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ordem do dia

A Reunião Ordinária destina-
se à apreciação das seguintes ma-
térias:
- votação, em 1° turno, do PL n

852192, do deputado Ibrahim
Jacob, que fixa o período de co-
brança de contas mensais pelas
entidades prestadoras de serviço

público no âmbito estadual;
- discussão, em 1 9 turno, do Projeto de

Resolução n2 1.998/94, da Mesa da
Assembléia, que dispõe sobre a con-
versão para a unidade real de valor
dos vencimentos do pessoal da Secre-
taria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências;

- discussão, em 29 turno, do Projeto
de Lei n°2.036/94, do governador
do Estado, que altera disposições
dasLeisn°s 11.383,de4dejaneiro
de 1994, e 11.406, de 28 dejaneiro
de 1994, e dá outras providências
(FHEMIG);
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plenário

o Plenário aprovou, em 10 turno,
na Reunião Ordinária da tarde de on-
tem, o PL n2 2.036/94, do governador
do Estado, que altera disposições das
leisns 11.383,de4dejaneirode 1994,
e 11.406, de 28 de janeiro de 1994.0
projeto trata de alterações no quadro
de pessoal da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais (Fhemig) e
propõe a implantação de duas jornadas
de trabalho na instituição - a especial
e a integral. A matéria foi aprovada
com as emendas 1, 2, 6 e 7. A emenda
n° 3 foi rejeitada e as emendas 4 e 5,
prejudicadas.

Também foi aprovado em 1 9 turno
o PL n 1.655/93, do deputado
Anderson Adauto (PMDB), que torna
obrigatório o registro, na conta de
consumo, do percentual do aumento
tarifário praticado por empresas con-
cessionárias e permissionárias de ser-
viço público que atuam no Estado. A
matéria foi aprovada com as emendas
ns 1 e 2, da Comissão de Defesa do
Consumidor. De acordo com o proje-
to, as empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos
ficam obrigadas a fazer constar o
percentual de aumento na conta de
consumo do mês em que houver rea-
juste tarifário.

Já na Reunião Extraordinária da
manhã de ontem foi aprovado por una-
nimidade, em turno único, o PL n
2.017/94, do governador do Estado,
que reestrutura a Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (Fapemig). O projeto recebeu
25 emendas que aperfeiçoam o texto,
sendo rejeitadas as emendas 10 e 16.
As emendas de n9s 14, 18 a 24, 5 e 7

foram aprovadas na forma de
subemendas. O projeto visa melhor
instrumentalizar a Fapemig para que o
órgão cumpra melhor as suas atribui-
ções, ampliando sua estrutura orgâni-
ca e técnica. Segundo o parecer da
Comissão de Ciência e Tecnologia, a
Fundação constitui-se órgão de eleva-
da importância, considerando-se acres-
cente exposição da economia mineira
à concorrência internacional do
Mercosul, em primeiro plano, e dos
demais países, em segundo plano. O
projeto será encaminhado ao governa-
dor do Estado nos próximos dias para
sanção.

Transplantes
Na mesma reunião, os deputados

aprovaram, em 29 turno, na forma do
vencido em lo turno, o PL n9 999/92,
do deputado Geraldo da Costa Pereira
(PMDB), que autoriza o governo a
criar normas para a doação de órgãos
para transplantes. O projeto estabele-
ce que o Governo do Estado deverá
criar condições materiais que facilitem
a remoção de órgãos, tecidos e subs-
tâncias humanas para transplantes; in-
centivo à doação; aprimoramento dos
profissionais da área. Ainda de acordo
com o projeto, o governo do Estado
deverá realizar campanhas periódicas
de esclarecimento sobre a importância
da doação e dos procedimentos neces-
sários para concretizá-la, e deverá tam-
bém promover manutenção de cadas-
tro de doadores, incentivo à realização
de congressos, debates e atividades
afins sobre o tema. O projeto será
enviado à sanção do governador nos

próximos dias.

ORADORES

Comissão de Ética estabelece
punições para deputados

O deputado Tarcísio Henriques
(PMDB), relator da Comissão Especi-
al destinada a elaborar um Código de
Ética e princípios norteadores do de-
coro parlamentar, falou sobre o traba-
lho desempenhado pela Comissão. O
relatório final, aprovado recentemen-
te, opinou pela apresentação de um
Projeto de Resolução à Casa. O proje-
to estabelece, entre outros procedi-
mentos, punições para o parlamentar
que ferir os princípios da ética e do
decoro. Segundo o deputado, a Co-
missão realizou um trabalho que pro-
mete ser eficaz e duradouro e pode
contribuir para o progresso da institui-
ção legislativa. Ele também apresen-
tou requerimento à Presidência, solici-
tando que o Projeto de Resolução seja
examinado sem demora pela Comis-
são de Constituição e Justiça.

Monte Azul não quer ficar
sem Banco do Nordeste

o deputado Roberto Amaral (PTB)
falou sobre requerimento apresentado
à Presidência, solicitando que a direto-
ria do Banco do Nordeste e o Ministé-
rio da Fazenda reconsiderem a decisão
de desativar a agência do banco no
município de Monte Azul. Segundo o
deputado, a agência tem a função prin-
cipal de desenvolvimento, pois atende
a diversos produtores rurais da região.
Sua desativação precisa, por esse mo-

O deputado Antônio Fuzatto (PT)
também comentou as críticas feitas
pelo deputado Baldonedo Napoleão.
Ele afirmou que o discurso do parla-
mentar é de alguém que defende a
manutenção dos hospitais psiquiátri-
cos e os "empresários da loucura".
Segundo Antônio Fuzatto, o deputado

Baldonedo Napoleão fez críticas equi-
vocadas e que demonstram total des-
caso com relação ao destino dos doen-
tes mentais. Ele convidou o parlamen-
tar do PSDB a visitar Itaúna, onde os
pacientes também são tratados com
dignidade, segundo afirmou.

Belo Horizonte sediará encontro
sobre Administração

O deputado Baldonedo Napoleão
(PSDB) afirmou que o propósito, ao
fazer observações sobre o projeto que
trata dos doentes mentais, foi apenas
provocar discussões e aprofundar o
debate. Ele falou também sobre o l3
Encontro Brasileiro de Administração,
que ocorrerá em Belo Horizonte nos
dias 11, 12e13 de setembro. Durante
o evento, cerca de três mil pessoas
deverão discutir sobre comércio exte-
rior, gestão empresarial, sindicalismo,
mercado de trabalho e formação do
administrador, entre Outros temas.
Segundo o deputado, do encontro re-
sultarão propostas que devem influen-
ciar as atividades do setor no Brasil.
Ele citou diversos participantes do
encontro, entre eles o vice-governa-
dor do Estado, Arlindo Porto, e enti-
dades como o Sebrae e a Associação
Comercial. Paralelamente ao evento,
estará funcionando o balcão do Sebrae.

Delegados e defensores são
defendidos em Plenário

A deputada Maria Elvira (PMDB)
defendeu os delegados e defensores
públicos, que estão em campanha sala-
rial e prometem parar a partir de quin-
ta-feira, segundo notícia veiculada no
jornal "Estado de Minas". A deputada
lembrou que, desde 88, quando foi
promulgada a Constituição Estadual,
os delegados e defensores públicos
reivindicam a isonomia salarial com o
Ministério Público. Atualmente osalá-
no inicial de um promotor é de CR$ 5

Bispo de Itabira comemora
50 anos de vida sacerdotal

O deputado Antônio Pinheiro
(PSDB) homenageou o bispo de Itabira
e Coronel Fabriciano, dom Mário
Teixeira Gurgel. pela comemoração
de 50 anos de vida sacerdotal. O bispo
é também presidente da Regional Les-
te 11 da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil. O deputado elogiou a
dedicação do sacerdote, afirmando que
ele é, também, cidadão atuante. amigo
fiel e administrador competente.

tivo, ser reconsiderada, na opinião de
Roberto Amaral.

Projeto de extinção de
manicômios levanta polêmica

O deputado Antônio Carlos Perei-
ra (P1') comentou as críticas feitas pelo
deputado Baldonedo Napoleão
(PSDB) a projeto de lei de sua autoria
e do deputado Antônio Fuzato (P1'),
que propõe a "desospitalização" dos
pacientes que têm distúrbios mentais.
Antônio Carlos Pereira lembrou que o
projeto de lei é resultado de um debate
antigo e aprofundado entre os usuários
dos serviços de saúde mental, médi-
cos, psicólogos, psiquiatras e demais
profissionais ligados ao assunto. An-
tônio Carlos Pereira informou, ainda.
que, segundo a Secretaria de Estado
da Saúde, 83% dos doentes internados
em Minas Gerais, em 1991, poderiam
sair dos manicômios e retomar o con-
vívio social. O parlamentar convidou,
ainda, o deputado Baldonedo Napoleão
para visitar o hospital Galba Veloso e
o Instituto Raul Soares, locais onde o
doente mental é tratado com respeito e
como cidadão. O convite foi uma res-
posta a outro convite formulado por
Baldonedo Napoleão, para uma visita
ao hospital da Fhemig, em Barbacena
- que está muito longe de oferecer o
tratamento ideal aos pacientes, segun-
doo deputado Antônio Carlos Pereira.

Deputado faz mais comentários
sobre manicômios

milhões, enquanto que um delegado da
Polícia Civil recebe Cr$ 800 mil e um
defensor público. Cr$ 300 mil, inicial-
mente. Maria Elvira defendeu as duas
categorias, afirmando que os demais
parlamentares também precisam se
posicionar sobre o assunto e o Execu-
tivo deve tomar providências para re-
solver o problema.

Aprovação das contas da
Asfas é contestada

O deputado Adelmo Carneiro Leão
(P1') fez um apelo à Presidência. para
que não protele por mais tempo a
devolução, ao Plenário, do exame do
parecer da Mesa que aprovou o de-
monstrativo de gastos da Asfas e inde-
feriu representação do Partido dos Tra-
balhadores contra ato de membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Segundo o deputado, a
Mesa indeferiu a representação do
partido arbitrariamente, contrariando
o Regimento Interno. Ele também con-
denou a aprovação da prestação de
contas da Asfas, afirmando que a deci-
são foi tomada depois de a Mesa ter
vinculado tal aprovação à anexação de
documentos fiscais e reconhecimento
de firma do tesoureiro e presidente da
entidade. O deputado solicitou que o
assunto seja examinado pelo Plenário
sem demora.
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comissões

Projeto disciplina construção de
aterros-barragens

A Comissão de Política Energética,
Hídrica e Mineraria aprovou ontem
parecer pela rejeição do PL n° 1.705/
93, do deputado Tarcísio Henriques
(PMDB), que disciplina a construção
de aterros-barragens nas rodovias es-
taduais, relatado pelo deputado Hely
Tarqüínio (PP).

Participaram da reunião os deputa-
dos Ailton Vilela (PPR), Hely Tarqüínio
(PP) e José Maria Pinto (PP).

Parecer rejeita proibição
de felinos em circos

A Comissão de Defesa Social apro-
vou ontem parecer pela rejeição do PL
n° 1.631/93, do deputado Célio de
Oliveira (PTB), que proíbe a apresen-
tação de animais felinos nos espetácu-
los circenses. Também aprovados dois
projetos que dispensam a apreciação
do Plenário. Parciparam da reunião os
deputados Francisco Ramalho (PSDB),
José Leandro (PL), Jorge Hannas
(PFL), Adelmo Carneio Leão (PT).

Certidões de nascimento e
óbito poderão ser gratuitas

A Comissão de Saúde e Ação So-
cial aprovou ontem parecer favorável
ao PL n° 1.114/92, do deputado Mar-
cos Helênio (P1'), que dispõe sobre a
gratuidade do registro de nascimento e
da certidão de óbito, relatado pelo
deputado Adelmo Carneiro Leão (PT).

O deputado José Leandro (PL) pediu
prazo regimental e adiou a discussão
do PL n g 1.950/94, do 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 Jorge Eduardo (PMDB).
Também aprovadas 21 proposições
que dispensam a apreciação do Plená-
rio.

Participaram da reunião os deputa-
dos Jorge Hannas (PFL), que a presi-
diu, Adelmo Carneiro Leão (PT), Wil-
son Pires (PP) e José Leandro (PL).

Administração Pública
aprecia diversos projetos

A Comissão de Administração Pú-
blica aprovou ontem parecer sobre as
emendas apresentadas, em Plenário,
ao PLC n° 24/93, do governador do
Estado, que reorganiza a Procuradoria
Geral da Fazenda Estadual, dispõe
sobre a carreira de procurador da Fa -

zenda e dá outras providências. O
parecer aprovado foi pela rejeição das
emendas de n°s 7, 8, 9 e 11. A emenda
n° 10 ficou prejudicada e foi aprovado
o substitutivo n2 1 à emenda n° 6. Já o
parecer sobre as emendas apresenta-
das em Plenário ao PL n°2.036/94, do
governador do Estado, que altera dis-
posições das Leis n°s 11.383, de 4 de
janeiro de 1994, e 11.406, de 28 de
janeiro de 1994, foi o seguinte: pela
rejeição da emenda de n° 3, ficando
prejudicadas as emendas n° 4 e n° 5 e
aprovadas as emendas de n°s 6 e 7. O

parecer é do deputado Agostinho
Patrús (PTB).

A Comissão também aprovou pa-
recer favorável ao PI- n° 1.293/93, do
deputado João Marques, que dispõe
sobre a utilização de papel reciclado na
administração estadual, relatado pelo
deputado Álvaro Antônio (PDT); PL
n° 1.308/93, do deputado Tarcísio
Henriques (PMDB), que cria linha de
transporte coletivo entre Cataguases e
Uberlândia, com as emendas 1 e 2,
relatado pelo deputado Antônio
Fuzatto (PT); PL n° 1.396/93, do de-
putado Marcos Helênio (PT), que dis-
põe sobre a apreensão de veículo
automotor oficial de serviço, com as
emendas n°s 1 e 2, também relatado
pelo deputado Antônio Fuzatto; PL n°
1.434/93, do deputado GilmarMacha -

do (P1'), que altera o prazo para que os
proprietários de veículos adquiram
isenção do pagamento do imposto so-
bre propriedade de veículos
automotores - IPVA, relatado pelo
deputado Agostinho Patrús, e o PL n°
1.861/93, do deputado Marcos
Helênio, que dispõe sobre o forneci-
mento de serviços de abastecimento de
água e coleta e disposição de esgotos
sanitários a unidades residenciais, tam-
bém relatado pelo deputado Agosti-
nho Patrús. Pela rejeição foi aprovado
o parecer sobre o PL n° 1.118/92, do
deputado Eduardo Brás (PSDB), que
dispõe 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. O deputado Antônio
Fuzatto pediu prazo regimental do PL
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ACONTECE NESTA QUINTA

O ESTADO DE S. PAULO OESP' Pronunciamento à Nação	Alta nos combustíveis
O presidente Itamar Franco anuncia o plano	Desde a zero hora os combustíveis estão

J Real nasce valendo CRS 2.750	 econômico em rede de rádio e TV a partir	realustados em média 3.89 O aumento
3 Teste antidooing cc Maradona dá positivo	das 10h30, com a presenca de todo o	corresponde à variação do cruzeiro real em

Ministério Leia mais na Economin	 relação à URV entre os dias 28 e hoje

jorna], da tarde	jt Plano explicado	 Bancos 24 Horas
O ministro da Fazenda. Rubens Ricúpero. e	Os Bancos 24 Horas serão desativados as

J Maradona e apanhado no antidoping	a equipe econômica explicam o Plano Real	18h30 para a troca das ceduías do real e3 Romário, com dores musculares. fica fora	em entrevista transmitida ao vivo pela	voltam a funcionará zero hora co dia 1
dos treinos	 Radiobras. a partir das 11h.	 -Redução delCMS

FOLHA i»	PAUl o	sr Doping de Maradona	 o governo paulista encaminha ao Conselho•	 -	A Fita divulga às 17h (hora de Brasília)	Nacional de Política Fazendária (Contaz).3 Real entra em circulação no País amanha	decisão sobre o jogador argentino Diego	proposta para duplicar a faixa de isenção de
e vale CRS 2.750	 Maradona por uso cc substância proibida	CMS para contas de energia elétrica

3 Brasil pode pegar Itália na semifinal	 pelas regras antidoping. Leia mais na	residenciais.
Copa 94. Administração moderna

GAZETA MERCANTIL	GM Leilão de café	 O pensador norte-americano Peter Druker
J Tensão na véspera do plano	 P ministro da Indústria. Comércio e Turismo,	apresenta o seminário The New

Elcio Alves, determinou o leilão de 500 ril	Management and The New Comparry, a
sacas de café para conter os aumentos de	partir das 8h45 no Palácio das Convenções

JORNAL DO BRASJL	JB preços no mercado interno,	 do Arthembi, em São Paulo

J Valor de um real será CR$ 2.750	 Compras restritas	 Seminário sobre finanças
3 Maradona acusado de jogar dopado na	Muitas lojas e supermercados fecham as	A Associação Brasileira de Analistas de

Copa	 portas hoje e amanhã para troca de	 Mercado de Capitais (Abamec) realiza a
etiquetas de preços para reais. As granies	Segunda Conferënc/a Latin-Financa/ Brasil,

O GLOBO	 OG	redes de venda ao consumidor alternamos	a partir das 8h no Maksoud Flaza Hotel.
dias de fechamento das lojas.	 São Paulo.

3 R$ 1.00 valerá CRS 2.750,00
3 Maradona jogou dopado contra a Nigéria

ESTADÃO NO AR
DISQUE 900-0700 (SP)

Indicadores e noticias em cima da hora.
Ligação: 1.5 URV

24 horas por dia no Estado de S. Paulo

Correio Braziliense	 IM'
3 Maradona jogou dopado

Zero Hora	 RS
3 Cruzeiro começa a morrer à meia-noite

Estado de Minas	 MG
J Real chega amanhã e muda o País

O Popular	 (O
3 Real nasce amanhã valendo CR$ 2.750
OPo'.o	 CE
.J Real começa valendo CRS 2.750

Gazeta do Poio	 PR
J Itamar lança oficialmente o real

A Tarde	 RÃ
J Real terá segurança de 1 250 policiais

A Crítica	 AM
,J Real entra em cena valendo CRS 2.750

J Um real vale amanhã Cr$ 2.750

jornal do COIflfllCt'ti()	 pi:
J Real começa valendo CR$ 2.750

Dir. Resp.. Rodrigo Mesquita
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MERCADO FINANCEIRO

Bovespa acumula ganho de 6,6% no mês
A Bolsa de Valores de São Paulo acumulava	No mercado de renda fixa. boatos de que o
até ontem um ganho no mês de 6.6 e de	redutor aplicado às taxas do Dl para calculo
21	anual Os g anhos são bem maioies	da TR seria amoliado de 1 2 para 1 .6
para quem entrou no mercado no pico de	achatando a TR, provocaram alta nos juros
baixa, quando o lboves pa chegou a marcar	pós-fixados de COR Hoje. as atenções
USS 9,90. Para quem entrou na alta ainda	estarão voltadas para o mercado de CDI, cujas
há perdas. O movimento financeiro na bolsa	operações estarão embutindo os juros
paulista ontem teve forte expansão. para	previstos para o overnight com lastro em titulos
USS 282 milhões Trata-se cc um volume	públicos de segunda-feira, primeiro cia do
49 29 superior ao do pregão anterior e foi	mercado financeiro sob nova moeda e juros
o mais elevado do más, com exceção ao cue	nominais baixos O ouro fechou com aita de
foi movimentado no vencimento de opções.	preço e cc volume na BM&F' o giro, de 2,53
dia 20. O volume de recursos canalizados	toneladas, foi 4b,24 maior que o antenor. O
para o mercado acionário deverá ser	 dólar paralelo fechou com desáuio de O 37
decisivo para a continuidade ou não da alta.	rente o comercial, que subiu 2.76L

INDICADORES

URV - VALORESEMCR$
24106	25/06	26106	27106	28/06	29106	30/06

2,547,09	2.596,58	2 596.58	2.598.58	2 647.03	2.698.46	2.750.03

A Notícia	 'S,112____

DÓLAR
Comercial	 Paralelo	 Turismo

28106	2.646.980 lei 2.647.000 lvi	2.610.00(c) 2.650,00(v)	2.570.00 o 2.6t 0.00 lvi
29106	2.612.500 ci 2.698.460 (V)	2.653.00 o 2.690.00(V)	2.570.00 ci 2.750.00 lvi
29106	Cotação no Pio de Janeiro	2.620.00 (c) 2680.00 (v)	2 698.40 (c) 2 698.46 (v)

	

VALORES DE REFERÊNCIA	 MERCADO FINANCEIRO
Salário Mínimo Junho	 64,79 URVs	bovespa: alta 7.43 . , volume CRS 76f 503 bi
TR (Fato- Acumulado) -2916	1.51752601	IBVRJ: alta 5.805. volume CPS 91.624 bi
Ufir diária - 3016	 CPS 1.518.07	Ouro BM&F: (29/6) CR$ 33.5102 afta de 2.165
Ufir. Junho	 CRS 1.068.06	CDB pós (IR): (29/6)30 dias, 13,5ff 4,55
PC Fipe (2quadnssemana lunho)	47.535	Poupança: (2816) 45,87575
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COPA 94

Doping de Maradona	 também vai dedicar duas noras de treinos
Diecto Maradona está ameaçado de mais um	diários as cobranças de pénaltis. o segundo
escândalo. O exame antidooinq do jogador	oriterio para desem pate das partidas daqui
auós a partida de sábado entre Argentina e	para frente (o primeiro e a p rorrogação de 30
Nigeria acusou uso de efearina, droga	 mm). Vou preparar o time p ara qualquer
proibida pela Fila, O presidente da	 dificuldade afirma Parreira. Em 86. o Brasil
Associacáo de Futebol Aruentina (AFA) Ju l io	foi eliminado nos pénaltis oeia Franca. (QESP
Grondona, prometeu esclarecer ocaso ho)e.	E5 e E8/JT3B e 4B/OG Esp 8)
Maraaona admitiu ter utilizado o
descongestionante nasal Nasizol sob
prescrição medica. (OESP 1, El e El 1/JI 1 e
9B1JB 1/00 1. Esp 1 e 3)

Ameaça de suspensão
A Fila deve anunciar hoje. ás 1 7h uma
solucão final para o impasse As decisões
possiveis são punição ao atleta ou ao medica
da seleção. A entidade pode ainda,
simplesmente, levarem consideração o
relatório prometido p eia AFA, cujo presidente
têm muita influência na Fita. O episódio
tumultuou o amoiente na seleção argentina
que enfrenta hoje a Bulgária, Se vencer,
enfrentara Bélgica ou Itália na proxima fase,
rOESP 1 eEll/JT 1, 98  I1B/FSP4-11JB
1/00 1. Esp 1. 3 e 8)

Romário reclama
O centroavante Romário está contrariado com
o esquema tático da Seleção Brasileira. O
jogador chegou a conversar com Carlos
Alberto Parreira sobre o isolamento do
ataque. O técnico tentou mostrar aspectos
positivos do empate contra a Suécia, que
garantiu o primeiro lugar no Grupo 8 Romano
voltou a sentir dores na virilha e deve ficar
sem treinar até o jogo contra os EUA. tOESP
El eE3/JT 1 e4B/JB 1 eEsp 1)
De olho nos pênaltis
A resposta de Parreira a Romário, na pratica,

ão parece animadora, O técnico garante
manter o mesmo time contra os EUA e

GERAL / iNTERNACIONAL

Preço do vício
Relatório do Ministério da Saúde apresentado
em São Paulomostra que o Pais tem um
prejuizo anual de pelo menos USS 1 bilhão
com o consumo de alcool, fumo e substâncias
psicotrópicas. O Sistema Unico de Saúde
(SUS) gastou USS 106 milhões com
internações de dep endentes, q uase 30 das

despesas com vitimas de transtornos mentais.
r'Cleber Praxedes - OESP 1 e A 15)
AU em grávidas
O Ministério da Saúde através do Programa
Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissiveis (DST/Aids), vai testarem 2 mil
mulheres gravidas e contaminadas pelo HIV
(virus da Aids) o AZT. medicamento usado
para aumentar a sobrevida de aidéticos
Pesquisas indicam q ue o remédio pode
reduzirem até 30G a transmissão do vírus de
mãe para filho. (OESP 1 eAl4/JT 12)
Milicia da UDR
O presidente regional da União Democrática
Ruralista em Presidente Prudente (SP),
Arnaldo Couto. revelou ontem q ue os
fazendeiros da região do Pontal do
Paranapanema organizam uma milícia própria
para enfrentar as invasões dos sem-terra A
UDR pretende usar até helicópteros e aviões.
tUlisses de Souza - FSP 1 e 1-9)

Passamos por um time
que tinha Valderrama,
não podemos nos sentir
intimidados por ninguém

Mike Sorber, meio-campista dos EUA

Modelo sueco
Os norte-americanos vão assistir
exaustivamente ao video do logo Brasil x
Suécia para usar a mesma tática empregada
pelos suecos para barrar o afague da
Seleção. Uma das recomendações do tecnico
Bora Milutinovic para o jogo, qualificado como
"confronto inesqueci'vel' pelos EUA, é "todo
mundo na defesa', numa tentativa de levara
partida até os pénaltis. (OESP E91JT 7B e
881FSP 4-4 e 4-5/00 Esp 5)
Vitória pessoal
A Holanda garantiu ontem o primeiro lugar
no Grupo F ao vencer Marrocos por 2 a 1.
Apesar de ainda desapontar a torcida, o
resultado foi uma vitória pessoal do
contestado técnico Dick Advocaat

'
além de

líder no grupo (o time continua em Orlando)
viu a Bélgica perder para a Arábia.
classificada em segundo. por 1 a O
Advocaat foi criticado por vencer os
sauditas por apenas 2 a 1. (OESP E131JT

7 3B/FSP4-9e4 . 121J8Esp 1 e5/OGEs p 1
11 e 12)

Mortalidade infantil
O presidente Itamar Franco anunciou ontem
a liberação de idO milhões de URVs (CR$
431 bilhões) para programas emergenciais
de combate ao agravamento da mortalidade
infantil no Nordeste O governo adiou para
hoje decisão sobre decretacão do estado de
calamidade pública na região. (OESPAl5/JT
13/JB 9)

Golpe do real
A chegada do real trouxe junto um novo
golpe, praticado principalmente contra
aposentados. Pessoas que se identificam
como funcionários de órgãos do governo vão
as residências das vitimas alegando que
q uerem evitar transtornos em filas p ara troca
de moeda Pegam os cruzeiros reais e
entregam pacote fechado contendo apenas
papéis (FSP3 . 1 e 3-3)
Problemas com celular
Os usuários de telefone celular continuam
reclamando das falhas no sistema,
Princi palmente dificuldade em receber
ligações e queda de linha no meio de uma
conversa. Muitos não conseguem nem mesmo
acessar o serviço de reclamações da Telesp e
há quem pense em irá Justiça contra a
empresa. (OESP 1 e Cl)

Ultima chance
A Nigéria. no Gru po O. tenta conseguir hoje a
sua vaga para as oitavas-ae-final em fogo contra
a Grécia, sem nenhum ponto ate agora. Alem da
equipe afncana. outras duas seiees
dependem aos resultados de noje para passar à
proxima fase: Bulgária e Rússia. A Bulgaria
precisa do empate contra a Argentina. Os
russos depenuem de uma vitória da Argentina
ou que a Grécia derrote a Nigeria. ÇOESP
El 1IJT 1 IB/FSP 4-8/00 Eo 1 e 9)
Resultados de ontem
Grupo F: Marrocos 1 x 2 Holanda: Bélgica O x
1 Arábia Saudita.

Os jogos de hoje
Grupo O: Argentina x Bulgária )20h30fNa TV,
SBT, Globo, Bandeirantes), Grécia x Nigeria.

Oitavas-de-final
Os jogos já definidos: Esoanha x Sulca
(2rT) Arábia Saudita x Suécia (3/7)' Brasil x
EUA (4/7)' Holanda x Irlanda (417)

Rápidas
• A comissão tecnica do Brasil pensa em

Poupar mais os laterais Jorginho e
Leonardo. Obrigados a atacar e defender
com a mesma intensidade, perdem em
média 4 quilos porjogo. (OESP E61JT 68)

• Pesquisa do Data folha junto a tcrcedoi'es
paulistanos apos o empate do Brasil com a
Suécia mostra que a aorovaçào ao tdcnlca

Carlos Alberto Parreira caiu de 67 1, para
22%. (FSF 4-4)

• Autor de 4 dos 5 gois da A/emanna na
Copa, o atacante Juigen Klinsmann
manifestou interesse em jogar pera nova
iga dos EUA. que vai organizar o futebol no

país após o Muno-ai. (OESP El 2IJT 108)

Frio em São Paulo
Em decorrência das baixas temperaturas
constatadas na capital p aulista oito
P essoas lá morreram nas ultimas trés
madrugadas. Dois corpos foram
encontrados ontem e um outro caso está
sendo investigado Segundo os
m eteorologistas, a temperatura de hoje fica
entre 6 e 22 graus. (OESP 1 e C11FSP 3-10)

Primeiro-ministro socialista
Pela primeira vez no pós-g uerra o Japão
vai ser dirigido por um socialista E Tomiicni
Murayama, 70 anos filho de pescadores
Pobres e sindicalista de p rofissão. Sua
escolha, por 261 votos a 214 - lados ao
liberal Toshiki Kaitu - surgiu de uma
aliança entre socialistas e liberais. (OESP 1
eAl2/JT ll/FSP 1 -lO/GM2/JB 1 e 13/00
1 e 14)

Crise venezuelana
O presidente Rafael Caldera negou ontem
que queira dar um golpe na Venezuela ao
estilo do seu colega peruano Alberto Fujimoni
Na segunda-feira, baixou um pacote
econômico e. para sustenta-lo, suspendeu
algumas garantias constitucionais Ele
explicou que as medidas objetivam combater
a especulação. (OESP 1 eAlO/JT ll/FSP
1-10/GM2/J8 121OG 16)

Y,^G ENCIA

ECONOMIA

Itamar anuncia real
Em reunião ministenal. o presidente Itamar
Franco anuncia ao Pais o Plano Real. O objeti vo
e reduzir bruscamente a inflação Acaba a URVe
nasce o Real que, por tempo indeterrrnnaao, fera
paridade iixa com o oolar. O orograma nasce sob
controle de gastos oublicos e acompanhamento
do dinheiro em circulação na economia, piares
de sua sustentação. (QESPB5/JT6/FSP 1 e
2-5/GM 11J8 1 e Eco 5)
Última URV
A última URV antes do real é de CRS 2.750,00.
uma correcão de 4b.60% na taxa de junho, um
pouco acima dos 46 28i' entre os índices
inflacionários medos oela Fi pe 1F3A-E e IGPM
Para economistas o fator de conversão foi
equilibrado e não im pôs perdas ou ganhos. (CfSP 1
e Bl/JT 1 e fWSP 1 e2- 13M 1/181 e Eco 34X 1 e28)
Hora da conversão
Para saber seu patnmõnio. basta dividires
cruzeiros reais por CRS 2.750.00 Uma nota de
CR$5 mil por exemplo, passa a valer AS 1 81.

INDICES RPE-ESTADO
Pmç

Cone,te	PÚblIs
31105 - 37.541*	31105 -45.68%
28'06 - 45$5%	286 -4456%
29V6-48,73%	2V8-43,91%

Sistema rejeitado
O Projeto que previa ouso de duas urnas nas
seções elaitorais no peito deste ano foi reitado
ontem pera Câmara Dor i 30 votos, contra os 125 a
tar e 5 abstenções. Lideres pantidásos onentaram
as bancadas a votar contra o projeto Os deputados
temiam maior voiume defraudes durante a
apuração e os gastos para fabricação de mas 30)
mil urnas (Pamela Mines - OESPA5/JT5)
Pedido de cassação
A Comissão de Constituição e Justica da
Cámara aprovou ontem por 25 votos a favor e 21
contra o pedido de cassação do deputado Paulo
Portugal )PP-RJ), último da lista de acusados da
CPI do Orçamento. O julgamento do narlamentar
em plenario esta marcado para hoje. Caso ano
haja quorum a decisão será adiada para iuiho
(0ESPA71JT31Fsp 1-61.18 1 e2/0G5)
Crise no lnamps
O chefe do Escritório de Representação do
lnamps no Ao de Janeiro, Augusto Franca
pediu afastamento do cargo até q ue seja
conduida auditoria determinada pelo Ministeno
da Saúde. O pedido foi aceito pelo ministro
Henr iq ue Santillo. O irmão do p residente decidiu
abrir sua declaracão de bens e suas contas
bancárias. (JB 9100 1 e 7)
N IlYt/SIuprr
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O mercado escerava uma taxa de conversão
com centavos mas o governo decidiu arredondar
pana facilitar  calculo. (OESPBI/JT 1 e 6/FSP
2-14)

Em todos os setores
nós temos as fadas más"

Mano Amalo. presidente da
Confederação Nacional da lncustria

Como evitar perdas
Se receber seu salário hoje. deixe a plicado no
banco para conversão. Saque só o necessaro
Para gastos maiores, use cneque ou cartão de
credo. O q ue tcar no banco deve ser apitado em
comrrroartres. Não mexa em valores já apl icados.
Não estoque armemos, poises precis supram
multo. (OESP 811.178)
Números da inflação
Especialistas es peram inflação de julho entre
3 51'í a 8 Todos acham q ue será menor em
agosto Em :unrro. a inflação medida peio IGPM
foi de 4521	o que signita 2.3 pontos
porcenluais a mais do q ue a registrado em maio.
No primeiro trimestre a inflação chegou a
732,26. Em 12 meses subiu 4.852.80i.
(OESP 81 e 881JT8/FSP 2- 1312 Eco 9100 21)
1 1fr e.,. nane.

Emendas retiradas
O senador Jose Paulo Bsol (PSB-RS(. voe na
chapa de Luiz lnãco Lula da Silva (FF) retirou de
tramitacao duatro emencas due beneficiavam
Buritis (MG) onde tem uma fazenda, Duas delas
são sus penas de su perfaturamento O presJente
da Câmara. irrochncio Oliveira (PFL-PE).
prometeu ontem em planario investigação
rigorosa do caso iOESP 1 A6eA71JT31FSP te
151.181 e 41C0 1ê3)

Chegamos a um ponto
em q'..ie não há mais

condiç6es de
aumentar imposto

Fernando Hennaue Cardoso

Polêmica do real
O candidato do PSDB à Presidência, Fernando
Hennq ue Cardoso. classificou ontem de
"inverdades as dedaraes de seu principal
adversano Lula (P7). sobre o Pano Real. Cardoso
negou o con gelamento de sarares ao dizer que
houve um aumento salarial medo de 9 reais
atestado peio Dese. instituto de pesquisa mantido
Pelos sindicatos. iJT51FSP 1 .61JB 1 e 4,004)
Recursos para obras
Cardoso iieciarou ontem que, caso soa elaito não
pretende aumentar impostos para financiar obras.
Segundo o candidato, as obras serão realizadas
com ajuda da iniciativa privada e de recursos do
Orçamento da União, além de emprestimos
externos. Para financiar programas &aas.
Cardoso pretende recorrer a empreidirres de
orcjanrsmos internacionais GESPA4IJT5IFSP 1-6)

3

Absolvição de Rosane
O Tribunal Regional Federal (TRF) acatou recurso
da defesa da ex- primeira dama Rosane Collor e a
dispensou de devoiver aos corres cubicos USS iS
mil gastos em 1991 com a testa de aniversario cc
uua amiga e assessora Eunioa Guimaráes O TRF
cassou a condenação decidida pela T- Vara
Federal de Brasilia, i0ESPA41JT5(FSP 1-9)

COLUNAS

Suspeita
O técnico Garfos Alberto Parreira lem a obrigação
de explica, sua insistência em colocar o oOscuio
Paulo Sérgio em campo para acabar cem as
suspeitas de tranxcia na escala cão da secào. Os
quesnorramerrtos sobre a prererér,c,a de Parreira
pelo /0 gaoor vrraram acusa cries ao-is olcajo contra
a Suéca. quando Pauto Sérgio entrou na seiecão
pela segunda vez nesta Copa. 'A substituição for
tão esd,úxula que da o direito de pensar que o
treinador tenha partiaciação na venda do iogaaor".
afirmou o apresentador Luciano do Vai/e na TV
Bandrrvrres. na madrt.igaaa de ontem. II nforrne jB(
Bana nada
Pelo sim, pelo não. vamos importar bananas do
Equador. Bananas profissionalmente produzidas e
nao amacoristicamente extiaidas. O desperúco.
aqui, ó de 70% da produção nacional. (Joelmir
BetinqlOESP)
Porteira fechada
O governo deve editar, até amanhã medidas para
conter a entrada de capital externo. Com os juros
altos dando grande kiav financeiro. e previsto um
afluxo de capital especulativo sut,dite para
eOlorar a meta de ensssâo do real. (PaineilFSP)

Cesta nas nuvens
A cesta basica do paulistano, caiculada todo dia
pelo Procon acumulava ontem variação mensal
de 56.08 em cruzeiros mas. Foi o maior
aumento desde a cniacáo da pesquisa há quatro
anos. O orem medio da cesta, q ue na terca-reira
era de CRS 175 701 56. passou a CAS
282.202.04. Elevação em URV acumula em
unho alta de 8.5O. (0ESPB91JT6)
Compra de dólares
Compra de dólares e entrada de moeda
estrangeira no Pais já têm um patamar: AS 10
mil Vaiares acima, somente por meia do sistema
bancano. Essa norma ainda sera regulamentada
pelo Conselho Monetário Nacional, segundo a
MP do real. O 80 tem reservas internacionais
estimadas em USS 35 bilhões para responder a
demanda peia divisa norte-americana. (OESP
841JT91FSP2-610M 1 e3/CX321)

Procon autua
Três redes de assistência médica foram
autuadas pelo Procon, São elas. Biue Life,
Golden Cross e Amil. Reaustaram seus preços
em junho em 41 .67i. 57.761 e 52.31i.
respectivamente, acima da media em URVde
setembro a dezembro. Têm dez dias para
apresentar defesa. Multas podem cne gar a 3 mil
Utirs. q uase CR$4 bilhões. (OESP B151JT
21FSP212JGM 61.18 le Eco d/OG 1e20)

A aplicação aa Utir está suspensa por seis	Amato elogia
45	

pul~	 meses. O ministro da Fazenda. Rubens	 o empresaro e presidente em exercício daRcúpero, contudo, informou que o governo pode	Confederação Nacional da Industria. Mano Arniato.
40	 Pr~	determinar seu uso na correção monetária dos	eiiou ontem o Plano Real Ela chamou de!C-_____________________ 	tributos tederais. O indica continua sendo usado	bandidos" os em presarias q ue estão sacotando o

31	 Junho	 29	para calculo ae IR das pessoas fisicas. correção	plano ao praticara remarcação de preços em URV
de balanco das em p resas e atualização de	Não citou nomes ou setores do empresariado. knatoVaniacao em 30 dias aos precos da 26 bens e	impostos recolhidos com atraso. iOESP 1 e	acha que o piaria dará certo porque as regras ánevtços compehvo, e de ti preços e tarde, ofiais	B31JT 7/OM 1 e 31J8 Eco 21(Y3 27)	 foram anunciadas. (OESPBI51Jr 71JB Ew 8)

POLITICA
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n° 1.930/94, que isenta de pagamento
de imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA - e de
multas os proprietários de veículos
roubados, furtados e extorquidos, do
deputado Álvaro Antônio (PDT).

Também aprovadas duas proposi-
ções que dispensam a apreciação do
Plenário. Participaram da reunião os
deputados Tarcísio Henriques (presi-
dente), Antônio Fuzatto, Ermano Ba-
tista, Álvaro Antônio e Agostinho
Patrús.

Aplicação de "Lei Antitruste" é
discutida na Comissão

A discussão preliminar das formas
legais para evitar e punir os aumentos
abusivos de preços e o controle de
mercado foi o principal objetivo da
reunião de ontem da Comissão de
Defesa do Consumidor. As medidas
estão contidas na Lei 8.884, a chamada
"Lei Antitruste", aprovada pelo Con-
gresso Nacional e sancionada pelo pre-
sidente Itamar Franco, que dispõe so-
bre a prevenção e a repressão às infra-
ções contra a ordem econômica.

A aplicabilidade da Lei foi discuti-
da ao longo de toda a manhã por
representantes de diversos órgãos li-
gados à defesa do consumidor. Dentre
eles, a professora de Direito Econômi-
co da UFMG, Isabel Vaz, que alertou
para o fato de que é preciso divulgar o
conteúdo e as formas contidas na lei,
bem como seus dispositivos jurídicos,
a fim de que ela possa ser aplicada.
Também presente à reunião, a presi-
dente do Movimento das Donas de
Casa, Lúcia Pacífico Homem indagou
sobre a forma de como o consumidor,
que não tem acesso às planilhas, deve-

ria agir no caso de constatar aumentos
de preços injustificados. A líder das
donas de casa manifestou a sua
decepcão com os novos mecanismos
legais, que "em pouco se diferenciam
dos demais" e obrigam o consumidor a
percorrer um longo caminho antes de
sentir no bolso os efeitos positivos da
lei.

O encontro teve ainda a presença
do procurador da Sunab, Casimiro
Leite Azevedo, do professor de Direi-
to Econômico da PUC e da Universi-
dade de Itaúna, Giovani Clark, do
representante da Delegacia de Ordem
Econômica, Vagner Vidal, e do pro-
motor de Justiça do Procon. Antônio
Joaquim Fernandes. Eles analisaram a
possibilidade de integração dos órgãos
públicos no sentido de melhor cumprir
os dispositivo da nova lei.

O promotor Antônio Fernandes
informou sobre a assinatura de um
protocolo de intenções entre o Minis-
tério da Justiça e o Ministério Público,
"que se desdobrará em convênios em
todo o país para implementar a legisla-
ção". O promotor lembrou, ainda, que
a lei traz como inovação a possiblidade
de aplicação das penalidades às em-
presas públicas.

Na mesma reunião, o deputado Hely
Tarqüínio (PP) solicitou prazo para
apresentação do parecer sobre o PI- n9
1.856/93, do deputado Marcos
Helênio, que cria o Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor.
Participaram da reunião os deputados
Marcos Helênio (PT), Márcio Miranda
(PP) e Hely Tarqüínio (PP).

Prestação de Contas
A Comissão de Fiscalização Finan-

ceira e Orçamentária aprovou ontem à

tarde parecer favorável do deputado
Roberto Amaral (PTB) ao Balanço
Geral do Estado, relativo ao exercício
financeiro de 93. O parecer opinou
pela aprovação do balanço geral, na
forma do Projeto de Resolução apre-
sentado. Ainda ontem, em reunião da
Comissão realizada pela manhã no
Salão Nobre, o deputado Adelmo Car-
neiro Leão (PT) tinha solicitado o exa-
me do relatório, sob a alegação de que
queria verificar se o governo cumpriu
a determinação constitucional de re-
passar 3% da receita corrente à Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - FAPEMIG. Segun-
do o parlamentar, dos CR$ 6 bilhões
de cruzeiros reais que deveriam ter
sido repassados em 93, apenas CR$
560 milhões deram entrada nos cofres
da entidade. Essa diferença inclusive é
objeto de uma observação que recebeu
destaque no parecer prévio do Tribu-
nal de Contas, de autoria do conselhei-
ro Maurício Brandi. "Pode-se verificar
que o Estado não repassou o valor
destinado, bem como não obedeceu
aos duodécimos mensais, em cumpri-
mento ao art. 212 da Constituição do
Estado", observa o relator.

A reunião da manhã tinha sido,
então, suspensa, para continuar, de-
pois, à tarde, quando o parecer do
deputado Roberto Amaral (PTB) foi
aprovado, com voto contrário do de-
putado Marcos Helênio (PT). Compa-
receram à reunião da tarde os deputa-
dos Célio de Oliveira (PTB', que a
presidiu, Baldonedo Napoleão
(PSDB), Marcos Helênio (PT), José
Renato (PMDB) e Antônio Fuzatto
(PT). Na reunião da manhã, tinham
comparecido os deputados Célio de
Oliveira, que a presidiu, Roberto
Amaral, Baldonedo Napoleão, Jaime
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Martins (PFL) e Adelmo Carneiro
Leão.

Projeto da Fhemig é aprovado
em 22 turno nas Comissões

A Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária aprovou ontem à
tarde parecer de 2 9 turno, do deputado
Baldonedo Napoleão (PSDB), favo-
rável ao PL n 2.036/94, do governa-
dor do Estado, que altera disposições
das leis 11.383, de 4 de janeiro de
1994, e 11.406, de 28 de janeiro de
1994. O parecer opinou pela aprova-
ção da matéria, na forma do vencido
em 10 turno. O deputado Antônio
Fuzatto (PT) tinha encaminhado, an-
tes, ao deputado Baldonedo Napoleão
um substitutivo ao projeto de lei— não
acatado pelo relator. Foram aprova-
dos também pareceres favoráveis de 1°
turno aos PLs n 1.806/93, do deputa-
do Raul Messias (PSB),en 1.833/93,
do deputado Reinaldo Lima (PDT). O
primeiro projeto dispõe sobre a
gratuidade de formulários, guias e re-
querimentos impressos nas repartições

painel

públicas estaduais. O segundo dispõe
sobre o livre ingresso de pessoas com
idade acima de 65 anos no Estádio
Governador Magalhães Pinto
(Mineirão). O deputado José Renato
(PMDB), relator do PL 1.806/93. opi-
nou pela sua aprovação na forma do
substitutivo n 1, da Comissão de Cons-
tituição e Justiça. O deputado
Baldonedo Napoleão (PSDB), relator
do PL n 1.833/93, opinou por sua
aprovação com a emenda n° 1. da
Comissão de Educação, Cultura, Des-
porto. Turismo e Lazer.

A Comissão aprovou, ainda, pare-
ceres favoráveis a diversos projetos
que autorizam o Poder Executivo a
doar imóveis, fazer reversão de imóvel
recebido em doação e permutar imó-
veis. S ão eles: PLs n°s 1.05 1/92, 1.094/
92, 1.352/93, 775/92, 783/92, 1.437/
93, 1.462/93, 1.526/93, 1.995/94 e
1.997/94. Compareceram à reunião os
deputados Célio de Oliveira (PTB),
que a presidiu. Baldonedo Napoleão
(PSDB), Marcos Helênio (PT), José
Renato (PMDB) e Antônio

Minas Gerais pode ter
fábrica da General Motors

"A visita de uma comissão
suprapartidária de deputados da As-
sembléia de Minas à sede da General
Motors do Brasil, em São Paulo, sen-
sibilizou muito a empresa e demons-
trou a vontade política do Estado para
sediar a nova fábrica da montadora no
país." A afirmação é do gerente-exe-
cutivo de Relações Governamentais

Fuzatto (PT).

Comissão Especial mantém veto do
governador a proposição de lei

A Comissão Especial destinada a
emitir parecer sobre o veto total à
Proposição de Lei n 12.253, ex-PL n°
1.633/93, do deputado Célio de Oli-
veira (PTB), aprovou parecer do de-
putado José Renato (PMDB), favorá-
vel à manutenção do veto. A proposi-
ção torna obrigatória a realização gra-
tuita de exames parasitológicos de fe-
zes e urina. em todos os alunos de 1 a a
44 séries em escolas estaduais. Segun-
do o relator, o veto deve ser mantido
porque o Estado não tem rede física e
laboratorial satisfatória para atender
as determinações previstas naproposi-
ção de lei. Na mesma reunião, os depu-
tados Ibrahim Jacob (PDT) e Márcio
Miranda (PP) tinham sido eleitos, res-
pectivamente, presidente e vice-presi-
dente da Comissão. O deputado José
Renato tinha sido designado relator. O
deputado Célio de Oliveira registrou
voto contrário ao parecer.

da GM, Luiz Moan L. Júnior, que
ontem retribuiu avisita feita, navéspe-
ra, por 11 deputados do Legislativo
mineiro à sede da montadora. Ele esta-
va acompanhado do gerente de Rela-
ções Empresariais da empresa, Pedro
Luiz Dias, e os dois foram recebidos
pelo presidente da Assembléia, depu-
tado José Ferraz.

Minas Gerais disputa, com outros
12 estados, o privilégio de sediar uma
das duas novas fábricas que a GM vai
instalar no país. A primeira delas deve-
rá fabricar 100 mil unidades anuais do
"Corsa", um investimento de US$ 250
milhões, que vai gerar 2 mil empregos
diretos e cerca de 30 mil indiretos.
"Estamos avaliando todas as informa-
ções recebidas dos estados e a decisão
será tomada até o final de 94", decla-
rou Moan Júnior, frisando a importân-
cia de os deputados terem formado
uma Comissão Especial para acompa-
nhar as negocicações entre o governo
e a montadora. "Minas apresentou um
trabalho muito profissional", finalizou.

Também estavam presentes ao en-
contro, no Salão Nobre da Assem-
bléia, o secretário de Indústria e Co-
mércio, em exercício, Accácio Ferreira
dos Santos; o diretor-técnico da Com-
panhia de Distritos Industriais (CDI!
MG), Clodomiro Walter Diniz; e téc-
nicos do Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG); além dos
deputados Anderson Adauto (PMDB),
presidente da Comissão Especial,
Ajalinar Silva (PTB), autor do reque-
rimento que deu origem à Comissão,
Roberto Carvalho (PT), Mauro Lobo
(PL), Bonifácio Mourão (PMDB),
Ambrósio Pinto (PP) e Baldonedo
Napoleão (PSDB).
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EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 13h13min; Alterosa 13h25min; Record
18h30min; Manchete 19h30min; Bandeiran-
tes 18h37min e TV Minas 19h00min)
Tema: DITADURA x DEMOCRACIA
Resumo: Pesquisas recentes mostram que a mai-
oria das pessoas, ao mesmo tempo em que
preferem o regime democrático, pedem o fecha-
mento do Congresso. Em cima dessa polêmica,
estamos estreando uma nova vinheta e iniciando
um novo formato do programa: o de construção
da cidadania.
Entrevistas: povo-fala; Jarbas Medeiros, cien-
tista político
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

l8h5Omin)
Tema: COMUNICADO SUBVENÇÕES
Resumo: O projeto de lei que traça novas normas
para a distribuição de subvenções sociais já está
tramitando na Assembléia e obedece às propostas
aprovadas por 600 entidades reunidas no final de
93. Como esclarecimento, o Legislativo emitiu
comunicado à população.
EMISSORAS DE RÁDIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45 mm; América (AM) 11h40min; Antena-
1 (FM) 7 horas; Atalaia (AM) 20 horas; BH
(FM) 7 horas; Capital (AM) 18h55min; Cida-
de (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, 12h58mine23h27min; Transamérica
(FM) 7 horas e Líder (FM) 20 horas.
Tema: COMUNICADO SUBVENÇÕES
Resumo: O projeto de lei que traça novas normas
para a distribuição de subvenções sociais já está
tramitando na Assembléia e obedece às propostas
aprovadas por 600 entidades reunidas no final de
93. Como esclarecimento, o Legislativo emitiu
comunicado à população.
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