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prévias
candidatos do PT às

efeitura5 de Belo Horizonte,
Guimarães; e de

atinga, Chico Ferramenta,
ancedem nesta terça-feira
alenva à imprensa. Eles vão
jar sobre as prévias na

:apical e em Ipatinga. A
!ntrevista será na Sala de
lnprensa, às 14h30min.

semana da
inconfidência

está definida a
xogramação da Assembléia
,ara marcar a passagem do
)ia da Inconfidência,
amemorado em 21 de abril.
a próxima sexta-feira, dia

19, a partir das 17 horas,
taverá a abertura da
elenidade, com a chegada
lo fogo simbólico da
iconfidência à Assembléia,
:onduzido por atletas do 1211
II "Batalhão Lomas
alentinas"; acendimento da
ira da Liberdade; toque de
aória pelos clarins do
Regimento de Cavalaria
lferes Tiradentes" da Polícia
1ihtar de Minas Gerais; e
tasteainento de bandeiras.
Em seguida, haverá a
Presentação do Coral da
Emociação dos Servidores do
Legislativo do Estado de
Iinas Gerais (Aslemg) e da
lande Banda Sinfônica da
Oliia Militar.

9h30min
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (Plenarinho 1) - discutir e votar

proposições da Comissão
10 horas

Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) - discussão e votação de parecer
sobre sete proposições sujeitas à apreciação do Plenário e de nove proposições que

dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (plenarinho III) - discussão e

votação de parecer sobre o Pi- 598/95, do deputado Toninho Zeitune (PMDB), que institui o Ano
Legislativo Mineiro; e discussão e votação de 36 proposições de deliberação conclusivo da
Comissão

11 horas
• Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) - discussão e votação em primeiro turno
de parecer sobre o P1 700/96, do governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração; e sobre o P1 701/96, também do
governador, que funde as secretarias de Estado do Trabalho e Ação Social e da Criança e do
Adolescente

14 horas
Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

l4h3Omin
• Comissão Especial (Plenarinho II) - emitir parecer sobre a PEC 22/96, da deputada Maria José

Haueisen (PT) e outros, que acrescenta inciso ao artigo 161 da Constituição do Estado de Minas
Gerais (proíbe que recursos públicos custeiem despesas com fundos de previdência de
servidores públicos)

• Reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentário (Plenarinho IV) - discussão e votação do PL 734/96, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Fundação Marianense de Educação da
Arquidiocese de Mariana

• Entrevista coletiva com o líder do Partido dos Trabalhadores na Assembléia, deputado Durval
Angelo de Andrade, e com representantes do diretório estadual, sobre o resultado das prévias
realizadas em Ipatinga

• Visita do Cônsul-Geral da Argentina em Minas, Valdo Amadeu Palmol (Salão Nobre)

l4h4Smin
• Comissão Especial (Plenarinho II) - emitir parecer sobre a PEC 23/96, do deputado Sebastião

Navarro Vieira (PFL) e outros, que dá nova redação ao parágrafo segundo do artigo 69 da
Constituição do Estado (veta o regime de urgência a projetos como o PPAG, PMDI e o
Orçamento)

20 horas
• Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

AL recebe projeto do Executivo que
trata do Ajuste Fiscal do Estado

A Assembléia recebeu nesta
segunda-feira do governador
Eduardo Azeredo (PSDB) projeto
de lei que autoriza o Executivo a
aderir ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
de Estados. Azeredo justifica a
necessidade da lei sob argumen-
to de que a adesão ao programa,
proposto pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, propiciará ao Esta-
do meios para implantação de
medidas visando o saneamento

financeiro do setor público, a
obtenção de linhas de crédito
especialmente destinadas a esse
fim e a transformação em dívida
fundada dos empréstimos por
antecipação de receitas orçamen-
tárias.

Além de prever a adesão, a
proposta autoriza ainda o Gover-
no a aditar o contrato de finan-
ciamento de que trata a Lei Fede-
ral 8.727, de 5 de novembrq de
1993, de forma a assegurar o

dispêndio de até 11% da receita
líquida real do Estado no paga-
mento das dívidas refinanciadas;
a negociar junto à rede bancária a
transformação da dívida funda-
da; e a contrair junto à Caixa
Econômica Federal empréstimo
de R$ 400 milhões, conforme
garantias em direito admitidas. O
governador solicitou à Assem-
bléia que o projeto tramite em
regime de urgência, "por se tratar
de matéria de relevante interesse".



nova redação ao art.1 1 da Lei
11.517, de 13/7/94, que orga-
niza a Universidade Estadual de
Montes Claros (nomeação do
reitor edo vice-reitor pelo gover-
nador do Estado). Discussão em
turno nico

PL 650/96
Do governador do Estado, que
altera a redação de dispositivo
do Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado de Mi-
nas Gerais (extingue o repasse
de recursos para as entidades
classistas). Discussão em turno
nico

PL 651/96
Do governador do Estado, que
altera dipositivos da Lei 11.402,
de 14/1/94 (inclui, no ort.6 da
referida Lei, a Secretaria de Se-
gurança P blica como órgão res-
ponsável pela apresentação de
projetos de construção, reforma
e ampliação de estabelecimen-
tos penais)

Veto
Parcial à Proposição de Lei
12.828, que cria cargosno Qua-
dro de Servidores da Justiça de
Primeira Instância e dá outras pro-
vidências. Votação em turno nico

Veto

Total à Proposição de Lei 12.844,
que dá nova redação ao inciso
VII do art. 40 do Lei n°9.119, de
27/12/1985,0 ela acrescido pela
Lei no 9.586, de 6/6/1988 (dis-

penso do pagamento do IPVA para
veículos automotores com mais de
12 anos de fabricação).Votação em
turno nico.

Veto
Parcial à proposição de Lei n°
12.845, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a alinear os imóveis de pro-
priedade do Estado os quais
menciona.Votação em turno nico.

Veto
Parcial à proposição de Lei n°
12.858, que altera a Lei 11.181, de
]'/8/93, que dispõe sobre o Plano
de Carreira dos Servidores do Mi-
nistério P blico do Estado e dá ou-
tros providências. Votação em tur-
no nico.

Veto
Parcial à proposição de Lei n
12.897, que obriga o Estado a
adotar medidas de prevenção da
cárie, da doença periodontal e do
câncer bucal e dá outras providên-
cias. Votação em turno nico.

Veto
Parcial à proposição de Lei n°
12.901, que dispõe sobre estágio
para estudante em órgão e entida-
dedo administração p blica. Vota-
ção em turno nico.

Reunião Extraordinária (20
horas)

P1639/96; PL 648/96; Pi- 649/96;
P1650196; PL651/96; P1671196,
Vetos às Proposições de Lei 12.828;
12.844; 12.845; 12.858; 12897 
12.901.
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Reunião Ordinária
(14 horas)
RQN 943/95
Do deputado Geraldo
Nascimento, solicitando
ao diretor-geral do DER
informações sobre o es-

tado de conservação, limpeza, ma-
nutenção dos ônibus e atendimen-
to aos usuários da Viação Presidente,
que faz a linha Belo Horizonte a
Timóteo, Coronel Fabriciano,
Ipatinga, Tarumirim e Coratinga

RQN 985/95
Do deputado Carlos Murta, em
que solicita a transcrição, nos anais
da Casa, da matéria "Mundo Cris-
tão", publicada no jornal "Hoje em
Dia", na data que menciona

RQN 990/96
Do deputado Bilac Pinto, em que
pede a inserção, nos anais da Casa,
de pronunciamento feito pelo depu-
tado José Santana de Vasconcellos

PL 639/96
Dogovernadordo Estado, que au-
toriza a alienação de bens imóveis
da Ruralminas. Votação em turno
nico

PL 648/96
Do governador do Estado, que ex-
tingue a autarquia Planejamento
da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (Plambel) e dá outros
providências. Prosseguimento da
discussão em turno nico.

PL 649/96
Do governador do Estado, que dá
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Ia TV - CAPITAL
Tema: FUGAS DE
PRESOS
A comissão de
Defesa Social da
Assembléia
Legislativa

convidou os secretários da
Justiça e da Segurança Pública
para debater a situação dos
presídios mineiros e as fugas
de presos. Em entrevista ao
programa "Assembléia
Informa" veiculados nesta
terça-feira, nas emissoras de
TV da Capital eles
reconheceram que a situação é
grave e que é preciso
encontrar soluções.
Entrevistas: Tarcísio Henriques,
secretário de Estado de Justiça;
Santos Moreira, secretário de
Segurança Pública; deputado
Djalma Diniz, PFL; deputado
Irani Barbosa, PSD.

(Globo 13h113mjn; Alterosa
113h25mjn; Record 118h30min;
Manchete 1 9h3ømjn;
Bandeirantes 1 8h37min e TV
Minas 1 9h0Omin)
lv - INTERIOR
Tema: JUIZADOS/ABATE
A comissão de Defeso do
Consumidor da Assembléia
reuniu-se para discutir a
instalação dos juizados

especiais. Paralelamente, a
comissão de Agropecuária
realizou um debate com
representantes de frigoríficos
e do Instituto Mineiro de
Agropecuária para discutir o
abate de gado em Minas.
Estes dois assuntos estão em
destaque no programa
"Assembléia Informa"
veiculado nas emissoras de
TV do Interior, nesta terça-
feira.
Entrevistas: Raimundo
Cândido Júnior, presidente
da OAB/MG; Caetano Levy
Lopes, Juiz do Tribunal de
Alçada; deputado Marcos
Helênio, PT; Paulo Caldeira
Erant, Assessor da Afrig;
Altino Rodrigues,
Superintendente Produção
Aninal do IMA; deputado
Paulo Piau, PFL

(Globo Juiz de Fora
12h54min; TV Triângulo
Uberlândia 1 2h58mjn; TV
Sul de Minas Varginha
112h54mjn; TV Leste Go-
vernador	 Valadares
1 2hS4mjn;TvMontescla
ros 12h54min; TV Pontal
ltuiutaba 121h54min; TV
JaguaraAraxá 1 2h54min);
TV Regional Uberaba 12h,
TV Paranaíba Uberlândia

1 811h50mjn e 1V Tiradentes
Juiz de Fora 118h50min)
RADIO

Tema: LEGISLAÇÃO ELEITORAL
O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, ministro
Carlos Velloso, participou de
um debate na Assembléia
Legislativa, onde anunciou a
maior novidade das eleições de
96. Acompanhando o
Programa "Assembléia
Informa" veiculado nesta terça-
feira, nas emissoras de Rádio,
você fica sabendo da novidade.
Entrevistas : Ministro Carlos
Velloso, presidente do TSE;
deputado Ermano Batista, PL

(Altaneira (FM) 20 horas; Al-
vorada (FM) 20h45min;
América (AM) 11 h40min;
Antena-1 (FM) 7horas; Ata-
laia (AM) 20 horas; BH
(FM) 7 horas; Capital (AM)
18h55min; Cidade (FM)
20h30min; Cultura (AM) 21
horas; Dei Rey (FM) 8horas;
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,
12h58mjn e 231h27min;
Transamérica (FM) 7horas e
Líder (FM) 20 horas.
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O ESTADO DE S. PAULO OESP
j Câmara negocia saída para reforma

jornal da tarde	 jt
j Meningite: Vacina intoxica 1.200

em Campinas
FOLHA DE S. PAULO	 FSP

j Falha em vacina afeta mais de 3 mil

GAZETA MERCANTIL GM
Governo fecha questão contra
aumento no BC

JORNAL DO BRASIL	 JB
Ciro lança Itamar à Presidência

O GLOBO	 OG
J PF se antecipa à Justiça e dá

gratificações de 600%

cctu ork imc5	 NYT
..J G.0 P. predicts passage of anti-terrorlsni bili
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i Câmara não evita atraso
na Previdência

1 A Noticia

Correio flriziliense
._l Viver em Brasilia está mais barato

7.Cfl) Hora
.J Três teses desafiam policia no

mistério de Eldorado do Sul
Estado de \'Iina

Demissão estimulada
O Popular
...J Hemodiálise em Goiânia

oferece perigo
Diário (10 Nordeste

i EB vai fechar mais agências
no Ceará

Gazeta do Povo
Serra diz que JUÍOS caem 50
este ano

A tarde
Governo Federal cortará ponto
de grevista

A Crítica

—1 Câmara dá explicações ao Supremo

Jornal do Commércio
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Governo recua na prisão de médicos
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AGENDA

HOJE	 e no Mercosul'. As 8h. no Palácio das
Agenda de Loyola	 Convenções do Anhembi, em São Paulo. Mais
O presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. 	 informações; (011) 524-6788.
concede entrevista. às 9h30, no auditório da 	 Feira Tecnocarne
sede do banco. em Brasilia. Acompanhado do 	 Empresários ligados ao setor de carne
diretor de Assuntos Internacionais do BC, 	 promovem a 2 Feira Técnica de Produtos para a
Gustavo Franco, Loyola deverá falar sobre a 	 Indústria da Carne Tecnocarne), no Pavilhão
aproximação entre os mercados financeiros do 	 Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo. O
Brasil e de Portugal. A entrevista foi marcada em 	 evento vai até sexta-feira, das 13 às 20h. Outras
virtude da visita do primeiro-ministro português, 	 informações: (011) 212.6595
António Guterres, ao Pais. Outras informações
na Economia	 Jogo do Corinthians

O Corintfiians enfrenta, às 21h40. o Universidad
Greve de servidores	 de Chile no Pacaembu (SP). Válida pela Taça
Os servidores públicos federais entram em greve. 	 Libertadores da América. a partida será
Às 10h, eles fazem uma concentração em frente 	 transmitida pela TVs Globo e SporTV (Globosat).
ao Ministério da Administracão. seguida de
passeata pela Esplanada dos Ministérios. PoIíca Copa do Brasil

O Palmeiras joga com o Atlético, às 20h30, no
Investimento em papel 	 A
A Associacão Nacional dos Fabricantes de Papel 	

Parque Antártica (SP), pela Copa do Brasil,
ESPN Brasil (TVA) transmite a partida. Tambéme Celulose promove encontro de empresários 	 pela Copa do Brasil, o Botafogo enfrenta o

brasileiros e japoneses. O objetivo e constituir 	 Paraná às 20h45 no Estádio Caio Marfins cioparcerias para tomar possíveis os planos de
Ribeirão Preto (SP).investimentos no setor, que vai exigir USS 13

bilhões nos próximos 10 anos. Será às 11h. na 	 AMANHA
sede da Fiesp, em São Paulo. 	 Relações interpessoais
Tendências farmacêuticas 	 "A dinâmica das relações interpessoais" é eterna
Executivos da indústria farmacêutica e de seus 	 da palestra que a Federacão do Comércio do
fornecedores, inclusive internacionais. 	 Estado de São Paulo promove nesta quarta-feira.
participam. de hoje a quinta-feira, do "1 	 Será às 16h, no plenário da entidade, na Avenida
Seminàno Sobre Novas Tendências do Mercado 	 paulista. 119. São Paulo. Informações e
Farmacêutico no Mercado Interno. Internacional 	 inscrições pelo telefone (011)284.2111,

MERCADO FINANCEIRO

Expressivo volume de negócios nas bolsas
Os negócios começaram a semana bastante aquecidos nas principais bolsas brasileiras. A Bolsa de
Valores de São Paulo registrou ontem giro total de moeda de RS 807,431 milhões, enquanto que a
Bolsa de Valores do Rio contabilizou RS 609.501 milhões. O exercício do mercado de opções
impulsionou as transações realizadas para liquidação financeira à vista. Em São Paulo, as operações
deste tipo totalizaram RS 419.211 milhões (USS 423.488 milhões) e o exercício de opções somou RS
332.696 milhões. No Rio, o mercado a vista movimentou R$ 107.653 milhões e o exercício de opções.
R$ 411.006 milhões, O mercado acompanha com atenção o lento processo de votacão das reformas
constitucionais no Congresso. O capitulo mais recente se refere á suspensão, por liminar concedida
pelo STF aos partidos de oposio. da tramitacão da reforma da Previdência. O presidente da
Câmara, Luis Eduardo Magalhães (PFL-BA). ontem foi pessoalmente negociar uma solução com o
presidente do Supremo. Sepúlveda Pertence. Analistas afirmam que o atraso nas reformas não é
motivo suficiente para provocar grandes vadações dos índices do mercado de ações. Por sua vez. os
operadores devem redobrar o interesse sobre o comportamento dos investidores estrangeiros nos
próximos dias, admitindo que podem ser desencadeadas ordens de venda caso Executivo e
Legislativo não consigam deslanchar as votações.

INDICADORES - AE TAX4S

DÓLAR
Comercial	 Paralelo	 Turismo

12!04	 RS 0,989	 RS 0,990	 RS 0.984 RS 0 :993	 PS 0.968	 RS 0,994
15/04	 RS 0,989	 RS 0.989	 RO 0.982 RS 0.992	 RO 0,974	 RS 0.996
15/04	 Cotação do Rio de Janeiro 	 RO 0.980 RS 0.995	 RO 0.993	 RO 0,994

VALORES DE REFERÊNCIA
	 MERCADO FINANCEIRO

Salário minimo abri	 P9 100.00
	

IBOVESPA: alta 0.13/1. vol. R 807.431 milhées
Ufir mensal - abril	 P908287

	 IBVRJ; ata 0.11 1/. volume RS 609.510 milhôen
IGPM-FGV- 1préviabnl	 -0.11 /í

	 Ouro BM&F: (15/04) PS 12,570, baixa 0.55
IPC-Fipe . 1 quadrissamanGabril 	 0.54
TR Pré (1 2104) 	 0,5671

	 CDB Pós TR. (15104)122 dias, 16.0011 6,50'i:
CDB Pré; (15/04130 dias, 27.10/27.40/1
Poupança: i l 6104j 1,2098-- -nTEF (1aio4)	 l,8745/í

~SPaper
Para começar o dia bem informado
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Saida de Loyola
O governo já estima dando como certa a
substduicão do atual presidente do 80. Gustavo
Loyola. Desgastado pela crise desencadeada com
a aprovacão e subseqüente recuo no reajuste dos
salários dos funcionários do BC, Loyola, na
opinião do Planalto, não teria mais condicões
políticas para se manter no cargo. Por sua vez,
Loyola afirmou que não pretende pedir demissão
e que tudo está 'sob controle". (0ESPB11JT 1 e
7A/FSP 1. 1-8 e 1-91is 1 e 13/OG 19)

Solução seria substituição
O aoverno estada esperando apenas uma solução
final para os casos dos bancos Econômico e
Banespa, que vêm sendo acompanhados por
Gustavo Loyola, para promover a mudança ria
presidência do BC, Um dos nomes mais cotados
sena o de Francisco Lopes, atual diretor de
Política Econômica do 60. que tem o apoio do
ministro da Fazenda. Pedro Malan (FSP 1. 1-8 e
1-9) Luiz Carlos Mendonça de Barros, presidente
do BNDES, que teria sido convocado ontem a
Brasília pelo Palácio do Planalto, e Pedro Parente,
secretário-executivo do Ministerio da Fazenda,
também são cogitados. (OESPBÍ/JT7A/J3 1 e
13/00 19)

Greve dos funcionários
Os funcionários do Banco Central deverão
paralisar suas atividades todos os dias durante
uma hora até o dia 25, um dia depois da reunião
do Conselho Monetário Nacional (CMN) Depois

ÜVD/CES F/PE-ESTADÃO

PrHços	 Preços
Competitivos	 Públicos

18/03- 0,77% 18/03- 0,58%
12/04- 0,78% 12/04- 1,08%
15/04- 0,84%	 15/04- 1,18%

10-
a
8
4" PrCopv..

o

18	 março	 29	 15

Van ação em 30 dias dos preços em RS de 26 bens e
seniiços competinvos e de 11 preços e tarifas oficiais

INTERNACIONAL

Israel continua ataques
Pelo quinto dia consecutivo. Israel promoveu
ataques centra alvos no Líbano, em localidades
como a capital, Beirute, e diversas outras no sul
do país. Os bombardeios das tropas israelenses
já mataram 28 pessoas. Em Jerusalém. o
primeiro-ministro Shimon Peres disse que "ainda
é muito cedo para suspender as operações"
(OESPI.A1Q.A77eAl2/FSp 1 1-13e1-141JB
1 e 10/00 1 e 321NYT). Três helicópteros
israelenses lançaram hoje seis foguetes na sede
do grupo radical palestino 13 de setembro, no
campo de Ain el-Hiwel, perto da cidade de Sidon,
no sul do Líbano. Pelo menos três pessoas
ficaram feridas. (PiantãoAE)

Proteção a árabes e judeus
O governo argentino determinou reforços no

disso, decidirão se decretam greve por tempo
indeterminado, em protesto contra o impasse
em torno do reajuste de seus salários. Ontem
eles permaneceram durante todo o dia em
"estado de greve". OESP 1 e B1/JT 7A1FSP 1-
8/iR 13103 9 e 25)

TUdO está
sob

Gustavo Loyola, do 60.
afirmando que não pretende pedir demissão

Acordo do Económico
O Banco Central solicitou ao Excel adiamento da
reunião para assinatura do acordo de venda do
Econômico, marcada para ontem. A crise do
órgão foi o principal motivo para que se adiasse a
formalização do acordo. A diretoria do BC não
assinará o acordo de transferência dos ativos e
passivos do banco baiano para o Excel. O
interventor Flávio Cunha é quem deverá assiná-lo
em reunião prevista para hoje. A responsabilidade
pela transferência, no entanto , caberá ao BC O
empréstimo do Proer será feito em um contrato à
parte, entre o próprio BC e o novo Econômico-
Excel. (QESP B4IFSP 1-9)

Precos dos combustíveis
O governo estuda um limite máximo para os
preços dos combustíveis, A fiscalizacão do
Departamento Nacional de Combustíveis (DNC)
sobre o uso das placas cern os preços nos postos
dará subsídios para que as autoridades venfiquem
se está havendo ou não abuso nos precos (OESP
561JT8A). Ainda não há consenso no governo
sobre a medida provisória que deverá reduzir o
porcentual de álcool anidro que é misturado à
gasolina. A medida visa evitar o agravamento da
crise de abastecimento na reoião Centro-Sul do
Pais, (FSP1e2-7)

Desemprego em SP
A falta de expectativa de crescimento das
vendas da indústria nos próximos meses está
fazendo com que sejam reduzidas as
contratacões. Dos 46 setores industriais
pesquisados pela Fiesp apenas seis
contrataram novos funcionários no início de abril.

esquema de segurança em torno dos prédios de
organizações judaicas e árabes de Buenos Aires.
Será redobrada também a vigilância na fronteira
cem o Brasil e Paraguai, na região de Foz do
Iguacti. onde a colônia árabe ê numerosa. Dois
atentados, um contra a embaixada israelense.
em 92. e outro contra a Associação Mutual
Israelita-Argentina. em 94, mataram um total de
115 pessoas em Buenos Aires. (OESPA1O/JT
124/00 32)

Desocupação em Okinawa
EUA e Japão anunciaram ontem um acordo para
reduzir em 20% a área ocupada pelos militares
norte-americanos na ilha japonesa de Okjnawa,
revendo o tratado de defesa entre os dois
países. Esse medida é reflexo do incidente
envolvendo três militares dos EUA que

A maioria dos setores contina demitindo.
Segundo dados da entidade, na primeira serna
co mês foram dispensados 4.191 trabalhadores,
o que significa queda de 0,20 no nível de
emprego. Os empresários estariam preocupados
cern o crescimento do déficit público. No ano j
ocorreram 76.206 demissões. (QESP 89/,JT'
8A1FSP2-121JB 141OG 30)

Paralisação de metalúrgicos
Cerca de 6 mil metalúrgicos do ABCD entraram
em greve ontem reivindicando reposição
salarial de 597 ' e mais 10 de aumento real
além de redução da jornada semanal de
trabalho de 44 para 40 horas semanais. Eles
estão negociando com o Grupo 19-3 da Fiesp
que oferece 4.5 de reajuste. e pretendem
expandira greve para empresas de Santos e
São José dos Campos Em Campinas, os
metalúrgicos pretendem parar de duas a quatro
fábricas por dia, em uma greve "dominó" Eles
pedem reposicão da inflação do último ano.
10 de aumento real e redução da carga
semanal de trabalho. (OESPB9)

Curtas
• O presidente da Venezuela. Rafael Caldera

anunciou ontem o novo pacote econômico
acertado com o FMI. Entre as medidas estão a
rea/uste no prece da gasolina especial, o
aumento da taxa de juros básica e a liberado
da taxa de câmbio, (OESP Si 61JT 8,AIFSP 2-
11/OG 23)

• Técnicos da arca econômica estudam a
montagem de um índice especifico, baseado no
Padrão de consumo de uma família com renda
de um mínimo, para reajustar o salário mínimo
e as aposentadorias. (OESP 87)

• Desde marco, a Bolsa de Valores de São Paula
contabilizou uma saída liquida de R$ 823
míihôes em investimentos estrangeiros. As
causas seriam o atraso nas reformas políticas e
a lentidão no processo de prrvatizacáo. (FSF 2-7

• A NetEstado criou um servico para auxiliar nO

preenchimento da declaração de IR deste
ano. O serviço pode ser acessado pela
endercor htra./'wwrestaao.corn.hr/. (OtSP 1
e B1OJJTBA)

violentaram uma menina de 12 anos na ilha, no
ano passado. e já condenados à prisão. Hoje
existem 27 mil soldados americanos na área. O
presidente BilI Clinton visita o Japão amanhã
(OESPA14/JT 124/NYI7

Chantagem na Europa
Autoridades alemãs revelaram ontem que
chantagistas ameaçaram envenenar alimentos
em vários países da Europa se até julho nã o

receberem 400 milhões de marcos (USS 2b0
milhões) em diamantes. O caso, mantido em
segredo desde janeiro quando começaram as
ameaças, foi revelado pelo jornal britânico Mal
on Sunday coma publicação de uma mensagcrn
enviada pelos chantagistas aos produtores de
alimentos. (OESP A 131JT 12A)

Vacina causa intoxicação
Uma vacina contra a meningite tipo C provocou
reações alérgicas em pelo menos 1,200 criancas
eaduftos. ontem, durante o primeiro dia de urna
campanha de combate à doença em Campinas e
Hortolâridia (SP). A menina Aline Labelo, de 2
anos, teve parada cardíaca e foi internada na UTI
do Hos p ital Mário Garti. A vacina foi produzida
pela Fiocruz OESP 1 eAl6/JT te 14A1FSP te
3-11QG9 Afine estava fora de perigo na
madrugada de hoje, segundo informações da LJTI
do hospital. (PIanfãoAE)

Exumação em Caruaru
Os cornos de 16 pacientes do Instituto de
Doenças Renais, que morreram vitimas de
hepatite tóxica, contraída a p ós sessão de
hemodiálise na clínica, serão exumados hoje.
em Caruaru (PE). A medida deve-se à ausência
de autópsia nos corpos. Em São Paulo, o
Presidente do Conselho Regional de Medicina,
Pedro Silveira, informou que o órgão
inspecionou seis unidades de hemodiálise este
ano. Só foi constatada inade q ua ção dos
prontuários médicos. (OESP 1 e A 161JT
14A1FSp te 3-1)
Atendimento domiciliar
O Hospital das Clínicas começa a prestar
atendimento domiciliar a partir do dia 29 a
Pacientes do Serviço de Clínica Geral.
Composto por três equipes formadas cada uma
Por dois médicos residentes, enfermeira,

geral a partir de hoje. Eles reivindicam reajuste
salarial de 46,19i e o movimento é também um
protesto contra as reformas constitucionais em
discussão no Congresso. Cerca - de 250 mil
servidores. 50 da categoria. iro pararem todo
o Pais. Segundo o Ministério da Administração, as
faltas serão registradas e os dias parados
descontados. (QESP 1 eAS/JT 1 e 7A1FSP 1-10)

Neste caso,
acabou a reforma
da

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) sobre
manutenção de liminar suspensiva do STF

Gratificações da PF
A Policia Federal se antecipou a decisões judiciais
e concedeu três novas gratificações a seus 5.400
servidores e a sete mil aposentados e pensionistas.
As grahcaçôes somam 600 1; e foram autonzadas
por lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo
vice-presidente Marco Maciel em sua última
interinidade. Alei regulariza a situação daqueles
que pleiteavam a equiparação salarial através de
liminares. (OG 1 e 9)

Manutenção de privilégios
O Orçamento da União prevê P$ 40,3 milhões para
complementar as aposentadorias do 1 nta'ituto de
Previdência dos Congressistas (IPC). órgão cuja
einção vem sendo anunciada por lideres
partidános Os recursos são sete vezes supenores à
contribuição de deputados e senadores este ano. O
Orcamento prevê também RS 54,6 milhões para
despesas corri construção, reparos e conservação de
imóveis do Senado. da Câmara e do TCU. (FSP 1-/9

Denúncias contra Barbalho
O líder do PMDB no Senado, Jáder Barbalho

assistente social e dois auxiliares, o núcleo
atenderá doentes crónicos e terminais, que
exi g iriam prolongados períodos de internação
(OESP A 16)
Atropelamento no Rio
Seis ciclistas foram atropelados na noite de
domingo. na Barra da Tijuca. Rio, por uma
Saveiro dirigida por Patricia de Castro Alcântara.
Patricia, que dirigia aparentemente alcoolizada,
estaria em alta velocidade. Dois inclistas
morreram no local e os outros foram levados
para o Hospital Lourenpo Jorge. A motorista foi
autuada por homiddio culposo e lesões corporais
culposas. (OESP 1 e C5/FSP 3-3/JB 1 e 21100 1
elo)

Acidente com césio
Os médicos Carlos Bezerril, Orlando Teixeira e
Cnseide Douradc, sóoos-proprietános do
Instituto Goiano de Radioterapia, e o
responsável técnico do instituto, o físico
Flamarion Goulart. foram condenados a três
anos e dois meses de reclusão em regime semi-
aberto. Eles foram considerados culpados pelo
acidente como Césio 137 que provocou a morte
de quatro pessoas e lesões em outras 18 em
Goiãnia, em 1987. (00 1 e 8)
Guerra do Pacaembu
O advogado do torcedor Adalberto dos Santos,
acusado deter assassinado a pauladas o menor
Márcio Gaspanrri, em uma briga de torcidas. no
Pacaernbu. em 20 de agosto de 95. deve

(PA), adiou para hoje o discurso em que fará sua
defesa contra acusações contidas em um dossiê
do BC. O documento, publicado domingo pelo
Estado, denuncia o desvio de rendimentos de
aplicacóes financeiras do Banco do Estado do
Pará para a conta pessoal do senador em 1984. A
cúpula do partido acredita que o vazamento da
denúncia visa desgastar o líder. Comenta-se era
Brasília que o senador teria votado contra a
instalação da CPI dos bancos devido a um acordo
para que o governo mantivesse silêncio sobre
essas investigações. (OESPA4/FSP 1-7)

Acordos com Portugal
O presidente Fernando Henrique recebeu ontem
em Brasiba o primeiro-ministro de Portugal. António
Guterres, que reafirmou o interesse de seu pais
nas relacões com o Brasil e o Mercosul. Durante o
encontro foi assinado um acordo que dispensa, por
90 dias, profissionais liberais e turistas dos dois
países da necessidade de visto no passaporte para
entrar no Brasil e em Portugal Os dois
devem realizar projetos conjuntos nas áreas de
distribuição de energia. defesa e telecomunicações.
(OESP 1 eA5/JT3NJB 5/005)

Curtas
• O ex-ministro da Fazenda Giro Gomes

(PSDB-CE
'

lançou ontem, em Brasilia, a
candidatura do ex-presidente Itamar Franco à
sucessão de Fernando Henrique. Ambos são
contra a reeleição de FH e negaram a
existência de uma chapa ltamar-,Ciro_ (OESP
A4)JT 6A1J8 1 e 2)

• O governador Mário Covas (PSDB) estuda urna
"saída de emergência - pira tentar evitar a
intervenção federal no Estado por causa da
dívida de R$ 4.5 bilhÔes dos precatórios
judiciais. (OESP A71JT 6A)

Reforma pára no STF
o presidente da Câmara. Luís Eduardo Magalhães
(?FL'BA) visitou ontem o presidente do STF,
spúveda Pertence, para pedir urgência no
1uamei1f0 pelo plenário 	 acão que suspendeu a

rnitação da reforma da Previdência. O relator do
ssO. ministro Marco Aurélio de Mello, só

pretende incluir a matéria na pauta da próxima
semana o que poderá retardar a votação da
reforma em pelo menos 15 dias. (OESP 1. A6 e
A7IJr1e3NFsP te 1-61J81 e3/0G3)

Reeleiçáo e reformas
O líder do governo na Câmara. deputado Luis
Carlos Santos (PMDB-SP). disse ontem que os
aticuladores governistas devem buscar uma
maneira de levar o Congresso a debater a
reeleição do presidente Fernando Henrique
Cardoso sem atrapalhar o calendário de votação
das reformas. Santos acredita que a pesquisa
publicada ontem no Estado, mostrando que a
reeleicão presidencial conta com a simpatia de
88% dos paulistanos, dá legitimidade à discussão

tema. (OESP 1 eA4/J8 1 e 31OG 3)

Mudança ministerial
O presidente Fernando Henrue pode fazer
mudanças no governo em maio para conseguir
apoio à emenda da reeleição. O FF8 ganharia um
ministério e o PMDB, representado por AJoysio
Nunes Ferreira, ficaria com a Casa Civil, hoje rias
mãos de Clóvis Carvalho, ou com a Secretana-
Gerai da Presidência, atualmente tendo como titular
Eduardo Jorge um deles poderá substituir o
ministro Sérgio Motta (Com unicacões), que
concorreria à Prefeitura de São Paulo se consectuir
oapoio do prefeito Paulo 	 do PPB. (00 1 eS)

Servidores em greve
Os servidores públicos federais entram em greve

GERAL	 -
encaminhar hoje pedido para libertação do réu .A
defesa sustenta que há contradições no processo
e que um outro golpe, dado por um homem não
identificado, pode ter causado a morte do rapaz.
(OESP 1 e E5/JT 1 e 3B/FSP 3-10)

Curtas
• Técnicos do instituto de Pesas e Medidas de

Minas Gerais descobriram que os telefones
celulares provocam alterações de are 200 na
indicação de peso e do prepo nas balanças
eletrônicas de estabelecimentos comerciais.
(OESP C5JJT 16NFSP 3-2/J6 2)

• A terceira visita do papa João Paulo 11 ,10 Brasil
foi confirmada oficialmente ontem pelo
Vaticano. João Paulo estará no Rio nos dias 4 e
5 d outubro de 97 (OESP 1 eAi5/JT1 e
14NJB1 e23)

• A cantora Madonna está gra vida do seu
primeiro filho, segundo anunciou hoje seu
agente. O pai é o seu treinador físico. Carlos
Leoa, ue ela conheceu Irá um ano e meio em
Nova York. (Planto AE)

COLUNAS

FHeCPMF
o presidente Fernando Henrique decide. hoje, o
destino da emenda que cria o CPMF. Relator da
comissão especial que cria o novo imposto. o
deputado Ademir Pcicoin&hi bate, hoje. às portas
do Planalto. Vai em busca da posição oficial do
governo sobre o assunto. (Informe JB)
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