (OESP) ou	Baptiste/la— OESP 1 e 12.)



Mariana, a 18 de janeiro de 1928. Pertenceu ao PL, partido que ajudou a organizarem Minas

Gerais.

Deputado na 5 Legislatura (1963-67), exerceu os cargos de 3-Secretário da Comissão
Executiva (1965), Presidente (1964) e membro (1965) da Comissão de Educação e Cultura,
Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Ordem Social (1966). Em agosto de 1965,
licenciou-se para ocupar a Secretaria de Estado para Assuntos de Ação Social, até fevereiro de
1966. Em dezembro de 1980, assumiu a Coordenadorja de Cultura do Governo do Estado.

TRABALH E BEM, VIVA MELHOR
A Assembléia Legislativa fez ontem um dia de mobilização para envolver todos os seus
funcionários na campanha "Trabalhe Bem, Viva Melhor", destinada a conter desperdícios,
aprimorar rotinas e melhorar a convivência, com o objetivo geral de propiciar aos servidores um
ambiente mais saudável e mais produtivo. Durante todo o dia, diretores, chefes de gabinetes,
assessores e gerentes se reuniram com seus funcionários para colher sugestões, que foram
formalizadas, serão analisadas e respondidas caso a caso.

Pela manhã, houve uma grande reunião do presidente Romeu Queiroz, do 1-Secretário,
deputado Agostinho Patrús, e do diretor-geral, Dalmir de Jesus, com os ocupantes de cargos
de direção e assessoria, destinada a deflagrar o processo. Além de palestras sobre os objetivos
gerais da campanha, foram apresentados dois vídeos: um, sobre desperdício no Brasil, que joga
no lixo, anualmente, 51 bilhões de dólares (1/4 do PIB) com uso inadequado de recursos na
indústria, na construção civil  na produção agrícola; outro, produzido na Assembléia, abordando
de forma bem humorada, maus hábitos de comportamento que geram desperdício e
improdutividade. Um grupo de funcionários também apresentou no Espaço Político-Cultural
sketch "não existe viúva rica", satirizando situações de displicência no trabalho

O dia de mobilização foi o ponto alto da campanha, que começou uma semana antes com a
afixação, em todos os dois prédios da AL, de cartazes com monstrinhos que evocavam
Identificação com situações conhecidas pelos funcionários: como o Sacolino, que fez o
funcionário vender mercadorias no local de trabalho, ou o TeM BeIl, vírus que obriga os
funcionários a falar muito ao telefone. Lançada de forma bem humorada e provocando muita
Polemica, a campanha gerou um burburinho de inquietação que foi, afinal, explicado ontem,
quando a campanha entra na fase de coleta de sugestões e tentativa de solução dos problemas
apontados.

PROGRAMA DO ASSEMBLÉIA INFORMA PARA O DIA 20111192 - SEXTA-FEIRA
EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo l2h58mjn; Alterosa 1 3hlomin; Record 1 8h30min; Manchete 1 9h5min; Bandeirantes
19h lSmin e TV Minas 22h30min).
Tema: CAPEMI
Resumo: A Comissão de Defesa do Consumidor passou o ano averiguando denúnciasContra a CAPEMI e outras entidades de previdência privada, e resolveu apresentar denúncia
COntra a CAPEMI à Procuradoria-Geral do Estado. Inúmeros funcionários da Assembléia são
Itinlas da propaganda enganosa e recebem pensões irrisórias.



Entrevistas: Deputado Bené Guedes (PTB)
Deputado João Marques (PMDB)
Castelar Modesto Guimarães. Procurador-Gera l de Justiça

Antônio Ferreira Rocha, Gerente-Geral da CAPEMI
Deputado Marcos Helênio (PT). Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor

EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo Uberlândia 112h54mifl; TV Sul de Minas
Varginha 112h54min; TV Leste Governador Valadares 112h54mifl; TV Montes Claros
12h54min; TV Pontal Ituiutaba 112h54min e TV Jaguara Araxá 12h54m1fl).

Tema: PARCEIROS NA DEMOCRACIA

Resumo: O episódio do impeachmentdemOflStrOU que a Imprensa e o Poder Legislativo são
capazes de dar bons exemplos de trabalho conjunto, de investigação e de coragem na
consolidação da democracia.
Entrevistas: Manuel Fagundes Murta, Presidente do CEPO

Deputado Wellington de Castro, (PMN)
Ângela Carrato. Prof de Comunicação
Deputado João Batista (PDT'.

EMISSORAS DE RÁDIO
(Alvorada (FM) 20h45m1n; América (AM) 11h40min; Atalaia (AM) 20 horas: Capital (AM)
18h55m1n; Cidade (FM)2Oh3Omifl; Cultura(AM)21 horas; Dei Rey(FM)8horas; Extra (FM)
20 horas; Geraes 20 horas; Guarani (AM) 9 horas; Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM)
21 horas; Inconfidência (AM) 112h30min: Mineira (AM) 117h58mifl; Transamérica (FM)7
horas e Terra (FM) 20 horas).

Tema: PROJETO JAIBA III

Resumo: Jaíba, o grande projeto de irrigação capaz de redimir a economia e a agricultura
do semi-árido Norte de Minas, recebeu a visita de uma comissão de cinco deputados, que
voltaram impressionados com a magnitude do projeto.

Entrevistas: Deputado Antônio Júlio (PMDB)
Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT)
Deputado Roberto Amaral (PTB)
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