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IN FRrv1A
agenda

Ministro recebe 9horas
• Reunião Ordinária de Debates (Plenário)

Medalha da	 • 1° Encontro Temático-Administrativo das Assembléias Legislativas (Teatro)

• Visita à Casa do presidente da Assembléia Legislativa do Paraná, deputadoOrdem do	 Orlando Pessuti (Salão Nobre)

l4h3OminM 1. 1	
• O ministro da CiênciaeTecnologia, José Israel Vargas, recebe do presidente José

Legislativo	 Ferraz a Medalha do Mérito Legislativo, grau Grande Mérito (Salão Nobre)

(agenda)

do José Ferraz (PTB), deferiu ontem
requerimento do deputado Antônio
Carlos Pereira (PT), solicitando a ins-
tauração de uma CPI para apurar
denúncias de suborno de deputados esta-
duais, durante a votação do impeachment
do ex-governador Newton Cardoso. O
parlamentar divide a autoria do requeri-
mento com os deputados Péricles Ferreira
(PSDB) e Milton Sailes (PFL) e recebe o

ESPAÇO POLÍTICO-CULTURAL
Teatro

21 horas

- "O Grande Inquisidor" - teatro adulto

Sábado

l6h3Omin

- "A Última Floresta" - teatro infantil

21 horas

- "O Grande Inquisidor" - teatro adulto

Domingo

l6h3Omin

- "A Última Floresta" - teatro infantil

20 horas

- "O Grande Inquisidor" - teatro adulto

Segundo determina o Regimento Inter-
no, no prazo de dois dias, a contar da
publicação do requerimento ou de sua apro-
vação, os membros da CPI serão indicados
pelos líderes dos partidos. A publicação
deve ocorrer neste sábado. Se não houver a
indicação no prazo determinado, o presi-
dente, de ofício, designará os membros da
Comissão. A CPI poderá determinar dili-
gências, convocar secretário de Estado,

tomar depoimento de autoridade, inquirir
testemunhas, requisitar documentos e
solicitar informações.

Devido à inexistência de quórum para
votação - havia 21 deputados em Plená-
rio, quando o necessário seria 39 -, não
foram apreciados os vetos constantes da
pauta. Entre eles, o que dispõe sobre a
anistia fiscal. Também ficou para a se-
mana que vem a votação da proposta de
emenda à Constituição n°41194, do depu-

plenário
O presidente da Assembléia, deputa- apoio de outros 23 deputados.
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tado Cóssimo Freitas (PMDB), que reduz
de 10 para cinco anos o período necessário
para aquisição de férias-prêmio e de seis
para três meses a duração dessas férias.

ORADORES

Prefeito de Além Paraíba é
elogiado da Tribuna

O deputado Bené Guedes (PDT) des-
culpou-se por não ter mencionado o nome
do prefeito de Além Paraíba, Fernando
Lúcio Donzeles, na última quarta-feira,

comissões
Parecer sobre mensagem
do governador é aprovado

A Comissão de Agropecuária e Políti-
ca Rural aprovou ontem parecer pela
aprovação, na forma de Projeto de Reso-
lução, da Mensagem n° 505/94, do
governador do Estado, que encaminha pro-
cessos de legitimação de terras devolutas
rurais e urbanas, que resultam de estudos
realizados pela Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário
(Ruralminas). O relator foi o deputado
Wilson Pires (PPT). Também foram apro-
vadas duas proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. A reunião foi pre-
sidida pelo deputado Ajalmar Silva (PTB),
e contou com a presença dos deputados
Marcelo Cecé (PMDB) e Wilson Pires
(PP).

quando comentou convênio assinado entre
a Prefeitura da cidade e a Copasa. Ele
elogiou a intervenção de Fernando
Donzeles no processo e afirmou que o
prefeito merece o respeito de toda a Zona
da Mata. O deputado elogiou também o
gerente regional da Copasa em Leopoldina,
dr. Bretas.

Deputado defende petroleiros e
critica governo federal

O deputado Gilmar Machado (P1')
comentou o rompimento do acordo salari-
al entre governo e petroleiros. Segundo o
parlamentar, muitos podem considerar

Projeto altera pagamento
de contas mensais

A Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária, presidida pelo deputado
Roberto Amara! (PTB), aprovou parecer
favorável em 2° turno ao PI- n°852/92, do
deputado Ibrahim Jacob (PDT). O proje-
to, aprovado em 1° turno em 30 de junho,
na forma do substitutivo n°2, permite ao
usuário dos serviços públicos de água e
energia elétrica escolher, entre cinco datas
indicadas pela empresa, a do pagamento
das contas mensais. A opção será feita
anualmente, em mês indicado pela empre-
sa. O parecer do relator Jorge Eduardo
(PMDB) foi aprovado com quatro emen-
das, sendo que as principais suprimem o
artigo que trata de correção monetária
diária do valor vencido e o que concede
prazo de 90 dias para o consumidor de-

ingênuo o acordo verbal que tinha sido
firmado entre as partes. Ele replicou, no
entanto, que a ingenuidade se pautou na
confiança dos petroleiros no governo fede-
ral. Gilmar Machado defendeu os
trabalhadores, afirmando que a categoria
foi traída, depois de passado o período
eleitoral que culminou com a vitória do
candidato oficial, Fernando Henrique Car-
doso (PSDB). Gilmar Machado também
falou sobre a necessidade de promover a
isonomia salarial do funcionalismo minei-
ro. Ele condenou os reajustes diferenciados
e afirmou que é preciso fazer a recompo-
sição total dos salários e, depois disso,
tornar realidade a proposta de isonomia.

sempregado quitar sua conta.
A Comissão aprovou ainda parecer do

deputado Antônio Carlos Pereira (PT)
pela rejeição do PI- n° 1705/93, do depu-
tado Tarcísio Henriques (PMDB), que
disciplina a construção de aterros-barra-
gens nas rodovias estaduais e dá outras
providências. O argumento para a rejei-
ção foi a falta de previsão orçamentária
para atender ao proposto no projet. Fo-
ram aprovados também pareceres do relator
Sebastião Costa favoráveis ao PI- n° 1.871!
94, do deputado Geraldo da Costa Pereira
(PMDB), que autoriza o Poder Executivo
a criar Programa de Incentivo à Indústria
de Móveis, e ao PI- n° 2.000194, do depu-
tado José Bonifácio (PTB), que autoriza o
Poder Executivo a reverter imóvel ao
município de Dores de Campos. Partici-
pou também da reunião o deputado João
Marques (PMDB).

painel
Encontro de legislativos faz
reflexão sobre desafios

Representantes das Assembléias da
Bahia, Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraíba,
Pará e Rondônia e do Distrito Federal abri-
ram ontem o 1° Encontro Técnico-
Administrativo das Assembléias, que será

encerrado com a votação de um documento,
em plenária, hoje, às 18 horas. O evento é
uma oportunidade de reflexão sobre os de-
safios a serem vencidos pelas casas
legislativas do país, procurando soluções e
alternativas.

O encontro foi aberto com a palestra do
prof. Fernando Limongi, da USP. Mesmo
reconhecendo um certo débito da ciência
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MANCHETES	 ACONTECE NESTA SEXTA

Greve dos petroleiros 	 ?0nvrsa com os exDortaJors soore
Representantes aos cetroleiros e ao Peroras 	 nancstmentos nora o setor no 14 Eniro
1azem reunião de conciliaçáo às 10h no 	 'jacional de Comercio Exierior Enaex no
Trrbunaí Su perior do Tranalho IST1. em 	 0t Glória (RJ). O secretario c Poita
2rasilia. O dresicente da CUT Vicente P.uio da 	 oonomica, Winston Fritscn, enonrra os
Silva. inicia negociação as 161i com o 	 cOates ás 1131h1131h

residentc  da Petrooras. .joei Renno. naeae	 Comércio exterior
cia estatal. no Rio Leia mais na Economia 	 O Departamento de Comercio Exterior aa Finsn
Reajuste dos servidores	 promove encontro cara d e bater o aumento dos

cresidente Itamar Franco acoce soom o	 'reles no Porto de Santos e a cuestás as
eajuste salarial dos sercores públicos	 nargas retidas no Aeroporto Internacoonai de

federas.	 São Pau, em Guaruihos. As 9h. na serre da
entidade (Av. Paulista. 1313)

Agenda de Cardoso
O' presidente ejeto Fernanco Henricue 	 Universidade e indústria
Cardoso, se reune pela mannâ com a eoruipe de	 om presarios do Rio se reunem as 17 1 no

auditóno da Pontifícia Unirsicade Ca:ducaransiçáo no Palácio da Alvorace. A tarde
recece os ministros Hennaue Haroreaves 	 PUC) para a inauguraGão ao Es paco cc
Gabinete Civil), Murílo Hinqei iEducacãoi e	 integração PUC-Rio e Inaustria, com a

cresenca do secretario de Política EconornicaMário César Flores (Secretaria cc Assuntos 	 Winston Fritsch.Estrategicosj.

Maciei na articulação	 Julgamento no futebol
O vice-presidente eleito, senador Marco Maclei 	 O Tribunal Especial da CBF decide o tuturo do
(PFL-PE), inicia em Brasilia a arnculacâo das 	 Campeonato Brasileiro de Futebol durante

'uluamento no Rio Saiba mais na Gereireformas constitucionais pretendidas caio novo 	 -
governo. Leia na Política

PLANTÃO AEOrçamento de São Paulo 	
Renúncia de MontaEntra em votação na Assembléia Leu islativa a

proposta de Orcamento do Estado de São 	 A Sony Corporation anuncio lesta madrugada
Paulo para o ano q ue vem. de P8 22.2 bilhões.	 em Tóquio a renuncia de seu presajente Ao

Monta. Um porta-voz da companhia urna das
Encontro de exportadores 	 gigantes da indústria japonesa, disse aue os
O p residente do Banco ao Brasil. Alcir Calliari, 	 Jetalhes serão divuluados ainca hoie

MERCADO FiNANCEIRO	 Angela Bittencourt

Investidores negociam com cautela
O mercado financeiro arrasta suas ooeracóes 	 Jesembolso de mais ou menos dinheiro na
sem desviar o olhar para os lados. Esta parece	 coca do caixa do Tesouro Se as imoortaes
ter sido a fórmula encontrada belos oceradores 	 de derivados de petroleo forem intensificadas o
para câo contaminar, com excectativas 	 mercado será o administrador de suoitcs
vanaveis essencialmente tecnrcas. Por	 ajustes da taxa de câmbio. Nos utimc's aias, o
exemplo, a tormacão da taxa de juros e câmbio	 iolar vem apresentando desvalonzac/io em
ou, ainda, a tendência objetiva das coisas de 	 torno de 15% frente ao real cesta cetasauem
vacres considerando basicamente o	 exige rápida correção O câmbio é um Dreco ca
desem penho das empresas. Mergulhado	 economia e, portanto, um custo na pianuha das
ternporariarnnteem problemas proonos —corno 	 ernoresas, Lo. eventuais a;ustes ca moeda
a inquietação despertada cela 'quebra de sete 	 poderão justificar re passes cc custos mais
bancos desde o lancamento do Plano Real —o 	 elevados ao consumidor tinal. com  imoceto
mercado ainda não jevou em conta, na opinião 	 sobre a inflacão. Por en quanto, o mercaco
aos execuSvos mas experntes os impactos coe	 conserva distanciarnnto e vai adiante. Ontem
podem ser provocados pelos movimentos 	 conseguiu, por exemplo, recuperar o inoice
grevistas envolvendo, em oartcular, o setor 	 Bovespa em 4,100. Ainda assim, corem, a
p col. O reajuste salarial dos funcionários ca	 coisa paulista apresenta varecáo nominal
Fetrobrás, que já rrnvrmenta o comando da 	 negativa no mês. O volume negooaco. interior
empresa em busca de gás nos paises vizinhos, 	 a US$ 180 milhões, sugere cautela recobrada
como Venezuela e Argentina, não fica restrito a 	 dos amantes do nsco, mas não do preuizo.

NDICADORES

DÓLAR

Comercial	 Paralelo	 Turismo
23/l1	 50,840	 °20.842	 $O.83	 450.85
2411	 RS 0.852	 RS 0,8	 P2 0.85	 P5 0.86	 S0,82	 31.35
24111	 Coo do Pio de Janeiro	 4S 0.83	 PS 0.88	 P50.85	 450 85

VALORES DE REFERÊNCIA	 J	 MERCADO FINANCEIRO

Salàlom,nimo — novesoro RS 70,01) 	 IBOVESPA: alta 4.l0%. vai. RS 150.738 milnões
Ufir mensal -	RS 0.6428	 IBVRJ: alia 3.36%. vx 82 24.04 milhs

Ouro BM&F: (241111 PS 10.415.queoaõ.t4'IPC-r - novembro 3.27%
CDB PÓsTR' (24111120 dias. 17.01Y18 CiDir

PC Fipe— 2' rivadnssenl3,a de njemoro	 ''	 CDB Pré: 1241111) 32 dias. 60.57/61 .00,/
TR Pré 23/111 3.06583	 Poupança 25/1 li 3.3822i':

O ESTADO DE S. PAULO OESP
J TST manda petroleiro manter croaucão

jornal da tarde	 jt
J Fulabol , um ameaca o Camato

FOLHA 1W S. PALIA)
	

FS P
J Petroiros desafiam tribunal

GAZA MERCAN1
	

GM
J Exportar cara a Europa pode ficar ditil

JORNAL DO BRASIL
	

JBJ
J Marcelb propõe aos militares crorrouaç o da

Operactio Rio

OGLOB')	 OG
J Exército cerca o Complexo do Alemão

SEMINÁRIO
;.: Oque

esperar de 1995
Hotel Tr nsamá - SP -2 de dezembio

Ugação gratuita: 0800-110100

Correio BraiIjense 	 DF
Cnstóvam quer Osins para Fazenda

Zero Hora	 RS
J Estado em alerta com ataque a carro-forte
Estado de INdinas	 \IG
.J TST exige 30% dos petroleiros nas refinarias

O Popular	 GO
J Petroleiros não acatam orcem do TST

O Povo	 CL
J l PVA á tem valores definidos

Gazeta do Povo 	 PR
J Petroleiros; TST quer volta de 30
A Tarde	 BA
J Greve torca imnortaio de nas de cnzirini
A Ct1Lj
J Manaus fica sem producõe cie combustivel
A Notícia
.J Maciel articula reforma constitucional
Jornal (10 Couiuiéjo	 PE
-J Marco Maciel comandará a reforma

OflStItuconal
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Missão para Macid
O vice-p resdente eleito senaocr Marco Macei
PFL-PEI, vai ser  articuiaaor cirs reiormas

constitucionais que o governo cc Fernando
Henriq ue Cardoso p retende propor ao
Con g resso A escolha de Maceifoi anunciada
ontem por Cardoso e indica o rorraiecmento do
PFL no futuro governo Serão propostas
emendas a Constituicão para permitir as reformas
tnbutána, previdenciána e do Estaco. consideraaas
vitais para o sucesso do Piano Real. (OESPA4/JT
SIFSP 1-9/GM 7/JB 1 e3/003)
STF avalia emendas
Marco Macei teve participação arwa nos
encontros normais q ue tecnicos aas arcas
económica e furOca do novo governo
mantiveram com ministros do Sucremo Tribunal
Federal (STF) Na opinião dos rnnistros, não
devera haver dificuldades oe natureza luhdica
para a im p lementação das ernencas, Mas
Prevêem Problemas com os OneRes adquiridos
no momento de se eliminar totalmente a
indexacão. JT1 e3)
Dificuldades de Ff-IC
O presidente eleito, Fernando H' ;nque Cardoso.
está encontrando dificuldades uara compor o
futuro Minierio e. p nncipalmenre. para
encontrar o ministro da Fazenda cue conduzira o
Plano Real O assessor esiciai da Fazenda.
Edmar Bacha - um dos favornos de Cardoso -
recusou o convite. O outro orealeno, o presidente
do Finco Central. Pedro' alan aega que o
sa.aric de ministro, de AS 3.138.51 brutos, e
muito banco (OESPA5eA6/JT3)
Serra em alta
Uma fonte proxima a Femanao rrennque

Cardoso garante cue o senacor eCito José Serra
'PSDB) só não sera ministro senão p user. A
fonte aposta nur oossioilidade oe Serra ir para o
Miniéro da Fazenca. caso Edmar Sacha e Fedro
Malan recusem oeflntrvamente o cargo. Mas o
nome de Serra encontra resistências da eQuipe
econômica ccc não esquece as criticas que ele
fazia ao Plano Peai, iE/íane Cantanhéde - M 1
e?)

'Vou disciplinar
meus

Ruttr Canloso. futura pnmelra-mYama,
ao reoaniardo assedio na imprensa

Primeiras medidas
Fernando Hennig ue Cardoso adiou para fevereiro
o envio de suas princi pais propostas ao
Congresso. Um aos motivos é q ue, em janeiro o
Congresso ainda fera sua velha formação Pois
os eleitos tomam posse apenas em fevereiro
Cardoso decidiu tamtmem que, no inicio do
governo, priorizara as reformas que consoera
mais urgentes como asca Prevoéncra e a
tributaria. A formação de um bloco de
sustentacão paCarnentar majoritário está
descartada. (FSP 1-91GM 7)
Ruth e a imprensa
A futura primeira-cama Ruth Cardoso disse
ontem em Caxamou (MG) que o Brasil esta mais
maduro politicamente e que a redemocratizacão,
a partir da decida de 80. abriu escaco para a
sociedade buscar solu ções para os problemas
do Pais, Ruth reciamou do que considera
invasão' de sua voa privada pela im prensa e

disse q ue. na gestão de seu marido, pretende

.lisciplinar os ornalistas Voe-às não me deixam
rn paz . queixou-se. CESPA51FSP 1 e 1-91VB

Cargos de confiança
Não havera alterao5es nos cargos de se g unco e
terceiro escalões no n(-,:n do novo governo.
informou ontem Fernanoo Hennaue Garaoso a
cúpula dos partidos aliados PFL. PTB e P'fl A
mredida é de interesse cesses partidos - mesma
base de sustentacão de tamar Franco -. ccc
mantêm foteados por criteros políticos os cerca
de 2 mil cargos de confiança co governo tecerei
JT3/FSP 1 e 1-8)
Férias de Fleury
O precurador-oerai cc Justica de São Paulo
Jose Emmanuei Burle Ftho, reduziu para AS
63.7 mil o valor a ser Pago ao qovernaoor Luiz
António Fleury Filho cor ferias vencicas e não
gozadas. no perodo em q ue ele esteve afastado
do Ministério Públ ico. Burle 	 q ue Fleurv
so tem direito as lenas dos q uatro anos em que
foi secretario da Se quranca Pública. A de=ão
original do procuracor previa coe Furv,
recebera AS 169 mv. (OESP 1 eA9/JT 1 e
5/FSP 1-1 1/GM 'JB 5)
Casa nova	 -
Pú assumir o Palácio dos Bandeirantes. em
março de 1991,0 governador Feury Filho
morava com a tamina em um a partamento cc
três quartos no valor ae uSS 120 mil. Em laneiro.
ao deixar o governo. vai mudar para uma casa
avaliada em USS 1 mnho A assessona ao
governador conrirrnou Que Fleury vai pagar AS 4
mil mensais pelo aiuuuei ca mansão Seu saiano
de aposentado co Ministerio Público e de AS 8
mil. (Fernando Gran,lro - VIESP 1 e A9/JT 1 eS)

GERAL

Operação prorrogada	 Lucena, soure a oeei'açao contra o crime	 os vasos entupidos em tuncao co coiesteroi
O governador eito do Rio de Janeiro, Marcello 	 organizado no Ao Um dos assuntos em pauta	 podem diminuir o fluxo sen g uineo para esta
Alencar. negocia com representantes do 	 sara a possibilidade ce decretação do estado de 	 região, causando a Im poténcia. iOESP 1 e
Comanco Militar co Leste a ccrr m uacáo da	 efesa. Que rcatnncre direitos dC comunicacão, 	 418/JT9B/Ck 1/Yi
Operacao Rio O iconvéno mirma entre o 	 Csaeputaaos oucrem saoer como a a,10 rode	 Campeonato Brasileirogovernador Nilo Batista e o governo federal	 ser conduzida com sucesso, centro ca 	

OTribunai Especmai da CBF decide o ruturo coestabeleceu 31 de dezemoro como a cata para o	 eabe iFSP m 7 . 73.'JB 16)	
Campeonato 8rasiiro cc Futèboi Fetem Ires

'cai da o peração militar. A ecesão cc Alencarevita uma intervencão direta cias Forças
Armadas nos orgãos de segurança oublica do
Estado. a partir de t de janeiro (OESPC71JT 1
e 118/FSP1-771J81e 74)
Cerco ao morro
O Exército cercou ontem o Comoiexo do Alemão.
no Aio, com acroxirnadamente mil soldados, que
fecharam dezenas de saidas de seis favelas da
área, Foi o maior cerco da Operação Rio, que
contou até com um tanQue Urutu o que paraisou
e venda cc arcuas nessas lavees controladas
oca quaornna co traficante Ema co Pinto de
Medeiros, o Uê, o mas procuraao ao Rio. Os
moradores so podiam entrar no Complexo apos
revista e identificacáo. (0ESPCm/JT 1 e
- B/FSP 1 JB 16106 1 e
Estado de defesa

TuunnnnDnfcanNn- ''1mnrn.'-
Cep utados ouvira em sessão seoreta. no dxi 30.
explicações do ministro do Exercito. Zenildo de
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Droga no Paraguai
Cocaina colom p iana. oovvmana ou peruana esta
sendo estocada no Parauuac que esta servindo
de trânsitr da droga para seu destino final na
Europa ou Estados Unidos e Argentina ou Brasil.
Pequenos aviões decaiam de patas p roxmmas a
Santa Cruz dela Sierra. na Solista, para pousar
no Chaco paraguaio. em estàncias de militares
corruptos ou pernoitam em hangares de
"padnn nos " civis (./8 1 e 72)

Verbas educacionais
C Minisrerin	 Er.',nncfo iMEO
controle so pre a a p icacão de 00'. aos uSS 2
bilhões q ue liberou este ano para o
financiamento de oroietos de educação
undarnental. Entidades macas a arca cc

ecucaceo receceram co este ano AS 53
'nilhoes cestinacos a cioietos reiacionacos a
nrlimncits dcticemca, Os recursos são no Ermo
',imconai cc	 ecnvn',.imcnro 3/1 Euacco
FNDE), formado pelo salario-eeucacao caco por

mais de 2 milhões ae empresas. (OESP 1 e A 18)
Impotência sexual
Pesq uisadores ca Universidade da Carolina co
Sul )EUA) realizaram um estudo que mostra cue
o colesterol ato acm cc p rovocar proclemas
cardíacos, tamoem coce levara impotência
sexual. Ming Wei. coordenador do trabalho. diz
ccc a g ordura no san g ue esta associada a

.mos p ara concium	 'momento inculcO no,
t erça-teira. relativo aos incidentes ocorridos na
partida entre Palmeras e So Pavio A tendência
dos três juizes q ue lacam votar e manteres
pontos. O logador p aimeirense Edmundo deve
ter a suspensão de 45 dias conmirmaca e co
voltará a jogarem 1995. iOESP 1 e E1/JT 1 e
1SP 1-6/J821/00 27)

COLUNAS

De tudo
5rrouarmlo cc olmos 'i re y 'c tiLnaím r':/1.'ri me
ele esta sendo sincero ouanoo ice-usa o convite
para ocupar o Miriisrerio na Fazenoa. outros
conhecidos dizem aue e mais oao de cena 'e
ccc nuance for icsc "oro o o/eDema CiO 53/3110
cc ministro o imnasscrcmn'nvr,.P esisr,nc'c cc
.'tla/an ao convite ao ores iaente e/Cito !ou a
',"ancre CíScLiSSao OC 'tO"O'r/'s135 e
03 POStO. u.r]stiana :oor.ciunim Co cc:iicão

SrL Aiin-ntei
Problemas com tranamlaaâo do boletim.

aparelho do fax e aiteraçao cadastral devem
ser comunicados ao nosso setor de

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
O 800 111 666

Horário de funcionamento: 7h00 as 17h00
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TST manda produzir
O Tribunal Su perior do Trabalho (TST)
determinou ontem a volta ao tracalho de pelo
menos 30% dos petroleiros. A oesobedincrn
custará AS 100 mil de muita diána aos 2i
sindicatos da categoria. A Petrooras já cornecou
a convocar os tuncionanos para cumprir a
ordem judicial e garantir o acastecimento Se o
TST declarar a greve abusiva, a estatal vai
demitir grevistas por justa causa. O presidente
Itamar Franco mandou reabrir as negociacóes.
(OESP1.B1e84/JT1e8./FSP1 e 1-5/JB i 

'8/OG 1 e21)

Falta gás em SP
O gás de cozinha começou a faltar ontem em São
Paulo. Para evitar o desabaecimento, o governo
decidiu suspender as exportao5es de derivados de
petróleo para a Argentina e im portar gás desse
mesmo pais e ca Venezuela. Os eetroieiros
iniciaram ofensim para Que o TST reconhece o
acordo do dia 10. que foi assinaco Pelo ministro
das Minas e Energia. Oelcidc Gomes. e não
reconhecido pelo governo, IOESPBI e 541JT 1 e
8/FSP 1-5/JB 8)

CPI pega sonegadores
A CPI da Evasão Fiscal vai enviará
Procuradoria-Geral da República uma relacão
de 344 empresas ajuizadas na divida ativa da
União por sonegação de impostos. Os
processos já estão em fase de execucão.
Segundo dados da CPI, a sonegação fiscal
causou prejuízo de USS 80 bilhões aos cofres
públicos só no ano passado. Na lista dos
maiores devedores estão empresas como
Souza Cruz. Varig e Banco da Amazônia
Muitas destas empresas não pagaram porque
estão questionando a divida na Justiça. iOESP
1 eB3/FSP te 1-4)

ÍNDICES F/PEESTADÁO

CCnT,sIflM,s	 1,b1Ico
2'10 - 2,53%	 2510 - (- 0,53%
23/11 -ø,7%	 23/11-1-0,94%
2411 - 3.89%	 2411- f- 0 %

o
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31	 24

Vaneçao em 30 dia, dos preços em AS de 26 bens e
nerviços compeb ti vos e de li preços e tHrifas oticiais

INTER NAC1ON4L

Sérvios avançam
Os rebeldes servios da Bósnia criegaram ontem
à cidade muçulmana de Bihac. em territór io
bósnio. considerada "área de segurança das
Forças de Proteção da ONU. Para garantir sua
segurança e evitar represalias da Otan, os
rebeldes mantém sob confinamento 350
soidados da liga de paz. A própria Otan enviou
a ONU um plano estratégico norte-americano
para forçar os servias a sus pender a ofensiva
sobre Bihac. (OESP13/JT 121FSP 1 e
2-11/GM21J8 13)

Paz na Palestina
A Autoridade Nacional Palestina (ANP) e o
Movimento de Resistência Islâmica (Hamas)

Sigilo quebrado
A Receita Federal vai propor ao ministro Ciro
Gomes o fim do sigilo bancario e fiscal. A
medida devera entrarem vigorem janeiro, junto
com as mudanças decorrentes do fim da Ufií
Para o secretário da Receita, Sálvio Medeiros
Costa, a quebra do sigilo e necessaria para a
investigação e cobranca dos sonegaaore O
projeto prevê q uebrado sigilo a partir do inicio
do inquérito na Receita e não por autonzacão
judicial. (FSP 1-4)

"Queremos o comércio
exterior aberto, amplo

e
Ministro (Ciro Gemes

BC vende dólar
O Banco Central (BC) interveio ontem rio
mercado do dólar para conter a especulação
motivada por uma declaração do ministro da
Fazenda. Ciro Gemes se g undo a auai o 8C
passaria a operar pelo sistema de bandas no
mercado de câmbio comercial. O BC venceu
dólar por AS 0.858 q uando a cotação atingia AS
0,860. Analistas do mercado acreditam Que a
rrioeda norte-amencana voltará hoje à cotação
de três dias atrás. OESP 1 e 851FSP 2-4/GM 1
e 6/J8 Eco 6)

BCnoBanespa
A nomeação de novos diretores para o Banespa
deverá passar pela a provação do Banco
Central. A medida faz parte do plano de
saneamento financeiro da instituição Que vem
sendo estudada pelo governo federal O
governador efeito de Sãu Paulo. Mário Covas,
perderia parte de sua autonomia sobre o banco.
mas isso evitaria uma inteivencão poirtica
federal. (Agwna/do Novo - ,iB 1 e Eco 6)
IPC-r não acaba
O ministro Giro Gomri negou ontem a
antecipação do Fim do 1 PC-r de julho para
janeiro Também disse que esse ind ice cc
reajuste salarial se podera ser extinto q uando a
inflação também acabar. Falando para
exportadores, o ministro adiantou a intenção do
governo de continuar abrindQo Pais ao
comércio exterior. Mas também ororneteu
reduzira carga tributária para os exportadores.
(OESP B51JT 1 e 9IFSP 2-91J8 Eco 1/00 20)

Europa aberta
Os chanceleres dos Quatro paises do Mercosui

fizeram um acordo na noite de quarta-leira para
reduzira tensão nos territórios paleinos Ambos
prometeram não provover manifestacões
armadasnas ruas e nem lazer de8araes que
incitem à violência. O ob jetivo é evitar incidentes
como o da semana passada. em aue um conflito
entre policiais e manifestantes matou pelo menos
12 e feriu mais de 200. (QESPA 121FSP 2.12)

Pirataria britânica
Um ex-funclonárK, da empresa de
telecomunicaes British Telecom (BT) teve
acesso ao banco de dados e fez có pias de
dados sigilosos sobre o serviço secreto do Reino
Unido. Obteve também os telefones particulares
da família real e do pnmeIro-mintro,John Maior
e a localização de um abrigo anti-nuclear que

se reuniram ontem com o uiesidente ca
Comissão Europeia eues Delors cm
Bruxelas (Bélgica). O ':metivo e aceierar um
acordo de livre comercio entre os dois olocos,
semelhante a Coo peração Econômica
Asia-Pacifico fAoec, 4rrcorao com o
chanceier brasileiro Ceso Amonm. o acordo
Poderá ser fechado antes do que se espera. A
déia é reduzir e ate eliminar tarifas de
importaão. (OESPBIZFSP 17/GM 71JB 1 e
Eco 4/005)

Recorde de brinquedos
A industria de brinquedos tera o melhor Natal oa
sua história. Nem a macca entrada de
importados, mais baratos, incomoda os
fabricantes. De acoroo com o presidente da
Abrinq. Emerson Kaoaz, o setor vai fecnar o ano
com 200 milhões de urincueijos vencicos isso
significa 25% de crescimento na p rodução O
entusiasmo começou com o Dia da Cria. rica.
quando as vendãs aumentaram i 	 em relação
e 1993 Alguns lojistas 'urevèem falta de
brinquecos no Natal. 'era Cantas - 0ESP 871

Parceria bilioná ria
As gigantes alemãs ca industria química Bayer e
Hoechst decidiram unir seus recursos e criar
urna empresa para atuar no setor de corantes
têxteis. . primeiro ano de operaes. a
previsão de faturamento tiruto da lont venture é
de US$ 1.3 bilhão, A nova parceria entrara em
tunonamento no 1 semestre de 95 e sera a
responsavel mundial Delas atividades de
pesquisa, desenvolvimento, produção, vendas e
assistência técnica das duas em presas OESP
812J0G25)

Curtas
• As vencias decarroscresceram225 Tr nos

onmeiros meses c	 . vemnro na
comparação com iguei ceriodo de 1993 As
lideres são a Fiat com 20819 e -
Volkswagen.com 19 313 10ESP86

• A Kchak obteve liminar na Justica cara
retirar filmes e procures (jc revelação
importados de sua metnz norte-americana
que estavam retidos no terminal de cargas
do Aerorto de Cumnica, ,OESP 86/FSP
2-10)

• A industria de eletrreetrijnicns bateu
recorde de vendas de geladeiras. treezers.
TV em cores, videos, condicofladores de ar
P microondas. Na media, as vendas roram
55% superiores as cc 1993. íFSP2-2)

seria usado peio governo em caso de
emergência O jornal londrino The lndepencent
recebeu uma reprodução das notas via Internei
rede publica mundial de com p utação. iOESP
A141JT12Sp 2121.j5 13/00 1 e 18)

Conexão terrorista
O vice-ministro da Defesa cc Israel, Mordechai
Gur. revelou ao Parlamento que o governo sabe
das atividades do grupo radical islâmico
oro-iraniano Hezboilah (Partido de Deus) na
América do Sul. Segunao ele, os radicais
promovem treinamentos militares e arrecadam
fundos para a compra cc armas e equipamentos
na região da fronteira comum entre Brasil,
Paraguai e Argentina. (OESPAl2/OG 18)
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•1	política com o estudo do sistema legislativo 	 cesso Democrático Brasileiro", às 9horas.
brasileiro, um tema pouco privilegiado no
mundo acadêmico, Limongi chamou aten-
ção sobre alguns vícios do atual modelo, Fórum busca o aprimoramento
que invertem o verdadeiro papel do paria-

da carreiramento. 

	

É o caso, por exemplo, do regime de 	 Para tornar ainda mais democrático o

	

urgência—um expediente que prevê aredu- 	 processo de consolidação do plano de car-
ção de prazos regimentais durante a reirada Assembléia, a Escola doLegislativo
tramitação de alguns projetos. "O regime de promoverá, de 28 de novembro a 7 de
urgência, uma prática cada dia mais co- dezembro, um fórum de discussão sobre a

	

mum, sobretudo na produção legislativa 	 carreirado servidor. Serãodebatidosassun-

	

pós-constituinte, é um expediente que pro- 	 tos ligados ao desenvolvimento funcional,

	

voca a atrofia da rota ordinária do trabalho 	 dando continuidade ao processo de coletade

	

legislativo, pois limita e impede adiscussão 	 sugestões, encerrado no começo deste se-

	

dos projetos na fase de comissões, uma 	 mestre. As principais propostas enviadas

	

etapa fundamental do processo legislativo", 	 pelos funcionários foram selecionadas e

	

explicou o cientista político. O caráter ex-	 também serão alvo das discussões, junta-

	

tremamente personalista e individual das	 mente com as novas idéias oriundas dos

	

relatorias dos projetos é um outro vício que	 grupos de trabalho.

	

mereceu reflexão durante o encontro. Se- 	 O fórum terá a participação de cerca de

	

gundo Limongi, o trabalho individual é 	 l5O servidores, indicados pelos respectivos

	

sempre privilegiado em detrimento do tra- 	 gerentes e secretários. Os participantes se
balho coletivo. 	 dividirão em 12 subgrupos, cada qual com

	

A esses vícios de natureza interna do	 um coordenador, para tratar de temas espe-
parlamento vem sejuntar um outro, também cíficos. Cada grupo deverá elaborar um

	

prejudicial ao bom funcionamento dosiste- 	 relatório sobre o tema estudado. O docu-

	

ma legislativo, que é muito comum: 	 mento será utilizado como principal subsídio

	

invariavelmente a opinião pública avalia o 	 às modificações a serem introduzidas no

	

parlamento de acordo com a análise quanti- 	 plano de carreira. Quem quiser participar

	

tativa da produção de uma casa legislativa,	 ou apresentar sugestões deve fazê-lo junto

	

"Essa é uma análise apressada e tacanha", 	 ao representante de sua gerência. O fórum

	

disse Limongi, "pois desconhece que o Le-	 está sendo organizado pela Escolado Legis-

	

gislativo também tem a função de bloquear 	 lativo.
e selecionar o que não expressa uma vonta-
decoletiva".	 Presidende da Assembléia

A tarde, antes de se reunirem em grupos do Paraná assina protocolo
de trabalho, os participantes do encontro

	

ouviram representantes das assembléias de 	 O presidente da Assembléia Legislativa

	

Minas, Rio Grande do Sul e do Rio de 	 do Paraná, deputado Orlando Pessuti, faz

	

Janeiro, que fizeram exposição sobre expe- 	 uma visita à Casa, sendo recebido pelo

	

riências bem sucedidas nas áreas	 presidente José Ferraz, às 9 horas, no Salão
parlamentar e administrativa. 	 Nobre. Um dos objetivos da presença do

Troca de experiências - O presidente parlamentar paranaense é a assinatura do

	

José Ferraz disse na abertura do evento que	 protocolo de intenções que visa à formação

	

o Legislativo deve aproveitareste momento 	 de várias Cipes, sendo uma delas a Cipe

	

para repensar suas funções tradicionais.	 Platina/Paraná (Comissão Interestadual
L.	 Spoiing'In eie inter mhiri1e ey rin.'	 Parlamentari1e Pstiid rri
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PROGRAMAÇÃO DO
ASSEMBLÉIA INFORMA PARA
O DIA 25111194 - SEXTA-FEIRA

EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 13h13min; Alterosa 13h25min;
Record 18h30min; Manchete 19h30min;
Bandeirantes 18h37min e TV Minas
l9hOOmin)
TEMA: SORTEIO DE GABINETES
Resumo: Os 33 novos deputados eleitos em 3
de outubro reuniram-se no Teatro da
Assembléia para o sorteio dos gabinetes que
irão ocupar a partir de fevereiro. O sorteio foi
realizado para evitar possíveis reclamações
quanto a privilégios.
Entrevistas: dep. Elmo Braz, 1°-secretário da
Assembléia; Bilac Pinto, dep. eleito pelo PFL;
Paulo Schettino, dep. eleito pelo PTB; Irani
Barbosa, dep. eleito pelo PSD
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 18h50min)
Tema: ONZE AUDIÊNCIAS X
Resumo: A audiência pública de Januária

aprovou e o governo incluiu no Orçamento
para 95 duas importantes obras para a região:
a recuperação da Igreja do Rosário, em Brejo
do Amparo, e o asfaltamento da estrada que
liga Januária a Montalvânia.
Entrevistas: dep. Roberto Amaral (PTB);
dep. Péricles Ferreira (PSDB); dep. Cleuber
Carneiro (PFL); dep, José Braga (PDT)
EMISSORAS DE RADIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) 11h40min;
Antena-! (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: ONZE AUDIÊNCIAS X
Resumo: A audiência pública de Januária
aprovou e o governo incluiu no Orçamento
para 95 duas importantes obras para a região:
a recuperação da Igreja do Rosário, em Brejo
do Amparo, e o asfaltamento da estrada que
liga Januária a Montalvânia.
Entrevistas: dep. Roberto Amaral (PTB);
dep. Péricles Ferreira (PSDB); dep. Cleuber
Carneiro (PFL); dep, José Braga (PDT)
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