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agenda
9 horas

Reunião Ordinária de Debates (Plenário)

Plenário aprecia 14 horas

hoje pedido de	 Palestra do chefe-geral do Serviço de Segurança do Senado Federal,
Francisco Pereira da Silva (Teatro)

licença do vice-
governador

• Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

20 horas

• Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

ordem do dia
AsReuniõesExtraon:Iinánasdatanleeda

noite destinam-se à apreciação do Projeto de
Resolução n°2.226,94, da Mesa da Assem-

bléia, que concede licençaao vice-governa-
dor do Estado para interromper o exeitício
de suas funções.

plenário
A pedido de seus autores, foram

retirados da pauta da Reunião Ordi-
nária de ontem o PL n° 554/91, do
deputado Geraldo da Costa Pereira
(PMDB), que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar terreno do Departa-
mento de Estradas de Rodagem
(DER) ao Sindicato das Indústrias de
Vestuário de Divinópolis, e PL n°
2.124194, do deputado José Militão
(PSDB), que também autoriza o Exe-
cutivo a doar imóvel ao município de
Ibiraci. 0 PLC n°24193, que também

estava na Ordem do Dia, não estava em
condições de ser apreciado.

ORADORES
Deputado promove leitura
diária da Bíblia no gabinete

O deputado Glycon Terra Pinto (PP)
disse que, a seu pedido, durante todos
os dias de seu mandato, os funcionários
de seu gabinete abriram cada expedien-
te de trabalho com a leitura, em voz alta,

de um capítulo da Bíblia, abaixo do
qual o funcionário responsável pela
leitura colocava sua assinatura. Este
exemplar autografado em todos os
seus 1.139 capítulos será oferecido
agora à Biblioteca da Assembléia, para
que a prática, segundo o deputado,
sirva de exemplo para outros grupos.
Ele destacou sua responsabilidade na
divulgação da palavra de Deus, e agra-
deceu de público o empenho com que
seus funcionários se dedicaram à ta-
refa.
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AL conclui reuniões com as
Comissões de Representação

Depois de duas semanas de atividades, foi
encerrada, ontem à tarde, a série de reuniões da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária da Assembléia, com os membros das
Comissões de Representação das Audiências Pú-
blicas Regionais. O último encontro foi com
representantes da macrorregião da Mata e contou
com a presença dos prefeitos de Muriaé, Paulo
Carvalho, e de Palma, Luiz Antônio Freitas, além
do deputado Tarcísio Henriques (PMDB).

Nove das 15 propostas priorizadas pela popu-
lação da Mata foram incluídas no Orçamento para
95. Entre elas, o asfaltamento da estrada Muriaé/
Ervália, a construção de um aeroporto e a implan-
tação de distrito industrial em Muriaé. Outra
proposta priorizada e contemplada, no Orçamen-
to, é a implantação de uma unidade de conservação
na região da Serra do Brigadeiro. Participaram,
ainda, da reunião o diretor da Superintendência
Central de Planejamento da Seplan, José Oswaldo
Lasmar; técnicos da Gerência-Geral de Consultoria
e Pesquisa; e Wanderly Torres de Azevedo e
Lenice Maria Silva Ranção, da Comissão de Re-
presentação.

Chefe-geral da Segurança do
Senado faz palestra na AL

O chefe-geral do Serviço de Segurança do
Senado, Francisco Pereira da Silva— o Índio—, faz
palestra hoje para gerentes, seguranças e funcioná-
rios da Gerência de Relações Públicas e da
Gerência-Geral de Serviços Gerais. Ele falará so-
bre a rotina do trabalho dos seguranças do Senado,
entre Outros temas. O evento será às 14 horas, no
Teatro. Antes disso, às 10 horas, ele se encontra
com o diretor-geral, Dalmir de Jesus, com secre-

Dir. Pesp.: Rrigo Mesauita

MANCHETES

O ESTADO DE S. PAULO OESP
3 Governo afrouxa credo e emite moeda
3 Chuva continua e SP discute racnamento

jornal da tarde	 jt
3 OAB aaodoEratonoRio
..J Tecnologia rompe rnonovo da Telebrás

FOLHA DE S. PAULO	 FSP
..J Governo abre excecáo a arrocho
3 Fipe previ inflacão de ate 3.5 este rras

GAZETA MERCANTa GM

J As vendas continuam a crescer

JORNAL DO BRASIL	 JB

J Cardoso tem pacote para garantir Real
3 Conselho apoia operação militar no Rio

O GLOBO	 OG
J Nilio aceitará ação do Exército no Rio
J Policia do Rio não aoarece nem para trazer

Castor de volta

ESTADÃO NO AR
DISQUE 900-0700 (SP)

Indicadores e noticias eia cima aa nora,
Ligação: R$ 1.50

24 boas ocr aia no Estado ao s. Paulo

Çorreio Brazíliense DF
J Quadrilha apaca golpe no BRB

Zero Hora RS
J PPR aooia Britto e Brcola su gere voto em

Olivio

Estado de Minas MG
J TRT apura denúncias de Propina a lUiZès

) Popular GO
a Governo eva em 70% emissão do real

) Povo CE
3 Rio vive mas uni dia de violência

Gazeta do Povo PR
J Ciro reage às pressões e garante êxito co Real

A Tarde BA
3 OAB a poia intervenção federal no Pci

A Critica AM
J Preces sooem 42% aoós as ecées

A Notícia SC
a Comecem os Jogos Abertos na Cacitai

Jornal do Commércio PE
[Policia canoca se mobiliza contra a intervenção

Sexta-leira, 28 de outubro de 1994 	 N- 748 - Ano 3

ACONTECE NESTA SEXTA

Pronunciamento de Ciro
O ministro da Fazenda. Oiro Gomes. faz à
noite pronunciamento em cadeia nacional de
rádio e televisão para explicar o pacote
anticonsumo e anunciar medidas de incentivo
à produção. Saiba mais na Economia

IGP-M
A Fundação Getúlio Vargas divul g a á tarde,
no Rio, o indice Geral de Preços ao Mercado
(IGP-M) de outubro

Encontro de empresários
A cidade de Araraguara (SP), seaia o
Encontro Regional de Empresarios da
Indústria, com a particioacão do presidente
da Fiesp, Carlos Eduarao Moreira Ferreira.

Indústria de calçados
Começa em Gramado (RS) o 3 Seminário
Nacional da Indústria de Calçados, que
discutirá as perspectivas para o setor no ano
2000.

IPVAde 1995
A Secretaria da Fazenda de São Paulo
divulga no Diãr,o Oficia/ do Estado a tabela
com os valores venais de veiculos (em reais)
para o cálculo do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IFVA)
de 1995

Amazônia
O Instituto Nacional de Pesquisas aa

MERCADO F7NANCEIRO

Tempo de incertezas
A semana se encerra com um q uadro de	 Vale devem seras p rimeiras a serem
instabilidade nos negocios. A terceira alta	 privatizadasnogovernode Fernando
consecutiva registrada p elas bolsas de	 Henrique Cardoso. Segundo analise cc
valores não foi suficiente p ara dar	 especialistas, o fraco volu mede o p erações de
seciuranca aos investidores. No dia de 	 ontem refletiu a pressão de baixa puxada
ontem não houve registro de grande q ueda	 oelosm esmos investidores que aposraram
porque as ações da Eletroras. em São	 nas altas verificacas naterca e q uarta-feira. A
Paulo. e ca Vale do Aio Doce no Rio. 	 particioaçáo dos estrangeiros continuou
tiveram uma excelente valorização. A 	 discreta. Todosdizem q ue, enquanto não for
importância desse re g istro se oá ciclo fato	 retomado ogrande movimento decomurados
destas duas em p resas terem papeis q ue	 papeis, as bolsas não terão condicões de
exercem forte influência na formação dos 	 definirtendências mais consistentes de
índices que medem o comportamento do 	 valorização Aboca ciequena. comenta-se que
mercado aconario. Inclusive na declarações 	 osrioniens de negociosaguardam novidades
do oresidente do programa de	 por parte dos dois g overnos. o atual e o
desestatização, Andre Franco Montoro 	 futuro. Aí sim terão condições de partir para
Filho, de p ue tanto a Eletrobras quanto a 	 novas ordens decompra,

INDICADORES

DÓLAR
Comercial	 Paralelo	 Turismo

2610	 RSO.854	 .5fl,955	 RSO.135	 RS0.86	 R50.83	 S0.B6
2710	 RS 0.850	 RSO.852	 R'S0.85	 R$0.86	 PS 0.83	 RSO.B6
2711 0 	 Coção do Rio de Janeiro	 PS 0.84	 RS 0.87	 PS 0.84	 PS 0,94

-	 VALORES DE REFERENCIA	 MERCADO FINANCEIRO

Salário minimo outubro RS 70.00	 IbOVESPA: alta 0.92'. volume AS 237.621 mi
Ufir mensal - outubro RS 0.6308	 IBVRJ : alta, 069. volume AS 25.500 ira

Ouro BM&F: (27f1 25 RS 10.920. queaa ao 3651-r—outubro . 	 CDBPÓsTR (27!10) 151 dias 168318 S0i
IPC Fipe - 3 auaarissernaia ae outubro 2.681	 01313 Fté 27110	 dias, 53.731.47
TRPré (24110) - 2 9001	 Poupiça_i28/lOi3.2061

Amazônia comemora 40 anos de fundação
com solenidade em Manaus (AM). As 911 o
ministro do Meio Ambiente. Henrique
Cavalcanti. apresentará a proposta de política
integrada para a Amazônia.

Violência no futebol
A polícia do Rio deve anunciar os Primeiros
resultados da investigação sobre a morte do
torcecor ao Palmeiras Wagner Soares da
Silva, baleado no sabado, depois do jogo
entre seu time e o Fluminense no Maracanã
Leia na Geral

Mundial de vôlei
Brasil e Japão disputam uma das semifinais
do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino
disputada no Ginásio do Ibiracurera. em São
Faule O iogo será às 16h. com transmissão
pelas TV5 Globo e Banoeirantes. Os
ingressos para a partida estão esgotados.

Eleições em Moçambique
Deverão terminar bole as primeiras eleições
mchipartidãrias de Moçambique Leia na
Internacional

Mostra de Cinema
Serão conhecidos hoje os oito melhores
tilmes da 18`1 	Internacional de Cinema
em São Paulo. Os nomes serão divulgados
às 21 h no Grande Auditório do Museu de Arte
de São Paulo (Masp).



onda cc violência no Rio Moradores 	 -	 , ''	 ''Desmentido de Cardoso
O p residente eleito. Fernanao rien6'aue
Cardoso ficou irritado com o destaq ue cue a
'ri p rensa deu ao seu descia cc transte rir
em porariamente o governo ecenal sara o
io dePOIS (ia p osse Carcoso. Que esta em
raga IRe p uolica Tcheca) acna uzue suas

jecharacões receberam um tom
';ensacionalista'. sendo ex p ioradas em um
momento delicado p ara o Rio, A assessoria
no p residente eleito em Brasilia distri p uiu nota
iesmentinao a oeclanacito. iOESP Ci/JT
'OB/FSP 3 - 1 e 32)

Expulsão do Greenpeace
O delecraco federal de Santarem (PA) Paulo
Leandro. vai notificar o navio MV Groenoeace
cara deixara Brasu em 24 horas. A PF alecta sue
ca amuientasutas paralisaram uma dor/idade

rtuaria brasileira durante mais cc uma nora, ao
tentar imuecir o emuaraue cc uro carre(iamento
co maaeura em um navio no porro co Sactarem.
'OESPAI5iJT7B/FSP te 3-4/007)

Morte do torcedor
O torcedor Wa g ner Soares da Silva cc 22
anos. morreu ontem vuruma cio uma parada
'esoiratoria no Hos p ital Souza A p uar no Aio.
Os mecrcos ia ouviam constataco a mone
onrobrel co bVeancr nuo nu teve Intorneco
nesde sacoco no Centro se Tera p ia Intensiva
OTI). Ele foi haleaoo na sausa do esta ia ao

Maracaná saoaco aoos o Locio entre
°almeiras e Flamen g o. A PolicIa anca nao
'em nennuma susto aos aturadores. u(OESP
E41JT 5B/FSP 4-4/06 23)

Curtas
• 0 bicneiro Castor cc .-irroi'aoe. nteso

• O iapones Nao ytJkv Matsunaa3. 2S anos, foi
preso na noite de anteontem cor p0150315
militares na £'hacara Finta. Zuna Sul de São
aiulO. Membro ca YakuZa. a mata
.r.o'onesa Mats.unaaa e orocur'aao era Minas
Oeuais Doresteiionato. (CESF 0708 7 e

r x./OG 1 cli)

COLUNAS

Próximo passo
A ecuipe econômica esta oi'eoaranco uma
nova etaca do Plano Real. -Decais cc um
pacote contracionista. que Pai a wntencao co
nonsumo. estamos preparando agora um
noni unto ce medicas expansionistas' afirmou
jrn integrante da equipe. Unta cas medicas
nessa nova eta pa sela coar linnas cc
-mandamento a procucão. apTa ves 00 BNDES.
-Mas existem outras pro postas'. Panorama
EeonàmicolOG)

Espera
Fernando Henrique Cai'ooso pie fere esoerar
mais um pouco para oecioir o oestino £105
'uncionarios oublicos coe não estão
orotegroos oela estabilidade oue. em tese,
ooaeriam ser oemrndos. - E .meirror es perar a
economia crescer e, assim. eres 000eriam ser
nc.orviaos pela inictariva cri vaca. ç7
.oi'esioente eleito conta com o tiaDaiflO cc
"eorganizaçào acministrativa eia poraco colo
ministro Romiido Cann,m. Coluna co Estacão)

Sem baixaria
-i!k/mar Moura. ao 5(7. nega os cactos ce aue
o governo pretenca aiminuir o rerautor os TR
ne 1.20 ao rnès para 08 r, oàia estimuiar a
oouoanca. (Painel SIA .ESP)
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Crédito afrouxado
O BC afrouxou ontem as restries ao credito.
Fundos orçamentários estaduais não paparão
mais  compulsorio de 15%. Operacões
casacas de importação e exportação também
estão excluidas Emprestimos para com pra de
telefones e taxis ficarão fora das restncões as
prazo maximo de 90 dias. (OESP 1 e 811JT 1 e
71FSP 1-510M 1. 6. 7 e 17)

Meta monetária
As metas de emissão do real foram aeradas
ontem com a reedicão da MP do Real. O limite
de crescimento para o ultimo trimestre 101 fixaoo
em 13.33 1/c podendo chegar a AS 173 bilhões
Feias metas anteriores. a base deveria atingir
AS 10,2 bilhões em 31 de dezembro. Ontem, no
Rio, o ministro Giro Gomes f Fazenda) e a
equipe econômica se reuniram para buscar
saidas q ue evitem a recessão. (OESP 1 e B1/JT
71FSP 1-51GM 1. 6 e 7)

Sabotadores do real
A imprensa e os politicos. ao lado dos
empresários, são os responsáveis pelas
sabotagens que o plano de estabilização
econômica do governo sofre. A afirmação foi
feita em Vitória (ES) pelo ministro Oiro Gomes.
O Brasil fera um superavit operacional em torno
de AS 3 bilhões este ano, garantiu o ministro.
(OESP B31JT 71FSP 1-5)

Índice da inflação
A inflação continua em a

lt
a em São Paulo. O

IFC-Fipe subiu 2.68 1/c Os técnicos esperavam
taxa de 2.5% a 3%. Pode ficar entre 3% e 3.5%
O aluguel. 11,67% mais caro. contribuiu para o
aumento. A cesta básica também voitou a sofrer
reajuste. Ontem. custava AS 106.71, afta de

ÍNDICES FIPE-ESTADAO
p i 	 P.

Gocnpeetrv,
28,V0-(- 1,19)%	 28100-0.00%

28(10-2.53%	 2SflO-(-0.53)%
27110-3.19%	 27110-(-O.57)%

o

27 30	 OuWo	 2$

Vsnacdo em 30 dias dos ore os em PS de 26 bens e
serviços compeulivos e se ii preços e iarifas oficiam

Clinton na Síria
Um acorco de paz sírio-israelense Pode ser
obtido "num prazo de quatro a seis meses" A
deciaracão. feita ontem pelo p residente dos
EUA. Bit Clinton. logo apos a reunião com o
presidente Hafez Assad em Damasco Síria), foi
reipep ida com ceticismo em Israel. Em seguida.
Clinton viajou para Tel Aviv Israel), onde se
encontrou com o cflanceier Shimon Perez e o

Pdblrl i)E5, 1 e
A 121JT 1 e 161FSP2-91JB 1 e 1310G 15)

Eleições em Mocambique
Afonso Dhlakama, candidato o posicionista a
presiaência de Moçambiq ue e segundo

0,75%. No mês: 758% (OESPIeB3/JT8/FSP
2-1 e2-2JGM3/JB Eco 'OG 17)

Corte de créditos
Os bancos estão cortando até % do crédito
dos clientes nas renovaes de financiamento
por causa dos 15% do compulsório
determinados pelo governo. As operacões em
volumes maiores lambem foram suspensas.
Temos de ser parcimoniosos no credito".

argumenta o p residente do Bamerindus. Belmiro
Castor. (OESP 84)

"É muito ditícil
aumentar o ealário

Marcelo Pimentel. ministro do Trabalho

Sem reposição
Atacaaistas e p eq uenos su permercados não
estão conseguinao negociar com os fabricantes
Que detém as marcas lideres do mercado, Além
da retirada dos cescontos. os varejistas não
conseguem comprar as quantidades
pretendidas. Os descontos despencaram de
12% e 10% para 6% ou 5% em marcas como
Gessy Lever e Nestlé. segundo o atacadista
Norivaldo Bergamim. (OESP B41QG 20)

Privatização de estatais
As primeiras em presas a serem privatizadas no
governo do presicente eleito, Fernando Hênnaue
Castoso, serão a Batrobras e Companhia Vale do
Rio Doce Para a Petrobrás, a tendência e facilitar
cada vez mais a participação de empresas
pnvadas em algumas atividades da estatal. (OESP

B61JT7e8/GM211J8a'OG 1)

Pacote para garantir
Cardoso lambem enviará ao Congresso um
conjunto de medicas que garantam a
estabilidade fiscal e o Plano Real. O anuncio foi
feito peio economista Paulo Renato de Souza.
cooroenador ao p rograma de governo. As
medidas serão a p resentadas em fevereiro.
(J0.Se MItche// - B 1 e 3)

colocado nas pesq uisas, anunciou ontem a
retirada do seu partido. Renamo. do pieito
alegando possibilidade de "fraude macica".
Mesmo assim houve votação, que deve
prosse g uir note. O governo não descarta a
possibilidade de uma prorrogar o prazo para os
eleitores votarem em um ou dois dias (C)ESP
A8/JT 131FSP2-91J8 12/00 16)

Pinn .sit mata
O se questrador cue desviou na terça-feira um
avião aue decoeva co aero porto de Makflacflkala.
no sul da Rússia sueouse ontem de pois cc
libertar todos os reféns. exudindo urna granada
de dois auiios dentro ao a parelho. Ele havia obbdo

venaas reais no trimestre ao real
julho-setemuro) foi ce 177% (OESP 1 e B71JT
a'FSP2-37GM 10)

Greve de metalúrgicos
A greve aos 800 mil meraiurgicos de São Paulo
e Interior ligados à Força Sindical, deve
cornecar seg unda-feira p roxima e terminarem
11 de novembro, Os o perarios pararão 24 horas
em diferentes dias. A greve já foi batizada como
'andonnna porque essas aves se caracterizam

r migrarem bancos. (OESPB8/.1Tê4'FSP
I . 5/JB 1 cd)

Safra comprometida
A safra ae g rãos 94195 será de. no mãximo,
79.2 milhões de toneiacas E interior ao total de

Milhões de toneiadas previsto pelo governo
A seca e a principal causa do comprometimento
da meia. Os dados foram a presentados ontem
pela Com panhia Nacional de Abastecimento
(Conau). OESPBS/GM 16)

Mínimo vetado
O presiaenle Itamar Franco analisa na proxima
terça-feira. com o ministro do Trabalho. Marcelo
Pimentel profeto do ce putado Paulo Paim
(PT-RS) q ue eleva o salário mi'nimo para AS
100.00. O p rojeto foi a p rovado na Comissão de
Trabalho da Càmara O déficit previdencrário é
um dos entraves para o reajuste. (OESP B5/JT

'GM 91J8 Eco 2)

Colapso nas importações
A redução nas ahquotas de importação e a força
do real diante do dólar está congestionando os
terminais de carga do Aero porto Internacional
ae São Paulo em Guaruihos Cinco mil
ioneiadas cc mercadorias superlotam os
!erminais. Existem ate cargas na p ista e patio de
manobras sou sol e cnuva. (OESP 1 e 851JT O

Curtas
• A HenKel alemã com prou por USS 50

miillões 25% das acáes da Bombnl e Orniex
controiaoa pela empresa italiana Cragnotti &

artners (QESPB72JJTSIFSP2-&'GM 1 e
221J5 Ew 6/0G21)

nas auroriandes russas USS 800 mil de resgate
e com p uslivel para ru g ir ao pais, mas foi
impedido ce entrar no espaço aereo iraniano.
OESP.49/JT 131FSP2-90B 12)

Aborto na China
O Congresso Nacional do Povo chinês aprovou
ontem a LeI de Cuidaaos Módicos Para a
\laternrcace e Infáncia' visando reduzir o

irnern CC defuienteç flçicCç e mentOiç ao pais.
'roie estimado em 10 mnhoes Pela nova lei. as
ravicas cujos fetos rorem comprova(iamente

anormais eu cuia g ravioez possa ser um risco
cara a mac ou o ueuê serao aconselhadas a
noortar. 0ESPA91JT 161FSP2-9)

POLÍTICA

participar de comicios O diretor do Presidio	 José Nader POlO tamoem sera investigado
Rectionai de Curitibanos. Pedro Fernancc	 .OESPA6IJT3/J8 1 e 7)
Pereira já foi afastado iOESP 1 e 1 7/FSP 1.8)

que repreBenta a tJDR
hoj e?"

°ooseven Recue aos Santos.
cresoente da uDA

PPR com Covas
O PPP devera anunciar na oroxima semana o
apoio formal ao canaidato do PSDB ao
governo de São Paulo. Mano Covas. Segunco
o de putado Curina Bueno PRA). vii rios
prefeitos e aeoulados ao partido. como eie
mesmo. Ia se anteciparam e estão em
campanha. Ontem. em Sorocaoa. 28 preteitos
P lideres regionais cc varios oar'ticos
anunciaram oficialmente o a poio ao cancidato
tucano O PRA do Rio Grande dO Sul
recomendou o voto em Antônio Brito, ao
PMDB (0ESPA61JT6IFSP 191CM 8)

Máquina eleitoral	 Candidato é preso 	 Compulsório
 candidata do PFR ao p overno se Santa 	 O candidato a de putado estadual Sotero	 A idéia da equipe do presidente eleito

Catarina. Angela Arnin, que cisouta o segundo	 Cunha )PFR) teve ontem a sua prisao 	 Fernando Henrique Cardoso de substituir o
turno como candidato do PMDB Paulo Afonso 	 preventiva decretada pela Justiça ao Rio. Ele 	 'PMF por um empréstimo compulsório não foi
Vieira, foi acusada pelo pro p no PMDB de	 e suspeito de participação nas fraudes da 134	 bem recebida no Congresso. A meaida foi
explorar o trabalho de detentos em sua 	 Zona Eleitoral. O promotor Menoelsshon	 considerada criativa, mas anripatica e
campanha No processo a p erto oeia polícia 	 Pereira ia sacre o nome cc pelo menos nO	 suspeita de inconstitucional alem de "um
fartamente documentado, consta sue os 	 candidatos envolvidos com a q uadrilha da	 remendo fiscal" Para os parlamentares o
detentos tiveram de pintar placas de	 grega Maria Sfavrinou (FSP 1 e 1-81JB 1 e	 governo terá dificuldades de aprova-Ia ainda
propaganoa. escrever canas a sienores e	 7100 2). O presidente da Assemoleia ao Rio,	 este ano, (FSP 1-4)

GERAL

Violência no Rio	 com assessores ao governo estaauai, 	 anteontem no Salão ao Automovel. era São

O fuzilamento de Nilson se Souza Junior.	 Dupeyrat teria cescartaco auaicuer rnecida de 	 Pau/o, voltou ao Rio esxftaCo oor policiais.

diretor da Gitlette do Brasil e de Erica 	 exceção no Rio. o p tando por uma acuo	 e seguiu ate a sece oa Divrsao cio uaoturas

Comes de 15 anos aiem cc varias invasoes	 otearada com ouoverno ao estado. iOESP	 na Pof,nter. onae deve ticaroreso. IOESP
em morros e favelas provocaram ontem nova 	 1/08 1 e 141OU 1 C 91	 05/FSP 331JB 1 è 16/OG 1	 2)

revoitados ae p reaaram automoveis e
interditaram p or 30 minutos as suas p istas da
Avenida Brasil Na Zona Norte policiais foram
expulsos ca Favela Fumace a uecraaas suou
resgatarem um em presario co Com p iexo do
Alemão. iQESP 1 CI e C7.'JT e UJB/FSP 1,
3-1 e 3-21JB 15/00 1. 13. 11  14)

OAB apóia intervenção
A decretacão ao estado co ceresa no Rio cio
Janeiro conta com o a poio co Ornem aos
Advoqaaos ao Brasil IOAB-RJt. nue em
reunião ontem co conselho seccionai aprovou
a medida por unanimidade O argumento
usado pelos 20 conselheiros rei a
preocupaçao com o aumento ca criminalidade
no Estado. Sergio Zveiter, presiaente da
entidade. avalia q ue a colitica de sequranca
do Estaco e neliciente . 0ESP C1/JT 7 e
10B/FSP1 3-1e3-2/J8 141OG 1e9)

Ação integrada
'O ministro da .Justica Alexandre Du p eyrat se
reuniu ontem no Ao corri o g overnador Nilo
Batista para a p resentar a aosioao do governo
quanto a violèncua no Estado. urante o
encontro eles acertaram a aaenaa da
audiência do g overnaoor corri o Presidente
tamar Franco na seuun d a.iera De acordo
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• A Lis;minas teve lucro liduido de AS 271

Atividade industrial	 rncinões cc janeiro a setem p ro. A siderurgica
au perou.em cerca oe 12% o vaior registrado

A produção industrial em São Paulo atingiu em 	 no mesmo peri'oao de 93 (OESP 561FSP
setembro o melhor resultado do ano. O	 2-3/J8 Eco 3)
Indicador de Nível de Atividades (INA) apurado 	 . A inaustria de lóias deve crescer 27% neste
pela Fies p , mostra crescimento cc 133% em 	 ano Saltou de 11 toneladas em 93 para 14
relação ao mesmo Denodo de 93. A media das 	 'oneiaaas este ano. iOESB 85)

INTERNACIONAL

Agonia da UDR
O presiaente nacional cii união Democratica
Ruralista IUDRI Rooseveit Rocue aos
Santos, convocou uma assemcleia
extraorcinária para novernuro com o objetivo
devotara extinção da entidaae. Segunoo
Rooseveit a outrora poderosa uDA não
consegue mais mobilizar a caie g orla e.
portanto não re p resenta mais naca A
bancada ruralista na Câmara p erdeu vários
lideres. in'-.iuindo o ex- p resiaente cii UDA
Ronaldo Caiado PFL-GO1 derrotado na
dis p uta paa o governo cc Goias i Miriam
Moura - E5P 1 e A5/JT6)

Interver ção polêmica
Os canaicatos ao governo ao Pio. Anthony
Garotinhc POlO e Marceilo Alencar iPSDB1,
divergem so p re a decretação co estado cc
defesa no Estado. Garotinrio condiciona o
a poio a autorização do g overno estadual mas
Alencar elogiou a medida e atirmou sue o
presidente eleito Fernanco HenriQue
Cardoso. lera o Palacio Laranierras a
,licnncIrin' / IP 1 a RI Leia nnIc na Parai

Barrados no TSE
O ministro Marco Aurelio. do TSE negou ontem
minar reQuerida ceio POT para inscrever novos

candidatos para as eleiçaes proporcionais no
Ruo. A decisão tamoem rrustrou a ex pectativa cc
Outros particos cue pretendam fazer o mesmo
O TSE tamuém negou pectido da Aden para
suspender a propaganda no raaio e na TV. O
PTB entrou ontem com recurso para impeair a
realização de eleicões para Qe p ulaaos no
Estado (JT310M 8)

Eleição informatizada
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral
TSE) Sepúlveda Pertence disse ontem coe
os rraudes verificadas nestas eleições
provocaram a raiência do sistema manual de
votação e apuração. Para evitar rrauaes.
Pertence defendeu a informatização dos
sistemas á nas proxt mas eieicoes. coe serão
para prefeito. Ele voltou a criticar o voto
facultativo, que considera um risco p ara o

IIn1ann ,1	 utan2ran nniiir	 TP 1.31
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tários administrativos e com os servidores da Gerên-
cia de Orientação e Segurança.

Servidores são homenageados com
Medalha do Mérito Funcional

A importância do trabalho dos antigos servidores,
para conduzir a Assembléia ao seu processo de mo-
dernização, e a responsabilidade dos novos na
continuação desse processo deram o tom dos discur-
sos que marcaram a cerimônia de entrega da Medalha
do Mérito Funcional, ontem no Plenário. Foram ho-
menageados 140 funcionários, da ativa e aposentados,
nos graus Ouro, Prata, Bronze e Especial, na cerimô-
nia que teve apresentação do Coral da Aslemg e do
funcionário Antônio Carlos Magalhães no piano, além
de sorteio de brindes.

O presidente da Assembléia, deputado José Ferraz,
disse que está havendo uma revolução nos métodos de
administração e que o Estado brasileiro passa por uma
reorganização de que dependerá a competência e uma
série de habilidades dos servidores. E afirmou que o
quadro de funcionários da Assembléia está à altura das
exigências desse novo tempo, destacando os exem-
plos dados pelos-antigos servidores.

O 1°-secretário, deputado Elmo Braz, destacou a
dedicação de cada servidor, do mais humilde ao mais
graduado, para dar aos deputados uma estrutura de
apoio, "sem a qual nos seria impossível desempenhar
bem as nossas tarefas". E a secretária de Pessoal e
Assistência, Fádua Hamdan de Matos Bayão, falou
dos grandes desafios enfrentados pelos homenagea-
dos e seus contemporâneos para "acender uma chama"
de transformação e modernização da Assembléia,
numa época em que o Poder estava afixiado pelo
Poder Executivo, sob o regime militar. Esses funcio-
nários souberam, segundo ela, preparar o Poder para
as mudanças que viriam com a abertura do regime. O
assessor do Comitê de Comunicação Institucional e
também homenageado, Fábio Madureira, falou em
nome dos agraciados, também destacando os desafios
que aguardam todos os servidores no processo de
modernização do Legislativo.
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EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 13h13min; Alterosa 13h25min; Record
18h30min; Manchete 19h30min; Bandeirantes
18h37min e TV Minas 19h00min)
Tema: ONZE AUDIÊNCIAS IV
Resumo: A região Central 1 reúne 68 municípios,
que enviaram suas principais lideranças à
Audiência Pública realizada em Diamantina, para
defender 383 propostas diante dos deputados.
Das 15 prioridades escolhidas pelo voto direto, a
Seplan incluiu sete no Orçamento de 95.
Entrevistas: dep. Cóssimo Freitas, dep.
Wanderley Ávila e dep. Bonifácio Mourão
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 Regiornfl
Uberaba 12h, TV Paranaíba Uberlândia
18h50min e TV Tiradentes Juiz de Fora
l8h5Omin)
Tema: NOVOS DEPUTADOS II
Resumo: Uma semana depois de encerradas as
apurações, 14 dos 33 novos deputados já haviam

procurado a Central de Recepção da Assembléia
em busca de informações, para começar bem o
seu mandato parlamentar.
Entrevistas: dep. eleito Anivaldo Coelho, dep.
eleito João Batista de Oliveira, dep. eleito José
Maria Barros, dep. eleito Dj alma Florêncio Diniz
e dep. eleito Jairo Ataíde Vieira
EMISSORAS DE RADIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) 11h40min; Antena-
1 (FM) 7 horas; Atalaia (AM) 20 horas; BH
(FM) 7horas; 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: NOVOS DEPUTADOS II
Resumo: Uma semana depois de encerradas as
apurações, 14 dos 33 novos deputados já haviam
procurado a Central de Recepção da Assembléia
em busca de informações para começar bem o
mandato parlamentar.
Entrevistas: dep. eleito Anivaldo Coelho, dep.
eleito João Batista de Oliveira, dep. eleito José
Maria Barros, dep. eleito Dj alma Florêncio Diniz
e dep. eleito Jairo Ataíde Vieira
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