
Deputados da
CPI do trabalho

escravo estão
em Montes

Claros
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sobre a reorganização da Universidade pa e como retorno aos nacionalismos interessado no Brasil, um "construtor
Estadual de Montes Claros exacerbados em um contexto de de- do país".
(Unimontes), recebeu as emendas de semprego e incertezas.
números 9 a 15. O deputado Roberto
Amaral (PTB), designado relator, soli-
citou prazo regimental para emitir pa-
recer sobre as emendas. O projeto dis-
põe sobre a estrutura administrativa da
Universidade, contratação de profes-
sor visitante e realização de concurso
público, entre outros temas. Em seu
artigo 29, o projeto estabelece ainda
que o Hospital Regional Clemente Fa-
ria, da Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais (Fhemig), com sede
em Montes Claros, será incorporado à
Unimontes. O PL n° 1990/94 foi a
primeira matéria da Reunião Ordinária
a ser discutida em Plenário, devido a
inversão da pauta.

ordem do dia
Estão na pauta da Reunião Ordi-

nária as seguintes matérias:
- votação, em turno único, do PI- n°

1.990/94, do governador do Esta-
do, que dispõe sobre a reorganiza-
ção da Universidade de Montes
Claros;

- discussão, em turno único, do PI- no
1.984/94, do governador do Esta-
do, que dispõe sobre a conversão
em Unidade Real de Valor das ta-
belas de vencimentos e de soldos
dos servidores públicos do Poder
Executivo e dá outras providênci-
as;

- discussão, em 1° turno, do PI- n°
2.017/94, do governador do Esta-
do, que dispõe sobre a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG - e dá

plenário
O PL n° 1.984/94, do governador

do Estado, que dispõe sobre a conver-
são em Unidade Real de Valor (1.JRV)
das tabelas de vencimentos e de soldos

15 horas
Comissão Especial (Plenai
à Constituição no 39194:d(
aoíncisolldoart. 30 do
eleger o presidente, o více

20 horas
• Reunião Especa1 (P1ená6
Santo AÓ

outras providências
- discussão, em 2° turno, do PI- n°

1.865/94, do governador do Estado,
que dispõe sobre a Universidade do
Estado de Minas Gerais e dá outras
providências;

- discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei Complementar n° 24/93, do go-
vernador do Estado, que organiza a
Procuradoria Geral da Fazenda Es-
tadual, dispõe sobre a carreira de
procurador da Fazenda Etadual e dá
outras providências;

- discussão, em 2° turno, do PI- n°
1.522/93, do deputado Roberto Car-
valho, que dispõe sobre a criação de
programa de incentivo à fruticultu-
ra;

- discussão, em 2° turno, do PL n°
1.639/93, da Comissão de Saúde,

dos servidores públicos do Poder Exe-
cutivo, não foi votado ontem por falta
de quórum. A discussão do projeto
vem sendo assunto de diversas reuni-

que assegura o oferecimento gra-
tuito, pelo Estado, do exame do
cariótipo e da triagem metabólica
para diagnóstico da fenilcetonúria
e do hipotireoidismo congênito -
"exame do pezinho";

- discussão, em 2° turno, do PL n°
1.759/93, do deputado Sebastião
Helvécio, que dispõe sobre o pro-
grama de alimentação escolar da
rede pública estadual.

A Reunião Extraordinária dama-
nhã de hoje tem na pauta as segui!?-
Les matérias, todas constantes na
pauta da Reunião Ordinária:
- Projetos de Lei n

o
s 1.984, 1.990.

1.865, 2.017/94 e Projeto de Lei
Complementar n° 24/93, todos do
governador do Estado;

- PI- n° 1.639/93, da Comissão de
Saúde.

ões entre funcionalismo público esta-
dual, governo e deputados, desde o
mês de maio. Já o PL n° 1.990/94, do
governador do Estado, que dispõe

ORADORES
Deputado representa América
Latina na Alemanha

O deputado Raul Messias (PSB)
comentou a viagem feita por ele à Ale-
manha, a convite da IBA—EmchePark,
instituição que reúne o governo do
Estado da região daWestpháliaRenana.
Único representante da América Latina
em um evento que reuniu mais de 60
países, o deputado visitou os parlamen-
tos de Dusseldorf, na Alemanha; de
Paris, na França de Barcelona e Madrid,
na Espanha; entre outros. Ele recolheu
cópias dos regimentos internos desses
parlamentos e Constituições, com o
objetivo de estabelecer um intercâmbio
entre a Escola do Legislativo e os
legislativos de outros países. Raul Mes-
sias também se mostrou preocupado
com os movimentos fascistas da Euro-

Unimontes é declarada
universidade estadual

O deputado Roberto Amaral (PTB)
prestou homenagem à Universidade
Estadual de Montes Claros
(Unimontes), que, às vésperas de com-
pletar 32 anos, teve sua existência
aprovada oficialmente como universi-
dade estadual. Segundo o deputado, a
Unimontes é um centro irradiador de
cultura que incentiva a pesquisa cien-
tífica e tecnológica, atingindo cidades
do Norte de Minas, do Vale do
Jequitinhonha e do Sul da Bahia. O
deputado lembrou que a educação é
um processo que enriquece o exercí-
cio da cidadania, transforma e moder-
niza o mundo, elogiando a atuação da
Unimontes.

Artigo em jornal elogia
professor Aluísio Pimenta

O deputado José Leandro (PL)leu
artigo assinado pelo colunista Luís
Nassifnojornal "Folha de São Paulo",
no último dia 31 de maio. No artigo,
ele elogia o reitor da Uemg, professor
Aluísio Pimenta, e relembra sua traje-
tória - na política e na área da educa-
ção. Luís Nassif fala também sobre a
proposta de interiorização do ensino
universitário, defendida pelo profes-
sor, que cita São Paulo como exemplo
bem sucedido desta idéia. De acordo
com o artigo, Aluísio Pimenta é um
cidadão do mundo profundamente

Caixa Beneficente da Guarda
Civil vira tema de projeto

O deputado Marcos Helênio (PT)
falou sobre projeto de lei de autoria da
Comissão de Defesa do Consumidor
que trata da Caixa Beneficente da
Guarda Civil e Polícia de Trânsito. De
acordo com o projeto, a diretoria da
Caixa Beneficente caberia aos associ-
ados, que teriam maior participação
nas decisões. Atualmente a direção
cabe ao secretário de Segurança, ao
chefe do Departamento de Trânsito e
ao superintendente da Polícia. Marcos
Helênio criticou ainda o substitutivo
do deputado Roberto Amaral (PTB)
ao projeto, que, segundo ele, amplia os
poderes da Secretaria da Segurança,
em detrimento dos associados. Segun-
do Marcos Helênio, os aposentados da
Caixa Beneficente já fizeram várias
denúncias à Comissão de Defesa do
Consumidor, entre elas a de irregulari-
dades no provimento dos cargos da
entidade. O deputado solicitou à Pre-
sidência o inicio dos trabalhos da CPI
que vai tratar do assunto.

Administração da Caixa
Beneficente é criticada

O deputado José Maria Pinto (PP)
elogiou os aposentados da Caixa Be-
neficente da Guarda Civil e Polícia de
Trânsito que estiveram nas galerias
ontem assistindo à Reunião Ordinária.
Ele criticou a atuação da entidade,
afirmando que ela foi "tímida", desti-
nou muitos recursos para o Estado e
poucos beneficios para os servidores.

quadro de pessoal da FHEMIG)

iiliói) emitir parecer sobre a Proposta de Emenda
deputado José Militão e outros, que dá nova redação
to das Disposições Constitucionais Transitórias -

presidente e designar o rclator

- homenagem aos 60 anos de fundação do Colégio



Na sua opinião, é preciso reunir diri-
gentes e associados, afim de encontrar
uma solução para o problema que não
prejudique a categoria.

Conjuntos habitacionais são
assunto do dia em Brasília

O deputado Gilmar Machado (PT)
falou sobre visita feita por ele ao pre-
sidente da Caixa Econômica Federal
(CEF), em Brasília, quando foi entre-

gue o relatório final da Comissão Es-
pecial destinada a apurar irregularida-
des na construção de conjuntos
habitacionais com recursos do banco.
Ele informou também que a Procura-
doria Geral da República vai investigar
as denúncias de irregularidades, que
envolvem, inclusive, o ex-presidente
da instituição, Danilo de Castro, can-
didato a deputado federal pelo PSDB.
O deputado Gilmar Machado afirmou
que a Assembléia está sendo omissa,

ao retardar o prosseguimento da apu-
ração das denúncias feitas pelos mutu-
ários da CEF. Gilmar Machado falou
também sobre o lançamento oficial, no
Triângulo Mineiro, das candidaturas
do deputado Antônio Carlos Pereira
(PT) ao governo do Estado e de Luís
Inácio Lula da Silva à presidência da
República. Ele comentou ainda o lan-
çamento do Comitê Estadual Evangé-
lico pró-Lula e pró-Carlão, em reunião
ocorrida na noite de segunda-feira.

Deputada pede vista ao projeto que
extingue IPLEMG

Na reunião da Comissão de Constituição
e Justiça, a pedido do deputado Ibrahim
Jacob (PDT), autor da proposição, foi retira-
do de pauta o PI, n° 1.330/93, que torna
gratuitos aos aposentados, aos pensionistas
e aos cidadãos maiores de 65 anos os ingres-
sos em espetáculos culturais, esportivos e de
lazer. Os projetos de n° 1.437/93, que auto-
riza o Poder Executivo a doar imóvel ao
município de Mercês, de autoria do deputa-
do Sebastião Helvécio (PMDB), relatado
pelo deputado Célio de Oliveira, e n° 1.928/
94, que cria área de proteção ambiental da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce, de autoria
do deputado Geraldo da Costa Pereira, rela-
tado pelo deputado Ivo José (PT), recebe-
ram parecer pela constitucionalidade, legali-
dade e juridicidade. A deputada Maria José
Haueisen (PT) pediu vista do PI, n° 2.010/
94, que extingue o Instituto da Previdência
do Legislativo do Estado de Minas Gerais -
IPLEMG -, de autoria do deputado Antônio
Carlos Pereira (PT). O projeto recebeu pare-
cer pela inconstitucionalidade, apresentado

pelo deputado Cleuber Carneiro, quejustifica
argumentando que o mesmo tem vício de
iniciativa - que seria de competência da Mesa
da Assembléia.

Participaram da reunião os deputados An-
tônio Júlio (PMDB), que a presidiu, Cleuber
Carneiro (PFL), Geraldo Rezende (PMDB),
Antônio Pinheiro (PSDB), Ermano Batista
(PL) e Célio de Oliveira (PTB).

Comissão que estuda Comissões
prorroga prazo

A Comissão Especial para estudar as atri-
buições das Comissões Especiais aprovou
ontem requerimento do deputado Célio de
Oliveira (PTB) pedindo a prorrogação dos
trabalhos da Comissão por mais 30 dias.

Aprovados pareceres a Projeto
da FAPEMIG

Foram aprovados ontem os pareceres fa-
voráveis para l turno das Comissões de
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MANCHETES

O ESTADO DE S. PAULO OESP
.J URV para escola acompanha salário
J Câmara a prova a Lei Antitruste

jornal da tarde	jt
J Nova regra reduz mensalidade escoiar
i Estatais de energia não pagam a conta.

(Caixinha?)

FOLHA I)l1 S. PAUIÁ)	F'SP
Mensalidade fera regra de salário

J Brasil testará terceiro atacante

GAZEEA ffRCAN1TL GM
] Aprovada na Câmara a lei Antitruste

JORNAL DO BRASIL	JB
D Itamar exige queda de juros e preços
J Lula terá o apoio do PMDB na

Paraíba

O GLOBO	 OG
J Mensalidade terá regra dos salários
J Brizola acusa PT de incentivar as invasões

de terras

ESTADÃO NO AR
DISQUE 900-0700 (SP)

Indicadores e noticias em cima ca hora
Ligação' 1 5 URV

24 horas por dia no Estado de S Paulo

C(>¥-1-eio Bra,jljcnsc	 DF
Mensalidade escolar caiem julho

Zero hora	 RS
J Oito bicheiros acertaram 685 vezes na loteria
Estado de Minas	 \IG
] MP fixa limite para preço de escolas

O Popular	 (O
Mensalidade escolar sofre redução

O Povo	 CE
.J Itamar muda regras da mensalidade escolar
Gazeta (lO Povo	 PR
J Ricúpero volta a ameaçar a especulação

de preços
A Tarde	 BAD Mensalidades terão conversão em URV

igual aos salários
A Critica	 AM
J mensalidade defina leva à devolução popular
A Notícia	 SC
J Mensalidades convertidas entre fevereiro

e maio

Tomai do Coniniércjo	PE
UMensafidades escolares têm novas regras
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ACONTECE NESTA QUARTA

Cassação de senador	 Gastos eleitorais
A Comissão cie Constituicao e Justica do	Os candidatos à Presidência da República
Senado se reune as 10h para a leitura co	devem apresentar a previsão de gastos com
relatório sobre a cassação cio mandato do	a campanna ao Tribunal Superior Eleitoral
senador Ronaido Aragão (PMDB-RO).	(TSE), o q ue servira para a confecção dos

bônus para arrecadação de doacáes.Julgamento de deputados
A Comissão de Constituição e Justica da	Microempresas
Câmara dos Deputados jui g a, em BrasJiia. o	Ci Planalto anuncia a regulamentação da Lei
pedido de cassação dos deputados Ezio	8 864. que simplifica e diferencia o
Ferreira (PFL-AM) e Fávio Derzi (PP-MS),	tratamento a micro e pequenas enioresas
acusados de desvio de verbas no Orçamento Tarifa de transporteda União. Leia mais na Política

Paulo Maluf, prefeito de São Paulo. deve
Votação em plenário	 anunciar o reajuste pela URV da tarifa dos
Na Câmara dos Deputados. o plenário vota o	ônibus urbanos
pedido de cassação do deputado José	Seleção brasileiraGeraido Ribeiro (PMDB-MG). também	A seleção brasileira de futebol disputaenvolvido no desvio de orcamento de verbas amistoso as 22h lhorario de Brasilial contrado Orçamento da União.	 o time de Honduras. na cidade de San Diego
Política econômica	 na Califórnia. EUA testando o
O secretário de Política Económica do	acompanhamento informatizado Mais na
Ministerio da Fazenda, Winston Fritsch,	Geral

participa de workshop sobre política	 Itamar no Rio
industrial no auditório do Banco Nacional de	o presidente Itamar Franco comparece aoDesenvolvimento Económico e Social	encontro sobre geração de empregos.(BNDES), no Rio de Janeiro.	 patrocinado pelo Sebrai. no Aio de Janeiro.
Anti-fraudes	 Despoluição do Tietê
O presidente do Conselho Federal de	O governador de São Paulo, Luiz Antônio
Contabilidade. José Maria Martins Mendes,	Fleury Filho, reune-se as 12h em Brasilia
tem encontro em Brasilia com o presidente	com o ministro da Fazenda, Rubens
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),	 Ricúporo. para negociar aval da União
Sep ulveda Pertence, para estudar medidas	para em p réstimo destinado à despoluicáo
anti-fraudes durante a camoanha eleitoraí.	do Rio Tiet.

MERCADO FINANCEIRO

Realinhamento dos juros e da URV
O Banco Central aumentou ontem a proeção	Julho - em torno de 2.75% - e inflação da
da UAV para este mês. A correção diária do	ordem de 4%.
indexador aoonta uma expectativa oficial de	Bolsas - Depois de um salto onde em
inflação de 44 50 3/- . Os bancos também estão	apenas três dias os investidores conseguiram
mudando a remuneração de seus papeis com	ganhos de 11 9 1/e em dólar, as bolsas de
vencimento em lulho. descontando a	 valores voltaram a calma. As altas em São
expectativa de queda da inflação. Os CDI com	Paulo e Rio ficaram em tomo dos O 5%
prazo de 30 dias recuaram cc 8.000% ao ano	Dólar - A expectativa da chegada co real
para 6,700% e os CDB de 30 dias eram	está aquecendo os negócios com o dólar
cotados entre 45% e 50%, levando em conta	paralelo. A cotação avançou 2% ontem e o
estimativas conservadoras de juro real para	ágio ficou em 1.48%.

!NDIADORES

URV - VALORESEMCR$
02106	02/06	04/06	05106	06/06	07106	06/061942.11	1942,11	1976.13	197613	1976,13	2.010.74	2046.38

DÓLAR
Comercial	 Paralelo	 Turismo

06106	1.975.490 Id	1,975.510  lvi	1.975.00 lei	1.998,00 lvi	1.910.00 lei 1.950.00 vi07106	2.010.080 Id	2.010.100 lvi	2. 010.00 ei	2.040.00 lvi	1.945.00 id 1.985.00 lvi07106	Cotação no Pio de Janeiro	2020,00 (c) 2.060.00 (v)	2,010.60  (c) 201070 (v)

VALORES DE REFERÊNCIA
Salário Mínimo- Junho	 4,79 URVsJ
IR (Falar Acumuladol - 716	1 11451108
Ufir diária - BIS	 CRS 1, 145 19
Ufr - Junho	 CR$1 068.06
IPC Fipejrêsdemaio)	 45.10'

comissões

MERCADO FINANCEIRO
lbovepL alta 0,40%, volume CR$ 519 . 049 I
IBVRJ' alta 0,65%. volume CP$ 84.888 bi
Ouro BM&F. (716) CR$ 24 54006. áta de f 61
CDB pós (TP): (718) 30 dias. 13.5114 S.
Poupança: 8) 46.579 25
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ECONOMIA

Arrdrew G. Macdona/d. diretor da Alpargatas
Santii prevé que em julho havera ruga aas
apliarcães financeiras e crescimento das
vendas no comércio. OESP B12/JT 6)
Consumo deve aumentar
O mercado de ações, por sua vez, aposta firme
em aumento de consumo a partir de 1 de julho,
provocado pela queda dos juros nominais. Com
isso, avaliam analistas do mercado. havera
melhoria de desempenno de papeis de
determinadas empresas. Especialmente dos
setores de alimentos e bebidas. As ações da
Brahma. por exemplo, desde o início do mês
vêm registrando elevada liquidez: esses papeis
subiram 19.2%. Já as ações da Perdição
valorizaram 13.9% em junho. (Angela
Bittencourt - OESP 86)

Estatais em débito
As concessionartas estaduais de energia
elétrica voltaram a atrasar os pagamentos às
empresas geradoras federais. As estatais
paulistas Cesp, Eletropaulo e CPFL exigem
aumentos de 5% a 7% nas tarifas para quitar
débitos de US$ 102 milhões com a Itaipu
Binacional e a Eletrobrás Técnicos do
governo suspeitam que por trás da alegada
defasagem as empresas estejam fazendo
caixa para obras eleitorais. (Odail Ribeiro -
OESP B5/JT 1 e 6)

Teleporto inaugurado
O Centro Empresarial Cidade Nova, no Rio, foi
lançado oficialmente ontem no Jockey Club.
com a presença do prefeito César Maia e do
presidente da Embratel. Renató Archer. O
Centro, com 20 andares. é o primeiro prédio do
Téleporto do Rio de Janeiro, que ocupará uma
área de 500 mil metros quadrados. (JB 1 e Eco
51FSP 2-3/GM 8/)
Rápidas
• Aia vcndaa no Pula do carros do PEt33OiO

zero quilômetro em maio atingiram a marca
recorde de 95.780 unidades. O volume
su pera em 24% o total de abri (OESP 1 e
B71JT61FSPI e2-31GM 1 e 11)

Apostas no real	 calculados pelo Dieese em 14 capitais
50	 Ap	

• Os preços dos produtos da cesta básicas

45
1	 A expectativa dos vendedores de imóveis e	apresentaram em maio altas q ue vão de

carros em relação à entrada em vigor da nova	27.67% em Salvador (BA) a 50.93% em
moeda em julho é de elevação das vendas	Porto Alegre (AS). (OESP)

1 coeu
9	 Mab	31	7	dssQs ativos reais. "O ano, para nós, vai	• Na segunda quinzena de maio. em relação a

começar a partir do real", destacou Paulo	 igual perdo de abril. a tarifa de telefone ja
Variacão em 30 dias dos prcos se 26 bens o	Menezes, assessor da Empresa Brasileira de	convertida para URV subiu 28%. á

neviços competrtwos e de 11 preços e lestias oficias	Estudos de Patrimônio (Embraesp). (OESP B7)	descontada a inflação. t'FSP 2-4)

INTERNACIONAL

Intervenção descartada
A Assembléia Geral da Organização dos Estados
Americanos, que acontece em Belém (PA),
descartou ontem uma intervenção militar no Haiti
para reconduzir ao poder Jean-Bertrand Anstide,
deposto em golpe militarem 1991. A OEA
aprovou o reforço do embargo comercial contra o
país, (QESPA 14/.ff91F5P2- 11/GM 1 e2JJB 131W 19)
Integração do Leste
O presidente dos EUA defendeu ontem a
integração dos peses do Leste a União Europeia. o
que ajudaria a consolidar a democracia e a
economia de mercado nos antigos países
comunistas. Em discurso no Parlamento francês,
BilI Clinton mostrou-se ainda favoravel a que Japão
e Ajernanha sejam membros permanentes do

de aluguel em UPV sera feita pela media e
dependerá da penodicidade dos reajustes. Por
exemplo, contratos com reajustes semestrais,
devem considerar os ultimos seis meses; os
quadrimestrais. os últimos quatro. e assim
3uoc33ivemcntc. çFSP 2-4)
Ações contra MP preocupam
O ministro Rubens Ricúpero (Fazenda) teme a
possibilidade de contestaes judiciais ao artigo
38 da Medida Provisória (MP) que criou a URV
O jurista ives Gandra Martins. por exemplo, está
convencido que o expurgo da inflação de julho
previsto na MPé inconstitucional. Certamente
as instituições financeiras lesadas vão entrar na
Justiça'. prevê. (OESPB3)

"A ganância passa a
ser um crime quando.

para satisfazê-la,
o empresário

transgride a

Almirante Ivan Seil ministro da Marinha

Juros altos em questão
A equipe econômica do Ministério da Fazenda
está estudando alternativas a uma elevação
brusca dos juros q ue venha a ocorrer nos
primeiros meses do Plano Real. O objetivo é
evitar uma zona de atrito com o Planalto, já que
o presidente Itamar é sensível à política de juros
acima da inflação. Para o ministro Rubens
Ricúpero taxas elevadas serão necessarias não
para inibir o consumo, mas para evitar a
especulação financeira. (OESPB3/JT5/J8 1 e
Eco 1)
Riciipero defende expurgo
O ministro Ricúpero afirmou ontem que o
governo não permitirão uso da inflação dos
últimos dez dias de junho para corrigir contratos
na virada para ri real. Se este periridn frisse
considerado, raciocina, os contratos seriam
reajustados por uma inflação apurada durante
40 dias e não 30. já que os indices são
calculados do dia 15 (ou 20) de um mês ao dia
15 (ou 20) seguinte. (OESP83)

Conselho de Segurança da ONU. (OESP
Al2JFSP 1 e 2- lOflSM 2/2812/00 19)
Acirrando a crise
A Coréia do Norte desafiou ontem a comunidade
internacional ao anunciar que jamais' permitirá
inspeção completa em suas usinas nucleares. O
secretário de Estado Warren Chistopher reagiu
afirmando que a posição não 'intimida' os EUA,
que conseguiram adesão da França à proposta
de sancêes à Coréia do Norte, acusada de
tabricar bombas atómicas. (OESPA 101JT91FSP
2-1O/GM21J8 1 e 1210019)
Extradição de nazista
O pnmeiro-ministro italiano vai pedirá Argentina
a extradição do ex-capitão das SS Enct, Prbke,
que participou da matança de 335 italianos em
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Reforço tucano
Jose de Castro. um dos amigos mais oroximos
do presidente itamar Franco e presidente da
Teierj, esta com nova missão. Ajudara na
campanfla do senador Fernando HenriQue
Cardoso (PSDB) à Presidência. O trabalho de
Castro é pacificar as relações entre PSDB e PFL
que divergem sobre os rumos da campanfla
tucana. (OESPA5/JT 1 e 3)
Bordoada petista
O candidato petista a Presidência. Luiz maca
Lula da Silva, prometeu ontem em Vitória (ES)
que vai dar uma "bordoada muno séria'no
empresano que sonegar im postos depois da
reforma tributária que ele pretende fazer caso
ganhe as eleições. Redução da carga tributaria
para pequenos e médios empresários e
parcelamento da divida das em presas tambem
faz parte dos planos 00 canddato (OESPA71J82)

PMDB com Lula
Parte do PMDB da Paraiba dera apoio a Lula.
num acordo em q ue o PT abriu mão de
candidatura propna ao governo estadual. Os
descontentes do PMDB são liderados pelo
senador Antôno Manz, candidato ao governo do
Estado, pelo presidente do Congresso. Humberto
Lucena, e pelo ex-governador Ronaldo Cunha
Lima. (J8 1,2e4)
Senador violento
O senador José Paulo Bisol (FSB-RS), candidato
a vice na cl,aoa petista. votou a defendera
"legitimidade do uso da vidência para comoater
a violência'. A declaração contraria a afirmação
de Bol de que evitaria polêmicas e que se
enquadrara nas determinaes da coordenação
da campanha do PT. i'irany Tereza —00 1 e 3)
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Trabalhador burro
O secretario-gerai da Forca Sindical, Enilson
Simões cie Moura. o Alemão. e o mais novo
nteararile do comando de campanha ao senador
°ernando Hennque Cardoso Ele disse ontem
cue Lula é um trabalhador burro. Do contrario
não teria perdido o dedo no trabalho "Só um
trabalhador q ue não e ilustrado tem acidente no
trabalho completou. (FSP 1-91GM 7)

"Se fosse inteligente
não tinha perdido o
dedo no

Enilson Simões Ce Mouca.
secretario-geral da Forca Sindical, sobre Lula

Resposta negada
"Eu não tenho nada a ver cacto leitor do
Estado'. Essa foi a resposta de Lula ao
enfermeiro César Pquirre. 21 anos. Aquirre quis
saber. atraves da coluna O leitor perguni o
que Lula iria fazer como plano econômico e se
pretendia mantê-lo (OESP 1 e A6)

Cassação e renúncia
O deputado Eudydes Meio (PRN-SP) renunciou à
relatona do processo de cassação do deputado
Paulo Portugal (PP-RJ). Ele apresentou a
Comissão de Constituicão e justiça da Câmara
voto 'não conclusivo" sobre a perda de mandato do
parlamentar. Argumentou leitar elementos para a
cassacao ou rriesrrto reixirresnaar o arquivamento.
Fui but,iSliluKJu iid luiiiu poiu deputado Rubuii
Tuma (R.-SP( que montará novo parecer, (OESP
A8/JT 1 e3/FSP 1-1O/J8 7)

Suástica punida
O presidente Itamar Franco sancionou lei que
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stabelece pena de onsão de 2 a 5 anos para
cuem fabricar comercializar distribuir ou veicular
Cmboios ernolamas ornamentos diStintivos ou
propaganda q ue utilize a cruz suamica ou
gamada para divuar o nazismo. A nova ei rara
parte dos crimes oe racismo e preconceito e
objetiva trear a violência cie grupos neonazistas
no Brasil. iOESPA16/OG 1 ad)

Aumento em familia
O secietarro estadual de governo. Frederico Coelho
Neto o Lilco. aumentou o saiario do delap ado de
policia Paulo Fernanoo Coelho Flcurvem 100%.
Paulo foi nomeado por Ulico seu assessor especial.
Seu salaro passou de CAS 2.4 melões para CRS
53 milhões Liso e Paulo são irmãos co
governador Fury Filho, iOESP 1 eA9/JT3)

Festinha fraca
Cerca de 50 parlamentares participaram ontem
em Braslia da sessão sciiene que promulgou as
cinco emendas aprovadas pelo Congresso
Revisor. O senador Jonas Pinheiro (PTB-AP) fez
as vezes de secretario da Mesa. Ele leu o texto
da Constituição que ioi alterado. Nem o reiator
Ne lson Jobirn, deputado pelo PMDB-RS
compareceu. O porteiro do pienário da Cornara
chamou o evento de festinha traca', iOESP
A41JT31JB41FSP 1 e 1-IO/GM6)

"Globo" decide
A Rede Globo alterou sua programação. O
episódio " Amigo do Feito", da serie "Você
Decide" foi substituido por outro. O proposito foi
lidO pieiudii.aii Li dilui Milluii Guiii,ilv.
candidato ao governo do Rio pelo PMDB que
aparecia no epsodo. Adversanos politicos do
ator ameaçavam com liminar para im pedir o
programa argumentando que ele sena
heneticiado com votos. iOESPA6/JT3)

Espelho meu
o secrerario-exeaitivo ao tilinistario cia
!rrdust ria e Comercio. Ai)torr Barceios, caiu na
fogueira das vaidades. Semana oassaoa.
impediu que os tecnioas divulgassem os
numeros na balança comercial so porque
eslava no japão e iJuei'ia fazer isso
pessoalmente. Quem torceu o nariz foi o
mercado. orecisou esperar cinco aias nara
saber algo que qualquei uni podia inforniai'.
(Coluna ao Estadão(

Raio X
3 Conselho Poui?ico da Fieso traçou o cenario de
um eventual governo Lula com base em seu
programa. A maior contradicão levantada foi a
necessidadede rever pontos da Conl
coisa que o PT tem se dedicado a combater
FainellFSP)

Trem da alegria
Um novo -trem da aleijria 'esta sendo montado
rio Congresso pelo p resiaenre na Càmara,
nep utaoo lnocënao Oliveira iPFL-PE). Desta
vez. inocéncio quer assegurar a contrata çao cie
85 medicas atualmente em prestados a Cámara
pela Funoacão Hospitalar 00 Distrito Feocrai, A
ideia e efetiva-los na suroina, por um ato da
Mesa da Câmara, sem a prestação de concurso
rriub/ico. Informe JB)

1944. O pedido de Silvo Bedusconi contraria a
4Jianca Nacional, que o apoia. A AL teme que o
julgamento de Pnebke reacenda sentimentos
antifascistas. O ex-capitão, de 96 anos, chegou à
Argentina em 1947 e está em prisão domiciliar.
(OESPAI3/FSP 1 e 2-12)
Rápidas
•A oposição israelense pediu ontem a renúncia
do governo de Ytzl-iak Rabin por causa de uma
carta do chanceler Shirron Peres com promessa
de não p rejudicar instituições palestinas em
Jerusalém. (OESP A 12)
•Fracassou a contra-ofensiva do Exército de
Ruanda para reconquistar o aeroporto da capital.
Kigali. O rebeldes da etnia tutsi á controlam aos
terços do pes. (OESPA13/FSP2-12)

Lei Antitruste è aprovada
Por acorao de lideranças. a Câmara dos
Deputados aprovou na noite de ontem a lei de
repressão ao abuso de poder económico. O
projeto original p revia multas de 10% a 50%
sobre o faturamento bruto da empresa que
especulasse nos preços. O texto aprovado.
porem. reduziu essas multas para 1% a 30%.
Para o advogado Valdenei Figueiredo. as multas
elevadas chegam a representar um confisco
(OESP 1 e B 11JT 5/FSP 1-4/GM 1 e 71JB Eco
3100 1 e 22)
Mantida prisão preventiva
Foi mantida a prisão preventiva para
empresarios responsáveis por abuso de poder
económico, desde que haja prova de culpa e
evidência de autoria. O projeto inclui também
um artigo que torna a lei retroativa aoc
aumentos praticados antes de sua vigência. Por
sua vez, o indice que define dominio de
mercado por uma empresa foi elevado de 20%
para 30%. A lei ainda depende de votação no
Senado, o que deverá acontecer na próxima
semana. (OESP 1 e B1/JT5/GM 1 e 71FSP
1-41J8 Eco 3100 22)
"Cadeia para especuladores"
O almirante Arnaldo Leite, ministro-chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA),
afirmou ontem que os banqueiros e empresános
que especulam com preços são 'ganancrosos".
Leite, juntamente com o ministro da Manntia,
almirante lvan Serva, defende a reestruturação da
Justiça para que "esses gananciosos que tentam
prejudicar  plano econômico' sejam punidos.
('0ESPIeBI/JT5/JBte Eco 3/rY3 !e22)

Conversão dos aluguéis
O Planalto deve divulgar nos próximos dias
regra segundo a qual a conversão dos contratos
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07/05- 41,84%	07105 - 44,3091.

	

06/06 - 37.62%	06/06-44.47%

	

07106-37,99%	07/06-44,52%

Ação contra barragem
A Procuradoria Geral da Republica pediu a
abertura cc ação creu pública contra a decisão de
orgãos amoientais cc São Paulo e Pararia
permitindo a construção da barragem de Tiuco
Alto no Ri Ribeira do Iguape. unio sem
hidreletnca no Estado. A autorização seria da
competência do Ibama. 1OESP A 16/JT 70)

Negociações suspensas
Os reitores das untversidades estaduais de São
Paulo suspenderam as negociações salariais
cornos senadores. em greve na 23 dias. Ontem
os funcionários invadiram a reitoria da USF o
que gerou a decisão dos reitores. 1JT 101FSP 3-41

Tragédia na Colômbia
Duzentas e cinquenta pessoas morreram e 500
estão desa parecidas na Colômbia em
consequência de avalanche que se seguiu a
terremoto de 6 graus na escaia Richter. ocorrido
ria seg unda-feira. Um povoado inteiro do sul do
pais pode ter "sumido do maca'. Uma placa de
gelo provocou encflente do rio Páez. Pelo menos
4 mil pessoas perderam suas casas. iOESP 1 a
A18/JT 101FSP2-1IIJ8 13/OG 1 e 18)

Op.rsão OTP: Roberto Caias das Santos Seleção reprovadaReslizaçao: AGENCIA ESTADO	 Pesquisa do IntormEtedo realizada na

GERAL

Esco la em UFIV	 proposta pelo governo, valeria 0.443 URVs ICRS	Capital paulista mostra q ue 57% dos torcecores
906.54 hoie(. iOESP C51FSP 3-1)	 acftaram ruim ou pessimo o cesempenno ca

A conversão das mensalidades escolares pare	'	 Seleção Brasileira contra o Canada li a 11. Mas
URV será teta pela media dos valores pagos de	Provas no RIO	 o técnico Faceira mantem o mesmo tine para o
novembro a fevereiro deste ano mesma reta 	promotor Gabnel César meias afirmou ontem	logo de note contra Honduras OESP 1 El a
utilizada para os salaros A iotrntaa foi definida peio	que dise apenas cc in000s cc que oicneiros	E7 e E1O/JT 1 e IS a 6 B/FSP 1 e 41 a
presidente Itamar Franco em reunião com	 paulistas tenham envolvimento com o trafico de	4-51JB 1 e 19 a 2210G 1 e 31 a 341
entidades eeuaants. Cárójis da União Nacional	das. ineilas levantou a hipotese de ir ate o Rio
dos Estudantes indicam que as mensalidades voo	para anaiaar o material encontrado na Iortaleza do COLUNAScair de 30% a 40/c com a recta e uma n'redija	bicheiro Castor de Andrade para conseouir provas
provisoria vai congelar os valores por 12 meses,	da ligação entre contraventores cariocas e paunstas
(OESP 1 e A 15/JT5/FSP 1 e 3- 110M 31J8 12	e seu envoMrrento com o trafico. iOESP Ou)
Eco 6/OG te 16)
Fórmula para ônibus
A p roposta do governo de converter as tarifas de
ônibus em URV pela media dos ultimas quatro
meses encontra resistência nas prefeituras.
Secretários de Transportes preferem esperar a
conversão de todos os itens que compõem as
planilhas de custos para depois definir uma regra
para os õnibus. Os municí p ios têm autonomia
para fixar preços de serviços publicas. iFSP 3-1)

Aumento semanal
Uma gripe impediu que o prefeito de São Paulo,
Paulo Malut, anunciasse ontem um novo
aumento nas tarifas dos ónibus. Elas devem ter
correcão semanal pela URV até a chegada do
real. Segundo técnicos da Secretaria dos
Transportes, no final do mês atenta deve vaer
CR$ 1.3 mil. Se utilizasse a regra de conversão
NEWSPap€'r
Edítor. Adalberto Woclianer Mai condes
Subeditor: Jose Paulo Borges
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Clátrttia Mutter, HoliO Gama Neto,
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Constituição e Justiça, de Administração Pú-
blica, de Ciência e Tecnologia e de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária ao PL n°2.017/
94, do governador do Estado, que dispõe
sobre a Fapemig, de autoria dos deputados,
respectivamente, Cleuber Carneiro (PFL),
Antônio Pinheiro (PSDB), José Renato
(PMDB) e Roberto Amaral (PTB).

Ao todo, foram apresentadas até o mo-
mento nove emendas ao projeto, sendo duas
da Comissão de Constituição e Justiça, seis da
Administração Pública e uma da Ciência e
Tecnologia.

Participaram da reunião os deputados
Tarcísio Henriques (PMDB), que a presidiu,
Jorge Eduardo (PMIDB), Cleuber Carneiro
(PFL). Roberto Amaral (PTB), José Renato
(PMDB), Bernardo Rubinger (PTB), Célio de
OLiveira (PTB), Agostinho Patrus (PTB),
Ibrahim Jacob (PDT), Gilmar Machado (PT),
Baldonedo Napoleão (PSDB) e Antônio Pi-
nheiro (PSDB).

Projeto sobre criação de
municípios não foi votado

O deputado Raul Messias (PSB) pediu
vista e adiou a discussão do parecer da Comis-
são de Assuntos Municipais e Regionalização
sobre o PI- n° 29/93, do deputado José Braga
(PDT), que altera dispositivos sobre a cria-
ção, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios e a criação, a
organização e a supressão de distritos, cons-
tantes em Lei Complementar. O parecer é de
autoria do deputado Bernardo Rubinger
(PTB). O parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça sobre a matéria, relatada pelo
deputado Célio de Oliveira (PTB), teve a sua
discussão encerrada durante a reunião de

ontem.

Participaram da reunião os deputados Célio
de Oliveira (PTB), Marcos Helênio (PT), João
Marques (PMDB), Simão Pedro Toledo (PTB),
que a presidiu, Baldonedo Napoleão (PSDB)
e Raul Messias (PSB).

CPI do Trabalho Escravo está
em Montes Claros

Os deputados Péncles Ferreira (PSDB),
Wilson Pires (PP), Marcelo Cecé (PTB) e
Roberto Carvalho (PT) estão em Montes Cla-
ros desde ontem, onde estão colhendo depo-
imentos e verificando "in loco" as denúncias
de existência de trabalho escravo por dívidas
de trabalho no desmatamento e produção de
carvão vegetal na região Norte de Minas.
Ontem foram ouvidos representantes da Fede-
ração dos Trabalhadores na Agricultura de
Minas Gerais (Fetaemg), da Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais
(Faemg), do Sindicato Rural de Montes Cla-
ros e da Delegacia Regional do Trabalho de
Montes Claros. Segundo o representante da
DRT—Montes Claros, a simples instalação da
CPI já surtiu efeitos nas empresas denuncia-
das, que estão se comprometendo a legalizar
a situação de seus trabalhadores. Ele afirmou
que as irregularidades estão concentradas nas
empresas multinacionais que exploram o re-
florestamento e a extração de carvão vegetal
na região. O deputado Péricles Ferreria lem-
brou que a Comissão não tem poder decisório
para equacionar os conflitos e que será neces-
sário um esforço conjunto da Assembléia,
Ministério do Trabalho, Ministério Público e
entidades representantes dos trabalhadores
para resolver a questão. Hoje, quarta-feira, os
deputados visitam carvoerias e plantações de
eucaliptos.
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PROGRAMAÇÃO DO ASSEMBLÉIA
INFORMA PARA O DIA 08106194 -
QUARTA-FEIRA
EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 13h13min; Alterosa 13h25min; Record
18h30min; Manchete 19h30miu;
Bandeirantes 18h37min e TV Minas
l9hOOmin)
Tema: INAUGURAÇÃO DA PRAÇA
Resumo: A inauguração da nova praça da
Assembléia valeu um domingo inteiro de-festa,
com solenidade rápida pela manhã e grande
programação cultural e de lazer para a população
que compareceu em grande número. A nota triste
da festa foi a morte do paisagista Burle Marx, que
projetou o novo visual da praça.
Entrevistas: Patrus Ananias, prefeito de Belo
Horizonte; Wagner Gomes, superintendente
Banco do Brasil; pe. Judas Tadeu Vivas, vigário
da Paróquia; Murilo Valadares, adm. regional
Centro-Sul
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
1 8h50min)
Tema: AUDIÊNCIA JANUÁRIA
Resumo: Os grandes contrastes existentes na
região Norte de Minas mobilizaram deputados e
população na audiência pública sediada na cidade

de Januária. Fazendo propostas para o
desenvolvimento regional, os participantes
priorizaram asfaltamento para instalação de
agroindústrias e verbas para a Universidade de
Montes Claros.
Entrevistas: João Ferreira Lima, prefeito de
Januária; José Ferreira de Paula, prefeito de
Itacarambi; Maria José Lacerda, delegada de
Ensino
EMISSORAS DE RÁDIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) 1 1h40min; Antena-
1 (FM) 7 horas; Atalaia (AM) 20 horas; Bil
(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: AUDIÊNCIA JANTJÁRIA
Resumo: Os grandes contrastes existentes na
região Norte de Minas mobilizaram deputados e
população na audiência pública sediada na cidade
de Januária. Fazendo propostas para o
desenvolvimento regional, os participantes
priorizaram asfaltamento para instalação de
agroindústrias e verbas para a Universidade de
Montes Claros.
Entrevistas: João Ferreira Lima, prefeito de
Januária; José Ferreira de Paula, prefeito de
Itacarambi; Maria José Lacerda, delegada de
Ensino
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