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Comissão de agenda

Saúde discute	9horar
• Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

reestrutu raçao	• COSSQ de Defesa do Consumidor (Auditório) - discutir assuntos relativos à
comercialização e abastecimento de hortífrutigranjeiros na Capitalda Fhemig	9h30min

agenda COOUssãO de Defesa Social (P oH).— discussão e votação deparerer de l
turno sobre o PL n° 1.63 lI93 do deputado Célio de Oliveira, que proibe ::a

apresentação de felinos nos espetáculos circenses: Discussão. e votação de uma
proposição que dispensa a apreciação do Plenário

• Comissão de Saúde e Ação Social (Teatro) discutir o anteprojeto da Fundação.
Hospitalar de Minas Gerais (Fbemig) com os seguintes convidados: superinten-
dente da Fhemg, Francisco de Assis Machado, secretário de Estado da Saúde,
José M	Borges: presidente da Associação Médica de Minas Gerais: presidente

• do Conselho Regional de Medici,.. Roberto Porto Fonseca: presidente do
Sindicato dos Médicos. Elianc:de.Souza...

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarmho II) discussão e

votação de três proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho 1) discussão e votação de
• : parecer sobre três proposições sujeitas à apreciação. do Plenário: discussão e

votação de duas proposições que dispensam a apreciação do Plenário
lOh3Omin
• Comissão de: Meio Ambiente...(Plenarmnho TI) - discussão e votação de. uma.:

proposição que dispensa a apreciação do Plenário
11 horas
• Comissão Especial para acompanhar as negociações entre o governo do Estado e

as lideranças. . do funcionalismo visando à reposição das perdas salariais e a
conversândos salários para a URV (Plenarinho 1)— dar continuidade aos trabalhos
da Comissão	 .	 ...

14 horas	 .•.	•••••	.	.	.	 ..	..

• Reunião Ordinária Dúliberativa (PIeiiârio).
• Entrevista coletiva com a deputada Maria José Haucisen (Sala de Imprensa) -

assunto: divulgação pelos vereadores de Teófllo Otoní da descoberta de írrcgu1a
ridades cometidas pelo prefeito daquele município

14h30,nin
• Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos



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

votação de requerimentos;
-discussão, em turno único, do PL n°

2.004/94, do governador do Esta-
do, que autoriza a abertura de cré-
dito especial para a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais;

—discussão, em 1° turno, doPLn° 807/
92, do deputado Roberto Amaral,
que dispõe sobre a política hídrica no
Estado de Minas Gerais e dá outras
providências;

- discussão, em 2° turno, do PL n°
1.632/93, do deputado Célio de Oli-
veira, que dispõe sobre a construção
de estação de piscicultura em toda
represa de usina hidrelétrica no Es-
tado de Minas Gerais;

- discussão e votação de pareceres
de redação final.

A ReuniãoExtraordinánada ma~
nhã destina-se à apreciação das se-
guintes matérias:
- PL n°807/92, do deputado Roberto

Amaral;
- PL n° 2.044/94, do governador do

Estado;
- discussão e votação de pareceres
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Ano 3

ACONTECE NESTA QUARTA

Câmara julga Ibsen
A Câmara lulga o pedido de cassação do
mandato do decutado ibsen Pinheiro
(PMDB-RS), recamenanda pela Comissão de
Constrtuio e Justica. Mais inforrnaes na
Politica

Prazo difícil
O Sugrerrro Tribunal Federal (STF) ju lg a o pedido
de reabertura do prazo oe filiacães partidanas
para os que desejam ciscutar cargos ehvos nas
próximas eleições

Convenção do PFL
O PFL realiza convenc o em Eraslia cara
homolo(jar a alianca com o PSDB na sucessão
presidencial e a indicacão do alagoano Guilherme
Palmeira para vice.

Imprensa (ABI). no Rio o relatóro comcieto
sobre os conflitos no campo de 1993. O
uocumenlo revela cue 1 782 pessoas foram
assasanacas no perodo 195411993 na luta ceia
posse de terra. Segundo a CPT, o judiciano e um
los grandes responsaveis pejo crescimento cia
vidência no campo.

Campanha nuclear
Adireo da Fumas Centras E létricas inma
campanha pek) radio. TV e fornais, de Piara aos
Reis IRJ) para convencer a populacão cc aue as
cismas nuc leares são inotensivas. Angra 1 srnra
religada nos proxirros aias.

Berlusconi em risco
O Senado da Itália vota urna mocao cc canfianca
para o pnmeiro-ministro Silvio Berlusconi Laia na
Internacional

Dir, Pesp.: R od rigo Mesauita

MANCHETES

O ESTADO DE S. PAULO OESP
1 Bicheiros planeiavam matar procurador
.J URV equilibra porcas para alugues

jornal da tarde jt
1 Bicheiros na cadeia tramavam a morte de

Biscaia
1 Governo muda calculo da Ufir

F0l.HA DF: S. PALIA)	FSl
J Im posto cai izom real, diz Ruoem
3 Aumenta a rejeição ao piano ecanômico

GATA MERA&rIL
3 Mercado reage cem a alta de juros nos EUA

JORNAL DO BRASIL	JB
1 Governo recua nos aluguéis e propõe

conversão peia media
3 Bancos oficias vão ter ajuda no inicio do real

O GLOBO	 OG
3 Alugueis serão convertidos gela media
3 Lula recusa desafio de FH para debater

combate a inflação

ESTADÃO NO AR
DISQUE 900-0700 (SP)

Indicadores $ noticias eiri cima da hora,
Lmacào is URV

24 horas por aia no Estado d$ S, Fulo
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ordem do dia

Lei em debate
O Tribunal Supenor Eorai realiza um debate	Papa faz anos
via Embratei para discutir as duvidas de juizes.	O papa João Paulo li completa 74 anos noia
procuradores e publiatanos sobre a legisfacão	Mais informações na Geral
eleitoral	 Testes da Selecão
Ganho extra	 A Se leção Brasileira de futebol encerra os testes
Os depósitos feitos em cadernetas de poupança	físicas e exames dinicis e segue para
hoje vão render 51 10,5 Mas os juros e correcáo	Teresoil onde vai iniciar os treinamentos para
só estarão cisponeis rio aia 20 de lunho porque	a Copa do Mundo.
dia 18 cai num sábado . Tele se define
Conflitos no campo	 O técnico do São Paulo. Telé Santana. se reune
A Comissão Pastoral da Terra divulga, as 17h30,	-,om a cirelona do clube para informar se sai ou
no auditono da Associacão Brasileira de	 continua dirigindo o time,

MERCADO FINANCEIRO	 cor AngelA Bittencourt

Os cálculos da inflação
O mercado promoveu uma revisão cootiva das	CDI de 30 dias recuaram e considerando o
preleções de inflação cara maio ancorado na	'ri'vel maximo do dia os títulos crivacos
avaluacão de consultores que artam para a	crefixados chegaram a perder 250 pontos
queda dos preços dos aumentos aiuquéls e	percentuais 0 juro cotado cara a acertura cia
possivelmente vestuano. Os dois indices de	junho caiu pela primeira vez abaixode 59%. No
maior relevância para o mercado - EPE e	';na[ do dia bancas cam p ravam e venciam
IGP-M —ciesceram 1 conto cercentual A FIPE	oeaa, para iguidacão finan ce ira no cria 1 ci
e esperada em tomo cc 45.5% e  IGP-M,	53 105 ao mãs Este julo sinaliza expectativa
43,0%, Frente aos novos dados. o mercado	inflacionaria de 45.6% para junho,
acredita que a Unidade Real de Valor (URV)	Bolsas - No mercado acionaria os precas
dificilmente sofrerá correes mais bruscas ate	reagiram Os principais índices techaram em
a chegada de junho. Desde sexta-feira, o	alta. Em São Paulo, o Bovesoa qamnou 5.83%
rndexaúor oficial da economia mantem	 a no Rio o 18V avanu 4 53'/ O voiume
estabilidade em	cara o mós. O Banca	financeiro da bolsa paulista sugere, porem. que
Central deu sinal verde para o mercado refazer	3 dia foi desprovido de novidades com peso
seus cálculos ao comprar moeda até sexta-leira	para alterar a tendência de enfraquecimento
pela manhã, pagando iuro de 54.36% Portanto.	405 negócios apenas USS 181 10 milhões
cstavei. Rapidamente as cotações dos CDB e	mudaram de mãos.

INDICADORES

IJAV - VALORESEMCR$
12/05	13,105	14/05	15105	16105	17/05	1/0S

190920	1 53466	1 56055	1960.99	196099	58687	'91364

DÓLAR
Comercial	 Paralelo	 Turismo

16105	1.560.140 ic.i	1560.150 vi	1.540.00 ic.i	1.563.50 lvi	1.483.00 ci 1.503.00 vi
171i05	1.586.480 ic.i	1.586.500 vi	1 561.50 ci	1.583.50 vi	1.515.00 ci 1.535.00 (vi
17/05	Cotação no Pio de Janeiro	1 540 OU (cl 1980 00 (v)	1 577 U0 (o) 1 78 00 (vi

Correio Rraiilicne	 DF
1 Aluguel terá conversao ceia meoia

Zero Hora	 RS
3 Ibsen tenta no STF sua ultima cartada

Estado de Minas	 \IG 
^

3 CC,j aprova cassacão cc cose Geraldo

O Popular	 GO
1 Governo reduzirá impostos em julho

O Povo	 ci:
3 Motortas dão trégua e voltam ao trabalho
Gacta do Poo	 PR
1 Cai número de tributos com o real
A Tarde	 RA
3 Câmara absolve o terceiro deputado
A Critica	 AM
3 Conversão dos alugueis não segue pica
A Notícia	 SC
1 Sai bate definição do aluguei em URV

Jornal do Comméi'.joJ	'3 Gu ilherme (;lho apena ser ve de Gustave
LKrause

VALORES DE REFERÊNCIA
Salário Mimo- Maio	 54.79 URV5
TP Pro . rata" - 1315	 1 8342769
Ufirdiana. iB/5	 '--PS 898 841
Ufr-Maio	 .PS74U63
IPC Fipe (t guadnssernana de maio)	46.5/.: 1

MERCADO FINANCEIRO
lbovesa: alta 5,83D. voiurne CR$ 287,319 t
IBVRJ' alta 458/ v ol ume CPS 52 , 324
Ouro 8M&F (175 CPS 19 3iYJ alude 115
CDB. (17/5) 48 39 r rnes li 400 /: ano iOrutosi
Poupança: (l5) 47,8656/:

-
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POLÍTICA
ECONOMIA

Prejuízos ao real
A equipe económica cio governo decidiu
abandonar a intenção de permitir a livre
conversibilidade ao real prevista quando da
elaboração do Plano Real. O fator de mudança
são as elei ções deste ano e. principalmente, a
possibilidade de vitória do candidato do PT
Luiz macio Lula da Silva. A exem p lo da
Argentina, a troca do real pelo dólar nos
bancos poderia dar maior credibilidade a nova
moeda. mas o governo teme uma grave crise
cambial devido à uma evidente preferência pela
moeda norte-americana caso se confirme o
favoritismo do PT (SuetyCaldas — OESP te 83)

Combate ã inflação
O governo se prepara para conter a inflação nos
tempos do real com meadas como a contenção
das tantas publ icas telecomunicações, energia,
correiOSl e edição ae medida prosisoria para
inibir aumentos abusivos. No caso dos
combustiveis os aumentos só serão permitidos
quando a inflação acumulada chegar a 15%
desde a data de implantação da nova moeda
(Sófia Mossa - FSP 1 - 7)

Redução de impostos
O ministro da Fazenda. Rubens Ricúuero
revelou ontem q ue as alíquotas do IPMF
(0,25% sobre sapues em conta corrente e
caderneta de poupança) e IOF devem cair
após a chegada 00 real. Segundo ele. lambem
são estudadas recuções de impostos cobrados
do setor de exportações. (OESP 1 e B 1/FSP 1
e 1-6/JB Eco 3100 1 e 21)

Ajuda a bancas
Os bancos federais e estaduais poderão

INOICES FIPE- ESTADÃO
Preços	Preços

	

Carrutibos	PÚDIKXS

	

18/04-41,02%	18104-41,28%

	

14/06-40,04%	14/05-43,39%

	

17105-40,05%	17105 -4.3.47'Y

351
18	PCI	29	 17

Varico am 30 dias dos precos de 26 bens e
nerv içon competitivos e de 11 preços e tantas oiICls

INTERNACIONAL

Palestinos governam
Israel entregou ontem formalmente a
Organização de Libertação da Palestina
OLP) a administração cia Faixa de Gaza e oe

Jericó, pondo fim a 27 anos de controle sobre
as duas arcas. O governo provisorio
Autoridade Palestina encaminha as tarefas
administrativas até outubro quando ocorrem
eleições. (OESP A9/JT 6B/FSP 2- 14/GM 2/38
12/QG 19)
Paz ameaçada
Uma mensagem que conclama os
muçulmanos à guerra santa pelo controle de
Jerusalem atribui da pela Rádio de Israel ao
ider paiestino Yasser Arafat. irritou o
primeiro-ministro Yifzhak Rabin. A veracidade

contar coro a aluda do Banco Central na fase
inicial de implantação do real, caso bala
problemas momentâneos devido à queda da
inflação. A e quipe econômica avalia q ue as
pressões politicas em ano eleitoral tamoem
contribuirão para o surgimento de problemas.
que poderão ser solucionados com
emprestimos mais flexíveis pelo BC. tCorisueio
Dieguez — JB 1 cEco 1)

A redução no quadro de
pessoal é, sem dltvida,
a decisão mais dQ].oQ$a

Rubel Thorrias. presidente da Vang

Mudanças na Ufir
O diretor da arca externa do Banco Centrai.
Gustavo Franco, disse ontem que haverá
alterações no cálculo da Unidade Fiscal de
Referência lUfir) para evitar trans p orte ca
memoria da inflação alta que ficara para

trás' A partir de 1 de junho o indice será
deflacionado gradativamente e ficará sem
correção durante os meses de junho e
julho. (OESP B1/JT 1 e 91FSP 1. 3e 5106
1 e20)

Programa rejeitado
Pesquisa do Datafolha em São Paulo indica
um indice de reieição de 43% ao Plano Real,
contra os 20 apurados no enquete feito um dia
após o anúncio das novas diretrizes
económicas. Para 46% dos entrevistados o
pacote de medidas representa prejuizos nos
seus planos pessoais. No que se refere a
queda da inflação. 45% das pessoas
consultadas não acreditam nesta
Possibilidade. (FSP 1 e 1 -5)
Conversão dos aluguéis
O presidente da Associação das
Administradoras ide Bens Imóveis e
Condomi'nios. José Roberto Graiche. disse
ontem que concorda com a formula de
conversão dos alugueis proposta pelo
governo O setor de locação, porém deve
manifestar-se hoje sobre o assunto Pela
oroposfa, a partir de 1 de maio os alugueis
que continuam em cruzeiros reais seriam
convertidos pela URV da data do vencimento
no mês do último reajuste semestral. (OESP 1
e 6111JT 1 e 11/FSP2 - 1 e 2-61GM 1 e 8/JB 1 e
Ev 6/06 1 e 23)

da informação. segundo Rabin ameaça a
continuidade do processo de paz. O grupo
extremista muçulmano Harnas matou ontem
um casal ue cotonos isdeus em Hebron
OESPA9/JT6B/FSP 1 e 2 - 14)

Face oculta
O ex-secretario-geral da Casa Branca no
g overno Nixon. Harry Robert Halderman
(morto em 93) revela em diário lançado
ontem que o ex-presidente se dizia '-cansado
dos negros e "convencido de que os judeus
dominam os meios de comunicação. (OESP
.49/FSP2-12)

ONU em Ruanda
A ONU a p rovou ontem o envio para Ruanda

Investigações da Receita
A estrutura da Receita Federal vai ser
ampliada para a criação de urna
Coordenadoria-Geral de Inteligência Fiscal.
uma es pecie de SNI do orgão. O setor tera a
tuncão es pecifica de prestar servicin de
informações para a p rimorar o combate a
fraude e à sonegação fiscal Até o fim do ano.
devera naver 200 funcionários especializados
na área de informação, segundo o chefe de
gabinete do Ministério da Fazenda. Sérgio
Amaral. (OESPB6)

Dificuldades da Varig
A divisão de turbinas da General Electric IGE)
assumiu até iunho o pagamento de leasing
operacional e financeiro de 50 dos 83 aviões
da frota da Varig junto ao Eximbank, instituição
que resiste em fazer um acordo com a
empresa brasileira. em processo de moratoria
0ESP8I2). O presidente da Varig, Rubel

Thornas, contirmou ontem ao ministro do
Trabalho Marcelo Pimentel a demissão de 2 6
mil funcionários até o final do mès. (JT 1 1/FSP
2- 71J8 Eco 5)
Juros nos EUA
O banco central dos EUA e os maiores
bancos privados norte-americanos elevaram
ontem suas principais taxas de muros A ação
resultou em uma alta imediata dos IUÍOS
pagos p or milhares de americanos q ue estão
com p rando imoveis, carros e produtos
f inanciados Em vista disso a Bolsa de
Valores de Nova York oscilou fortemente
ontem mas fechou em alta refletindo a
confiança dos investidores de que o juro
maior vai apenas controlar a inflação e não
estriar a economia. (FSP2 - 5/GM 1	'e
221J8 Eco 23106 24)
Rápidas
• A Cervelaria kaiser inicia noie camnanna

.nublirntaria para relancar a Bock cerveia
escura prooria vara ser consumiria no
.nverno. No rastro, a Kaiser aistribuira o
Chopp Bock. inicialmente em granoes
capitais. (GM 1 e 32)

• O setor de calçados 00 Rio Grande do Sul
'eage contra a perna oe competitJ vida oe
-os EUA. principal mercado externo. As
empresas ao complexo courelro-Galça (lista
se unem para buscar reoucão de custos de
nsumos. CM 1 e 2)

de 5.5 mii soldados a totalidade africanos
para tentar conter a violência étnica que
-nrrasa o pais. Por p ressão dos EUA. que
-emem tracasso semelhante ao ocorrioo no
Somása. o envio das tropas cera escalonado
.'OESP A8/JT 6B/FSP 2- 1$/GM 212 121OG 191
Desafio a Berlusconi
O Senado italiano vota hoje moção de
confiança ao governo de Silvio Berlusconi
q ue não dis põe de maioria absoluta no
nienario. O novo gabinete enfrenta
esistências pela presença de neofascistas.
Se o Senado rejeitar o gabinete, o
cresiuente da republica lera q ue indicar
'rovo primeiro-ministro ou convocar
eleições. i0ESPA8/FSP2-1$1JB 121OG 191

Deputada recua
A deputada Cinha Cam pos IPDT . RJ) não
coloceu no reiatórro da CPI da Previdência
denúncia contra Orestes Oijércia. envoivenaoo
no desvio de USS 3 bilhões dos recursos do INSS
para a com pra da Vaso. A acusação tinha soo
feita a CP De

la delegado apesentado da Policia
Federal Mário Roberto dos Anjos que não
formulou a cenúncia. (QESP 1 e A4/JT 1 e 8/FSP
7.10)

Votação adiada
A Medida Provisona 482. que coou a URV e o
real, sera votada hoje. r5fa de acorco coro os
ruraustas soore a atualização monetária das
divas agrcolas e o processo de cassação dos
deputados João de Deus e Jose Geraldo Ribeiro
foram as razões. A votação vai acontecer avos a
sessão de lulgamento da cassação do deputado
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS). (0ESPA71JT lt/FSP
7 (GM .7IJ 1 o oo 3/OG
FHC desafia Lula
O candidato à Presidência pelo PSDB-FTB-PFL.
Fernando Henriq ue Cardoso, desatou seu
adversaria. Luiz inácio Lula da Silva (PT) a
discutir o plano económico do governo Em
reunião ontem com seus colaboradores. Cardoso
decidiu investir nas pequenas e -cedias cidades e
tirar votos de Orestes Quôrcia ( PMDB) no Interior.
(OESPA5/JT 1 e 31FSP 1-91JB 1 e 31 1 e 3)
Pacto petista
Em almoço ontem com 52 executivos de grandes
grupos estrangeiros o candeato ao PT à
Presidência. Luiz macio Lula da Silva, disse q ue o
caminho do partido para combater a inflação dum
"acordo social Lula disse que enquanto não
houver acordo entre trabalhadores empresarios e
governo a inflaçao no Pais não cera jOESP
A6'JT3JFSP 1 e 110/GM 71JB31OG 1 e3)

GERAL

Na mira dos bicheiros
Escutas telefônicas realizadas cola Polícia
Federal revelaram q ue Oito dos 14 bicheiros
condenados cela iuza Denise Frossard, presos
em Niteroi, p ianeiavam matar  presidente do
Tribunal de Justica do Rio, desembargador
Antônio Carlos Amorim e o urocuraaoruerai
de Justiça, Antõnio Carlos Biscaia. iOESP 1
e C7/JT 1. 3B  10B/FSP I- 101J8 te 1610G

1 e 13)

Prisioneiro Vip
Os bicheiros tinham livre acesso aos tetones do
Instituto Penal Vieira Ferreira Neto e da cadela.controlavam o logo. Dsounnam ainda de dois
segurancas e 15 agentes penitenciános que
atuavam corro mordomos do grupo. Em São
Paulo, o se cretário da Segurança ao Estado.
Odyr Porto disse a CPI da Assembia Que não

a p rovas cc ligação do bicho corno trafico.
(OESP 1 e C1/JT 7. 88e 1081F5P t-7O/JB 1 e
16/06 1 e 13)

Saúde do papa
O Porta-voz ao Vaticano, Joa q uim Navarro,
quasficou ontem corro "itresoonsaves
i nformações de q ue o pa pa João Paulo II sofra do
mal de Parkrnson Ontem o Vaticano também
decidiu se pesicionar na economia moderna: em
documento croduzido cor dois economistas
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Grevistas processados
Por decisão co coordenador judiciário ca
Superintenciência Regional da Policia Fecerai de
São Paulo. Gilberto Aparecido América foi aberto
ontem inauerito q ue devera levar ao
enquadramento criminal de cerca de 200 policiais,
escnvães e peritos q ue paralisaram suas
aflvidades. (OESP A4/JT3)

O capital não tem
pãtria nem ideologia

Luiz /nacen Luut da Silva

CCJ aprova cassação
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJI da
Câmara decidiu ontem recomendar ao ulenano a
cassação do decotado Jose Geraldo Ribeiro
'PMDB .MGl. O parecer ioi a provado por 35
deputados Sete foram contra. 6 se abstiveram e
um anubu c voto. O deputado da Comissão
Mata de Orçamento. teria desviado US$ 270 mil
para entidades q ue controlava OESPASJJT
5/FSP 141J8 te 5/0681

João de Deus inocente
O plenário da Câmara ausoiveu ontem o
deputado João de Deus Antunes PPR-RS) Ele é
ligado à bancada evangélica edesvrou USS2.5
mil de suovenedes sociais do Orçamento cora
sua conta e USS 4 6 mi para a de sua vise em
92. O dinheiro era destinado a Associação Social
Evangélica (OESP A8/JT5/GM 7i'5i06 8)
Ibsen recorre
O deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) irrtpetiou
ontem mancado de segura nca no Supremo
Tribunal Federal (STF Ele quer a sus pensão do
seu julgamento hole na Câmara Na açao Ibsen
pede ainda que seja anulada a sessão da CCJ

f ranceses condena a esuecuiacão (OESP 7 e
A 131J  12B/FSP 2-12)

Menos acidentes
E) Departamento Nacional de Trànsifo co
Ministério da Justiça divu lg ou ontem pesq uisa que
mostra q ue o numero de acidentes com vitimas
o Pais caiu de 254244cm 1990 cora 237447

em 1992, (OESP te C8/JT8B)
Hotel em encosta
Um hotel cinco estrelas e coa ecificos
residenciais de oito andares serão construídos na
encosta da Avenida Niemeyer. apos 23 anos cc
qolémica e im pedimento cora que a obra se
concretizasse Mas o ureleito do Rio Cesar Maia
exigiu ateraes no projeto orinai. O empresaro
Antônio Sancrtes Galdeano se comprometeu a
duplicara Nemeyer entre o Lebbn e o Hotel
Sheraton iJB 1 e 15)

Praias poluídas
A Refinaria de Mataripe. no Terminal de
Madre de Deus, despejou anteontem dez mil
toneladas de óleo e uoIuiu toda a orla de
Salvador e pane do litoral norte da Bahia. O
acidente ocorreu durante o acastecimento de
um navio e a Petrobrãs foi considerada a
-esponsavel. O Centro de Recursos
Ambientais multou a estatal em CRS 90
milhões. (OESPAI2/JTSB/FSP3'l/OG 1 e
9/J8 7)

Volta ao trabalho
Os professores aos funcionarias dos hosuitais do
Estado de São Paulo decidiram ontem suspender
as greves cor iracosiçoes saiarses. No caso dos
qrotessores a adesão foi de apenas 11%. Nas
universidades estaduais as paralisaçoes
continuam. (OESP 1 eAl2)

que aprovou a cassação de seu mandato por iafta
de decoro parlamentar. i OESP 1 e A8/JT5,FSP 1
e 1-41J8510G lcd)

Gratificação militar
Os militares que exercem cargos de contianca
nos orgãos vinculados a Presidência da
República terão aumentos entre 1 IY)% a 325%
nas gratificações saianais. A Medida Provtsoria
498, editada na semana nassada pelo presidente
ttrrwFranm	l í.	 nssji'4Fei i, ip,qj

Chopinho com a UNE
Estudantes universtanos e secundaretas
participaram ontem no Hotel Glória. Ro, cc um
almoço de confraternização com o presidente
Itamar Franco. O almoço teve ate brinde com
chope. O p residente assinou protocolo aue
devolve à UNE o terreno da Praia do Flamengo.
mqupado em b4. (OESPA41,IT8/FSP 1 e 1-ti/GM
71J8 / e WC / e ii)
CPI das TVs
ACPI que apura irregularidades na com pra das
TVs Manchete e Jovem Pari a p rovou ontem os
relatórios das sudoomissoes de soilo bancãno e
telefôncio e de assuntos iscais. Esses reiatonos
irão agora para o relator, deputado Ronaldo
Caiado (PFL-GO), para a redação do parecer
final. (OESPA8/JT8)

Eleições
E  relator da revisão constitucional, deputado
Nelson Jobim IPMDBRSI, não quer saber de
reeleição. O esto p im toi a vtona de Orestes
Ouércia nas prévias. (OESPA4/JT3IGM 7/C3 4
• O segundo turno das eieiçães presidenciais
pode ser adiado se não forem liberados recursos
e USS 160 milhões para intorrnatizar a apuração

cc votos (OESPA4/JTB)

Morre Gérson
O jogador Gérson da Silva que atuou no Santos
P no Internacional(AS), morreu ontem pervoita
das 22h15 no Hos p ital Santo Amaro, no Guaruia
(SP). depois de sotrer parada cardiaca. A espesa
co jogacor, Andréia estava internada no mesmo
hospital onde tara urna ciruiciia cesanana que foi
.jesmarcaca. Segundo o sogro do logacor. Faixai
Macedo Felipe, Gérson tinha uni tumor no

rebro. iPlantãoAE)

NEWSPape r

COLUNAS

Ajuda
Antes mesmo cio iantar para iuntar tundos para
sua campanrta. Jose (,eno ino ia comemorava as
odesões. Todos os runcuonanos co gabinete de
Jardas Passannno compraram ingressos a CRS
30 mil. incusive Passainnno oue oiome(eu ir com
a namorada Aiménia. Coluna do Ectadáoi

Inexplicável
o carnaval armado ontem oeio /ier Luiz Carlos
Santos e nor Inocencio Glrveira caia aoiar a
otacào oa MP da URI/ foi uma cortina oe rumaca.

Haiila quonim suIlciente caia aprova-ia mesmo
sem aonroo coma bancaria ruralista. lPírineitFSP)

Pela culatra
Por cinco votos a aos. o TSE cassou. ontem a
noite, o manoato do pieteito de F,iburij. Nela da
Silva. Ele foi e/eito. cor 1íP2. temia como viC
Paulo Azeveoo. que era prefeito ate então. O
Tribunal impugnou a crraoa nor entender que
4ze»vd4 caso viesse a assumir a Pieie'aa
'nterinamente, caracterizana caso de ,eeieicáo.
proibido no Brasil. Nela esta intimado a passar o
cargo imediatamente. (SwannfOG)
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de redação final.

A Reunião Extraordinária da noite
destina-se à apreciação das matéri-
as constantes da primeira acrescida
de:

- PL n° 1.991/94, do governador do
Estado, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar imóveis à Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais;

- PL n° 1.999/94, do governador do

Estado, que cria o Fundo de Assis-
tência ao Turismo e dá outras provi-
dências;

- discussão e votação de pareceres de
redação final.

pleno" rio
Todas as matérias constantes da

pauta da Reunião Ordinária foram apro-
vadas, ontem á tarde. Em 2° turno de
votação, foram aprovados os seguintes
projetos: PI, n° 1.958/94, do governa-
dor do Estado, que autoriza a doação,
União, de imóveis estaduais localiza-

dos no município de Unaí; PI- n° 1.959/
94, do governador do Estado, que alte-
ra a redação de dispositivos da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975,
que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências (aprovado na forma do
vencido em l turno, com as emendas
de n°s 1 a 4); PI, n° 1.960/94, do
governador do Estado, que dispõe
sobre a organização e a estruturação
do Conselho de Coordenação
Cartográfica - Concar - e dá outras

providências (aprovado na forma do ven-
cido em 1° turno, com as emendas de n°s
1 e2);PLn° 1.932/94, dodeputadoJorge
Hannas, que autoriza a reversão de imó-
vel ao patrimônio do município de
Manhuaçu. Em 1° turno, foi aprovado o
PL n° 1.996/94, do governador do Esta-
do, que autoriza o Poder Executivo a
adquirir imóvel pertencente ao município
de Jequitinhonha.

comissões
kprovado parecer favorável ao
passe-livre para PM

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça aprovou ontem parecer pela cons-
titucionalidacle, legalidade ejuridicidade
Aos seguintes projetos: n° 1. 118/92, do
leputado Eduardo Brás (PSDB), que
iispõe sobre a isenção de pagamento
de passagem de ônibus que circule no
Estado de Minas Gerais para os inte-
grantes da Polícia Militar que estive-
rem fardados, relatado pelo deputado
Célio de Oliveira (PTB), com a emenda
1101; n° 1.396/93, do deputado Marcos
Helênio (PT), que dispõe sobre a apre-
ensão de veículo automotor oficial de
serviço relatado pelo deputado Célio
de Oliveira, com a emenda n° 1; n°
1.705/93, do deputado Tarcísio
' lenriques (PMDB), que disciplina a
coflStfllção de aterros-barragens nas

rodovias estaduais, relatado pelo de-
putado Ivo José (PT), com a emenda
n° 1; n° 1.873/93, do deputado Geral-
do da Costa Pereira (PMDB), que cria
a área de proteção ambiental da região
Hidrográfica do rio Itapecerica, rela-
tado pelo deputado Ivo José, com as
emendas de n°s 1, 2 e 3; n° 1.930, do
deputado Alvaro Antônio (PDT), que
isenta de pagamento de imposto sobre
a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - e de multas os
proprietários de veículos automotores
roubados, furtados e extorquidos, re-
latado pelo deputado Geraldo Rezende
(PMDB); n° 1.950/94, deputado João
Batista (PDT), que estabelece a
obrigatoriedade da realização de exa-
me odontológico gratuito em alunos
da pré-escola e do primeiro grau da
rede estadual de ensino, relatado pelo
deputado Célio de Oliveira; e o de n°
1.875/94, do deputado João Batista

(PDT), que dispõe sobre a Política
Estadual de Amparo ao Idoso e cria o
Conselho Estadual do Idoso, relatado
pelo deputado Geraldo Rezende, com
as emendas de n°s 1 a 6.

Pela inconstitucionalidade, ilegali-
dade e antijuridicidade os seguintes
projetos: n° 1.872/94, do deputado
Geraldo daCostaPereira, que autoriza
o Poder Executivo a criar o Programa
Estadual de Medicina Alternativa, re-
latado pelo deputado Célio de Olivei-
ra, e n° 1.962/94, do deputado Tarcísio
Henriques, que extingue na estrutura
administrativa do Estado o cargo de
Secretário Adjunto, também relatado
pelo deputado Célio de Oliveira.

O deputado Ivo José (PT) pediu
vista e adiou a discussão dos pareceres
sobre o PL n° 1.859/93, do deputado
Marcos Helêmo (PT), que proíbe as
concessionárias de serviço público de
energia elétrica a paralisação do fome-
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cimento, motivada por inadimplência
do consumidor, e n° 1.758/93, da
deputada Maria José Haueisen (PT),
que regulamenta o art. 161 da Consti-
tuição do Estado, relatado pelo depu-
tado Geraldo Rezende.

O parecer sobre o PI, n° 867/92, do
deputado Ambrósio Pinto (PTB), que
dispõe sobre o regime de concessão de
obras públicas, de concessão e permis-
são de serviços públicos, relatado pelo
deputado Célio de Oliveira, foi pela
constitucionalidade, mas pela ilegali-
dade e antijuridicidade. Outros 13 pro-
jetos que dispensam a apreciação do
Plenário também foram aprovados.
Participaram da reunião os deputados
Antônio Júlio (PMDB), que a presidiu,
Geraldo Rezende (PMDB), Ivo José
(PT) e Célio de Oliveira (PTB).

Comissão aprova direito de
reunião em escolas

A Comissão de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer aprovou
ontem parecer de 2° turno sobre o PL
n° 846/92, do deputado Antônio
Fuzatto (PT), que assegura o direito
de reunião em dependências dos esta-
belecimentos públicos de ensino do
Estado de Minas Gerais, relatado pelo
deputado Ambrósio Pinto (PTB). Tam-
bém aprovados outros cinco projetos
que dispensam a apreciação do Plená-
rio. Participaram da reunião os depu-
tados Cóssimo Freitas (PMDB), que a
presidiu, Francisco Ramalho (PSDB)
e Ambrósio Pinto (PTB).

Eleitos membros da Comissão
que visitará a General Motors

Os deputados Anderson Adauto
(PMDB) e Ambrósio Pinto (PP) foram
eleitos, respectivamente, presidente e
vice-presidente da Comissão Especial

criada para visitar a General Motors
do Brasil e proceder a estudo visando
a implantação de uma montadora da
empresa em Minas Gerais. A Comis-
são foi criada a requerimento do de-
putado Ajalmar Silva (PTB), deferi-
do na Reunião Ordinária do dia 27 de
abril. O deputado Baldonedo
Napoleão (PSDB) foi designado re-
lator da matéria.

Durante a reunião, foram aprova-
dos ainda dois requerimentos. O pri-
meiro convida o professor da UFMG,
Clélio Campolina Diniz, a compare-
cer à Assembléia para um debate so-
bre o assunto. Assinado pelo deputa-
do Ajalmar Silva, o requerimento foi
encaminhado por solicitação do de-
putado Marcos Helênio (PT), que
não é membro da Comissão. O segun-
do requerimento, de autoria do depu-
tado Anderson Adauto, pede o com-
parecimento, à Assembléia, do asses-
sor especial da Secretaria de Indús-
tria e Comércio, Luiz André Rico
Vicente, e do presidente da Compa-
nhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais (CDI), Maundes Dutra. Eles
poderão prestar esclarecimentos so-
bre a possível vinda da General Motors
para Minas Gerais.

Os membros da Comissão Especi-
al voltam a se reunir amanhã. Compa-
receram à reunião os deputados
Márcio Miranda (PP), que a presidiu
inicialmente, Anderson Adauto,
Ajalmar Silva e Marcos Helêmo.

Aprovado pagamento das
taxas mínimas de água e luz

O PI, n° 1.583/93, do deputado
Arnaldo Canarinho (PSDB), que con-
cede o pagamento das taxas mínimas
de água e de energia elétrica às enti-
dades assistenciais e sociais, foi apro-
vado em 1° turno durante reunião
conjunta das Comissões de Consti-
tuição e Justiça, de Saúde e Ação

Social, de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria. O projeto foi aprovado na forma
do substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a emenda
n° 1, da Comissão de Defesa do Con-
sumidor.

O deputado Wilson Pires (PP) leu o
parecer de 1° turno, do deputado Jai-
me Martins (PFL), favorável ao proje-
to, pela Comissão de Constituição e
Justiça. O parecer opinou pela aprova-
ção da matéria na forma do substituti-
vo n° 1, que assegura o direito ao
pagamento de taxas mínimas de água e
de energia elétrica àquelas entidades
definidas, em estatuto, como
assistenciais e sociais. Estas entidades,
além disso, têm de ser declaradas de
utilidade pública nos termos da legisla-
ção pertinente. De acordo com o subs-
titutivo, a entidade que não tem sede
própria deverá apresentar, ainda, às
concessionárias dos serviços mencio-
nados o contrato de locação registrado
em cartório.

O deputado Márcio Miranda (PP)
foi o relator da matéria pela Comissão
de Saúde e Ação Social. O deputado
Marcos Helênio (PT), relator pela
Comissão de Defesa do Consumidor,
opinou pela aprovação do projeto na
forma do substitutivo n° 1 e com a
emenda n° 1, apresentada por ele. De
acordo com a emenda, a tarifa mínima
será a média proporcional da demanda
verificada nos últimos 12 meses. O
consumo que exceder esta média será
cobrado pela tarifa normal. O deputa-
do Baldonedo Napoleão (PSDB) foi
relator da matéria pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria.

Participaram da reunião o deputa-
do Jorge Hannas (PFL), que a presi-
diu, Marcos Helênio (PT), João Mar-
ques (PP), Célio de Oliveira (PTB),
Antônio Pinheiro (PSDB), Márcia
Miranda (PP), Arnaldo Canarinho
(PSDB) e Wilson Pires (PP).

painel

Metalúrgicos aguardam
julgamento de dissídio

Cinqüenta e seis metalúrgicos da
Siderleste, de Governador Valadares, estão
aguardando na Assembléia o julgamento do
processo de dissídio coletivo dos 110 em-
pregados da siderúrgica, em greve há 46
dias. Eles foram recebidos pelo presidente
José Ferraz e pelos deputados Marcos
Helênio e Roberto Carvalho, ambos do PT.
Segundo o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Governador Valadares,
José Antônio de Oliveira, o processo está
parado no Tribunal Regional do Trabalho
desde o dia 9 deste mês. A ação reivindica
o pagamento dos dias parados, estabilidade
no emprego, 71% das perdas registradas
desde março de 93 e a aquisição de equipa-
mentos de segurança no trabalho.

Ontem, no inicio da noite, depois de dois
encontros reservados com uma comissão
dos grevistas, o presidente José Ferraz disse
que já começaram as conversações para
negociar junto com os juízes uma solução
rápida para o problema.

Apontadores de jogo do bicho
querem legalizar contravenção

Cerca de 60 apontadores de jogo do
bicho fizeram ontem uma manifestação na
Assembléia pedindo a legalização do jogo
no Estado. Segundo os manifestantes, há
hoje em Belo Horizonte e região metropo-
litana 30 mil desempregados com o fecha-
mento das bancas. Uma comissão de seis
apontadores foi recebida pelo presidente da
Assembléia, deputado José Ferraz, que re-
comendou a eles a continuação das mani-
festações. O presidente recomendou, ain-
da, que eles façam um abaixo-assinado para
ser encaminhado a outras autoridades.
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EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 13hI3min; Alterosa 13h25min; Record
18h30min; Manchete 19h30min; Bandeirantes
18h37min e TV Minas 19h00min)
Tema: AUDIÊNCIA CAXAMBU 1
Resumo: A audiência pública da Região Sul, em
Caxambu, teve a participação de 60 municípios
representados por 216 entidades e um total de 444
propostas que priorizaram a implantação da
Universidade Estadual, asfaltamento e criação de
centro integrado de turismo para a Mantiqueira,
Circuito das Águas e Lagos.
Entrevistas: Stefano Gazolla, Fundação Ensino e
Pesquisado Sul de Minas; dep. Ailton Vilela (PPR);
dep. Cóssimo de Freitas (PMDB); dep. Jorge
Eduardo (PMDB); dep. Milton Salles (PFL)
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo
Uberlândia 12h58min; TV Sul de Minas
Varginha 12h54min; TV Leste Governador
Valadares 12h4min; 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
1 8h5ømin)
Tema: PRESENÇA FARMACÊUTICOS
Resumo: Atualmente, as farmácias e drogarias são
obrigadas a manter um profissional diariamente por,
no mínimo, 6 horas. Em 1995, a presença do
farmacêutico deverá serem tempo integral. Pensando
nisso, as Comissões de Saúde e Defesa do

Consumidor da Assembléia se reuniram com
representantes do setor para debater o assunto.
Entrevistas: Atarcísio de Oliveira Pena, proprietário
de drogaria; Antônio Cláudio Pena, Vigilância
Sanitária; Lauro Melo Vieira, pres. Cons. Reg.
Farmácia; Lázaro Luís Gonzaga, pres. Sind.
Varejistas; dep. Jorge Hannas. pres. Comissão
Saúde; dep. Marcos Helênio, pres. Comissão Defesa
Consumidor
EMISSORAS DE RÁDIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) 1 1h40min; Antena- 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: PRESENÇA FARMACÊUTICOS
Resumo: Atualmente, as farmácias e drogarias são
obrigadas a manter um profissional diariamente
por, no mínimo. 6 horas. Em 1995, a presença do
farmacêutico deverá ser em tempo integral.
Pensando nisso, as Comissões de Saúde e Defesa
do Consumidor da Assembléia se reuniram com
representantes do setor para debater o assunto.
Entrevistas: Atarcísio de Oliveira Pena, proprietário
de drogaria, Antônio Cláudio Pena, Vigilância
Sanitária: Lauro Meio Vieira. pres. Cons. Reg.
Farmácia; Lázaro Luís Gonzaga, pres. Sind.
Varejistas; dep. Jorge Hannas. pres. Comissão
Saúde; dep. Marcos Helênio, pres. Comissão Defesa
Consumidor
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