
O ASSEMBLEIA QUINTA 
• 

Assembléia 
recebe prêmio 

nacional 

,. ________ _ 
ordem do dia 

A Reunião Ordinária destina-se à 
apreciação das seguintes matérias: 
- discussão e votação de pareceres e 

votação de requerimentos; 
-discussão, em 1 o turno, do PL no 1. 789/ 

93, do deputado Jaime Martins, que 

painel 
Assembléia Legislativa ganha 
"Prêmio Opinião Pública 94" 

AAssembléiaLegislativarecebeu o 
"Prêmio Opinião Pública 94", conferido 
pelo Conselho Regional de Profissio-
nais de Relações Públicas de São Paulo 
e Paraná- CONRERP. O Prêmio, que 
existe há 13 anos, tem o objetivo de 
distinguir empresas e entidades que se 
destacam pelo trabalho junto à co muni-
dade. Segundo o Diretor-Geral Dalmir 
de Jesus, a premiação "é o reconheci-

autoriza o Poder Executivo a doar ao muni-
cípio de Cláudio terreno urbano destinado à 
construção de um centro cultural; 

-discussão, em 1 o turno, do PL no 1.950/94, 
do deputado João Batista, que estabelece a 
obrigatoriedade de realização de exame 

mento nacional do trabalho que a As-
sembléia vem realizando para promover 
sua integração com a comunidade mi-
neira". 

Além da Assembléia, foram premia-
dos o Governo de Minas!Unicef, pelo 
"Pacto de Minas pela Educação", o 
Uni banco e a Fiat. 

Vice-governador deverá ter 
licença votada hoje 

O Plenário deverá votar hoje, em 2° 

odontológico gratuito nos estudantes 
da pré-escola e do 1 o grau da rede 
estadual de ensino e dá outras provi-
dências; 

- discussão e votação de pareceres de 
redação final. 

turno, o Projeto de Resolução no 2.226/ 
94, da Mesa da Assembléia, que conce-
de licença ao vice-governador do Estado, 
Arlindo Porto. O projeto foi aprovado 
em 1 o turno na última sexta-feira, à 
tarde. 

Peça cubana em destaque 
no Teatro 

A peça "Ellobo, el bosque y el hombre 
nuevo", conhecida em sua versão para o 
filme "Morango e Chocolate", será en-



2 ASSEMBLÉIA INFORMA QUINTA-FEIRA 

cenada hoje, às 21 horas, no Teatro, pelo 
grupo cubano Rita Montaner. A peça conta a 
história de uma relação homossexual, os pre-
conceitos que a cercam e a intolerância contra 
manifestações culturais divergentes do regi-
me de governo. 

servidores das áreas de Segurança, Serviços 
Gerais e Comunicação Social da Assembléia. 
O convidado também analisou questionários 
sobre segurança que foram respondidos pelos 
profissionais da Casa. Participou também do 
encontro a funcionária do Senado Cláudia 
Martins de Almeida e Souza, que falou sobre 
a segurança parlamentar no cenário interna-
cional. 

nador. Segundo Mourão, 11 dos 15 i11tegran~ 
tes da bancada peemedebista já optaram por 
se engajar na campanha de Azeredo, apesar 
de o Diretório Estadual do PMDB ter delibe-
rado pelo apoio ao candidato Hélio Costa, do 
PP. 

Trata-se de um monólogo do cubano Senel 
Paz, com o ator Jorge Luiz López, dirigido 
por Rafael Gonzalez. A peça recebeu o prê-
mio Juan Rulfo Internacional de 1990, e foi a 
mais premiada em Cuba, no último ano. 
Ingressos a R$ 5,00. Deputados do PMDB dão 

apoio a Azeredo 

Estiveram presentes à entrevista coletiva 
os deputados Kemil Kumaira, Rêmolo Aloise, 
Jorge Eduardo, Bernardo Rubinger e José 
La viola, todos doPMDB; alémdeJoséMilitão 
e Antônio Pinheiro, do PSDB ; e Romeu 
Queiroz, Maria Olívia, Célio de Oliveira e 
Agostinho Patrús, do PTB. 

Chefe-geral da Segurança do 
Senado faz palestra na AL 

O chefe-geral da Segurança do Senado, 
Francisco Pereira da Silva, o Índio, fez pales-
tra na última sexta-feira, no Teatro, para os 

O líder da bancada do PMDB na Assem-
bléiaLegislati v a, deputado Bonifácio Mourão, 
anunciou, na última sexta-feira, em entrevis-
ta na Sala de Imprensa, a decisão da maioria 
dos deputados estaduais do partido de apoiar 
a candidatura de Eduardo Azeredo a gover-

O presidente do PSC em Minas, Vítor 
Nósseis, também anunciou o apoio de seu 
partido ao candidato Eduardo Azeredo. Ele 
estava acompanhado do ex-candidato do PSC 
a governador, Herbert Pessoa e do ex-candi- ti 
dato a senador, Helvécio Tavares. 11 

PROGRAMAÇÃO DOASSEMBLEIA INFORMA 
PARA O DIA 3/11/94- QUINTA-FEIRA 
EMISSORAS DE TV- CAPITAL 
(Globo 13h13min; Alterosa 13h25min; Record 
18h30min; Manchete 19h30min; Bandeirantes 
18h37min e TV Minas 19h00min) 
Tema: ONZE AUDIÊNCIAS VIII 
Resumo: A região do Triângulo reúne 33 municípios, que 
enviaram 666 reivindicações à Audiência Pública realiza-
da em Uberaba. Das 15 prioridades eleitas pelo voto, o 
Governo escolheu nove para atender no Orçamento de 95 . 
Entrevistas: dep. Gilmar Machado, dep. João Batista e 
dep. Geraldo Rezende 
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 Paramuôa Uberlândia 
18h50min e TV Tiradentes Juiz de Fora 18h50min) 
Tema: ONZE AUDIÊNCIAS V 
Resumo: Os 31 municípios que compõem a região Alto 

MESA DA ASSEMBLÉIA 

Paranaíba contribuíram com 716 propostas para o Orça-
mento de 95. A Seplan escolheu 12 delas para atender no 
Orçamento do próximo ano. 
Entrevistas: dep. Roberto Carvalho, dep. Romeu Queiroz 
e dep. Hely Tarquínio 
EMISSORAS DE RÁDIO 
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM) 20h45min; 
América (AM) llh40min; Antena-I (FM) 7 horas; 
Atalaia (AM) 20 horas; BH (FM) 7 horas; Capital 
(AM) 18h55min; Cidade (FM) 20h30min; Cultura 
(AM) 21 horas; Del 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: ONZE AUDIÊNCIAS V 
Resumo: Os 31 municípios que compõem a região Alto 
Paranaíba contribuíram com 716 propostas para o Orça-
mento de 95. A Seplan escolheu 12 delas para atender no 
Orçamento do próximo ano. 
Entrevistas: dep. Roberto Carvalho, dep. Romeu Queiroz 
e dep. Hely Tarquínio 
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MANCHETES 

O ESTADO DE S. PAULO OESP 
::J Milrtares veio caçar 300 traficantes 

jornal da tarde jt 
::J Rb: lX) chefões na liSta do Exércto 

FOLHA DE S. P.-UTLO fSP 
..J Exércrto quer prender 300 no R1o 

GAZETA MERCANIU GM 
..J Juros ma1s baixos para longo prazo 

RNAL DO BRASIL JB I 
..J General Senna Véll morar em forte par a ter maiS 

S'"9urança 

O GLOBO OG 
::J Exercrto tara cumpnr 300 mandados de pnsáo 

no R1o 

Soluções em 
Tecnologia 

da Informação. 
1:m~ 

EnGenharia de Siatemaa I 

I 
R. Fló!1da.1870•t1 1 and.•l~l: (011)53H680•Fax: 530-5419 I 

I 

Cun-ciu Rm:r.ilicnsc DF I 
..J General leva fam1l1a para dentro de um auanel 
Zcm R Cll"ll RS / 
:l FH e Menem defmem ruturo ao Meroosu1 
E'ltado de ~\Iinas 
..J Ciro diZ que quem cobra ág1o é ladrao 
O Pm·u 
..J PF de::.cobre arsenal ern Fortaleza 
Gazeta du Pm:u 

I 
I 

\IG I 
I 

cF. / 
; 

PR I 
:l Itamar connece hoJe plano parn conter v10lenaa i 

:3!JONTECE NESTA QUINTA 

Viagem de Cardoso 
O presidente ele~o . Fernando Hennque 
Cardoso. se reúne com empresams e 
d1naentes aovemamenta1s araent1nos em 
Buénos Aues. Às 17h . v1a1a pára Colôn1a do 
Sacramento. no Uruguai , onde se encontra com 
o pres1dente LUIZ Alberto Lacalle. 

Vigilância eleitoral 
O Tribu nal Supenor Eleitoral (TSEl e os 
rn11~ares deCidem, no Rio . qua1s as zonas 
elertora1s que deverão ter V1Qiiànc1a especk11 na 
votação do d1a 15. Leia na Política 

Comércio exterior 
Missáo empresa na I da provinck1 argentma de 
Mendoza. lormada por autondades 
governamentais e por 44 empresa nos de 
d1ler~ntes setores VISita Belo Honzonte rMGl 
pdra diSCUtir pnnc1pa1rnente o MercosuL · 

Violência no Rio 
O presidente Itamar Franco se reune as 16h30 
no PaláCio do Planalto com os m1n1stros 
m1l rtares. o m1n1stro da JustM:1. Alexandre 
Dupeyrat, e com o coordenàdor das acóes 
contra o cnme organizado. general Roherto 
Câmara St>nna. Será discutida a operacáo 
m1irtar COntra O trafiCO de drogas e a e armas no 
Rio. Le1a na Geral 

Manifesto contra operação 
O Grupo Tortura Nunca Ma1s divulga man1festo 

MERCAOO FINANCEIRO 

contráno a presença do Exército na seauranca 
publica do Rio. · • 

Acessos bloqueados 
A Policia M1trtar pauliSta m1C1a a oueracao 
Fecha Fronteira ·. com o ObJetiVo· de b·loauear 

1) S acessos rodovranos ou e poaenam ser 
utiliZados por cnminosos VIndos do Rio para 
cl1egar a São Paulo. 

Conflitos de terra 
O secretáno da Segurança Publica ao Pa rá . 
Alfredo Santalices. devera anunc1ar operacao 
poliaal que tem por obtetl~ prender · 
fazendeiros e p1stole1ros envolvrdos em conflitos 
Je terra. VeJa na Geral 

Eclipse solar 
O ultimo eclipse solar tota l do m11émo uoaerá 
; .::r VIsto no Brasil a partir das 9h32 (l1orano de 
Bras111a) Os horanos vanam ern cada Estado 
Geral 

Srs. Assinantes 
Em ca606 ele aJteraçao cadastral. problema& 

com o 11111reiho de fax. boletim 
ilegivtl ou faltando aig.Jma página, 

entre em contato com n0530 

ATENDIMENTO AO CLIENTE: 
o 800 111 666 

t4ngeta Bdtenmwr 

Sobem juros e preços 
Os JUros sobem. mas acompanhados. O custo ascendente. dos 1uros na sua este1ra e ao 
da cesta txisiCa . ava11ada pelo Procon . 1a :xes1dente Itamar prestes a mcend1ar 0s cofres 
at1ng1u RS 108.25 na terça-te1ra e ::.upera ern Jo Tesouro. o mercaao acornpanna com 
24 .34'/.: o preço méd1o calculado entre o::. t:xpectat1va as possllJiildades de flexllllilzacáo 
meses de novembro de 93 e fevereiro de 84. •Jas medidas de ajUSte do Real anunaaaas ha 
Deste p~riodo fo1 extraída a var~açao para a Juas semanas. Os bancos Já conseau1ram 
con'.ersao dos salanos no Plano Real. A cesta ~1argem de uma semana oara reco lher an BC 
i.1 as~e<1 e consKleraaa uma amostra Importante i s:.ó do recolhimento ttamoem de 15:; 1 s.oDre 
dC! tendéne~a da Inflação e. em contrapanlda. as ouerações de crédrto. Na fila das 
da depreciação dos saléinos. HoJe. um sala no sohc1tações. esteio os consore~os lamentando a 
:ni111mo compra 64 67 '1: de urna cesta. O nVIalJ iildade de venaer carros. 1nc1u::.1V.:, 
mimmo deverá se transformar em foco de populares . em apenas 12 prestacóes Em me1o 
atençáo nos prox1mos a1as . porque o pres1aente ,i mcerteza sobre o grau ae estabi11zat:<1o que 0 Itamar Franco ms1ste em encontrar uma forma yoverno pretende alcançar se na o 111 ;~o,;x 1 ve 1 de 
de elevar o saláno a AS 100.00 até o fmal do 111 1CIO e abnndo exceçóes as duras mea 10as 
seu governo. 31 de dezembro. Se este ,lorovadas. o mercaao ae ações anail au~eto . 
aumento de 42 ,85'1: amntece. a Prev1aénc1a :Js mves!ldores estrange1ros estão de llC!ruas 
quebra de vez. Instaura-se o caos nas de molho e os bras11e1ros de pone procuram 
prere1tu ras e governos estaduaiS. O Plano Real ,1 ssegurar pos1ções na BM&F. O mercaao 
üesanaa . observa o mercaao. gue 1a detecta . :u turo de cambiO comeca a se mexer 
porem. sma1s de desorgan1zaçáo no trad uzindo expectativas de desva1onzacao do 
gerenaamento do Plilno. Alem da mflaciio real no pnme1ro mês do novo go'.erno. · 

A Tarde UA I .'NDICADORES 
:::! TransferênCk1 de consorciO soe ferta aaora ' ~---......;;~---------D-:O-:L_A_R _____________ _ 

com ág10 - I 
A ( • · · Comercial Paralelo 
· -l"'tica A_\l I 31 :10 RS0.845 RS 0.847 RS0.84 RS0.85 Turismo 

RS 0.83 .RS O 86 --. M t . - I )1' 11 RS 0.843 RS 0.845 RS 0.84 RS 0.85 -J u uaoos vao recorrer do rea1usie da 1 · prestação 1 U1 /11 Cota cão do H1o de Jane1ro rlS 0.82 rlS 0.85 
RS 0.83 i'iS 1\86 

. lr---~==-=====:77":----, A :\"ntída SC 1 VALORES OE REFERENCIA 
..J Santa Catanna pára para ver ecuuse SaJ.rio min1mo - novanuro RS 70.00 

Ufir mensal- novemcra HS 0.6428 
IPC·r- <JlllUllrO 1.8Gi': 

r<s o 83 qs o.84 
MERCAOO FINANCEIRO 

IBOVESPA: oueaa 2.r:e ;';. vof. RS 763 .643mllh<ie~ 1 
IBVRJ: auooa 2.65 i':. vo1uma RS 25.834 m1111~~ , 
OuroBM&F: íúl/11\ HS 10400 aueaaae U.Jú, 
CDBPósTR 101/11) 120 dias. 113.17/18171 I 

Jornal do Commerdo 
:l General pretende prenaer 300 traficantes 

! no Rio 

PJ.:: I 
I 
I 

IPC Fipe- 3' quaonssema1a de outubro 2.68 ·~, 

TR Pré 1311101 3.066 1 ô' 
CDB Pré: 101111 1 30 dias. 62.9(1163.77 i': ·- I Poup111ça: 103!111 3.2049 :.': 
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ECuNOM/A 

Cesta e mínimo 
O salano m1nrmo de AS 70 ,00 , pago neste 
mês. é 6'/o suoenor ao de outubro de 93 . Em 
rgual período. a cesta básica teve a~a rea l de 
35,4% . Há um ano , uma tamilra podra 
comprar. com o salário. 82.6:; dos 31 
produtos da cesta. Agora . so leva 64.6:~. A 
cesta custa hoJe AS 108 .25 . o maror va lor Já 
regrstrado pera pesQursa drána do 
Procon/Dieese (OESP 1 e 8 1/JT 8/FSP 2-5) 

Bancos sem prejuízo 
Um estudo da EFC Engenherros Fmancerros 
& Consultores mostra aue os resunados dos 
bancos foram elevados em tu lho. pnmerro 
mês do reai. A pesQursa revela que. com 
relação a 93 . os depósrtos totars cresceram 
36'1: em dólares. o patnmônro riq UidO avançou 
29'1: e o lucro for 58'/c ma ror. (FJ.bio Pah1m Jr. 
- OESP 88/J T 12! 

Lucro líquido 
1 ntlação , aumento de operações de credrto 
e cobrança ae servrços aos c1rentes 
g aranuram aos nove ma rores oancos do 
Pais . em 93. um lucro liqurdo de USS 1 
bilhão. O valor é 43'ó maror ao regrstrado 
em 92 . segundo o Dieese . Em 93 . da 
receita dos nove bancos analrsados. 32'f. 
for obtrda com a mflação (floatl. (Jó Galéw 
- DESP 88/J T 12! 

Mês da poupança 
Após três meses perdendo recursos . d:. 
cadernetas de poupança es.tao com boas 
expectatrvas cara este mes. Alguns bancos 
de atacado - os que tém C! rentes com rena a 
ana-já fecharam outubro com crescrmento 
e costumam antecroar as tendênC1as. O 

!NOICES FIPE-ESTADAO 
Preços 

ComO.UIMlB 
04110. (· 1,01 )% 

:J1/10. 3 ,45'!1. 
01/11 . 2 ,71% 

o _ __.r 
· 2 !c::=:;_ 
- 4 

~~ 
04/10 • O,ClO'% 

:J1/10. (· 0 ,64)% 
01/11. (· 0,67)% 

I 
::J 

I 
4 OuiUbro 31 1 

v .:môlcâo em jQ dlól:> aos orecos em t'<S de 26 ben:; e 
ser\'lÇ(,s compenbvos e de 1 f preços e tlltrtas oflo11s 

INTERNACIONAL 

Tragédia no Egito 
Uma r arte chuva assocrada a uma explosão 
causou a mone de. peio menos . 273 pessoas 
no su i do Egrto . Outra versiio aumenta o 
número oara 410 . A tragedra aconteceu 
quando um ra ro explodru num aeoósrto de 
petrofeo do Exércrto e o combustrvel em 
ch amas se mrsturou à enxurrada se 
ala::.trando Para os Parrros vrzrnnos. As 
regróes mars afetadas Pela encnente ioram as 
C~rovrncras ae Assrui e Soh aç . o ~ ae ha 
centenas ae oessoas aesaongaaas r0ESP1 e 
A 25/FSP 1 e 7-1/JB 12/0G 17!. Segundo a 

Citibank e o Banco Francês e Brasileiro . por 
exemplo. regrstraram em outubro captação 
liq uida posrtrva de 2 .5 '1: e 0.75 '1: , 
respectivamente . rF/ávio Ribeiro de Castro-
DESP815! 

Defesa do dólar 
O BC dos EUA lancou-se ontem no mercado 
mundral de drvrsas ·para tentar salvar o dólar 
amencano. A moeda foi trocada ontem de 
manhã a 96 .10 ienes - cotacáo mars barxa 
desde o fim da Segunda Gue.rra Mundral. 
lnrciativa dos BCs amencano e Japonês 
conseguru recuperar alguns centavos. No 11m 
do dia . o dólar era troc.1do a 96.60 ienes e 
1,49 marco alemão. (DESP 816/FSP 2-4/GM 
20/JB Eco ôi 

"se a Fiesp me 
apóia ou não, 

est.ou pouco ligando" 
M1r11stro da Fazenda Ciro Gomes 

Ciro e Fiesp 
O ministro da Fazenda . Ciro Gomes . drsse 
ontem que não acha rmponante ter o aparo da 
Freso. Prefere estar em srntonra com a 
população. Ele negou que terra lerto 
acusações à entrdade. Cr ro drsse aue alguns 
setor0s econômrcos querem aesquaulrcar 
suas declarações. (OESP 86/JT 1 e 8/FSP 1 
e 1-4/JB Eco 1/0G 1 e 22! 

Planos para o Mercosul 
Algumas empresas estão adrando seus planos 
com relaçáo ao Mercosul. E Que por pressáo 
argentma. a zona de livre comercro para a1auns 
produtos dos setores srderúrgrco . textrl. cate 
solúvel. dentre outros. sera somente em 2000 e 
não em 1995 (Lucas FIC]uetredo- FSP 1-5) 
Ontem. o presrdente elerto. Fernando Hennaue 
Cardoso. mrcrou uma vrsrta de cmco aras a 
Argentina. Uruguar e Paraguai. parcerros ao 
Brasrl no Mercosui. rOESP 1 e A6/JT 9/FSP 1 e 
7 -6/GM 1 e 3/J8 I e 3/DG 3! 

União aduaneira 
O minrstro da Economra da Argentrna . 
Domrngo Cavallo . propôs ao presraente eleno 
que os paises rn tearantes do Mercosul 
ap rofundem as reláções comercrars e 
transformem a zona ae livre comercro ern urna 
unrão aduanerra. A unrâo serra nos moldes da 

agêncra Reuters, o número de monos subru 
para 430. rPiantãoAEJ 

Intenção de criminoso 
A policra amerrcana rnvestraa a 11100tese de 
que rranscrsco Manrn üuran. que aurou 
contra a Casa Branca no sábado. pretendra 
matar o Pres rdente Brll Clinton . O deoormento 
Je Davrd Mrllrs . um ex-corega de traoalho . dUê: 
ouvru o atrraaor drzer que rna "acaoar como 
presrdente . tuntamente com uma nota 
comprometeaora encontrada em seu carro . 
mudam o carater das rnvesugações. Se 

adotada oela Comun raade Européra. (DESP 1 
e A6/JT 9/FSP 1 e 1-6/JB 1 e 3! 

Juntos contra a inflação 
O mrnrstro do Plane1amento . Benr Veras . 
mlormou ontem aue. a pa nrr de dezembro . o 
governo aaotará mearoas contra a rn ilação em 
conjunto com a equroe económrca do novo 
presidente. O objetrvo e enfrentar os 
problemas ao Plano Real. (Lu A1k'o Dtta e 
Cristiano Romero - .iB 1 e Eco 1 i 

Estatais e consumo 
O deputado federal Jose Serra (PSDBl 
defendeu ontem no Aro a pnvatrzação da 
Compannra Vale do Rro Doce. No futuro. vrrra 
o setor e1etr1co. O ex ·mrnrstro da Fazenoa e 

11 

do Planeramento Mano Hennque S1rnonsen 
drsse ou.:: o governo deve se esforçar para J~ 

evrtar a vc.rta da rnr raçiio . mantena0 ' lg rao ' " 
;ontrole soore o consumo e a oornrca 
; ~ 1oneta rra tDESP 86/JT 9/FSP 1- ~ : 

Reciclagem da Fiat 
A Frat reaorovenara os componentes de seus 
carros o ue noje está o es-palhados nos 
farras-vemos do Pais O projeto preve a 
separação dos materrars nos própnos 
desmancnes e seu envro a fábnca aa Frat em 
Betim I.MGl para reprocessamento. O 
programa 1nedrto no mundo. exrs.te na ltalra 
há dors anos. r'Oavw Feiismino- OESP 813! 

Furtos em Cumbica 
A lnfraero cnou urna comrssao de srn!.lrcáncra 
que. em 30 dras. aourara iunos no Aerooono 
lnternaaonai de Cumorca iSPl. Funcronanos aa 
Recerta e aa lnfraero razem extra para liberar os 
produtos oue lotam o Aaropono lnternacronal de 
Vr racooos . em Campmas iSPl Ontem. avaliaram 
120 toneraaas. O aerooorto recebe carga de 800 
11111 toneraoas por més 10ESP 87/JT 9 ' 

Feijão e carne _) 
O preço ao fe11áo. aue em setembro valia AS 
68 .00 . I c: negocraoo na terça-ferra.; RS 39 .00 
na zona atacadrsta o a Caprtal pau rrsta iOESP 
; e 85/JB Eco I J O aumento da oi.:: na de bOI 
oara aoate provocou aueda de RS 1 .00 no 
prece oa arroba. Arn ua esta em RS 38.00. 
quase o dobro do varor da arroba de carne 
~ue a Argentina esta pondo no mercado 
sul-amencano. rOESP 85/JB Eco I J 

culpado. Duran ser a condenado a pn::.ao 
perpétua. rOESP A-19/JT 13/FSP 2-8/0G 17! 

Vitimas da guerra 
A coairzào governa 1>1e ntal raoo nesa d<:CidiU 
;c~ nceaer rnoentzaçf: c, as ram111as a as vttlmas 
aos atauues atômrcos amencanos a 
Yrroshrma e NaaasaKr durante a St::uunda 
Guerra Munoral. O : ~ .;rnero de monos. üa::. 
juas craao es e estrmaoo em 230 mn 
Segunac a agéncra i\'loao . ent re n ·: mli a 
380 m11 oessoas aeverao receoer o o.::neiicro 
;alcuiaao em USS 200 mrlhões. rOESP A20i 

- ~~= .;.~TA~ 
POLÍTICA 

Cardoso quer pacto 
o presraente ele rto. Fernando Henrrque 
Cardoso. defendeu ontem a reauzaçao de um 
·pacto politico" aue permrta a aorovação das 
reformas constrtucronars que seu govemo 
pretende rmplementar. Cardoso. que está em 
Buenos Aires. mencronou o pacto em conversa 
com o presrdente Carlos Menem. da Argenuna 
Antes de embarcar. Cardoso drsse que, 
~mbora tenham declinado de rndrcar nomes. 
~s partrdos que o apóram (PTB e PFL) serão 
prestlgrados na tormaçáo do governo. (Clóvis 
Rossi- FSP 1 e 1-6! 

Procuranoo auxiliares 
o presidente eterto anda à procura ae nomes 
pa.ra ocupar 1~1rgos de auxr.llares nos 
postos-chave ao governo. E dada como cena 
a permanénc1a da atual equrpe económrca . 
para a ar conunurdade ao Plano Real. O 
mmrstro da Fazenda. Crro Gomes. aeve rr oara 
a Saúde. com a mrssão de pôr fim ao desvro 
de veroas na area. Os dors onnCIDétiS 
assessores ae Cardoso durante a camoanna 
.::lertoral. Sergro Motta e Paulo Renato a e 
Souza . terão cargos rmponantes. rOESP 
A5/JT 3) 

Eleição com agentes 
o Tribunal Suoenor EleitoraliTSE) autonzou a 
presença ae agentes secretos das Forças 
Armadas nas eierções propowonars no R1o. 
Di:.! arcados de mesãnos. eles deverão 
denunaar tentatrvas de frauaes. O esauema 
de segurança prevê aue as po liCiaS farão o 
acompannamento geral da ele rçáo , enauanto o 
Exércrto lrcarà de prontldáo para rmerv1r . se 
necessano. As ooerações m11nares ae 

GERAL 

Ação armada no Rio 
A pnondade do comanao da ooeração mrhtar 
de comllate ao cr1me oraanrzaao no R1o de 
Janerro . ou e começa noíe. e executar cerca ae 
300 mancados de pnsào contra lideres do 
tra frco de drogas no Estado. O plano tambem 
!em outros ouretrvos pnncrpars: desarmamento 
da popuraciio e bloauero do contrabanao de 
armas. A ádoc.1o ae meardas socra rs nas 
favelas contro.ladas pelo tràt1co faz 1gua!mente 
pane da estrategra. r'OESP 1 e C1 a C4/JT 1 e 
6/FSP I e 3-7 a 3-3/GM I e 5/JB 1 e 14 a 
16/0G 1 e 13 a 15! 

General na fortaleza 
O comandante da oooraciio munar no RIO. 
generai Roberto Câmara· Senna . mudou-se com 
a lamrha para a rortaleza de São João. na Urca. 
De cada aez oohcrars carocas susoenos de 
envolVImento com o crrme oroanrzaao. apenas 
um pode ser consraerado rnoéente. A mtormacac 
e ao secretano de Justrça ao RIO . Arthur LaVJg.ne. 
"N111guém var anrar em trabalhadores. nossos 
1n1mrgos s.,'io os oand1dos". disse o oona -voz ao 
.1mrsténo ao E xeretto. aenerar Gilberto Serra 
rOESPCI J C.JIJT6/FSP3-I a3-3/GM 5/JB ;.; 
.J/6/DG 13 a. 15! 

Conflito de terras 
O mrnrstro da Justiça . Alexanare Dupeyrat. 
recebeu carta de congressrstas aos Estados 
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combate ao tráfico serão suspensas antes ao 
rn icm da votação. rOESP 1 e A8/JT 1/JB 1 e 4) 

Todos são suspeitos 
Os candrdatos ao governo do Rio. Anthony 
Garotrnho fPDTI e Marcello Alencar iPSDB). 
são motrvo de rnvesugação por parte do 
Ministéno Pú blico. Alencar e seu frlho Marco 
AuréliO são suspenos de realizar operações 
linancerras com drnherro da Pretertura caneca 
;;ntre 1999 e 1993. quando era preierto. 
causanao prejuízo de uss 13.4 mrlhões ao 
Baneq. Em Campos (RJ), onde Garotinho for 
preierto. também entre B9 e 93. uma GPI 
mvestKJa o desuno ae uma doa cão de USS 2 
;mlhões. dos quars Garotrnho nâo prestou 
.~amas. rFSP 1-12! 

"nesta vez, teremos, com 
c erteza, uma eleição 

limpa no Rio " 
Ai_vsson M1traud. cl!retor-gerar tio TSE 

Pesquisa manipulada 
O lnstrtuto Vox Popuh està senao acusado de 
ma mpuiar pesa ursa elenoral em ravor do 
cand idato do PSDB ao governo de Mrnas 
Gerars. Eduardo Azeredo. O ex-entreVIstador 
Manoel Olimpro Costa de Ávrla formalizou 
oenuncra no Tnbunal Reqrona1 Elertorai!TRE) 
na terça-ferra. Na últrma pesqursa do Vox 
Poouh. Azeredo uitraoassou o canardato do 
PP Hél!oCo:;ta. por 4 7'1, a 41 '1, das rntençóes 
de voto. A vila drsse que o rnstltuto transtenu 
111tenci:ies de voto ae Costa para Azeredo O 
Vox Popuh desmentiu. r'OESP A8/JT 3) 

Jn1dos em atre oeoem oarantla de v1da oa ra 
os oadres Rrcardo Rezende e Benedrio Costa. 
.::o tre1 Henn de Ros1ers . ameacados de morte 
~·:> r orstolerros no Para. Os religiosos 
s.::rtencem a Comrssáo Pastoral da Terra Na 
~drta· . os parlamentares também Pedem a 
,: ouracão de ameacas de morte a ma1s de 40 
Qessoas a a reg1ão oe Rro Mana e X1nguara. no 
::stado. rLu,z Mak'/ou7 Catvamo- LlESP A26J 

Esquadrão da morte 
A Justlca do Para autonzou a rnvasão de 
quatro tazendas no Sul do Estado oara a 
onsiio de tazenderros e prstolerros susoo1tos 
Jt: rn tearar um esauadráo da morte aue estana 
aa mdo em conrlnos ae terra na regrão. Alguns 
',,-zenaerros estão esauecendo o Poder 
_ uolcrano o ara ;.o1uc1onar seus orooremas de 
tarra e agmao por conta próprra ·. d1sse o JUIZ 
.Je Xmguara. na area de contlnos. João Batrsta 
~J ilscrmento . rAbnor Gondim- F 3P 1 e 1-11! 

Eclipse solar 
I echose total do Sol. o últrmo vrsrvel no Bras ri 
1este ser.ulo. oooera ser observaoo hore em 
S6o P6u lo LJI6Cas á ülevrsào de temoo .oomna 
Cidade. Em ·crÍciUma tSC) . crenustas vao 
e:stuaar os efe1tos ao fencimeno no Plasma. 
moonante oara a orooucão ae rormas oe 
~nerma umoas e oaratas·. tOESP 1 . .429 e 
430/JT 108/FSP 1 e 1-1iWB 1 e 111 

Colesterol em idosos 
::J~saurs.,1aores a a Unrversraade de Yale . nos 
::·; lados un1aos. a.::scoonram aue aoo:; os lü 
o nos a ores.::nça a e coresterol no sangue 
:.;nae a desaoarecer. ·o estudo provou aue 
ueoors desta rdade e oossrvel re laxar e oarar 
Je se preocupar com o colesterol' . afirmou o 
Jlretor oa unrversraade. Steohen rlulley. 
<."ESP 1 eA26! 
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Recontagem de urnas 
Carca a e cem urnas das zonas elertorars onae 
se constatou o maror número de 
1rregu1andades serão recamadas no R1o. por 
;olicrtacão ao Procurador rearonal elertoral. 
Alcrr MÓhna . Ele envrou na térça-lerra as 
neuções aos oromotores das zonas. A 
recontaoem se !VIrá apenas para o processo de 
rnvesugãção e poderà revelar nomes de 
oossivers beneircrànos a e fraudes. rlranv 
Tereza- OG I e 2) · 

PT com rivais 
Lideres e mrlrtantes do PT comecaram a 
partiCipar de atos de aparo ao candidato do 
PSDB ao ooverno de Sáo Pau lo. Mano Covas. 
1unto com memoros do PPR. PTB. PFL e outr0s 
part rdos com os auars os oeustas ate a semana 
~as.s.ada evrtavam alianças e ate contato:;. 
Anteontem. a ex-prerena ae Santos Terma ae 
Souza fPTl. drvrdru a mesa com o deoutaao 
t.:-aeral Gastone R1ghr (PTBl e orelenos do PFL 
tja sexta-re1ra. em AraraauararSP). lideres 00 
PT e ate smarcahstas da GUT f1zeram o mesmo. 
10 ESP A 13/JT 7/J8 5) 

Cüpula em Portugal 
C::; chancereres do Brasil . Cds.o Amorun e ut: 
PrJrtugal. Jose Manuel Durão Barroso. 
confirmaram ontem . em usboa. a reauzacào 
aa cúpula o e chefes de btado e de oove'rno 
c10S oarses de lingua OQrtuguesa. no Ó1a 29 . No 
.;,n contro sera formauzaoa a Comun1aaae de 
Países de Língua Portuguesa. Apesar da 
rn s1stêncra ao embarxaaor do Bras1l em 
Portugal , José Aparecroo o presrdente Itamar 
Franco arnda náo contrrmou presença rOESP 
A-1/JT 7/JB 12! 

Linguagem dos bebês 
·.,1ent1stas franceses e orasrlerros eswrão em 
Sào Paulo nos d1as 5 e 6 panrc1oano o o e um 
21c1o ae estudos em que seráo mostraoas 
2xoe nénetas soore o nível de comun 1caçao 
c'Cm recém-nasc1oos e t.;ntauvas a.:: at:cllracdo 
Ja linguagem aos bebés. Alg uns esoeaal1st~s . 
"1CIUS1Ve at1rrnam QUe O SIStema aUd itiVO dt: 
Jm leto a e sers meses esta apto para 
d1st1ngurr a voz a e sua mãe. rReali .I v mor-
OESP 7 e A27J 

COLUNAS 

Firmeza de decisão 
( ,1mbme ii mfk1çáo náo e Carnavar. E Dreoso 

·'! · .. ."<1bar com essas mmastas nereroot~,·as oe aue 
:utio sao ilo1es : A a<1Vel1eneta e <10 ex-num:iilro 
:\la rio Hennaue Simonsen em uma avra 
T::Vti!C<io oo atual c.enano a a economm. 
S.morisen rem ce11eza oe aue se o qcL'emo 
,;wser mesmo ac:abar com a mr1acáo e ra:.er o 
Plano Real a~mmnar oreasara rri:rar o..1m a m"-·"-'' 
senedade- e- sem melas Dc1tavras ou mems 
·::emdas - " ;ase oe 3L't:I10. aaora necessaua. 
:1to rme Economrco/J8) · 

Tempo nublado 
-='o> 'o menos mms ve::es em auase Oc1!S meses 
7,1 cargo. o mtmsrro aa Fa::enaa. Crro l;omes. 
;e Clesenrenaeu com a!"awoe econórmm. O 
·:1:mstro se uma com a reSJstenoa oa eawoe em 
:cmar retas meon1as. ICnstrana LoborColuna uo 
': :s tadãoi 

Pules favoritas 
3astaram auarro mas com FHC no Brasil oara aatrar 
,; comda oor caroos no now qoV!?Ino. PaUlo Renaro 
.:1<1ssou ae ravonro a ceneza como mmrsrro ao 
:>.'~neiamemo. E Ciro Gomes lidera as aD<.1Sras oam 
c' Mm1steno aa Sat.ide. tP<!111811FSP) 
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