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I
agenda
9 horas

• Visita de um grupo de alunos do curso de Direito da PUC/MG (Salão Nobre)

14 horas

• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

• Entrevista coletiva com a prefeita de Betim, Maria do Carmo (PT) - assunto: a
suspensão da CPI na Câmara Municipal do referido município (Sala de Imprensa)

ESPAÇO POLÍTICO-CULTURAL

Pastoral quer
CPI para
investigar

tortura
(Pág. 3)

Teatro

21 horas - show musical com Paulinho Monta e Serginho 011y

ordem do dia
A Reunião Ordinária Deliberativa

destina-se à apreciação das seguintes
matérias:

- discussão e votação de pareceres e
votação de requerimentos;

- votação, em turno único, do veto par-
cial à Proposição de Lei n° 12.299,

que cria assessoria de comunicação social
na estrutura das secretarias de Estado e da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
e no Gabinete do vice-governador do Esta-
do e dá outras providências;

- votação, em turno único, do veto parcial à
Proposição de Lei n° 12.301, que reorgani-
za a Universidade Estadual de Montes Cla-

ros e dá outras providências;
- votação, em turno único, do veto parcial

à Proposição de Lei n° 12.306, que
dispõe sobre a Universidade do Estado
de Minas Gerais e dá outras providên-
cias;

- discussão e votação de pareceres de
redação final.

plenário
Tribunais e prefeituras
participarão das Audiências

Na Reunião Extraordinária de terça-
feira (30/08), os deputados aprovaram, em
2° turno. por 49 votos favoráveis, a PEC n°
40/94, do deputado Elmo Braz (PP), que
acrescenta parágrafo ao artigo 157 daCons-
tituição Estadual. Ele inclui o Tribunal de
Justiça. o Tribunal de Contas e as prefeitu-
ras municipa is como partícipes das
Audiências Públicas Regionais realizadas

anualmente pela Assembléia Legislativa.
Os deputados votaram todas as matérias

da pauta. Por 30 votos a favor, dois contra e
oito votos em branco, foi mantido o veto total
do governador do Estado à Proposição de Lei
12.292, que cria o Programa Mineiro de
Incentivo à Pecuária de Leite. Por 36 votos a
favor e três contra, ficou também mantido o
veto parcial do governador do Estado à Pro-
posição de Lei Complementar n° 36, que
dispõe sobre a Organização do Tribunal de

Contas do Estado.
Foi aprovado em 1° turno o PI- n'2.108/

94, do governador do Estado, que fixa a
tabela de vencimento de cargo de classe de
professor do quadro do Magistério e, em 2
turno, o PI- n° 1.650/93, da Comissão de
Defesa do Consumidor, que dá nova reda-
ção ao artigo li da Lei 977. de 17/9/1927.
da Caixa Beneficente da Guarda Civil, O
projeto foi aprovado com as emendas de
números 1 a 6.
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comissões NEWSpaper
Para cO!IteÇ(.ir ri dia Lein t/i/orr,t (Lido

Icatu.
Banco de Excelência

Comissão elege presidente,
vice e designa relator

A Comissão Especial destinada a emitir
parecer sobre o veto parcial à Proposição de
Lei n° 12.352, ex-PLn°2.017/94, de autoria
do covernaclor do Estado, reuniu-se, na noite
de terça-feira, para eleger o seu presidente,
Geraldo Rezende (PMDB); o vice, Péricles
Ferreira (PSDB): e o relator da matéria,
Márcio Miranda (PP). Participaram da reu-
nião os deputados Geraldo Rezende, Márcio
Miranda e Baldonedo Napoleão (PSDB).

Projeto de construção de
passarela tem veto rejeitado

A Comissão Especial responsável pela
análise do veto total à Proposição de Lei n°
12.341, ex-PL n° 1.660, do deputado Célio
de Oliveira (PTB), opinou pela rejeição do
veto, conforme parecer do relator, designa-
do na mesma reunião de terça-feira à noite,
deputado Jorge Hannas (PFL). A proposi-
ção dispõe sobre a construção de passarela
para pedestre em rodovia estadual. Foram
eleitos presidente e vice da comissão, res-
pectivamente, os deputados Alvaro Antônio
(PDT) e Ambrósio Pinto (PP). Participaram
da reunião os deputados Álvaro Antônio,
Francisco Ramalho (PSDB) e Jorge Hannas.

Comissão mantém veto a
projeto de pesagem de gás

Os deputados que compõem a Comissão
Especial para emitir parecer sobre o veto à
Proposição de Lei n° 12.338, ex-PL n° 1.762/
93. do deputado Simão Pedro Toledo (PTB),
aprovaram parecer pela sua manutenção. O
projeto dispõe sobre a pesagem obrigatória
de recipeinte de gás liquefeito de petróleo à
vista do consumidor. Na mesma reunião,
foram eleitos presidente da comissão.
Baluonedo Napoleão (PSDB): vice-presi-
dente. Célio de Oliveira (PTB). e relator da
matéria. Márcio Miranda (PP). Participa-
ram ua reunião os deputados Baldonedo
Napoieão, Márcio Miranda e Geraldo

Rezencie (PMDB).

Contribuintes endividados
poderão ser anistiados

A Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária reuniu-se duas vezes na
manhã de ontem. Na primeira reunião foi
aprovado o parecer de 10 turno - apresentado
pelo deputado Baldonedo Napoleão (PSDB)
- sobre o PI- n°2.161/94, do governador do
Estado, que dispõe sobre a quitação de cré-
dito tributário nos casos que especifica. O
projeto concede anistia fiscal aos contribu-
intes em dívida com o ICMS até a data de 30/
07/94, desconsiderando as multas inciden-
tes sobre os débitos contraídos até essa data.
O parecer foi aprovado com as emendas de
n°s 1 a 7, sendo que a emenda n° 4 foi
aprovada na forma da subemenda n° 1, de
autoria do deputado Raul Messias (PSB). A
subemenda propõe que não sejam isentos os
contribuintes que devem ao Estado pelo não-
cumprimento de programas do IMA (Institu-
to Mineiro de Agropecuária) - especifica-
mente, os produtores agropecuários multa-
dos por não vacinarem o gado contra a febre
aftosa - e pede o mesmo para os responsá-
veis pela queima de vegetação nativa. A
reunião foi presidida pelo deputado Antônio
Júlio (PMDB) e dela participaram os depu-
tados Romeu Queiroz (PTB), Geraldo
Resende (PMDB), Ajalmar Silva (PTB).
Mauro Lobo (PL), Ailton Vilela (PPR),
Baldonedo Napoleão (PSDB), Raul Messi-
as (PSB), Marcos Helênio (PT), Roberto
Carvalho (PT), Antônio Pinheiro (PSDB).
João Marques (PP), Adelmo Carneiro Leão
(PT), Agostinho Patrús (PTB). Cleuber Car-
neiro (PFL) e Ermano Batista (PL).

Na segunda reunião, presidida pelo de-

putado Baldonedo Napoleão (PSDB), fo-

ram aprovados pareceres de 2° turno sobre o

PI- n° 783/92, do deputado Simão Pedro

Toledo (PTB), que autoriza o Poder Execu-

tivo a permutar imóvel com o município de

Heliodora - relatado pelo deputado Márcio

Miranda (PP); sobre o PI- n° 1.097/92, da

deputada Maria José Haueisen (PT), que

dispõe sobre normas de adaptação de prédi-

os públicos, a fim de assegurar o acesso

adequado aos portadores de deficiência, de

acordo com os princípios constitucionais -

relatado pelo deputado Baldonedo Napoleão;

e sobre o PL n°1.583/93, do deputado Arnaldo

Canarinho (PSDB), que concede o paga-

mento das taxas mínimas de água e de ener-

gia elétrica às entidades assistenciais e soci-

ais - relatado pelo deputado Antônio Júlio

(PMDB). Também em segundo turno foram

aprovados pareceres sobre os Projetos de

Resolução n°2.074/94 (relatado pelo depu-

tado Márcio Miranda) e n°2.141/94 (relata-

do pelo deputado Ailton Vilela), ambos da

Comissão de Agropecuária e Política Rural,

e que aprovam alienações das terras

devolutas que especifica. Foi aprovado ain-

da o parecer de ]'turno sobre o PI- n° 1.950/

94, do deputado João Batista (PDT), que

estabelece a obrigatoriedade da realização

de exame odontológico gratuito em alunos

da pré-escola e do primeiro grau da rede

pública estadual (relatado pelo deputado

Ailton Vilela). Participaram da reunião os

deputados Ailton Vilela (PPR). Antônio

Júlio(PMDB) e Márcio Miranda (PP).

Percentual de aumento
deverá ser expresso em conta

Presidida pelo deputado Tarcísio
Henriques (PMDB) e com a presença dos
deputados José Laviola (PMDB). Ermano
Batista (PL) e Ibrahim Jacob (PDT). a Co-
missão de Administração Pública aprovou
os Projetos de Lei n° 1.655/93, do deputado
Anderson Adauto (PMDB), que torna obri-
gatório o registro, na conta de consumo, do
percentual do aumento tarifário praticado
por empresas concessionárias de serviço
público que atuam no Estado, e n° 1.953/94,
do deputado Tarcísio Henriques (PMDB).
que dá nova redação aos artigos 10, 2°, 3°c
4° da Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de
1987, e dá outras providências (reduz o
prazo de apostilamento de 10 para cinco
anos).

Dir. Resp.: Rodrigo Mesouita

MANCHETES

O ESTADO DE S. PAULO OESP
J Cardoso tem o dobro dos votos de Lula
J Governo eleva salário minimo para

RS 70.00
J Medidas vão facilitar remessas de dólares

jornal da tarde	 jt
J GaIlup; FHC deixa Lula mais longe
J Seis medidas em defesa ao dólar
J IRA abandona as armas e quer a paz

FOLHA DE S. PAU-LO	 FSP
J Vantagem de FHC se estadiliza
.J Bolsas têm em agosto meinor desempenflo
J Após 25 anos. IRA anuncia cessarfouo

GAZETA MERCANTIL (iM

J CMN aprova novas regras para o câmbio

JORNAL DO BRASIL	 JB

D Ricupero condena reajustes mensais
Li Itamar aponta erros na venda de estatais

O GLOBO	 OG
Li Candidatos do PMDB vão aderir  FH
Li Governo anuncia pacote para deter queda

do dólar

E$TADÃONOAR
DISQUE 900-0700 (SP)

Indicadores e noticias em canada nor
ligação., RS 1.50

24 horas por dia no Estado S. Paulo

Correio Riaziliense	 DF
Li FHC cresce apesar da inflação

Zero Hora	 RS
J EH entra em setembro 22 pontos à frente de

Lula

Esilido de Minas	 MG
Li Consuflorde Clinton assessora FHC

O Popular	 GO
(J Preços caem 11,53% em dois meses do real

O Povo	 CE
D Governo faz ajustes no plano

(aze1a do Povo	 PR
Li Real derruba previsões pessimistas

ACiltica	 AM
D TCU faz devassa em projeto polêmico

A Noticia	 SC
J Lula perde votos para Cardoso

Jornal do Comrnércio	 PE

Maioria de 5,4% garante hoje vitória de FHC
sem segundo turno
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ACONTECE NESTA QUINTA

Salário mínimo	 Grande". Os empresarios Paulo Vilfares

A partir de hoje. o salário mínimo vale RS 	 Villares), Eugênio Staub (Gradiente) e Rolim
7000. Mais informacóes na Economia	 Adolfo Amaro (T.AM) serão alguns dos

premiados. A solenidade será na Sociedade
Mudanças no cambio	 Hípica Paulista (SP)
Entram em vigor novas regras para
desregulamentação do câmbio. Economia 	 Canada e Nafta

Programa de privatização
Os ministros Rubens Ricupero (Fazenda),
Alexis Stepanenko (Minas e Energia), Beni
Veras )Flanelamento) e Henrique
Hargreaves (Casa Civil) se reúnem para falar
sobre o programa de privatizacão do
governo Economia

Ações da Odebrecht
A Odebrectit Química coloca à venda
10,99 das ações preferenciais que detem
na Unipar (holding do setor petroquimico). O
leilão sera centralizado na Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro (BVRJ).

Câmara calçadista
O Ministério da Indústria, Comércio e
Turismo reúne a câmara setorial para
debater o setor de couros e calcados

Empresário do ano
A Federação das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo e Associação
Comercial de São Paulo entregam as 20h o
Prêmio "Empresário do Ano" Será no
Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.

Pense Grande
O Banca Muitiplic homenageia 30
empreendedores com o Troféu "Pense

MERCADO RNANCEIRO 	 por Àngela snyenceu,t

Volume de negócios cai nas bolsas
Mesmo garantindo o primeiro lugar no 	 Ricúpero e a Banco Central quanto as
ranking da rentabilidade em agosto. as	 cadernetas de poupança e a suspensão do
bolsas de valores não demonstraram a 	 leilão de venda da participação minoritaria da
mesma vitalidade ontem. Na Bovespa o 	 Petroquisa na Copene. O mais
volume de negócios recuou 30% e o índice 	 surpreendente. no entanto, foi a constatação
caiu 0,93%, enquanto o IBV foi negativo em 	 de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
1.2%. Em agosto o ganho dos investidores	 para 1995, aprovada na véspera pelo
em ações chegou até a 36% era dólar. Isso	 Congresso, prevê correção monetária para
não conseguiu aliviar o clima tenso no 	 as contas do governo. Quanto à reunião do
mercado, provocado principalmente pela	 Conselho Monetário Nacional (CMN), que
possibilidade de um pacote de medidas de	 prometia incentivos à poupança e
ajuste do plano real após o 1 11 turno das	 cerceamento ao consumo, foi frustante. Nada
eleições, as divergências entre o ministro 	 de importante foi decidido nesse sentido.

INDICADORES

DÓLAR

Comercial	 Paralelo	 Turismo
30108	 R$ 0.686	 RS0.887	 R$0.90	 RS0.91	 R$0.88	 R$0.911
31108	 RS 0.1387	 RS0.889	 R$0,90	 RS0,91	 RS 0.88	 R$ 0,91
31108	 Cotação do Rio deJaneiro	 R50,89	 P$0,91	 PS0,90	 RSO,90

VALORES OEREFERNClA	 1	 [	 MERCADO FINANCEIRO

Salàio Minimo - setentro	 RS 70,00	 IbOVESPA: baixa 0.93. vol, R$ 28172 milhões
IDRM - 31/08	 163760716	 IBVRJ: baixa 1.20%. volume de AS 50.529 milhões

M	 Ouro BM&F: (31/08) P511260, alta de 0.27't
Ulir en,/Senibro	 AS 0.6207	 CDB Pós iR: (31/08)153 dias, 16,00X/17,00't,
URV (30/06)	 CPS 2.750,00	 CDB Pré: (310) 30 dias 55,6796156,80%
IPC Api 3' qua&ssemarn de agosto	 2.86%	 Poupsiça 4011091 2.6418%

O ministro do Comercio Internacional co
Canadá. Ray MacLaren. faz palestra as
12h30 sobre o tema "Importáncia do Canadá
como Parceiro Comercial do Nafta' na sede
da Fiesp (SP).

Fim da violência
O Exército Republicano Irlandês (IRA)
decidiu suspender a Qartir de hole, suas
atividades terroristas. Mais informações na
Internacional

Sem-Terra
Operação da Policia Militar deve retirar cerca
de 500 pessoas q ue invadiram ontem a
fazenda Jangada. em Getulina (SP)

Mostra de cinema
Começa rio Rio a b Mostra Banco Nacional
de Cinema, corri a anresentação de The
Burning Season', baseado na vida de Chico
Mendes, Será o primeiro dos 217 filmes que
serão apresentados no evento.

Futuro da informação
O diretor do programa News ia the Future'.
Jerome Rubin, faz palestra ás 14h no
auditório do Estado na abertura do 5-Curso
de Jornalismo Aplicado Rubin está no Brasil
a convite da Agência Estado
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ECONOMIA

Câmbio mais flexível
O Conselho Monetário Nacional (CMN)
aprovou ontem seis medidas que
desregulamentam a remessa ce dólares ao
Exterior. Com isso, o governo espera evitar
nova desvalorização do dólar. Continua em
discussão a criação de fundos que permitam
ao residente no Pais a com p ra de títulos da
dívida externa brasileira negociados no
mercado internacional (OESP 1 e 811JT
71FSP 2-7/GM 1 e 16/JB Eco 3100 1 e 24).
São as seguintes as medidas a p rovadas pelo
CM N
1- Acabou a exigência de guia de importação
para contratar câmbio:
2- Autorizou a antecipação de oagamentos de
empréstimos tomados no Exterior
3- Permitiu a liquidação futura em qualquer
operação cambial;
4- As operações com prazo acima de 360 dias
podem ser totalmente financiadas;
5- O limite de remessas p ara investimento no
Exterior passa a ser de USS 5 milhões, sem
análise previa do Banco Central;
6- As pessoas jurídicas também já podem
comprar imóveis no Exterior.

Medidas não resolvem
Os analistas não acreditam que as medidas
aprovadas pelo CMN provoquem a alta do
dólar. Para o presidente da Associação
Nacional do Câmbio e Ouro (Anoro). Natan
Bianche, o cenário político-econômico
desestimula a procura pela moeda
norte-americana. Ele acredita que a vitória de
Fernando Henrique Cardoso trará
investimentos estrangeiros e. portanto,
elevação do saldo cambial. (OESPBI/GM 17)

INDICES FIPE-ESTADAO

OaitS . 9,46%	 ~-4,15%
30108 . (-0,61 )%	 301i)8 -0,00%
311DB - (- 0,82)%	 31108-0,00%

Irlanda em paz
O fim da guerra na região do tister, prometido
pelo IRA em documento divulgado à imprensa
ontem, pode reunificar a Irlanda do Norte e a
República da lrf anda. O governo britânico
admite a participação do IRA nas decisões
políticas, se o cessar-fogo for definitivo. O
Exército Republicano Irlandês quer a libertação
de ativistas presos e a retirada dos soldados
britânicos do Uster. (OESPA22JJT 101F8P
2-1010M21J8 1  161OG 1e21)

Refugiados cubanos
A guarda cedera norte-amercaria está
resgatando número recorde de balseitros cubanos:
20 mil exilados chegaram ilegaente aos EUA no
mês de agosto. O &do pode aumentar nos

Erros na privatizaçào
O presidente Itamar Franco afirmou ontem
que havia suspeita de irregularidades no
processo de privatizacão da Companhia
Fetroquimica do Nordeste (Copene). O
processo foi suspenso por decisão do
presidente. que não quis dar detalhes das
suspeitas. O ministro da Casa Civil, Henrique
Hargreaves. amenizou, dizendo q ue as
irregularidades se referem a questões legais
ainda não definidas, (OESP B71JT91FSP
2-810M 1 e 61J8 1 e Eco 1)

"É urna idéia minha,
de leigo

Ministro Rubens Ricúpeio. soore a nova poupança

Não aos reajustes mensais
O ministro da Fazenda, Rubens Ricúperõ,
criticou ontem a reivindicação dos
metalúrgicos de São Paulo de reajustes
mensais de salário. Segundo o ministro, a
proposta é "a forma mais segura de fazer
naufragar o Plano Real. Os repasses
concedidos nas datas-base, admitiu Ricúpero,
não poderão ser evitados, mas as empresas
serão punidas se concederem reajustes
antecipados (OESP 831JT 71FSP 1-5/GM
8/28 1 e 15100 26)

Mínimo sobe para R$ 70
O governo aprovou ontem o aumento de
8,04% no salário mínimo. A partir de hole. O
valor passa de AS 64,79 para AS 70,00. O
Plano Real çrevia o reajuste apenas em maio,
mas o presidente Itamar Franco atendeu a
reivindicações sindicais e pressões do
Congresso. OESP 1 eBô/JT7/GM6/JBEco
5/OG 1 e 26)

Reajustes com repasse
O diretor interina de Economia da Fiesp,
Feres Abujamra. disse ontem que os
aumentos salariais serão repassados para os
preços, mesmo os concedidos com base no
[PC-r. Segundo Abulamra, há indústrias com
margens de lucro achatadas e sem condições
de absorver os reajustes salariais, (FSP 1-6)

próximos dias, pois as negociações entre EUA e
Cuba, a partir de hoje, devem dificultar a salda
de novas balsas (OESPA21/JT 1 1/C21). Os
sete refugiados que chegaram segunda-feira a
Salvador virão para São Paulo. (FSP2-9)

Retirada de tropas
O governo russo encerrou formalmente ontem a
Permanência militar. de quase cinco décadas,
nos países bálticos, Letónia e Estónia, e na
antiga Alemanha Oriental. As tropas de Mascou
ainda permanecem perto das fronteiras com as
ex-repúblicas bálticas, com a justificativa de
garantir o respeito aos direitos das minorias
russas. (0ESPA24/JT 111FSP2-9/0Á421Q020)

Papa vai a Sarajevo
O Papa João Paulo II deve visitar Sara jevo, na

.e84% e 82% res pectivamente (Nelson
B/Irer— FSP 1-6)

Indústria cresce 0.9%
O Indicador do Nível cc Atividade (]NA) da
indústria apuracolpela Fiesp apontou
crescimento de09% em julho, em relação ao
meo perr iodo de 1993. e de 0,3% em
retacão a junho oeste ano. Esse resultado
reilete a recuperação rias vendas nesse
penedo, de 0.9%. O I p ea prevé crescimento
de 1 9% no P18 nos úit;mos três meses do

ana. ,OESP 88 e B51JT 91FSP 2-8/OM 1 e )

Cautela na aplicação
Osespeciahstas em mercado recomendam
cautela ao investidor na hora de escoiher o
tipo de, aplicação. A excectativa é que os
funeos de commodities e de renda fixa Dl
searn as melhores opcães na arca de renda
tra Isto porque a variação das índices de
nttão e o aumento do consumo pode
obnaro governo a elevar as taxas de IUÍOS
dwaitreo mês. (OESP 1 e 84)

Juros expostos
ACâmara dos Deputados aprovou ontem
pro	 de lei do deputado Jose Serra que
oo comercio a informar a taxa de juro
mensal e outros encargos financeiros cobrados
rias vendas a crédito. Os juros também devem
ser informados ni publicidade dos produtos. O
prolielo ainda vai ao Senado O ministro Rubens
Riciiro pediu empenho na aprovação da lei.
iOESP'B3/JT 71FSP 2-8/GM 61J8 Eco 6100 22)

Curtas
• O preço da cesta básica do paulistano caiu

4,15% em agosto, segundo cálculos ia
)hnDieese-. Ontem, a cesta caiu 0.31
passando a custar AS 97.70. ('JT9)

• A Petrobrás ofereceu ontem 13.39% de
reaJste aos seus funcionários. O Sindicato
dos Petroleiros. cuja categoria tem data-base
em setembro. reivindica 1%. (OESP
85FSP 1-64M 8)

snia-Herzeçovina. no próxima dia B. A
decisão, divulgada pela rádio Saralevo, teria
sconfirmada durante reunião com lvo
K~ membro do governo da Bósnia.
Scadi franceses da ONU comecaram ontem
a jeparar o acesso a uma igreja que devera ser
isada pejo Papa. (FSP2-9)

Irlegralistas expulsos
AFiça expulsou 20 dos 26 argelinos acusados
desmrzar com os extremistas da Frente
1na de Salvação, da Argélia. Os integralistas
abanos estavam detidos há quase um mós em
utnral na cidade de Folenibray, região de
Ama Omo francês também fechou os três

que mantinha na Argélia editultau a
sXnçáo de VEIO de entrada no pais para os
isgeinos. (OES°A24/JT 11FSP2-9)

POLÍTICA

Cardoso cresce
A última p esquisa do Instituto Gallup aponta
um novo crescimento de Cardoso. Ele tem
42.8% das intenções devoto, o dobro de
Lula, que caiu para 21% Segundo o
levantamento, feito entre os dias 25 e 30.
Cardoso vanharia já no primeiro turno. Tem
quase 6 pontos porcentuais a mais que a
sorna das intenções de voto de todos os
outros candidatos. (OESP 1 eAl6/JT 1 e 3)

Lula sem os pobres
Cardoso ganha de Lula tambem entre os
eleitores das classes C  0. de menor poder
aquisitivo. Cardoso tem 44 9% nas classes O e
Lula 19.9%. Na D, o tucano tem 377% e 
petista 21.7%. Cardoso tem mais que o dobro
das intenções devoto de Lula na classe C.
onde sua vantagem é mais folgada que na D.
(OESPA17/JT 1 e 3)

Dossiê petista
O presidente do PT, Rui Falcão, disse ontem
que Lula divulga amanhã um dossé com
provas de uso da máquina ao governo para
favorecer Cardoso. Segundo Falcão, o
documento envolve a Presidência e alguns
ministros. Lula disse ontem que apóia o pacote
de medidas do governo a ser votado no
Congresso após o primeiro turno para garantir
o Plano Real. (0ESPA91J161FSP Esp 4/GM
61118 7/063)

Osíris pode voltar
Cardoso convidou o ex-secretário da Receita
Federal Osiris Lopes Filho para integrar seu
governo. O anúncio foi feito por Osíns depos de
reunião cem o tucano. Se Cardoso ganhar as
eleições, Osiris será ministro-chefe da Secretaria
da Administração Federal, (0ESPA41JT51FSP
Esp 3IGM 71J8 2)

GERAL

Tietê poluído
O Rio Tietê (SP) ainda é um esgoto a ceu
aberto, afirmou o biólogo Samuel Roiphe
Barreto. coordenador do projeto União
Pró-Tietê, ao divulgara resultado da análise
das águas coletadas na região metropolitana.
O Tietê, que está sendo limpo pelo governo
estadual, tem 60% de poluição causada por
esgotos domésticos e nível de deletos
industriais 40 vezes maior do que o desejável.
(OESP 1 e C3/JT6B/GM 13)

Demolição de madrugada
A Prefeitura do Ao demoliu durante a madrugada
de ontem as 83 casas construídas ilegalmente na
Via Parque, na Barra, Zona Oeste. Os invasores
foram despelados anteontem. Situadas às
margens da Lagoa da Tijuca, as casas haviam
sido lacradas por oficiais de Justiça no dia
anterior. Os invasores foram levados para um
conjunto em Jacarepaguá, também na Zona
Oeste. (JT8B/OG 1 e 16)

Sangue contaminado
Existe o risco deter havido contaminação pelo
vírus da hepatite C nas pessoas que receberam
transfusões de sangue antes de 1991. Esse

N1CWSPapr
Editor Ada3trto WodianerM&condes
Sub.dftor José Pauto Borges
Edftores.Meiatente.e A1nd, FaIa.
Otáudia Mistler,. Helio Gana Neto,
Muel Lume Caseiro, M6nroaRaulaa'
sgva.
OpçèeLTR Roberto (1 dow~;:

Desmentido tucano
A notícia de coe James Carville, consuitor do
presidente aos EUA 8ill Clinton está
colaborando na campanha tucana gerou
confusão no comité do candidato. O presidente
do PSDB. Pimenta da Veiga, disse que este
tipo de assessoria é muito normal" Cardoso,
por sua vez, disse não ter nennuma informação
sobre o assunto. iFSP Esp 31J8 1 e 31O5)

as graças de
Deus, estou tio

Presidente Itamar Franco.
sobre o término de seu governo

Orçamento sem voto
For não abrir mão das 15 mil emendas o
Congresso decidiu ontem adiar para depois
das eleições a vota ção do Orçamento da
União deste ano. Os lideres partidários
tentaram votar ainda ontem a penas o projeto
original do governo, mas foram derrotados. O
governo enviou ontem ao Congresso o
orçamento de 95 A proposta prevê despesas
de AS 25746 bilhões (0ESPA41JT61FS12
1-6/JB 2)

Plano contra fome
O candidato do PSDB à Presidência, Fernando
Hennque Cardoso, quer oficializar o programa
de combate à fome comandado pelo sociólogo
Herbert de Souza. o Betinho Será a principal
ação emergenoal de seu eventual governo. A
versão ampliada do projeto de Betinho já foi
batizada de Programa Comunidade Solidária e
consumirá USS 4 bilhões por ano (OESP
A5/JT 5)

Natureza do miolo
O livro q ue Cardoso usa na televisão para

vírus causa cirrose e câncer no fígado. A
doença leva entre 15 e 20 anos para se
manifestar. mas pode ser detectada por
exames simples, informou o chefe de Serviço
Médico do Hospital da Universidade Federal
(R.J.), Henrique Sérgio M. Coelho, autor da
denúncia sobre a contaminação. (Roberta
Janseri-OESP 1 e A25)

Horário de verão
O horário deverão poderá voltarem 16 de
outubro e terminar em 19 de fevereiro do ano
que vem, p revê o Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica (DENAEE). Os
Estados atingidos serão; AS, SC, PR, SP, RJ,
ES, MG, GO, MG. MS. e BA. A portaria ainda
depende da aprovação do ministro de Minas e
Energia, Alexs Stepanenko. que pode incluir
também o Estado do Amazonas. (OESP 1 e
A261J8 118)

Câncer de mama
Cientistas do Instituto Nacional de Tecnologia
de Gaithersrburg, EUA, apresentaram um novo
teste sanguíneo para identificar mulheres que
Podem desenvolver câncer de mama. A
técnica, que funciona como um teste caseiro de
gravidez, detecta quantidades elevadas de um
hormônio encontrado normalmente no sangue
feminino, (OESPA25)

Jogo do bicho
Os banqueiros do bicho do Rio de Janeiro
mandaram pubtcar e distribuir aos jornalistas a
revta "A Verdade Sobre o Jogo do Bicho",
onde apresentam argumentos contra as

rechear o miolo do oue deve ser seu programa
de governo tem corno titulo "A Natureza das
Coisas'. O livro anarece disfarçado no
programa tucano na televisão, coberto pela
capa do plano ae governo en q uanto o conteudo.
do livro não fica p ronto O livro foi escrito por
Lyall Watson. coitado nela Cultnx, tem 232
páginas e é um fiasco cc vendas, (OESP AS)

Desafio presidencial
O presidente Itamar Franco, bastante irritado,
desafiou ontem o TSE a provara uso da
maquina do governo federal em apoio a
Cardoso. Disse q ue se o TSE provara uso ele
saberá como agir com os culpados. Itamar
disse também que não mandará nenhum
mendão para o Congresso votar. i'OESP

A7/JT 5/FSP Eso 3/JB 2/064)

Último inocente
O Plenário da Câmara inocentou ontem o
deputado Paulo Portugal (PP-RJ), acusado
pela CPI do Orçamento de desviar verbas
públicas. Ele foi absolvido por 193 votos a 148
Portugal era um dos u'timos acusados p ela CPI
que faltava ser julgado. Dos 18 parlamentares
indicados para cassação. so 6 perderam o
mandato, (OESP 1 eAl9/FSP 14/GM61JB 1 e
14106 1 e 7)

Garotinho rejeitado
O comando politico da campanha de Cardoso
avisou ontem ao candidato do PDT ao
governo do Rio. Anthony Garotinho. q ue não
está interessado em seu apoio aos tucanos. O
presidente nacional do PSDB. Pimenta da
Veiga, chamou Garotinho de oportunista por
tentar isolar Marceilo ,AJencar, candidato
tucano ao governo, com o apoio a Cardoso
tOG 1 e 7)

acusações de sonegação de impostos e
pagamento de oropinas a policias. A revista de
12 páginas traz elogios a de putada federal
Cidinha Campos(PDT-RJ), amiga declarada de
alguns bicheiros. (OESPAC51JT 1 1B/FSP3-3)

Obras concluídas
Os túneis sob a Avenida Santo Amara, Zona
Sudoeste da cidade de São Paulo, ficarão
prontos em novembro. anunciou o prefeito
Paulo Maluf (PPR). As obras, q ue devem
desafogar o trânsito em direção ao centro da
cidade, lá estariam prontas, não fosse o
rompimento da tubulação do córrego do
Sapateiro, em novembro do ano passado.
(OESP 1 e C1/JT6B)

COLUNAS

Tentativa
A deputada Sandra Starling (PT-MG)
encaminhou à Justça Federal ação popular
cancelando a possibilidade de aposentadoria de
parlamentares que tenham sido cassados. No
início do ano, ela apresentara projeto de lei à
Câmara nesse sentido, mas até hoje não foi
votado, No período, seis anões do Orçamento
se aposentaram. (Coluna do Estadão)

Viagem providencial
Alívio entre tucanos: o ministro Stcpanenko,
que vinha confusviindo governo e campanha.
embarca hoje para o Japão e China. Só ,1a
dia 18. O PSDB capo-a que/á elo não faça
cvnipnmentos tm a mão espaimad& sénbolo
de FHC. (PaineFSP)

Maioria aprova plano	 • A Autotatina anunciou ontem a redução de
O Plano Real tem a aprovação de 77% do 	 AS 7.250.00 para RS 6 750.00 na preço do
eleitorado brasileiro, segundo pesquisa da 	 Fraca. Em 1995, a empresa começa a

a	 31 Datafalha. Somente 9% o consideram ruim. o	 produzir  Fresta 1.0, no lugar do Escort
índice é praticamente o mesmo do 	 (OESP B8(J1 9IJB Eco 6(GM 1 e 11). Volks e

Vanac5o em 30 dias dos preços em P5 de 26 bens e	 levantamento realizado em agosto. Em Goiás	 Ford preparam o fim ia Autolatina. (FSP 1 esvrços competitivos e de t í preços e tsnfsis ofiius 	 e Mato Grosso do Sul o índice de aprovação é 	 2-1)

INTERNACIONAL
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Comissão rejeita veto a projeto
de prevenção contra Aids

A Comissão Especial formada para emi-
tir parecer sobre o veto total à Proposição de
Lei n°12.329 elegeu como presidente  vice-
presidente, respectivamente, os deputados
Wilson Pires (PP) e Francisco Ramalho
(PSDB). A proposição, ex-PL n° 1.295/94,
do deputado Gilmar Machado (PT), estabe-
lece normas gerais de prevenção contra a
transmissão do vírus da Aids em estabeleci-
mentos odontológicos públicos e privados.

Nomeado relator, o deputado Tarcísio
Henriques (PMDB) opinou pela rejeição do
veto e o parecer foi aprovado. Ajustificativa
do Executivo para vetar totalmente a propo-
sição é de que esta seria contrária ao interes-
se público, porque a Secretaria de Estado da
Saúde já editou normas de proteção do usu-
ário e do profissional contra os riscos de
contaminação. Segundo o parecer, a lei em
questão não se contrapõe a esta resolução.
Além disso, como lei, tem maior vigência
temporal, pois a resolução pode ser alterada
ou revogada por ato administrativo.

A reunião foi presidida pelo deputado
Wilson Pires e contou com a presença dos
deputados Geraldo Costa Pereira (PMDB) e
Tarcísio Henriques.

Rejeição a veto favorece
tratamento gratuito

Foi apreciado ontem, por Comissão Es-
pecial, o veto total à Proposição de Lei n°
12.335, do deputado João Batista (PDT),
que obriga o Poder Executivo a oferecer
tratamento oftalmológico e
otorrinoïaringológico gratuito a alunos ca-
rentes de escolas públicas do Estado, nos
casos que especifica. A comissão elegeu
como presidente o deputado Wilson Pires
(PP), como vice. Jorge Eduardo (PMDB), e

como relator foi designado o deputado
Tarcísio Henriques (PMDB). O parecer pela
rejeição do veto foi aprovado.

Participaram da reunião os deputados
Wilson Pires, Tarcísio Henriques e Geraldo
Costa Pereira (PMDB).

Autonomia escolar justifica
manutenção de veto

Foi aprovado parecer pela manutenção
do veto total à Proposição de Lei n° 12.342,
do deputado Antônio Fuzatto (PT), que as-
segura às entidades que menciona direito de
utilização do espaço físico de unidades de
ensino estaduais e dá outras providências. A
Comissão Especial elegeu como presidente
o deputado Bernardo Rubinger (PTB) e,
como vice, Wilson Pires (PP). Na ausência
do deputado Bernardo Rubinger, a reunião
foi presidida pelo parlamentar do PP.

Designado como relator, o deputado
Tarcísio Henriques (PMDB), no parecer,
explicou que, dada a autonomia assegurada
à escola pública pela política educacional do
Estado, cabe à direção da escola e a seu
colegiado a decisão quanto à utilização de
suas instalações. Segundo ele, assegurar a
entidades sem fins lucrativos o direito de
utilizar o espaço físico das unidades de
ensino estaduais, bem como dos equipamen-
tos nele contidos é medida que pode causar
graves transtornos às atividades ex-
tracurriculares, de reconhecida importância
para os estudantes.

Além dos deputados citados, participou
da reunião o deputado Geraldo Costa Perei-
ra (PMDB).

Pastoral pede CPI para apurar
denúncia de tortura em delegacia

A Comissão Pastoral de Direitos Huma-
nos da Arquidiocese de Belo Horizonte so-

licitou ontem à Comissão de Direitos e Ga-
rantias Fundamentais da Assembléia a ins-
tauração de uma CPI para apurar denúncias
de tortura, maus tratos e extorsão na Delega-
cia de Furtos e Roubos da capital. O pedido
- acompanhado de recortes de jornais e
depoimentos —é endossado pelo Movimento
Nacional dos Direitos Humanos, que reúne
mais de 200 entidades no Brasil, e pela
Comissão de Direitos Humanos da Câmara
de Belo Horizonte.

Toda a documentação foi encaminhada
ontem à presidente da Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais da Assembléia,
deputada Maria José Haueisen(PT),duran-
te reunião extraordinária da comissão, no
Teatro. A deputada vai analisar o material e,
depois disso, poderá propor aos demais mem-
bros da Comissão a abertura de uma CPI
que, para ser instaurada, necessita da assi-
natura de 26 parlamentares. Para subsidiar a
análise do pedido, a deputada contará com
um estudo sobre a violência no Estado,
elaborado pela Comissão de Direitos Huma-
nos da Câmara de Belo Horizonte. O estudo
foi feito a partir de levantamento de dados na
imprensa e de depoimentos, segundo infor-
mou a presidente da Comissão, vereadora
Maria Caiafa (PT), que também esteve on-
tem na Assembléia.

O relatório revela que de janeiro de 93 a
abril de 94 foram cometidos 234 atos de
violência envolvendo policiais militares e
civis. Os policiais civis teriam cometido
70% desses delitos, sendo que a maioria
deles teriam ocorrido na Delegacia de Furtos
e Roubos. A Comissão de Direitos Humanos
da Câmara não possui, no entanto, estatísti-
cas sobre punição dos policiais envolvidos.

Compareceram à reunião da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais da
Assembléia a deputada Mariai osé Haueisen
(PT), que a presidiu, e os deputados Wilson
Pires (PP), Márcio Miranda (PP) e Antônio
Pinheiro (PSDB).

painel
Motta e 011y no Espaço Político-Cultural

A atração de hoje no teatro do Espaço Político-Cultural da
Assembléia é o show com os músicos Paulinho Motta e Serginho
011y. O espetáculo tem direção de Maurício Tizumba e, no
repertório, músicas próprias e de diversos compositores. O show
conta também com a apresentação especial de Sérgio Misan.

Ingressos a R$ 10,00. Convênio R$ 8,00 e meia R$ 5,00.
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EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 13h13min: Alterosa 13h25min; Record
18h30min; Manchete 19h30min; Bandeiran-
tes 18h37min e TV Minas 19h00min)
Tema: TERRAS DEVOLUTAS
Resumo: A Assembléia Legislativa acaba de
receber da Ruralminas mais uma remessa de
processos de legitimação de terras devolutas do
Estado. A Constituição mineira exige que a
Assembléia aprove qualquer legalização de terras
acima de 200 hectares.
Entrevistas: Alysson Paulinelli, secretário da
Agricultura; Antônio Maria Claret Maia, asses-
sor da Ruralminas; Aluízio Fantini Valério,
presidente da Ruralminas
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo
Uberlândia 12h58min; TV Sul de Minas
Varginha 12h54min; TV Leste Governador
Valadares 12h54min; TV Montes Claros
12h54min; TV Pontal Ituiutaba 12h54min;
TV Jaguara Araxá 12h54min); TV Regional
Uberaba 12h, TV Paranaíba Uberlândia
18h50min e TV Tiradentes Juiz de Fora
l8h5Omin)
Tema: PRIVILÉGIOS NA FILA

Resumo: O cavalheirismo é elogiável, mas nem
sempre ele é bem recebido. Veja situações em que
isso acontece. Ao mesmo tempo, conheça um
pouco da lei estadual que dá prioridade a deter-
minadas pessoas, como deficientes físicos, nas
filas de bancos.
Entrevistas: Antônio Marcos Alves, gerente de
banco
EMISSORAS DE RÁDIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) 11h40min; Ante-
na-1 (FM) 7 horas; Atalaia (AM) 20 horas;
BH (FM) 7 horas; Capital (AM) 18h55min;
Cidade (FM) 20h30min; Cultura (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; Inconfidência (AM) em 3
horários: 8h30min, 12h58min e 23h27min;
Transamérica (FM) 7 horas e Líder (FM) 20
horas.
Tema: PRIVILÉGIOS NA FILA
Resumo: O cavalheirismo é elogiável, mas nem
sempre ele é bem recebido. Veja situações em que
isso acontece. Ao mesmo tempo, conheça um
pouco da lei estadual que dá prioridade a deter-
minadas pessoas, como deficientes físicos, nas
filas de bancos.
Entrevistas: Antônio Marcos Alves, gerente de
banco
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