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9 horas

• Audiência Pública Regional (Clube Pic
• Reunião Ordinária de Debates (Pienárii

Teatro
12h30min - Oficina

Sábado

mm - "As cigarras e a
- "Velório à Brasile

- "As cigarras e as for
'Velório à Brasileira"

•audiências públicas

Audiencia de Araguan* reúne lideranças
de todo o Triângulo Mineiro

Termina hoje, emAraguari, putado Wanderley Ávila.	 tramitação no Congresso Naci- deputadosAjalmarSilva(PTB),
no Triângulo Mineiro, a 5 ' Au- Participam dareunião prefei- onal; e pela leitura e entrega de Anderson Adauto (PMDB),
diência Pública Regional pro- tos, vereadores e lideranças da um manifesto em repúdio àocu- Geraldo Rezende (PMDB),
movida em 95 pela Assembléia sociedade civil de 32 dos 33 mu- pação de refinarias daPetrobrás Gilmar  Machado (PT),
Legislativa, em parceria com o nicípios da macrorregião do Tri- por tropas do Exército. Em se- Leonídio Bouças (PFL), Luiz
Executivo e o Judiciário, para ângulo. Apenas a localidade de guida, fizeram uso da palavra os Antônio Zanto (PP), Miguel
colher subsídios para a elabora- Canápolis não realizou previa- representantes do Tribunal de Martini (PSDB) e Paulo Piau
ção do Orçamento estadual do mente audiência municipal para Justiça e do Tribunal de Contas (PFL). O presidente daAssem-
próximo ano. Implantação de escolher suas prioridades e não do Estado, que ressaltaram o bléia, deputado Agostinho
hospital público regional, tem reprçsentante com direito a papel das Audiências Públicas Patrús, é esperado para a reu-
encampação de faculdades pela voto no encontro. No total, 150 como instrumentos de demo- nião de encerramento da Audi-
UEMG, construção de termi- representantes podemvotarhoje cratização da elaboração do Or- ência, na tarde de hoje, junta-
nal fluvial para escoamento da para apontar - num universo de çamento e de exercício da cida- mente com o presidente do
produção degrãos pela hidrovia 133 propostas - as dez pnorida- dania. O prefeito de Araguari, Tribunal 	 de	 Justiça,
Paraná[['ietê, implantação de des da região com relação ao Or- Miguel Domingos Oliveira, e o desembargador Monteiro de
distritos	 industriais	 e çamento 96.	 presidente da Câmara de Verea- Barros, e o secretário de Estado
asfaltamento de rodovias são A abertura da Audiência foi dores, Ismael Naves de Oliveira, da Casa Civil, Amilcar Vianna
algumas das reivindicações que marcada por manifestação de que se empenharam para ofere- Martins, representando o go-
apareceramcom maior fteqüên- estudantes e professores da certoda a infra-estrutura necessá- vemador Eduardo Azeredo. O
cia nas intervenções dos repre- Universidade Federal de ria para o sucesso da Audiência, líder do Governo, deputado
sentantes dos municípios no Uberlândia, que protestaram também fizeram parte da mesa Romeu Queiroz (PTB), e a
primeiro dia daAudiência, aber- contra a política de privatizações que dirigiu os trabalhos. 	 deputada Maria Olívia (PTB)
ta ontem à tarde pelo 1° vice- do governo federal e a Lei de	 Ainda estiveram presentes também confirmaram suas pre-
presidente da Assembléia, de- Diretrizes e Bases, em no primeiro dia da Audiência os senças hoje em Araguari.
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A Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização
aprovou ontem a Delibera-
ção n° 1/95, que trata de cri-
térios para apreciação de re-
presentações contrárias às
emancipações de distritos
apresentadas à Assembléia.
A deliberação, de autoria da
própria comissão, foi apro-
vada após reuniões realiza-
das na parte da manhã e no
início da tarde. Segundo o
deputado José Henrique
(PMDB), presidente da Co-
missão, a deliberação preen-
che lacuna do Regimento
Interno referente aos prazos
necessários para o exame dos
recursos.

Segundo a deliberação, a
representação deverá ser
publicada na íntegra no Diá-
rio do Legislativo e a Comis-
são Emancipacionista terá o
prazo de 15 dias, contados da
data de publicação do recur-
so, para se manifestar sobre
as alegações contrárias à

A Comissão de
Agropecuária e Política Rural
aprovou requerimento do de-
putado Arnaldo Canarinho
(PSDB), em que pede a pre-
sença dos presidentes do Ins-
tituto Mineiro de
Agropecuária (IMA) e da As-
sociação dos Frigoríficos de
Minas Gerais, para prestar es-
clarecimentos sobre a situa-
ção do abate clandestino de
animais e informar sobre as
medidas que estão sendo to-

emancipação e, querendo,
apresentar novos documen-
tos. O prefeito poderá, até
cinco dias após apresentar a
representação, agrupar no-
vos documentos. Decorrido
o prazo de 15 dias, o relator
da representação, designado
pelo presidente da Comis-
são, emitirá seu parecer em
até oito dias, sendo-lhe fa-
cultado solicitar a prorroga-
ção do prazo por mais dois
dias.

O parecer do relator, que
será apreciado pela Comis-
são, deverá concluir ou pela
procedência da representa-
ção e conseqüente arquiva-
mento do processo ou pela
sua improcedência e envio
ou reenvio, ao Plenário, do
requerimento de solicitação
do plebiscito. Caso o recurso
seja julgado procedente e
determinado o arquivamen-
to do processo, o presidente
da Comissão comunicará o
fato ao presidente da Assem-

madas para coibir essa ocor-
rência. Também foi aprovado
o PL n° 121/95, do deputado
Sebastião Helvécio (PP), que
declara de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Pro-
dutores Rurais de Goianá, com
sede no Município de Rio
Novo. Participaram da reu-
nião, presidida pelo deputado
Arnaldo Canarinho (PSDB),
os deputados Almir Cardoso
(PT), Miguel Barbosa (PTB)
e Olinto Godinho (PL).

bléia. O art. 4° da delibera-
ção determina, ainda, que o
recesso parlamentar não in-
terrompe a contagem dos
prazos.
Recurso - O único recurso
que já está sendo analisado
pela Assembléia diz respei-
to à emancipação do distrito
de São Joaquim de Bicas
(município de Igarapé). A
justificativa da Prefeitura de
Igarapé para encaminhar a
representação apóia-se no
fato de que o distrito não
pode ser emancipado com
seu antigo contorno, já que a
Prefeitura o redelimitou, a
partir da criação de um novo
distrito - o de Nossa Senho-
ra da Paz.

Compareceram à reunião
os deputados José Henrique
(PMDB), que a presidiu,
Ivair Nogueira (PDT), Almir
Cardoso (PT), Dimas
Rodrigues (PP) e Dilzon
Melo (PTB).

Assentamento rural
A Comissão também vai

realizar audiência pública
com representantes de ór-
gãos públicos e de entida-
des da sociedade civil, para
discutir o processo de assen-
tamento rural e os proble-
mas de conflito de terra no
Estado. Requerimento nes-
se sentido, apresentado pelo
deputado Almir Cardoso
(PT), foi aprovado pelos
membros da Comissão.
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3 Já falta gasolina nos postos de Goiânia

O Poço	 CE
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A Crítica	 AM
Li FUP antedpa-se ao TST e mantém greve

A Noticia	 SC
O Petrobrás já retoma 40% da produção
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Li Maciel diz que petroleiros não ameaçam a

estabilidade do Pais

Greve dos petroleiros 	 dentro de qualquer prazo de vencimento.
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) julga 	 Economia
às 12h em Brasilia o recurso interposto pela 	 Operação no PortoFederacão Unca dos Petroleiros (FUP) para 	 o secretário de Securanca do Rio general
revisão da sentenca que considerou a greve da 	 Nilton Cerqueira, deve se pronunciar sobre a
categoria abusiva. O Siridipetrorealizaas 7h30 	 operacão que está sendo realizada na Zona
assembléia em frente à Refinaria Gabriel Passos 	 Portuária sem a presenca das polícias Civil e
(Regap), em Belo Horizonte (MG). Leia na 	 Militar Gemi
Economia

Viagem de FH	 O secretário das ReLaes Exteriores do México,
Relações com o México

O presidente Fernando Henrique Cardoso	 José Angel Gurria, reúne-se em Brasilia com os
viaja para Apucarana (PR), onde participa da	 ministros Luis Felipe Lampreia (Relações
inauguração da primeira vila rural e assina 	 Exteriores). José Serra (Planejamento) e Pedro
convênios como Estado do Paraná. Um forte 	 Malan (Fazenda).
esquema de seçuranca foi preparado para 	

Capitalização do BBproteger o presidente e sua comitiva contra
O presidente do Banco do Brasil, Paulo Césarrnanestaçães. Política
Ximenes. lanca às 10h rio Rio a Brasilcap

Demissão de Lucena	 Capitalização.
O secretário de Políticas Regionais, Cicero 	

Cirurgias cardíacasLucena. oficializa junto ao presidente
Os médicos Efrain Oloewer e ChaitesFernando Henrique seu pedido de demissão.
Yamaguctii, especialistas em pesquisaPolítica
ortomolecular, anunciam às 14h, no Rio, os

Prazo na renegociação	 resultados da pesquisa que permite reduzirem
Devedores inadimplentes podem, a partir de	 até 70% os rscos de mero-infartos em pacientes
hoje, renegociar suas dividas com bancos	 safenados.

MERCADO FINANCEIRO	 Angela BtencouiÍ

O "Dia D" da greve dos petroleiros
Esta sexta-feira está reservada à expectativa. 	 Fernando Enrue deixa 9iia e vista
Os boletins diários da Petrobrás - assegurando	 Apucarana () e, lamentavelmente. o retrato
que metade da produção de petróleo já está 	 do Brasil hoje está borro por braças cruzados
recuperada com a volta da maioria dos 	 de uni lado e colete a prova de balas do outro.
trabalhadores às refinarias - não combina com 	 Em aparente "estado de guerra - considerando a
a constatação de postos de gasolina a seco, filas 	 súbita visita de 500 fuzileiros navais. Polícia Federal
intermináveis para compra de gás de cozinha 	 e Receita Federal ao Porto do Rio ria madrugada
onde ele ainda está disponível ou, ainda, com as 	 da quintaeira para uma operacão de rastreamento
advertências feitas por empresas distribuidoras 	 em busca de armas contrabandeadas e drogas -
de combustível a clientes ou pela Confederação 	 o Brasil não tem muito a comemorar. Sequer os
Nacional dos Transportes. A Shell, principal	 avancos da reforma constitucional justificam fluas
abastecodora dos aeroportos em São Paula, 	 e gargalhadas, urna vez que os principais
recomenda ás companhias aéreas o corte em 	 passos no sentido da aprovação das emendas
50 1/- no consumo de combustível , uma vez que	 propostas pela governo pesarão, em curto
o estoque já se aproma do mínimo de 	 espaço de tempo, no caixa do Tesouro Nacional.
segurança. A Confederação Nacional dos 	 O mercado evitou ontem movimentar grandes
Transportes acionou a Justicri e quer	 cifras de moeda. O destaque do dia foi a
ressarcimento pelo prejuízo contabilizado no 	 Bovespa que —embora fechando comi .96% de
transporte de cargas. A Federação Unica dos 	 baba - chegou a subir 2.09% durante os
Petroleiros já foi notificada. O TST julga hoje	 negócios e a cair 2.18%. Quem soube
recurso q ue pede a revisão do julgamento	 administrar carteiras nesse trecho pode ter tirado
anterior, onde a Justiça do Trabalho considerou	 piwoto de csoâckequrvalente a 6.86 1/-. O volume
a greve abusiva. Simultaneamente, o presidente	 negociado foi exceponai USS 357.56 rrill5ea

INDICADORES	 -

DÕLAR

Comercial	 Paralelo	 Turismo
24/05 P50888	 P5 0.890	 P5087	 RS 0,88	 RS 0.86	 RS 0.90
25105 P5 0.891	 R$ 0.893	 P5 0,87	 915 0.88	 91$ 0.86	 91$ 0,90
25105	 Cotaodo Rio deJaneiro	 P5087	 P5089	 P5088	 PS 0:88

VALORES DE REFERÊNCIA	 MERCADO FiNANCEIRO
Salàiominimo — niaio	 91$ 100,	 IBOVESPA: queda 1,3%,voi. 91S318,S44rnilhões
Lifir mensal - maio 	 p80 71	 IBVRJ: queda 0.76%. volume 918 17.210 milhões

Ouro BM&F: (2S'05/ P5 10,920, queda 0,73'.-r — rnao	 , C1313 Pós 	 (2505) 123 dias 1167715,00V.
]PC.Fipe— 2 quadrissnana/maio	 2.22,V:CDB pré: 1251051 32 dias, 54.W54,50
TR Pré 241051	 3.1245%	 Poupa (26105) 3,6L94%

Abate clandestino será tema
de reuniao da Agropecuária
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Produção da Petrobrás
A Petrobrás informou ontem que a
disponibilidade de gás natural é de 60% do
normal e que a produção de petróleo está em
36% do normal. O governo informou ontem que
50% da capacidade de refino do petróleo estava
assegurada. O Exército manteve a ocupação das
quatro refinarias— Paulinia. Henrique Lage (São
José dos Cam pos) e Capuava (Mauá). em São
Paulo, e Pepar, de Araucária. no Paraná. a única
que continuava parada ontem. (OESP 1 e B1/JT
131FSP 1. 1-4 a 1-71GM 1. A-7e 812 1.4 e 5/Ck
1. 19a22)

Greve continua
A Federacão Unica dos Petroleiros (FUP) reuniu
em Brasilia os 21 sindicatos filiados para uma
avaliação da greve e decidiu continuar o
movimento. As lideranças sindicais acreditam que
oTST manterá hoje a abusividade da greve no
julgamento do recurso interposto pela FUP. Os
petroleiros querem o cumprimento do acordo
assoado em novembro. (OESP 1 e Bi). Antes de
reunião ontem à noite com o presidente do PT. Luís
Inácio Lula da Silva. Antonio Gados Sps, da FUP,
disse que a categoria 'irá esperar o julgamento do
TST"e que "decisãodaJustiça se cumpre". num
dato recta de suas posicões anteriores, ((3M 1 e
A-7eA-8)

Saida honrosa
Os petroleiros procuram uma saida honrosa
para a greve e lá dão sinais de recuo Se o TST
confirmar a abusividade do movimento, mas

INDICES FIPE-ESTADÃO

	

27/04- 2,13)%	 27/04- 0,00%

	

24105- 11,53)% 	 24105- 0.00)%
25105- 1 .54)% 25106 - 0,00%

Vasao em 30 dias dos preços em R$ de 26 bens e
serviços compelitvos e de li preços e tarifas oficicis

INTERNACIONAL

Ataque da Otan
Seis aviões da Otan bombardearam ontem um
depósito de munições dos sérvins em Pele,
próximo a Sarajevo, em represália peia atitude dos
rebeldes. que ignoraram um ultimato da ONU para
retirada de suas armas pesadas da zona de
segurança em tomo da capital da Bósnia. Não há
informação sobre vítimas. Os servios não se
importaram com a advertência da Otan e
lançaram ontem mais granadas sobre
Saralevo. Os rebeldes também atacaram
Tuzia matando 50 pessoas, segundo fontes
médicas. (OESP 1 e Al2/JT 122/FSP 1 e
2-111JBI010C 17/NYT)

Intervenção em universidades
O presidente do Peru. Aberto Fujimori, sancionou
ontem lei que pente ao governo intervir nas

recomendar à Petrobrás que considere o
acordo assinado pelo governo Itamar Franco
sindicalistas moderados poderiam propor o
retorno ao trabalho. A greve entra hoje no seu 24
dia, equiparando-se à paralsiacão mais longa da
categoria, em 1988 O presidente Fernando
Hennque reiterou que as negociações serão
restabelecidas sé com a volta ao trabalho. (OESP
1 eB11JT1. 11a131GM1)

"As balas não são de
festim, mas estou

seguro de que
não precisam

ser
Fernando Henrique Cardoso,

sobre a acão do Exército nas refinarias

FUP na Justiça
A FUF foi ontem notificada judicialmente pela
Confederacão Nacional dos Transportes (CNT)
por causa dos prejuízos que a greve da
categoria está causando ás transportadoras
(OESP 84). Antônio Cars Spis declarou
ontem que não quer coordenar a entidade na
próxima gestão. Estou cansado, não aguento
mais". desabafou. (FSP 1 e 1-8)

Escassez de gás
Falta gás de cozinha em 99% dos
revendedores de São Paulo. Cerca de 80% dos
postos da Capital estão sem óleo diesel e 50%
sem gasolina. As indústrias paradas são 260.
Outras 100 empresas comerciais estão
recebendo gás suficiente apenas para não
danificar os equipamentos. O prejuízo diário da
Comgás chega a USS 500 mil. (OESP 861JT 13)

Economia desaquecida
A greve dos petroleiros manteve a queda do
nível da atividade econômica na terceira
semana de maio. O Indicador de Movimentação
Econômica (lmec/Fipe-Estadão) detectou uma
retracão de 0.8% na economia durante as
quatro semanas encerradas em 20 de maio em
comparacão com as quatro semanas
imediatamente anteriores. ('OESP 1 e 21)

Ataque à inadimplência
Segundo determinação do Banco Central

universidades do país consideradas 'focos de
terroristas". A medida foi aplicada imediatamente na
Universidade Nacional Maior de San Marcos com a
destituição à força do reitor Wilson Reátegui. A lei
foi aprovada em sessão secreta na noite de
quarta-feira, depois da explosão de um
carro-bomba em frente a um hotel em Miraflores
(arredores de Uma), que deixou quatro mortos.
(FSP 1e2-1O/O6 17)

Atrocidades na Chechênia
Pelo monos 25 soldados russos capturados por
rebeldes separatistas na Chechêrna foram castrados.
A atrocidade foi revelada por um profissional
paramédico refugiado que trabalhou rio hospita/ onde
os soldados receberam tratamento (JT 122). As
negociações de paz entre o governo russo e rebeldes
ntecherios, iniciadas ontem. fracassaram. O oLetivo

LI°SInformações financeiras

___
em tempo real
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anunciada ontem, as empresas e pessoas
físicas que atrasaram o pagamento de
empréstimos ou financiamentos bancários terão
a partir de hoje, prazo superiora três meses
para pagar as dividas. A decisão vale para
débitos com vencimento até o fim de abril e que
estiverem sendo cobrados judicialmente. Os
bancos ficaram isentos do recolhimento de 15%
de compulsório ao BC sobre o volume de
recursos recebidos dos clientes O objetivo é
reduzira inadimplência. (OESPBB/JT1 e 51FSP
1 e 2- 710M 1 e 2- 11J8 12/0624)

Juro agrícola
O presidente Fernando Hennque fixou a taxa
de juros para o financiamento agrícola em 16%
ao ano. Ele interveio nas negociações entre a
equipe econômica e a bancada ruralista para
evitar outro impasse. Os técnicos do governo
defendiam juros de 18%. Os ruralistas insistiam
em 12%.. O subsidio a ser concedido pelo
Tesouro passará de PS 831.4 milhões para cerca
de RS930 milhões (OESP 1 eB&/JT6/FSP 1 e
1-iO/GMIe El- 14/JB 1-2/0(328)

Déficit comercial
A balança comercial de maio deverá registrar
um déficit de cerca de USS 800 milhões,
contrariando as expectativas do governo, que
previa um saldo positivo no comércio exterior já
este mês. Esse resultado é superior ao déficit
de abril, de US$ 467 milhões. (OESPB9/JT6)

Custo Brasil
O seminário Custo Brasil Diálogo com o
Congresso", promovido em Brasília pela CNI,
mostrou por meio de comparações o quanto o
Pais perde com excessivos encargos sociais,
cargas tributárias e burocracia. O presidente da
Toga. Sérgio Haberfeto, ezemplificou: um impressor
que ganha RS 800 custa à empresa USS 1.700 em
encargos sociais. O mesmo funcionário na Toga
dos EUA recebe USS 1.450 e crista USS 1.700 à
companhia (OESP B.5/JT 6/FSP2-3)

Curta
• O Banco Central do México divulgou ontem que

a inflação das duas pameiras semanas de maio
foi de 2 18% a menor taxa quinzena/do ano. A
tendência de queda gerou uma redução de
17% nos juros dos principais tilulos do tesouro
mexicano. (FSP 1 e 2-2/OG 27)

da reunião era buscar umacordo para r fim à
guerra iniciada com a intervenção das tropas russas
na Cfredoénia, em dezembro. (OESPA 12JT
12B/FSP2-1 11NYI9

Curtas
• A polua japonesa prendeu ontem Tatsuya

Toyama. um sargento das Forças de
Auto-Defesa acusado deter entregue
segredos militares à seita Aum SflrinriKyo. da
qual fazia parte. (OESP A11JFSP
2-1010017)

• UmjomaJisraense afirmou ontem que a
polua argentina identificou três dos autores do
atentado contra a embaixada de Israel em
Buenos Aires. em 92 Eles estanarn ent re sete
sujedos dois deles brasileirospresos no
Paraguai. (OESP Ai 3/00 18)

Reforço da segurança
A Casa Militar. que faz a segurança do presidente
Fernando Henrique Cardoso recomendou que ele
use hoje um colete à pra de balas durante a
visita a Apucarana. no Paraná, onde vai
acompanhar a inauguração de uma vila rural. O
Palácio do Planalto recebeu informações de que
haverá novas manifestações de protesto contra o
presidente. A segurança está preocupada não
apenas com os manifestantes, da CUT e do PT.
mas também com os sem-terra paranaenses
(OESPM/JT1e 1B/FSP1e 1-1O/GMA-9/JB2)

Demissão de Lucena
Os cinco votos do PMDB da Paraíba contra o
grno na votação da emenda que quebra o
monopólio das telecomunicações levaram o
secretário de Políticas Regionais, Cícero Lucena,a
preparar seu pedido de demissão, que será
apresentado ao presidente Fernando Hennque no
trajeto até Apucarana. Ele comunicou ontem sua
decisão ao presidente do PMDB, deputado Luiz
Henrique (SC), e ao ler do partido na Câmara.
Michel Temer (SP). O primeiro desconforto de
Lucena surgiu quando o presidente o indicou para
ocupar um ministério e acabou lhe dando uma
secretaria. (OESP 1 eA5/JT3/J83)

convencê-los a votar a favor da aprovação da 	 que mudam o Código de Telecomunicações e que
emenda. (OESP.44IJT.'FSP 1-12/GMA-9/C*3 1-3) 	 oram o órgão regulador, como prevêo substitutivo

aprovado. (OESPA6/FSP 1-121JB 3)

o PMDB não vai	 Verba devolvida

	

compactuar com nada que	 O ministro Reinhold Stephanes (Previdência

	

possa ferir o precito	 Social) recebeu ontem do presidente do Tribunal

constitucional	 de Juidça do Rio, desembargador Gama Maictrer,
RS 18 milhões desviados em fraudes contra o

	

Líder de PMDB na Câmara, Midiel Temer 	 INSS Stephanes disse que ainda aguarda a

	

(SP), sobre a abertura das telecomunicações	 devolução de PS350 milhões. O ministro
prometeu destinar os recursos recuperados pare o

Dúvida jurídica	 pagamento do aumento concedidoaos aposentados
A vitória dos partidos oposiconstas, que 	 com a elevação do salário mínimo e pare a reparao
conseguiram incluir no texto da quebrado 	 da defasagens do passada. (OESP 1 e  1O/JT5e
monopólio das telecomunicações a exigência de 	 6/FSP 1- 12IGM A 1(V03 7)
uma lei para concessão de serviças de 	 Fim do IPC-r
radiodifusão, foi interpretada na Câmara como	 0 ministro Pedro Malan (Fazenda) (ci ecenseltrado
"inódua". De acordo com o texto o Congresso	 onlem por parlamentares da PSD23 a acabar com as
deveria votar uma lei especifica para o setor de	 regras de reajuste automático de salário pela nfboão
rádio e de televisão, mas já existem a Lei de 	 passada a partir de julho de 95, com exceção apenas
Concessões em vigor, a Leda TV a CAbo e a 	 para o salário min erro e para os vencimentos dos
própria Constituição. O relator da emenda, daitadO servidores públicos. É quase certo o fim do l-r
Geddel Vieira Uma (PMDB-BA). afirma que os	 corro índice oficial para reajustes de salários A
servime de telecomunicações não abrangeriam a 	 proposta cio deputado Antônio Kandir (PSDB-SP) é
radifusão. Tais questões podem oy novas 	 que o governo estabeleça em te apenas uma

em São Paulo, deixou perplexos os pais da	 • O Parlamento da Austrália apre ivu ontem a lei
criança e peritos do IML A família suspeitava de	 que legaliza a eutanása O pais é o terceiro do
erro rhedico e solicitou que fosse feita necrópsia no	 mundo, depois da Dinamarca e Grã-&efanha.
cadáver. Em lugar dos órgãos, os pontos	 a reconhecer o direito à morte para doentes
encontraram apenas serragem no corpo do	 terminais. (OESP 1 e Al 4fJT 98/JB 10)
menino. Cérebro, dorneas, pulmão. coração, 	 • Omestre provador BemiiNasekepediu
fado, rins e todas as visceras haviam	 judicialmente ontem uma ,ndenzacão de RS
desaparecido. A policia investiga a h5tese de	 150 mil à Brahma. Ele garante que virou
tráfico de órgãos. (fT8B/03 1 e 9)	 aideolatra porque tomou 50 mil garrafas de
Propaganda restrita	 cerveja nos 20 anos em que trabalhou na
As comissões de Assuntos Sociais e Econômicos	 empresa, (JT 14)
do Senado aprovaram um pacote de lei. 	 • O Departamento Municipal de Inspersõo de
transformado em substitutivo, que restringe o uso	 Alimentos da Seczetana Municipal de
e a propaganda de bebidas aldõelicas, fumo.	 Abastecimento interditou ontem por falta de
rrrediosn'eritos, terapias e defensivos agricolas. Os	 higreno uma das copas do Palácio das
responsáveis pelos produtos, pecas publicitárias e	 Indústrias sede da Prefeitura paulistana
veículos de comunicecão que descrimpnreni as	 (OESP 1 e 03ÍJT 1 e 7B)FSP 3-4)
determinações podem ser advertidos e até punidos, 	 COLUNASincluindo motas de 100 a 500 vezes o maior valor de
referência vigente no Fús (QESPA 141J1 1)	 Consultas
Água no Sol	 ão foi aiuoPFL que estimulaiopresiders'e
Especialistas norte -americanos do Observatório	 FerrrendoI1erviljeadeterminaraoaipaoljorr,ffiiat-
Kitt Peak (Arizona) detectaram a presenca de	 das! #naínasctepatroleo para gai'an/rrapreducão.
água na superfície do Sol. Segundo a revista	 Alguns tucanos iamm forrsn c.orrsuftactos e
Science, moléculas de água foram observadas em apoiaram a kia Desde o inbo do now'nze"río. Tasso
reges menos quentes das manchas selares "E 	 Je'reissaà axrrseltava endurecer com os grevistas: E
algo interessante e surpreendente". disse o	 no dia da decisão, Tàssa conversou várias vezes corri
químico Peter Bernarth. Segundo ele. a 	 R-l. Mário Covw também conscrtado apoiou
descoberta prova que o Sol é uma típica estrela 	 (Crstiana Lâbo —Coluna do Estadão,OESP)
(na. (OESPA 15jFSP 1 e2-2)

Srs. Assinantes
Curtas	 Problemas com transmissão do boletim,
• Pe,squisadores ingleses descobriram em	 aparelho de fax e alteração cadastrai dem

Londres uma vacina que se mostrou eficaz 	 ser comunicados ao nosso setor de
contra o Vírus da imunodefidênda Srnia jS!l9.	 ATENDIMENTO AO CLIENTE:
versão da Aids em macacos. Trata-se de um	 O 800 111 666avança na cura da doença em seres humanos. 	 Horário de funcionarnierito: 7h00 às 17h00
(DESPi eAi4)

ECONOMIA	 Pina 2

Otimismo no governo - '	 .	 -. , 	"	 IdlUiOIIdb UWd

O' do governo na Câmaia. deputado ui Carlos	 Telefonia celular	 regra parao rrinirrreeoutra para osservidores

Santos (PMDB-S. acredita que a votação da emenda O governo se prepara para autorizar a 	 públicos. "°P 110.M 1 eA-5

consttioonal que quebre o monopólio do petróleo	 concorrencia de exploração da telefonia celular, 	 Curta
poderá vira ser mas uma vitória dogoverno. A base de aplicando a legistacão atual sobre os serviços de	 • A	 Gã-nara
sustentacõo na Câmara tem ceca de 350 votos	 telecomunicacões para abrir o setor à iniciativa	 ts~ou ontem ,ekjrio oiiendando
garantidos O iderdo PSDB ria Câmara. deputado 	 privada O ministro Sérgio Morta (Comunicacões),	 queogoerriorsseneo a,od,Sii'am. O
José Anbai	 . já está fazendo contatos com os oito	 vai enviar ao Congresso um projeto de lei para 	 9 renoesera'ie a aprouiacão dodoanrte
paramentares do partido que votaram contra a quebra 	 disciplinar as concessões no sistema Telebtás	 ie ccrroaiJpduiw para a assinatura do
do monopólio das telecomunicações para tentar 	 Segundo ele, o governo vai apresentar projetos	 contrato. (OESP A4IJT 51FSP 1-11)

GERAL

Operação no Porto
Cerca de 500 fuzileiros navais ocuparam ontem a
zona portuária da Fraga Mauá. no Rio, à procura
de drogas, armas e contrabando. A operação foi
apoiada por 150 agentes da Policia Federal e cães
tarejadores. que vasculharam centenas de
containeres espalhados pelo pátio decais e 20
depósitos de cargas. Nenhum balanço da
operação foi divulgado até o fim da tarde. No início
da noite, o secretário de Segurança do Pio.
general Nilton Cerqueira, nomeou o delegado
Hélio Luz para dingira Divisão Anti-Sequestro
(DAS). (JT 141FSP311J8 1 e 19/06 1 e 16)

Prisão de executivo
O promotor Marco Antônio Ferreira Lima, da 4-
Promotoria Criminal de São Paulo. pediu ontem a
decretação da pnsão preventiva do presidente da
Philip Morris do Brasil. o norte-americano Richard
Sucre. Ele também preside outras cinco empresas
do grupo no Pais. como Kibon e Q -Refresco.
Sucre e mais seis diretores da unidade brasileira
São acusados de espionagem industrial contra três
ex-funcionários que abriram empresa concorrente
(Renato Lombardi - OESPC1)

Tráfico de órgãos
A exumação do corpo do menino Eduardo
Fernando Fel'ciano de Oliveira, de um ano, que
morreu no dia 4 de maio no Hospital São Camilo.
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xemplo de	 esse bloco comerciai. rormaoo por csiauua uni-

prosperidade dos, Canadá e México. Sem contar que o Chile
Apesar da crise rnexica- também fará acordos coro o Mercosul e a União

na, que fez com que Européia,
analistas receassem por Excesso de divisas
todas as naes latino-
americanas o Chile	

Os empresários chilenos estão preocupados
com o excesso de divisas. O ingresso de capital

tinua sendo exemplo de cresceu 70%e lucros recordes com as exporta-
prosperidade no conti- çõ
nente. O pais desfruta de 	

es já produziram um superávit comercial de
USS 1,1 bilhão nos primeiros quatro meses do

trangeiras. inflação em queda e poupanca igual á ano, em parte por causa dos altos preços do

BRASIL	 de uni tigre asiático. 	
cobre e da polpa de madeira. Aumento no volu-
me de exportacões de cobre. vinho, salmão e

Crença estrangeira	 Números animadores 	 materiais impressos também contribuíram para o

A crise cambial do México não abalou a 	 A experiência de mercado no Chile começou há resultado,

confiança dos investidores estrangeiros no 	 vinte anos, ao contrário de seus vizinhos, dentre

mercado brasileiro de capitais Essa foi a 	 os quais os do Mercosul. Os avanços têm sido CURTAS
impressão deixada por integrantes do	 impressionantes O PIB deve manter o ritmo de

triternational Coordenating Committee (CC) 	 expansão de 6% como nos últimos cinco anos e . A inflação das duas primeiras semanas de

que reúne analistas do mundo inteiro Ontem 	 o total dos investimentos no pais subiu para 28% 	 maio no México foi de 2.18%. a menor taxa

eles participaram do seminário promovido pela 	 do PIB de 94 (ver tabela abaixo). A inflação, de	 quinzenal deste ano. Os dados foram divulga.

Asscciacão Brasileira dos Analistas do 	 28% em 1990, caiu pra 8,3 1/c por ano,	 dos pelo Banco Central. (FSP2-2)

Mercado de Capitas (Abamec), que
comemorou os 25 anos da entidade no Rio de
Janeiro, (GM 8-4)

ARGEWTIN4

Renault pára
A fraca demanda levou a Ciadea segunda
maior indústria automobilística argentina, a
interrompera produção dos veículos Renault
durante 11 dias. A licenciada não conseguiu
contornar a grave crise que afeta o setor. No
entanto, o grupo CAOA, importador oficial da
marca no Brasil, garante que a medida não irá
afetar a oferta do Renault 19 no Pais, (GM 1 e
C-2)

PARAGUAI

Demissão no BC
O presidente do Banco Central do Paraguai
(BCP), Jacinto Estigarribia, pediu demissão do
cargo, depois que foi revelada a sua
participao acionária em uma financeira do
país. O pedido de demissão de Estigarribia.
que também estava sendo processado junto
com diretores do BCP por um desfalque de
USS4 milhões na entidade emissora foi aceito
pelo presidente Juan Carlos Wasmosy.
segundo o boletim da Diretoria de Informações
da Presidência. (GMB-5)

NEWSpa
(LA	

per oca.=.2.c.2L.B.A_,L
A e p.- N	

__

wTADO
- Bãn.

MERCOSUL
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MÊXIÇO	 CHILE

Quedas na Bolsa Exemplo
Os rumores de que empresas mexicanas
estariam com dificuldades de pagar dividas de
curto prazo e divulgacão de uni alto índice
inflacionário na primeira quinzena de maio,
além da desvalorização do peso. Essas
noticias fizeram uma quinta-leira muito ruim
para o mercado de aes do México. A Boba
de Valores caiu 2,19%. em 2.000,11 pontos.
Repetiu a tendência de quarta-feira. quando o
índice PC registou menos 2.5%. (GMB-9)--	 -------------------------- - -- 	 crescentes reservas es-

MERCOSUL
A Agência Estado oferece o PlewsPaper
Mercosul gratuitamente aos assinantes do
NewsPaper que desejarem receber o pro-
duto. Essa cortesia tem prazo limitado e os
assinantes do NewsPper serão avisados
com antecedência quando deverá terminar.
Para cancelar a cortesia, basta ligar para
0800 1313. A ligação é gratuita.
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Estimativa

Reformas radicais
Enquanto a fuga de capital aro pânico obrigou a
Argentina a criar medidas austeras, a moeda do
Chile valorizou-se 71/c em relação ao dólar desde
19 de dezembro de 94. O modelo chileno, feito
por tecnocratas formados nos EUA. começou
com reformas radicais. Aos poucos os tecnocra-
tas adotaram um sistema híbrido distinto de se
proteger do capital especulativo

Investimentos diretos
Como consequência. o pais passou a receber
grandes somas de investimentos diretos. Ao
mesmo tempo suas empresas se expandem para
outros países da região. Paolo Fresco, vice-
chairman da General Eletric Co informa que a
empresa espera duplicar seu faturamento chile-
no, para USS 220 milhões este ano. Os chilenos
agora podem desfrutar dos mercados ao seu
redor', avalia Fresco.

Outros parceiros
Os analistas acreditam que o desempenho inter-
no do Chile e sua integração regional colocam o
pais numa situação confortável perante o Nafta.
Sua pujanca não depende do sucesso junto a

• A Venezuela liderou as exportações do Grupo
Andino no primeiro trimestre deste ano Ven-
deu USS 440 milhões em produtos da região.
um aumento de 56.4% sobre o mesmo perío-
do de 94. ('FSP2-2)

REUNL4O

O ministro do Turismo do Uruguai. Benito Stem,
participa hoje no Rio de Janeiro, ás 11h, de
reunião sobre a integração de sua área no Mer-
cosul.

SEMINÁ RIOS/FEIRAS

• Feira da Indústria Argentina - 7 a 11 de
junho - Local; Centro de Exposições de Cu-
ritiba (PR). Parque Bangui. Informações São
Paulo: (011) 259-0188, Curitiba' (041) 335-
3377, Buenos Aires: (0541) 315-
6574/6575/2118/2094.

• Seminário sobre a Legislação do Mercosul -
Locais: Maceió (AL) de 12 a 14 de julho.
Salvador (BA) de 17 a 19 de julho. Recife
(PE) de 19 a 21 de julho. Informações:
Fone/Fax; (071) 243-8050 e 358-1866

1	 OMODELOCHILENO
Crescimentoeconômico	 investimento de longo

em % d3 PIS	 prazoem US$ bilhões
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A preservação da com-
panhia como um todo e a
garantia da continuidade
das suas atividades, duran-
te o processo de
privatização, são dois dos
aspectos que preocupam a
direção da Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD), des-
tacados pelo seu represen-
tante, o gerente de Comu-
nicação Social, Luiz Paulo
Serrano. Ele falou ontem
para a Comissão Especial
que acompanha o processo
de privatização da Vale,
presidida pelo deputado
Anivaldo Coelho (PT), re-
petindo as palavras do pre-
sidente da empresa, Fran-
cisco Schettino, num pro-
nunciamento na Câmara
Federal, no último dia 10.

Apresentando uma qua-
dro da situação atual da
Vale, a maior empresa de
minério de ferro do mun-
do, com mais de 20% do
competitivo mercado inter-
nacional deste produto e
maior produtora de ouro da
América Latina, com 17 to-
neladas/ano, Serrano des-
tacou os quatro pontos que
a empresa considera essen-
ciais na sua privatização. O
primeiro diz respeito à par-
ticipação dos empregados,
que deve ser garantida na
operação de venda das suas
ações; o segundo trata da
venda da Vale na sua confi-
guração atual, pois "a
privatização não pode sig-
nificar a destruição da em-
presa que é, reconhecida-
mente, uma organização

saudável, competente e lu-
crativa".

O terceiro aspecto de-
fende a democratização do
seu capital, evitando a con-
centração do seu controle
nas mãos de setores
oligopolizados. E o último
aspecto aborda a necessi-
dade de se garantir a conti-
nuidade das suas ativida-
des empresariais durante o
processo de privatização,
considerando que a empre-
sa é dinâmica e com inú-
meros novos negócios em
estudos e discussões. "O
engessamento da Vale -
afirmou - seria lesivo ao
interesse de todos".

O presidente do Sindica-
to Metabase de Itabira, Mil-
ton Bueno, denunciou que,
por trás da privatização da
Vale, está em jogo uma ques-
tão mais séria que são as ri-
quezas da Amazônia, onde a
empresa tem as suas princi-
pais jazidas. "E a Vale tem,
sistematicamente, omitido
em seus depoimentos os nú-
meros relativos às reservas
de minerais nobres, que ela
detém nessa região, como
nióbio, urânio e outros" —afir-
mou o sindicalista.

Bueno afirmou ainda
que o temor maior dos fun-
cionários da empresa é de
que os grupos japoneses,
que já participam do capi-
tal da empresa, juntamente
com empresas australianas,
consigam, através de con-
sórcio, assumir o controle
da empresa. Ele afirmou
que, recentemente fez uma

visita às empresas japone-
sas que trabalham em par-
ceria com a Vale e, lá, os
próprios empregados des-
sas companhias estão sen-
do orientados pelas lideran-
ças sindicais a comprar
ações da Vale, quando o
processo de privatização for
iniciado. "Não temos ne-
nhuma garantia e nem uma
forma de deter a formação
de um consórcio ou mesmo
de um grupo informal, de
bancos, empresas e
trabahadores japoneses,
para adquirir o controle da
empresa" —afirmou Bueno.

Os deputados Geraldo
Nascimento e Ivo José, do
PT, fizeram pronuncia-
mentos criticando a
privatização da Vale e re-
forçando o convite do sin-
dicalista para o lançamento
do Movimento Nacional
contra a Privatização da
Vale, no próximo dia 2 de
junho, em Itabira. Partici-
param ainda da reunião os
deputados Arnaldo Penna
(PSDB) e José Henrique
(PMDrn.

.comissões

Comissão ouve representante
da Vale do Rio Doce

1	 -

1

Representante da Vale e
sindicalista debatem, com
deputados, os critérios da

privatização da Companhia
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Presidente do Banco do Brasil
	

Cardiominas: proposta de
poderá vir à Assembléia

	
incorporação em debate

A Comissão Especial desti-
nada a acompanhar o processo
de adequação e possível
enxugamento de agências do
Banco do Brasil em Minas Ge-
rais reuniu-se ontem e aprovou
três requerimentos que solici-
tam o comparecimento, à As-
sembléia, de dirigentes do Ban-
co do Brasil, funcionários, pre-
feitos e presidentes de Câma-
ras de cidades cujas agências
podem ser fechadas. Um dos
requerimentos é do deputado
Dimas Rodrigues (PP) e convi-

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria, sob a presidência do de-
putado Glycon Terra Pinto
(PP), aprovou ontem parecer
favorável do deputado
Cleuber Carneiro (PFL) ao
PL n° 1.644/93, de autoria
popular, que institui o Fundo
Estadual de Habitação, na for-
ma do substitutivo n° 2. O
projeto agora será votado em
2° turno pelo Plenário.

O deputado Marcos
Helênio (PT), responsável
pela leitura do parecer, ressal-
tou que o substitutivo não
contempla todas as proposta
originais, mas atende às dis-
cussões iniciais. O Fundo será
destinado à construção de
moradias para a população de
baixa renda, esta compreen-
dida como o segmento que
recebe até cinco salários míni-
mos. A prioridade será para os
que ganham até três salários
mínimos. O substitutivo pre-
vê, ainda, que o Fundo vai
incorporar o atual Programa
de Habitação Popular
(Prohab).

da o vereador e funcionário da
agência do Banco do Brasil em
Mato Verde, José Gilvandro
Leão Novato, para vir à Assem-
bléia.

Os outros dois requerimen-
tos, do deputado Almir Cardo-
so (PT), fazem convites ao pre-
sidente e ao superintendente
estadual do Banco do Brasil,
Paulo César Ximenes e Wagner
Eustáquio Guimarães Gomes,
ao conselheiro representante
dos funcionários no Conselho
de Administração do banco,

Henrique Pizzolato; além de pre-
feitos e presidentes de Câmaras
dos 71 municípios cujas agências
encontram-se ameaçadas de fe-
chamento. No caso desse convi-
te, a solicitação deverá ser feita
por bloco de cidades de uma
respectiva região.

Compareceram à reunião os
deputados Almir Cardoso (PT),
que a presidiu, Olinto Godinho
(PL) e Dimas Rodrigues (PP).
Na próxima quinta-feira (1/6)
ocorrerá nova reunião da Co-
missão Especial.

A situação do Cardiominas
continua sendo discutida pela
Comissão de Saúde e Ação Social.
Na reunião de ontem, seus mem-
bros aprovaram requerimento do
deputadoJorge Eduardo (PMDB),
solicitando a presença do secretá-
rio-adjunto da Saúde, Cristiano
Canedo, e do diretor-presidente

A Comissão de Defesa So-
cial aprovou ontem, em turno
único, o requerimento n° 185/
95, do deputado Sebastião Cos-
ta (PFL), que solicita a exigên-
cia de licença de habilitação de
motorista profissional aos mili-
tares designados fiscais de trân-
sito. O requerimento recebeu
parecer favorável do deputado
Antônio Roberto (PMDB).

Foram aprovados mais oito
requerimentos durante a reu-
nião, presidida pelo deputado
Djalma Diniz (PFL) e da qual
participaram os deputados
Glycon Terra Pinto (PP) e Pau-
lo Schettino (PTB): n° 206195,
do deputado Gil Pereira (PP),

•painel

O cônsul-geral da
Espanha no Brasil, Víctor
Fagilde, fez ontem uma vi-
sita de cortesia ao presiden-
te Agostinho Patrús. Foi a
primeira viagem protocolar
do diplomata ao Estado, des-
de que assumiu o consula-
do, há um ano. Durante o
encontro os dois conversa-
ram informalmente sobre

do Cardiominas, Célio de Olivei-
ra, para que eles façam uma nova
explanação sobre a situação do
Cardiominas. O deputado Carlos
Pimenta (PL), que preside a Co-
missão, sugeriu também a realiza-
ção de um debate para que se
discuta a proposta de incorporação
do Cardiominas pela Faculdade

requer a reforma da cadeia pú-
blica de São João da Ponte; n°
324195, do deputado Paulo
Schettino, requer escolta ao
policial civil, nas audiências cri-
minais ou sessões dejulgamen-
to, por policiais de igual ou su-
perior hierarquia; n° 339/95, do
deputado Paulo Schettino, re-
quer o restabelecimento da Casa
de Custódia do Policial Civil.

E ainda: n° 401195, do de-
putado Kemil Kumaira
(PMDB), requer a instalação de
Posto Policial no bairro Colina
Verde, em Carlos Chagas; n°
405195, do deputado Carlos Pi-
menta (PL), requer a criação e
instalação da Delegacia da Cri-

política e comporta-
mento. No final, o côn-
sul ofereceu o livro "Lãs
Fuentes de Lã
Memorial!", com foto-
grafias de cenas históri-
cas e ilustrativas do povo
espanhol. Em retribui-
ção, o presidente ofere-
ceu-lhe o livro "Minas
de Liberdade".

de Ciências Médicas, via Univer-
sidade do Estado de Minas Ge-
rais. Também foram aprovados 28
projetos que dispensam a aprecia-
ção do Plenário. Participaram da
reunião os deputados Carlos Pi-
menta (PL), que a presidiu, Jorge
Eduardo (PMDB), Jorge Hannas
(PFL) e Marco Régis (PPS).

ança e do Adolescente em Mon-
tes Claros; n° 317195, do depu-
tado Paulo Schettino, requer a
inserção, nos anais da Casa, de
voto de congratulações com a
Associação dos Sevidores da
Polícia Civil; n'385/95, do de-
putado Carlos Pimenta, requer
envio de ofício ao secretário de
Segurança Pública, congratu-
lando-o por sua atuação no des-
fecho do seqüestro de Paula
Zamboni; e n°407195, do depu-
tado Paulo Schettino, requer a
inserção nos anais da Casa de
voto congratulações com o se-
cretário de Segurança e o chefe
do Deoesp pelo êxito na opera-
ção de resgate da adolescente.

Aprovado parecer favorável
sobre Fundo de Habitação

Alimentação Escolar
A Comissão também e do PR n° 190/95, da Co-

aprovou parecer do deputa- missão de Agropecuária e
do Glycon Terra Pinto, para Política Rural, que aprova a
votação em 2° turno, do PL alienação de terras
n° 51/95, do deputado Se- devolutas, em conformida-
bastião Helvécio (PP), que de com o disposto no artigo
cria o Fundo Estadual de 62, XXXIV, da Constitui-
Alimentação Escolar (Feae); ção do Estado.

Matérias apreciadas
A Comissão de Fiscaliza- que requer o envio do docu-

ção Financeira e Orçamentá- mento de quitação de débito
ria aprovou, também, em tur- de ICMS ao Poder Judiciário,
no único, cinco requerimen- para evitar que comerciantes
tos: n° 129/95, do deputado adimplentes tenham seus
Leonídio Bouças (PFL), que bens penhorados
requer a redução a zero da indevidamente; e n° 285/95,
alíquota do ICMS incidente do deputado Anderson
sobre a goma de resina; n° Adauto (PMDB), que requer
188/95, do deputado Kemil a inclusão de Programas de
Kumaira (PMDB), que re- Incentivos Fiscais compatí-
quer a implantação de distri- veis com as diferenças regio-
to industrial no município de nais e interestaduais na Pro-
Teófilo Otoni; n° 256/95, do posta de Lei de Incentivos
deputado Kemil Kumaira, Fiscais elaborada pelo Gover-
que requer a redução das no. Participaram também da
alíquotas de ICMS em Minas reunião os deputados Jorge
Gerais; n°265195, do deputa- Hannas (PFL) e Miguel Bar-
do Alvaro Antônio (PDT), bosa (PTB).

Cônsul da Espanha
visita Presidência

Defesa Social aprova, em turno
único, nove requerimentos



•plenário

Políticos e educadores prestam
homenagem a Darey Ribeiro

•plenário

Aprovados requerimentos
sobre plebiscitos em distritos

Requerimentos de
emancipação deferidos
• no 139195, do deputado Romeu Queiroz

(PTB), distrito de Quitinos, município de
Carmo da Paranaíba

• no 140195, do deputado Geraldo Santanna
(PMDB), distrito de Novo Horizonte,
município de Salinas

• no 141195, do deputado Carlos Murta (PP),
distrito de São Benedito, município de Santa
Luzia

• no 142195, do deputado José Henrique
(PMDB), distritos de Chonin de Cima de
Chonin de Baixo, município de Governador
Valadares

• no 143/95, do deputado Ivo José (PT), distritos
de Cordeiro de Minas e São Cândido,
município de Caratinga

• no 144/95, do deputado Geraldo Santanna
(PMDB), distrito de Berizal, município de
Taiobeiras

Retirada de tramitação
• requerimento da deputada Maria José Haueisen

(PT), solicitando a retirada de tramitação do PL
n° 44195, de sua autoria, que institui a Política
Estadual de Apoio aos Portadores de Deficiência.
O requerimento será incluído em Ordem do Dia
para fins do Art. 288 do Regimento Interno

Requerimentos aprovados
• da Comissão de Agropecuária e Política Rural,

solicitando que seja formulado convite ao
articulador nacional da Ação da Cidadania
contra a Miséria e pela Vida, sociólogo Herbert
de Souza, para que exponha o trabalho realizado
junto à sociedade civil

• do deputado Wilson Trópia (PV), solicitando à
Telemig que instale telefones públicos na
região do bairro Ribeiro de Abreu, em Belo
Horizonte

• do deputado Marcelo Gonçalves (PDT),
solicitando ao ministro da Saúde, Adib Jatene,
que aumente as AIHs para atendimento de
urgência nos hospitais da região metropolitana
de Belo Horizonte
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Adiamento
Foi adiada a votação, em 1°

turno, do PL n° 2195, do
deputado Marcos Helênio

(PT), que dispõe sobre a
construção de estação de

piscicultura em represa de
usina hidrelétrica a ser

implantada no Estado. O
motivo foi a falta de quórum.

meçou aqui e que se sente
realizado por contar com tan-
tos amigos nesta Casa. Con-
fessou seu amor pela história
e sua admiração por
Tiradentes e pelos ideais de-
mocráticos do povo mineiro.
O senador recebeu o título de
doutor honoris causa do reitor
da Universidade do Estado
de Minas Gerais (Uemg), Alu-
ísio Pimenta, que o saudou
lembrando as lutas em comum
dos dois por mudanças no sis-
tema educacional brasileiro,
antes e durante os anos da
ditadura militar.

O deputado Gil Pereira
(PP), que propôs a homena-
gem a Darcy Ribeiro, falou
sobre a trajetória do senador e
agradeceu as lições de
brasilidade dadas por ele. O
presidente da Assembléia,
deputado Agostinho Patrús
(PTB), ressaltou as realizações

do senador, como parlamen-
tar e ocupante de cargos de
relevo no Executivo, assim
como o trabalho no campo da
educação. "Mais do que o polí-
tico, o cientista e o intelectual,
destaca-se nele o cidadão que
nos dá um raro exemplo de
amor à vida e de crença em seu
país", completou.

A solenidade contou com
a participação do presidente
da Assembléia, Agostinho
Patrús (PTB); do secretário
da Casa Civil, Amílcar
Martins, representando o go-
vernador; da senadora Júnia
Marise; do deputado federal
Genésio Bernadino; do depu-
tado estadual Rêmolo Aloíse
(PMDB); do vice-prefeito de
Belo Horizonte, Célio de Cas-
tro; além dos reitores da
UEMG, Aluísio Pimenta; e
da UFMG, Tomás Arioldo da
Mota Santos.

O Plenário aprovou, on-
tem à tarde, 20 requerimen-
tos de autoria da Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização, contendo so-
licitação ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE) para rea-
lização de consulta
plebiscitária à população de
diversos distritos sobre sua
emancipação. Com esses, já
são 68 os requerimentos apro-
vados pelo Plenário sobre o
assunto.

Os distritos são Divisa Ale-
gre (município de Águas Ver-
melhas), Josenópolis (Grão
Mogol), Luislândia (Brasília
de Minas), Jenipapo (Fran-
cisco Badaró), Santo Antônio
do Retiro (Rio Pardo de Mi-
nas), Goiabeira (Conselheiro
Pena), Veredinha e Mendon-
ça (Turmalina), Córrego do
Ouro (Campos Gerais),
Ferruginha (Conselheiro
Pena), Cabeceira Grande
(Unaí), São Joaquim
(Januária), Vargem Alegre

Um público formado basica-
mente por trabalhadores-mirins
e faxineiros ocupou ontem, ao
meio-dia, o Teatro do Espaço
Político-Cultural, para acompa-
nhar uma palestra diferente. Pela
seriedade do tema e pela autori-
dade do palestrista, ninguém
poderia antever uma sessão de
gargalhadas com duração de qua-
se uma hora.

Mas esta foi a fórmula encon-
trada pelo deputado Wilson
Trópia (PV) para prender a aten-
ção dos inquietos garotos da As-

(Caratinga), Glaucilândia (ju-
ramento), Leme do Prado
(Minas Novas), Rosário da
Limeira (Muriaé), Tejuco
(J anuária), Riacho da Cruz e

O Plenário também apro-
vou, em l turno, o PL n'54/
95, do deputado Carlos Pi-
menta (PL), que dispõe sobre
a implementação de medidas
necessárias à prevenção e ao
tratamento do câncer de mama
e do câncer ginecológico. A
matéria foi aprovada com as
emendas n°s 1,2,3,5,6,7,8 e 9.
A emenda n° 4 foi rejeitada.

De acordo com o projeto,
o Estado deverá implementar
medidas necessárias para o di-
agnóstico precoce do câncer
de mama e ginecológico, as-
segurando tratamento cirúr-
gico curativo e reparador às
pacientes. A emenda n° 8 es-

sembléia e ao mesmo tempo pas-
sar uma lição de muito otimismo.
Contando uma parte de sua vida
pessoal, do seu sofrimento e das
dificuldades da pobreza, o depu-
tado, adepto do lema "eu posso,
eu consigo, eu sou capaz", mos-
trou como é possível lutar contra
as frustrações e viver de forma
mais feliz.

Para encerrar o encontro e
manter  "alto astral", foi mostra-
do ainda um vídeo com o
humorista Tom Cavalcanti, du-
rante um show de Roberto Carlos.

Levinópolis (Januária),
Abreus (Alto Rio Doce),
Martins Soares (município de
Manhumirim), São Vicente
(município de Baldim).

tende a todas as pacientes,
não apenas àquelas que o
médico recomendar, o acom-
panhamento psicológico, in-
cluindo tratamento fisioterá-
pico e assistência social. A
emenda n°9 obriga o Estado a
implementar ações preventi-
vas através de exames de roti-
na e complementares e de
medidas educativas que di-
vulguem a importância da pre-
venção. Já emenda n° 4, que
foi rejeitada, estabelecia que
o atendimento seria feito,
prioritariamente, em unidades
de saúde já integrantes do Sis-
tema único de Saúde
(SUS).

"Na vida, ter passado por
Belo Horizonte, e ter nascido
em Minas, faz muita diferen-
ça". Com essas palavras, Darcy
Ribeiro, mineiro de Montes
Claros, agradeceu a homena-
gem prestada pela Assem-
bléia, ontem, no Plenário. O
senador afirmou que o seu en-
contro com a civilização co-

moradores
Belo Horizonte
O deputado Alencar da
Silveira (PDT) pediu ao
governador Eduardo Azeredo
que tome providências para
melhorar a autonomia política
de Belo Horizonte. "BH não
consegue andar sozinha se não
contar com a ajuda do Estado",
observou. Segundo o
parlamentar, na audiência
pública da macrorregião
Central II, que aconteceu em
Itabira, nos dias 22 e 23,
nenhuma proposta do
município foi aprovada.
Alencar da Silveira ressaltou
que Belo Horizonte recebe
problemas de todas as regiões
do Estado, principalmente na
área de saúde. O deputado
pediu que, na votação do
Orçamento de 1996, seja
incluída uma emenda que
beneficie a capital do Estado.

Projeto sobre câncer de
mama é votado em l turno

•painel

Bom humor marca palestra para mirins



Araçuaí elege
fruticultura n

programa de..
roosta n° 1

Embora o asfalta- encontro. A geração de
merito de estradas tenha empregos foi um dos as-
motivado o maior núme- pectos destacados pelo
ro de propostas na audi- vice-governador Walfrido
ênciadeAraçuaí, no Vale Mares Guia, que está no
dojequitinhonha, a cria- programa"Assembléia
ção de um programa te- informa" de hoje, que vai
gional de fruticultura foi ao ar nas emissoras do
eleita a proposta a° 1 do Interior.
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mal informa na tv e no rádio
	 •mesa da assembléia

CPI visita Norte de Minas
No próximo mês, os mem-

bros da Comissão Parlamentar
de Inquérito que apura denúnci-
as de prostituição infantil vão
ouvir o depoimento de pessoas
envolvidas com a questão do
menor no Norte de Minas. Um
dos primeiros convidados foi o
jornalista Luis Ribeiro, autor de
várias reportagens sobre tema. A
existência de quadrilhas organi-
zadas na região está preocupan-
do o deputado Durval Angelo
(PT), que está no programa "As-
sembléia Informa" dessa sexta-
feira, que vai ao ar nas emissoras
da Capital.

Presidente
Agostinho Patrús

12-Vice-Presidente
Wanderley Ávila

22-Vice-Presidente
Sebastião Navarro Vieira

39-Vice-Presidente
Paulo Pettersen

12-Secretário
Rêmolo Aio íse
22-Secretário

Maria José Haueisen
39-Secretário
Ibrahim Jacob
42-Secretário

Ermano Batista
52-Secretário
Antônio Júlio

SECRETARIA
Diretor-Geral

Dalmir de Jesus
Secretário-Geral da Mesa

Paulo Rubens Navarro Vieira
•programação
1V—CAPITAL	 MG.
Tema: Prostituição Infantil
Entrevistas: jornalista
Luis Ribeiro; deputado
Dimas Rodrigues (PP),
auto da CPI; deputado
Antônio Andrade (PMDB),
presidente CPU; deputado
Marrcelo Gonçalves
(PDT); deputado Durval
Angelo (PT), relator da
CPI.

deputado Romeu Queiroz,
líder do Governo;
deputado Agostinho
Patrús, presidente da AL-
MG.

TV - INTERIOR
Tema: Audiência Araçuaí
Entrevistas: Edson
Figueiró, presidente da
AMEJE; deputado José
Bonifácio, coordenador
da audiência; deputada
Maria JOsé Haueisen (PT);
Walt rido Mares Guia, vice-
governador de Minas;
deputado Romeu Queiroz,
líder do Governo;
deputado Agostinho
Patrús, presidente da AL-

RÁDIO
Tema: Audiência Araçuaí
Entrevistas: Edson
Figueiró, presidente da
AMEJE; deputado José
Bonifácio, coordenador
da audiência; deputada
Maria JOsé Haueisen (PT);
Waif rido Mares Guia, vice-
governador de Minas;

(Globo Juiz de
Fora 12h54min;
TV Triângulo
Uberlândia
1 2h58min; TV Sul
de Minas Varginha
112h54min; TV
Leste Governador
Valadares
112h54min; TV
Montes Claros
112h54min; TV
Pontal ltuiutaba
112h54min; TV
Jaguara Araxá
12h54min); TV
Regional Uberaba
12h, TV
Parana íba
U b  rlândia
18h50min e TV
Tiradentes Juiz de
Fora 1 Bh50min)

(Altaneira (EM) 20
horas; Alvorada
(FM) 20h45min;
América (AM)
11h40min; Ante-
na-1 (FM)7 horas;
Atalaia (AM) 20
horas; BH (FM) 7
horas; Capital
(AM) 118h55min;
Cidade (FM)
20h30min; Cultu-
ra (AM) 21 horas;
Dei Rey (FM) 8
horas; Extra (FM)
7 horas; Globo
(AM) 19 horas;
Guarani (AM) 9
horas; Guarani
(FM) 20h30min;
Itatiaia (AM) 21
horas; Inconfidên-
cia (AM) em 3 ho-
rários: 8h30min,
l2h58min e
23h27min;
Transamé rica
(FM) 7 horas e Lí-
der(FM) 20 horas)
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