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NEWS&per
Um guia para a leitura dos

Os maiores
jornais do

País no seu
fax até as 8h

ACONTECE NE
D iretor Risnsl Rodrigo Mesauita

MANCHETES
O Estado de S.Paulo	OESP

Salário terá antecioações maiores

j tamar ameaça nomear civil para o
Exército e convoca reunião em Juiz ae
Fora
STF aprova Cobrança do Finsocial
Relatório da CPI da Vasp poupa Pc.
QuérCia e Canheoo
Câmara decidirá Dor voto aberto licença
para processar Cofor

Jornal da Tarde	 JT
Um mundo invertiDo: meninos de rija
Salários. Governo Decide: reajustes
bimestrais mais altos.
Finscoial: ponto cara o governo no STF
Itamar adverte ministro do Exército

Folha de S.Paulo	FSP
Itamar critica e desautoriza ministros
STF decide a favor do governo no
Finsocial
Malut terá na equipe Pastore e Defini
Netto
Mudança no mínimo virá apenas em 93

Gazeta Mercantil	GM
O lucro dos bancos está diminuindo
Fundo suíço para o Brasil
Missão vai ao BIRD e ao FMI
Ministros militares com Itamar

Jornal do Brasil	 JB
Itamar repreende ministros do Exército
e Planejamento
INSS pagará correção a aposentaDos
Impasse adia definição da lei salarial
Tentativa de suborno pode ter
acareação

O Globo	 OG
Itamar adverte ministro do Exército
Prestação do SFH sooe até 1.217v
mês que vem
Programa de curto prazo prevê BC
independente
Plano para salários prevê
recomposição para tas as faixas

Correio Brazjlicnse	C B
Itamar ameaça pôr civil no Exército e
adverte ministros

Quinta-feira, 19 de novembro de 1992

J Itamar/mildares
O presidente em exercício, Itamar Franco.
deve se reunir alarde. em Juiz de Fora (MO),
com os ministros militares - Zenildo Zoroas-
tro (Exército). Ivan Serpa (Marinha) e Lélio
Lobo (Aeronáutica). (Leia na Política. pág. 3)

:i Caso Vasp
A CPI da Câmara que apurou irreoularida-
des no processo ae p rivatização da Vasp se
reúne. a partir das 9h, para apreciar e votar
o relatório final dos trabalhos, elaborado
pelo deputado Pedro Corrêa (PFL-PE
(Veja mais na Política)

J Colior/notificação
O presidente afastado, Fernando ColIor. re-
cee notificação oa Câmara dos Deputados
sobre a existência de pedido de licença cio
STF para julgá-lo e processá-lo por crime
comum. Collor será informaDo ae que lera
10 sessões ordinárias da Câmara para se
detender. A Comissão de Constituição e
Justiça da Casa também recebe cóDia Do
documento. (Mais informações na Política)

J Junqueirajinterpeíação
Os advogados cio presidente afastado. Fer-
nando ColIor. entram com interpelação no
STF contra o procurador-geral da República.
Aristides Junueira, no sentido de que ele
coniirrpe ou não a tentativa ae sucorno para
que não tosse oferecida denúnca ao STF
contra ColIor par crime comum. A PF pode
ouvir, ainda hoje. o depoimento do empresário
VanderÍi de Oliveira, suspeito de tentar cor-
romper Junqueira. (Veja na Política)

1 PC/prisão
O ministro do STF limar Galvão pode dar
hoje parecer sobre o pedido de prisão p re-
ventiva oo empresário PC Farias, do ex-se-
cretário da Presidência da República, Clau-
dio Vieira, e do motorista da Brasil Jet, P0-
Perto Carlos Maciel.

:i PF/posse
O delegado Renato Eustáquio Surete assu-
me a Superintendência da PF em São Pau-
lo. Também hoje o Sindicato dos Policiais
Federais de São Paulo faz uma assembléia
para decidir sobre a filiação da entidade à
CUT ou à Força Sindical.

J Tortura/depoimento
O ex-sargento do DOI-Codi. Manval Chaves
do Canto. presta depoimento às 9h na Comis-
são Externa da Câmara sobre as denúncias
que fez à revista Veia referentes aos crimes
de execução e tortura praticados contra pre-
sos políticos durante o regime militar.
CPI/Detenção
A CPI da Assembléia Legislativa de São
Paulo, que investiga o massacre da Casa

N-0 2b4- Ano 2

TA QUINTA
de Detenção (SP). vota o relatório final dos
trabalhos.
Tortura/buscas
O secretário da Segurança Pública de São
Paulo, Michei Temer, o chefe da Divisão de
Homicídios e Proteção á Pessoa. Delegado
Nelson Guimarães, e o maior Manoel Daii-
ias Oliveira, Do Corpo De Bombeiros. deci-
oem se prosseguem as buscas aos corpos
de desaparecidos políticos que teriam sido
jogados no Rio Novo e na represa Jurumi-
rim, em Avaré (SP).

J Reunião ministerial
Os ministros Gustavo Krause (Fazenda).
Paulo Haddad (Planejamento), Fernando
Henrique Cardoso (Relações Exteriores) e
Paulino Cícero (Minas e Eneruia reunem-
se as 8h30 para aiscutir, entre outros te-
mas, a recomposição das tarifas p úblicas e
dos combustíveis. O encontro também deve
abordar a viagem ao presidente em exerci-
cio. Itamar Franco, ao Senegal.
Finsocial
Os ministros Krause e Haddad devem discutir
foje a cobrança do Fiosocial com os seaera-
ros-executrvos do Ministérioda FazenDa, Mu-
rijo Portugal e Dorothéa Werneck. lambem
participa o p rocurador-geral ca Fazenaa Na-
cKJnal, Tércio Sampaio Ferraz,
Petrobrás
O novo presidente da Petrobras. Joel Men-
des Pennó. toma posse hoje. às 11h, em
so(enidaae no Ministério das Minas e Ener-
gia. As 15h30, Pennó recebe o cargo deseu
antecessor. Benedicto Moreira. no Pio.
IJitrafértil/leilão
O leilão de Duvatização da Ultrafértil será
realizado às 11h. na Bolsa de Valores co
Rio de Janeiro (BVRJ). Serão otertados
7.892.075 lotes a  mil ações ordinárias, ao
preço mínimo De CrS 235.83 por ação.
FGTSlHabitaçào
O ministro do T'rabalho, Walter Barelli, pre-
side reunião do Conselho curaaor co
FGTS. às 10h. em Brasília, Na Dauta, a
reavaliação dos critérios para a continuida-
de do programa habitacional. Bareli tam-
bém partici pa da reunião do conselho deli-
Perativo do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT).

1 Dia da Bandeira
O ministro da Aeronáutica, Lélio Viana Lobo,
participa da solenidade em comemoração ao
Dia da Bandeira às 11h. na Praça dos Três
Poderes, em Brasília. A data será lemDraca
em todo o País com cerimonias nos coman-
dos das três Forças nos Estados.
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ECONOMIA
Ajuste fiscal
Os secretários ae Fazenda de SP. MG , BA,
RS e DF, reuniaos ontem em Brasília,
conciuirarn aue o aiuste fiscal vai provocar
queaa na arrecaaacâo ae Impostos dos
Estaaos. A perca ae receita viria da troca do
IPI oelo Im posto Setrvo, e da eliminação do
aaicional do IRPJ (OESPEW3/FSP1-4IJB
Eco 310G 24). O ajuste fiscal so será
ap rovaao ate o tinal do ano se houver acerbo
ene oartiaos e coverno. PMF, Imposto
Seleuvo. manpas no IRPJ e quebra do sigilo
bancário são DroDostas que devem ser
aprovaaas. (FSP 1-a)
Política econômica
No programa ae curto prazo cio governo as
tarifas p ublicas serão reajustadas pelos custos
aas estatais. Emoresas cujos custos superem
os índis gerais ae preços, e as que exigem
granaes investimentos, poderão ter aumentos
reais. Esta é a nova política para tarifas e
serviços púoflcos aue os ministros da
Fazenda, Gustavo Krause. e do Planejamento.
Paulo Haddac. aDresentarão ao presidente em
exerocio. irama Franco, O programa
econômico aevera ser aprovado ainda este
mês cara aue oossa ser evado ao FMI em
dezemoro. Krause determinou o bluo das
contas bancárias aas estatais e governos
estaauais e municioais que não pagaram suas
dívidas com creaores externos vencidas no
último dia 17. OESP Eco 31JT 71FSP 1-i/GM
leô/JBle Eco 3/OG 1e3)
Política salarial
Os ministros Krause, Haddad e Walter Barelti
(Trabalho) aescartaram a possibilidade de
aprovação ao Droieto do deputado Paulo Paim
(PT-PS), que p revê reatustes mensais de
salario com incices prefixados. Bareili disse
que o governo esta disoosto a conceder
antecioações mais altas a cada bimestre, de
oeio menos 00'i do INPC. O governo vai
dear o reajuste ao salário mínimo para
janeiro auanao. Dela lei em vigor, terá a
correção intearai do INPC de setembro a
dezem Oro. (OESP 1 Eco 1 e 91JT 1 e 71FSP 1,
I- 71J8 1 e Eco 7/0G2
Finsocial
Por Oito votos a aois o STF julgou
constitucionai a coorança do Finsocial sobre
as emoresas Drestadoras ae serviços. O STF
decidiu que a contribuição foi recepcionada
peio artigo bÕ das Disposições Transitórias da
Constituição. O governo terá de entrar cem
recurso nos crossos movidos contra a
cobrança do tributo para reaver parte dos USS
7 bilhóes aecositados em juízo (OESP 1 Eco 1
e 4IJT 1 e 7fFSP 1, 2-4/GM 1, 3e 311JB 1 e
Eco 3100 1 e 24). Ontem, o ex-presidente da
CEF. Alvaro Menaonça, negou ter aplicado os
depostos em ooras de saneamento básico.
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infra-estrutura e habaação. (Ribamar Oliveira
e Vânia Cnstino - OESP Eco 4)
Lucro bancário
Análise feda pela IBCA, agência internacional
de avaliação ae crecito. de Londres, conclui
que o lucro aos oancos orasileiros está
diminuindo, Numa amostra de 22 entre os
maiores oancos ao País, acenas Banespa.
América ao Sul e Francês e Brasileiro
aumentaram seu iucro Iíauido em relação ao
SCCIUflCIO se esue CIC 1991. Celso Prnro -
GM 1 e21)
Investimentos
Estudo drvul gado em 21 de outubro pela
Comissão Econômica para a América Latina
(Cepal). mostra que a fatia do Brasil nos
investimentos aas multinacionais em todo o
munao caiu aeõ,i(1: em 1980 para 1.1'( em
1990. Entre os paises em desenvolvimento. os
maiores investimentos estão indo para o
sudeste asiatico. Na AL, a maior parte dos
investimentos estrangeiros recentes decorre
da conversão da dívida externa e dos
processos de orivatização. Mico. Chile e
Argentina têm a orioriaaoe. (Antonio Car/os
Seid/— FSP 1 e 2-3)
Portos
A Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado recomeça dote a discutir um
substitutivo ao projeto ae lei da Câmara dos
Deputados aue regulamenta as operações
nos Dados. O proleto prevê afim do
monopolio dos serviços, note em poder dos
sindicatos. e a entrada da iniciativa privada na
administração. Ontem, a comissão se reuniu
para votar o projeto. que tramita no Congresso
desde fevereiro de 1991 mas mais uma vez
não nouve acordo. A discussão foi adiada para
a p róxima Quarta-feira. (OESP Eco 91JT 7/FSP
2-b/OG 30)
Casa própria
A prestação da casa oróoria para os mutuários
com centraras pela equivalência plena e
data-base em novembro será reajustada em
98.1010-/-, O reajuste será cobrado pela CEF
em aezemoro ou ianeiro, aeperstendo da
diferença de 30 ou bO dias prevista nos
contratos. Para mutuários também com
data-base em novembro. mas com contratos
vinculados a equivalência p lena, o índice de
reajuste é de 1.217.0259 :/ (OESP Eco ô/JT
9/GM ô e 91J8 Eco 2100 1 e 23
Guerra comercial
A França não vai aceitar qualquer resultado do
pacto comercial cem os EUA na questão dos
subsídios ag rícolas. Nenhum paisou governo
pode ditar sua lei ao resto do mundo. disse o
primeiro-ministro Pierre Bérégovoy. Os EUA
pressionam os europeus a reorientarem sua
produção a g roia no sentido de torná-la
menos suosiaiada e aberta à competição
internacional. Na próxima semana. o
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Parlamento francês debate o eleito de uma
possível guerra comercial. Em Washinaton,
representantes ia CEE e aos EUA iniciaram
negociações para tentar superar o impasse,
(OESPEC0 121JT101FSP2-12e2-1/GM 1 
21J8 Eco 2)
Argentina
O BC argentino interveio no mercado para
impedir a queda ao doiar e recomprou USS
22.2 milhões. Na semana passada. o BC
VeflC1e OSS 0O	mi,no'es, canoo UIrO
corrioa a moeaa americana empurrou o peso
para baixo. Economistas brasileiros
interpretam as medidas arcentinas como o
sinal de aue o governo não mas conseguira
segurar a pariaade do peso. (OESP Eco
121FSP2- 12/GM 1 e 1 71J8 Eco 2)
Mercado financeiro
O dólar bLack registrou alta de 1.5 ontem.
O ág io aumentou cc 10.2" cara 10,09": em
raçào ao comerciai, contido por aois leilões
de veita realados pelo BC no final da tarde.
Na BM&F, o grama ao ouro fechou a CrS
108.000— com alta de 2,4". CDBs de 30 dias
pagaram 1.47l5-,`: ao ano cora oranaes
apncaçôes. com 25.83: ao ms e projeção ae
2,2bF líquiaos se a Utir oermanecer em
24/:, O índice Boves parecnou a 40.159
pontos, baixa ae 1.42-/-. Na Bolsado Rio, o
1 BV suoiu 0.05i: e tecdou a 1 b.27 pontos
(Veia indicadores). (OESPEc0 1 eba8/JT
8/FSP2-1 e2-8a2-10/GM 1 e 8a281118 Eco
4afi/0G215e27,'

Pesquisa
0 presidente Itamar Franco vai recer. tão
logo volte a Brasii.'a, unia Pesquisa sobre o
que pensa a população orasneira sobre seu
governo e alguns projetos da agenda do
Congresso, Conclusão: mais de 70) que-
rem a mernacáo do Pais. E mais. vai
saoer que sua popu/ancade, que era de 54
quando assumiu, já começa a cair. (Coluna
do Estaaão)

Seguro-fiança
Uma importante moda/idade de seguros
pode gannar torça no mercado ora si/eiro. E o
seguro-fiança, para garantir, por exemplo, o
término da construção de uni prédio residen-
oa/, de um snopping ou cc uma oora púQilca.
"Este é um mercado importantíssimo, cue
garante a segurança de mimares oe consu-
midores", explicou João ElLio Ferraz de
Campos, presinte da Fenag e da Bame-
nndus Seguros. Em um seminarro realizado
ontem, em São Pauio, ficou ciaro o longo
ceminno para o Brasim avançar. Ao todo o
tamanco destes negócios na América Lanna
é de US$ 280 muitices por ano. (Informe
EconômicoJJB)
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j5iI1CA
nta00com a avaliação negativa da

conjuntura nacional feita pelo ministro do
xérc1tO. Zenildo Zoroastro, no documento
Di retrizes oara oAto Cornanaa do Exercite',

o presidente interino. Itamar Franco,
eaçou ontem nomear um civil para este

Ministério. O general Zoroastro ne g ou que
wesse criticadO o governo. Segundo o
ministro, o documento mostra o quadro em
que se encontra o Pais, e foi elaborado para
'caracterizar melhor para nossos
subordinados a situação em que o Exército
se encontra'. Sobraram far pas de Itamar
também para os ministros da Marinna. Ivan
serpa, e do Planejamento. Paulo Haddad.
que vêm se queixando das atitudes
populistas 00 presidente. (OESP 1, 4 e ô/JT 1
e3/FSP1, 1-4e1-1GM 1e712 1,2e310G
1e311051 1, 4e 11)
Maluf e equipe
Paulo Mali'? (PDS), preteto eleito de São
Paulo, oficializou ontem os nomes de Marcos
Cintra para a pasta de Planejamento e José
Augusto Savasini para a Secretaria ae
Finanças. Os dois vão trabalhar com o
ex-ministro Delfim Netto e  economista
Affonso Celso Pastore, que terão a
responsabilidade de buscar no Exterior
dinheiro para as áreas de Educação. Saúde.
Saneamento e Meio Ambiente, Para tentai
cumprir as promessas de campanha. Malul
de transferir verbas do setor de transportes
para ode obras viárias, Ele pediu a
população um crédito de confiança de seis
meses 'para colocar a casa em ordem',
(OESPl, lOeCio. 1e3/JT1ed/FSP1. 1-12
e 1-13/GM812 71OG 7)
Voto aberto
A concessão de licença pedida pelo Supremo
Tribunal Federal para processar o presidente

GERAL
Desaparecidos na repressão
O delegado Nelson Guimaraes, que investiga
o desaparecimento de presos politicos entre
1973 e 1974. decide fole em Avaré (SP).
junto com o major Manoel Dantas de Oliveira,
se serão suspensas as buscas aas ossaaas
de militantes do PCB, que teriam siao
logadas no Rio Novo e na re p resa Jurumirim.
Ele esta tentanao aesae anteontem trazer a
Avare o ex-sargento Marival Chaves, autor
das denuncias de que os mortos estariam
nesses locais, 'o rio onde ele (Marival) diz ter
Sido Jogados os corpos tem cerca de Quatro
metros de largura e uma profundidade de
1m20. Ninguém iria esconder corpos com
essas condições', declarou o delegado. Até
agora Os bombeiros só encontraram pedaços
de madeira nas actuas, Uma carta do Grupo
Tortura Nunca M(s foi encaminfaaa ao
presidente em exercício. Itamar Franco, e ao
ministro da Justiça, Maurício Corrêa,
solibaando a formação de uma comissão ccinquérito com poaer investi g atório e
convocatório para os casos dos
desaparecidos na ditadura militar. (OESP
181JT 111FSp 1-51J8 8/008)
Casa de Detenção
O deputado estadual Robervai Conte Lopes
(PDS), Captão da PM e ex-integrante daRota, teve que sair às pressas ontem do
Pavilhão 9 da Casa de Detenção de São
Paulo temendo ser linchado por mais ae mil
Presos que gritavam 'vai morrer, vai morrer.
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Cardoso de Mello. (OESP 1 e 81JT51FSP
1-10e 1-111J85/GM71OG5)
Aliança
Em reunião mantida ontem com o atual
prefeito do Rio. Marcello Alencar (P01), o'
prefeito eleito César Maia (PMDB). saiu ae
seu ga p inete com a promessa de uma aliança
no futuro. dentro de um novo partido. 'Claro
que existe a possibilidade de estarmos
juntos'. afirmou Alencar. Em outro encontro.
desta vez com o governador Leonel Brizola
(PDT). com quem trocou varias insultos na
cam panha eleitoral. César Maia disse aue
não vê nenhuma possibilidade de
reaproximação política com Brizola. A reunião
foi realizada no Palácio Guanaoara. seae co
g overno estadLial, e durou meia nora, (OESP
111JTO/FSP 1-14/J8 1 e 74100 1, 14 a 7(5)

Briga no PT
Diri gentes e integrantes da ecui pe ao candidato
aerrotado à Prefeitura de São Paulo. Eduaroo
Su p licy (PT), estão promovendo 'verdadeira
lavagem de roupa suja", Enquanto o
coordenador da campanha. Cândido
Vaocarezza. afirma que Luta fez uma
declaração infeliz ao tentar encontrar bodes
expatónos para a aerrota. Francisco Matitani
- responsável pelo programa de TV no
primeiro turno - declara que o grande inimigo
do PT em São Paulo não foi o adversário, mas
alguns ae seus propros integrantes. O
presidente do diretório municipal paulista do
partido. Rui Falcão. admite que. nas próximas
campanhas. o PT fera urna equipe cc
comunicação 'mais profissional' e afinaaa com
a estratégia de oam panna cesde o primeiro
turno. (0ESP111JTh)

maioria das vezes por oessoas cc classe
média que fazem o peaido dando enoereço
errado. O gerente da Pizzaria Beija Roma. cc
Botafogo. na Zona Sul, disse que houve seis
assaltos em prédios nos últimos três meses.
Anteontem à noite três menores roram
presos por terem roubaco urna pizza. oito
latas ae coca-cota e CrS 130 mil em um
prédio de Copacabana. (OG 1 e 19)
Futebol
O São Paulo venceu o Santos ontem por 2 a
1 no Paoaembu e só precisa de mais um
ponto para chegar à final do Campeonato
Paulista. O Palmeiras perdeu por ã a 2 para o
Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas. O
resultado colocou os dois times com seis
pontos cada na liderança do Grupo 2. A
Portuguesa empatou por 1 a 1 com a Ponte
Preta no Canindé e ficou distante quatro
pontos do São Paulo. ider do Gru po 1.
Corinthians e Mog i-Mirim, quase sem
chances de classificação. jogam dele no
Parque São Jorge. (OESP 1 Esp 111lT 1 e 24)

Estadão'
O lornal O Estado de S.Paulo edição de
domingo estará à venda em 800 bancas da
Capital. que abrem à tarde ou durante 24
horas. a partir das 1 51h30 de sábado. A
antecipação vai atender aos leitores que
querem ter mais tempo para consultar os
cacemos cc classiri0000s. OESP 7 e 22.'

NEWSPaper

HOJE NOS JORNAIS

afastado, Fernando ColIor. por crime comum,
será feita por voto aberto e chamada nominal.
Esta foi a aecisão da Câmara aos Deputaaos,
que anerou ontem seu regimento interno,
proposto pela Mesa Diretora. estabelecenao.
no caso de crime comum, o mesmo rito
observaao no ae crime de responsabilidade
0ESP 1 e 7/JT 3/FSP 1 -8/GM 81JB ó/OG 4).

Mesmo ciente da condenação. ColIor
descartou a possibilidade de renunciar ao
cargo, mas está convencido de que será
condenado pelo Senado Federal. 'Vou até o
fim. Renunciar seria admitir a cul pa. mas sei
que meu julgamento será político', disse ele
ao deputado Roberto Jetferson (PTB-RJ)
(Lúcio Vaz - FSP 1-8)

Suborno
A Polícia Federal não conse guiu encontrar.
até ontem, o empresário WanaeHev Oliveira.
acusado de tentar subornar o
procuraaor-geral da República. Arist ides
Junqueira, com USS ãO milhões. O
diretor- g eral da PF. Amaurv Galdino, quer
fazer uma acareação entre Oliveira e o
advogaao Domingos Versiani, aue denunciou
o plano. O advogado de ColIor. José
Guilherme Vilela, peje foje ao STF que
interpele Junqueira e o obri g ue a contar toda
história. Vilela promete processar Junaueira,
caso eie envolva o presiaente atastaao na
trama. (0ESPI/JT3/FSP 1-91J8 1/004)
CPI da Vasp
O ex-governador Orestes Quércia, o
ex-secretário da Fazenda Jose Machado cc
Campos Filho, o empresário Wagner
Canfledo e Paulo César Farias. o PC. não
são citados no relatório final da CPI do caso
Vasp. preparado pelo de p utado Pedro Corrêa
(PFL-PE). Corrêa pede apenas 'atenção' do
Ministério Público sobre a ex-ministra Zélia

CPI aue ap ura o massacre ae 111 presos
ocorriao no dia 2 de outuoro e tamoém é
acusaao por entiaades ae airehos humanos
como um dos principais mataaores da PM.
Ele estava muito assustado ao deixar o
presidia com outros memros ca comissão.
'Fui cercaco. ameaçado e se p ulassem sobre
mim teriam me trucidado'. disse. O preso
Milton Marques Viana, aue cumpre pena por
tráfico de drogas declarou que 'não há
condições de nós aceitarmos o Conte Lopes
aqui dentro. Ele é um assassino iauai ãaueles
q ue entraram aqui no dia 2'. (OESP Cid
7/FSP3-4)
Meninos de rua
Sete adolescentes infratores entre lã e 17
anos aue vivem na Zona Leste de São Paulo.
divisa com São Bernardo do Cam po, se
reuniram hã nove dias na favela onde moram
e conversaram com a reportagem do JT.
Todos já toram detidos e a pannaram da
policia, um deles fugiu quinze vezes ca
Febem (Ro/dào Arruda —JT1. 14d5).
Dados obtidas no ano passado pela CPI
sobre o extermínio de menores constatam
que quatro crianças ou adolescentes são
assassinados diariamente no Brasil. (OESP
Cid2/JB 8)
Pizzas
Entregadores de pizzas estão sendo
assaitaaos no Pio de Janeiro dentro 005
predios onae são feitos os pedidos. São
dezenas ce nizzas rounacas cor més. na

INTERNACIONAL
Paquistão	 1 EUA	 1 polícia peruana responsabilizou o Sendero
A ex-Primeira-ministra do Paquistão. Benazir	1 O atual e o futuro Presidente dos Estados	1 Luminoso peio atentado. Na mesma cidaae.
Bhutto, foi presa ontem Quando protestava	Unidos. George Bush e BilI Clinton, se	ontem. um outro carro-bomba provocou
contra o governo numa cidade perto de	encontraram ontem na Casa Branca. A	ferimentos em seis pessoas. (OESP 141FSPlsiama pad. a ca pital. Para impedir o ato, o	reunião fez pane ao processo de transição do	2-121J8 12100 22)governo im pôs a lei marcial na terça-feira e	poder e foi considerada 'magnífica' por
prenaeu 1 .Ô00 pessoas, (OESP 121JT 101FSP Clinton. mesmo com a oenüncla de que uma	Iugoslávia
2-14/GM21J8 12100 21)	 funcionária de Bush tentara obter ilegalmente	A Otan decidiu ontem. em Bruxelas, mobilizar
Operação anti.máf ia	 informações comprometedoras a seu	1 suas forças para garantir o bloqueio naval à
A operação anti-mál ia. deflagrada na Itália,	respeito. (OESP 141JT 10/FsP2-12/GM21JB	lugoslavia. aecretaao segunda-feira peia
descooriu ontem um arsenal com dois	12/0021)	 1 ONU. A medida tem o obiet:vo de impedir que
lança-mísseis. 20 luzis-metralhadora e vários	Atentado no Peru	 a Sérvia continue a receoer petróleo, armas e
outros armamentos na cidade de Catânia. na	Um carro-bomba explodiu anteontem em	outras matérias- p rimas estratégicas. (OESP
Sicília. (QESP 131JT 10/FSP2)	 1 Lima, matando b pessoas e ferindo 19. A	131FSP24212 12/00 21)
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AGENDA	 19 DE NOVEMBRO DE 1992

8omin - Reunião do Presidente da Assembléia com diretores de departamentos,
chefes de gabinete parlamentar, assessores e coordenadores. Assunto:
campanha "Trabalhe bem, viva melhor". (Teatro da Assembléia)

14 horas	- Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

spaçoPo11tiCO-Cultural
12h30rnin	-	Peça Teatral "Não existe viúva rica"
17h30min	- Peça Teatral "Não existe viúva rica"

ORDEM DO DIA

A reunião ordinária destina-se a apreciar a seguinte matéria:
- discussão, em 1 9 turno,  do PL no 1.109/92, do Tribunal de Justiça, que cria cargos no

Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

PLENÁRIO
Foram aprovados em 2Ç turno de votação, na reunião da tarde de ontem, os Projetos de Lei n985/92, do Tribunal de Justiça, e n g 991/92, do Tribunal de Contas, ambos dispondo sobre o
reajustamento dos símbolos e padrões de vencimento dos servidores do Poder Judiciário e do
Tribunal de Contas, respectivamente. Foi derrubado o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 728/92, do Deputado Jorge Hannas, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da exigência de rigoroso exame médico para motoristas de táxi
ede coletivos, inclusive de eletroencefalograma. A matéria segue sua tramitação normal e será
apreciada na Comissão de Saúde e Ação Social antes de voltar a Plenário.
Jáos pareceres pela inconstitucional idade sobre os Projetos de Lei n 9 998/92, do Deputado RaulMessias, e n g 1.032192, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, foram mantidos. O primeiro
dispõe Sobre a cobrança das tarifas públicas de água e energia elétrica para asfam ílias de baixa
renda e o segundo autoriza o Poder Executivo a criar unidade da Universidade do Estado de
Minas Gerais no município de Santo Antônio do Monte.
ORADORES

Gtnsflentd

O Deputado Ande rson Adauto (PMDB) criticou o movimento grevista dos trabalhadores do setore Saude, lembrando aue o atual já soma 57 dias de paralisação e que, no último mês de julho,
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foram 30 dias de greve, totalizando quase três méses de paralisação no setor. Afirmou que as	particulares de relevante interesse ecológico e cultural, por destinação do proprietário; PL n 9 819/lideranças sindicais do setor de saúde parecem só estar interessadas em prejudicara populaçãonnutada Maria Elvira (PMDB), que torna obriaatória a edif icaco descan	-Cd as 	nr nPixc"--a-'-- - -	- -	 -t.uii puuius. riticou itens aa negociação dos grevistas, como "não pagamento
da dívida externa" e "não privatização dos serviços e empresas públicas", afirmando que estas
são questões de alcance nacional e que não dizem respeito às condições de trabalho dos
servidores da área de saúde. Citou diversas melhorias que o Governo do Estado vem dando ao
setor e afirmou que as lideranças sindicais defendem o "grevismo inconseqüente e desenfreado»
Universidade estadual

O Deputado Paulo Carvalho (PMDB) falou sobre a ausência de grandes lideranças empresariais
no cenário mineiro nos últimos 50 anos, o que seria uma das causas da estagnação econômica
do Estado. Defendeu a importância da interiorização da Universidade do Estado de Minas Gerais
como forma de desenvolver os setores da pesquisa, ciência e tecnologia, fundamentais para o
desenvolvimento. Afirmou que a bancada do PMDB decidiu empunhara bandeira da interiorização
da UEMG e que até o final do ano todos os deputados estarão empenhados em trabalhar nesse
sentido, visitando lideranças e mantendo contatos que viabilizem a implantação da Universidade
no menor espaço de tempo possível.
Caos na saúde

O Deputado Roberto Carvalho (PT) leu nota da sua bancada defendendo o critério da
proporcionalidade para a eleição da futura Mesa Diretora da Assembléia, em cumprimento ao
Regimento Interno. Em resposta ao pronunciamento do Deputado Anderson Adauto, afirmou
que os grevistas não são os responsáveis pelo caos do setor da saúde, que existe com greve ou
sem greve, e cuja responsabilidade é exclusiva do Governo. Segundo Carvalho, se a greve existe
é porque o Estado não tem política salarial para o funcionalismo, desprezando as reivindicações
do setor.
Ferrovia

O Deputado Raul Messias (PT) endossou as palavras do Deputado Roberto Carvalho sobre a
greve no setor da saúde. Falou ainda sobre a destruição da Estrada de Ferro Vitória—Minas na
sua região, Caeté, cujo ramal Costa—Lacerda não serve mais para o transporte de passageiros
e apenas de cargas. Lembrou que há dois anos o trecho foi totalmente recuperado, inclusive as
estações e que, agora, está sendo absurdamente destruído. Segundo Messias, parece existir um
complô do setor do transporte rodoviário e do comércio de combustíveis para inviabilizar o
transporte ferroviário como opção mais viável e barata para o transporte de passageiros.
Lembrou as denúncias feitas pelo Deputado Nilmário Miranda (PT) sobre o Superintendente da
RFFSA, Roger Laviola, envolvido em venda ilegal de dormentes e trilhos, há algum tempo atrás,
e que nada foi feito a respeito.

COMISSÕES
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou parecer favorável aos seguintes projetos: PL n2
964/92, do Deputado Agostinho Patrús (PFL). que dispõe sobre a instituição de reservas
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piracema na construção de barragens em cursos de água de domínio do Estado; PL n 2 1.033/

92 do Deputado Alvaro Antônio (sem partido), que estabelece que 10% das unidades habitacionais
construídas com recursos do Estado devem ser adquiridas, preferencialmente, por portadores de
deficiência física permanente; PL n 2 967/92, do Deputado Antônio Fuzatto (PT), com substitutivo
do Deputado Paulo Carvalho (PMDB), que dispõe sobre a obrigação de o fornecedor colocar
balanças à disposição do consumidor em estabelecimentos comerciais. A Comissão aprovou,
ainda, parecerfavorável a dois projetos de doação de imóveis e ao PL n 2 1.059, que dispõe sobre
osvaloresde vencimentos dos cargos dos membros do Ministério Público. Foram aprovadas nove
proposições que dispensam a apreciação do Plenário, O Deputado Mílton Salles (PFL) pediu
prazo para examinar o parecer sobre o PL n g 1.062/92, de sua autoria.

EDUCAÇÃO

AComisSãO de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer aprovou ontem onze proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Os representantes da Associação de Pais e Mestres
do Instituto Metodista Izabela Hendrix, convidados para falar sobre os descontos progressivos
na mensalidade escolar em função do número de filhos no mesmo colégio, não compareceram
à reunião.O movimento conseguiu negociar com a direção da escola e as reivindicações foram
atendidas.

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária adiou, a pedido do Deputado Sebastião
Costa (PFL), a discussão do PL n g 293/91, que retira a isenção do ICMS para as empresas de
televisão, de autoria do Deputado Raul Messias (PT). Foi aprovado requerimento do Deputado
Antônio Carlos Pereira (PT), solicitando a presença dos presidentes do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de MG e do Sindicato das Empresas de Rádio e TV, e do Secretário da Fazenda,
para prestarem esclarecimentos sobre o assunto. A Comissão aprovou, ainda, parecer favorável
aos seguintes projetos: Projeto de Resolução n 9 900/92, do Deputado Marcos Helênio (PT), que
susta os efeitos do art. 35 do Decreto n 2 32.656; PL n 2 985/92, que dispõe sobre o reajustamento
dos símbolos e padrões de vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário.
O Deputado Antônio Carlos Pereira, Relator do PL n g 565/91, que estabelece a obrigatoriedadedepublicação de estatísticas hospitalares, pediu prazo para apresentar seu parecer. O DeputadoFrancisco Ramalho (PSDB) também solicitou prazo para examinar o parecer sobre o PL n 9 991/
92, que trata do reajustamento dos vencimentos do pessoal do Tribunal de Contas.

VALADARES

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia, que pretende apurar denúncias deenvolvimento de policiais na formação de quadrilha destinada a práticas criminosas, aprovou três
O deputado Paulo Carvalho (PMDB) quer cópia dos inquéritos policiais existentese ouvir um preso da Cadeia Pública de Governador Valadares. O deputado Marcos Helênio (PT),autor do requerimento que deu origem à CPI, solicitou o depoimento do Delegado de PolíciaIntho Duarte Filho, e quer fazer uma reunião da Comissão em Governador Valadares para ouvir

testemunhas residentes naquele município.



PAINEL
PALESTRA

"Universidade: Desenvolvimento Regional" foi o tema da palestra proferida, na noite de terça-
feira, no Espaço Político-Cultural, pelo professor Aluísio Pimenta, Reitor da Universidade do
Estado de Minas Gerais. Ele destacou a importância do investimento em recursos humanos, em
educação, para o desenvolvimento, sendo fundamental abandonara concentração nas grandes
cidades e interiorizar a formação da massa crítica no Estado. "A Universidade, sem deixar de
tratar do todo, deve se voltar para o processo de desenvolvimento regional, olhando para o meio
onde está inserida e assim atuar, no processo de pesquisa e extensão, dentro da sua própria
realidade", analisou.

Aluísio Pimenta destacou o papel da UEMG, que, para ele, tem como vocação ser uma parceira
da sociedade, trabalhando em conjunto com prefeituras, empresas e grupos sociais organizados.
"As pessoas têm idéia de que a universidade só vai funcionar quando estiverjunta em um campus.
Mas isso é falso, a Universidade do Estado de Minas Gerais já está funcionando", comentou o
reitor. Está em tramitação na Assembléia Legislativa o projeto que regulamenta a instituição, mas
a UEMG já tem 11 unidades, na capital e no interior do Estado, e cerca de 16.000 estudantes.

Está previsto, no orçamento de 1993, Cr$ 85 bilhões para a UEMG, mas isso, para o reitor, não
será suficiente. "Precisamos de, no mínimo, o dobro desses recursos para multiplicar o que foi
feito em 92, absorver mais três unidades, manter as outras e investir na melhoria de laboratórios,
bibliotecas e recursos humanos", explicou. A aprovação do projeto que regulamenta a absorção
de unidades também é fundamental para a UEMG no ano que vem.

Assistiram à palestra os professores do interior e de Belo Horizonte que estão participando de
um curso de reciclagem, para a área pedagógica, no Instituto João Pinheiro. Estiveram presentes,
também, os deputados Ronaldo Vasconcellos (PL), Paulo Carvalho (PMDB) e José Mana Pinto
(PRN). Na oportunidade, os parlamentares garantiram que vão estudar alternativas para a
destinação de verbas para a UEMG no ano de 1993.

vistas: Deputado Aílton Vilela (PDC)
Deputado lbrahim Jacob (PDT)
Deputado Bernardo Rubinger (PMDB)
Luiz Valadares, Diretor do Comitê de Informática

EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(GlOb0Jde Fora 112h54min; TVTriângulo Uberlândia 1 2h54min; TV Sul de Minas Varginha
12h54mifl; TV Leste Governador Valadares 1 2h54min; TV Montes Claros 1 2h54min; TV Pontal
uiutaba l 2h54min e TVJaguara Araxá 1 2h54mifl).

Tema: LICITAÇÕES

pjsumo: O sistema de compras no Estado é extremamente complicado. Apesar da severa
legislação não está a salvo de suspeitas de fraude e superfaturamento. Os deputados agora
discutem uma nova idéia: as compras através da Bolsa de Mercadorias.

Entrevistas: Deputado Simão Pedro Toledo, Líder do PTB
Ênio G. França, Presidente da MinasBolsa
Deputado Bonifácio Mourão, PMDB

EMISSORAS DE RÁDIO
(Alvorada (FM) 20h45min; América (AM) 11h40min; Atalaia (AM) 20 horas; Capital (AM)
118h55min; Cidade (FM)2Oh3Omin; 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) 17h58min; Transamérica (FM) 7
horas e Terra (FM) 20 horas).

Tema: CDL
Resumo: Preocupados com a evasão fiscal e a inadimplência de boa parte do Setor
Comércio com a Receita Estadual, os deputados convocaram uma reunião dos representantes
lojistas com o Secretário da Fazenda.
Entrevistas: Deputado Romeu Queiroz, Presidente da ALMG

Lúcio Bemquerer, Pres. da Associação Comercial
Deputado Tarcísio Henriques, PMDB
Deputado José Militão, PSDB

PROGRAMA DO ASSEMBLÉIA INFORMA PARA O DIA 19/11/92— QUINTA-FEIRA

EMISSORAS DETV - CAPITAL
(Globo 1 2h58min; Alterosa 13h1 Omin; Record 1 8h3ømin; Manchete 1 9h5min; Bandeirantes
19h15min e TV Minas 22h30m1n).
Tema: TREINAMENTO DO PAINEL (reprise)
Resumo: Durante uma reunião com 50 deputados presentes, o Comitê de Informática
realizou um treinamento para o usodo Painel Eletrônico de votação. Houve um fato surpreendente;
na votação aberta, os deputados se posicionaram a favor do parlamentarismo. Na votação
secreta, minutos depois, ganhou o presidencialismo.
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