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agenda

CPI do trabalho 11 horas

Comissão de Saúde e Ação Social (Plenarinho II) - discussão e votação deescravo ouve	parecer de 10 turno sobre o PL 0 1.950194, do deputado João Batista, que
estabelece a obrigatoriedade da realização de exame odontológico gratui-presidente da	to em alunos da pré-escola e do primeiro grau da rede estadual de ensino
e dá outras providências. Discussão e votação de 42 proposições queA b r a cave	dispensam a apreciação do Plenário

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

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho II) -
discussão e votação de proposições da Comissão: discussão e votação de
uma proposição que dispensa a apreciação do Plenário

• Assembléia da Associação dos Delegados de Carreira da Polícia Civil de
Minas Gerais (Tribuna Popular)

1 Oh3Omin

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho 1) - dar continuidade aos
trabalhos da Comissão

11 horas

• Reunião da Mesa (Salão Nobre)

14 horas

• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
I4h3Omin

• Comissão Parlamentar de Inquérito (Plenarinho 1)— investigar a existência
de escravidão por dívidas de trabalho no desmatamento e produção de
carvão vegetal na região Norte de Minas. Ouvir o presidente da Associ-
ação Brasileira dos Produtores de Carvão Vegetal (Abracave), Marco
Aurélio Andrade Correia Machado, e o coordenador da Pastoral da Terra
do Norte de Minas Gerais, Alvimar Ribeiro dos Santos

• Comissão Especial (Plenarinho 1) - emitir parecer sobre o veto parcial à
Proposição de Lei Complementar n° 36 (PLC n° 3/90), de autoria do
Tribunal de Contas, que dispõe sobre a organização do TC e dá outras
providências. Eleger o presidente e o vice-presidente, designar o relator e,
se possível, apreciar a matéria



comissões
Prorrogado por 30 dias
prazo de Comissão Especial

A Comissão Especial criada para
estudar as atribuições das Comissões
Especiais aprovou requerimento do

prorrogando por mais 30 dias o seu
prazo de conclusão. O encerramento
de seus trabalhos estava previsto para

além do autor do requerimento, o pre-
sidente Homero Duarte (PL) e o depu-
tado Ajalmar Silva (PTB).

deputado Cleuber Carneiro (PFL), o dia 7 deste mês. Estavam presentes,

ordem do dia
A Reunião Ordinária destina-se à

apreciação das seguintes matérias:

- discussão e votação de pareceres e
votação de requerimentos;

- requerimento n° 5.315/94, do deputa-
do Agostinho Patrús, solicitando a
transcrição nos anais da Casa do edi-

tonal "Volta ao desenvolvimento", pu-
blicado nojornal "Estado de Minas", na
edição que menciona;

- discussão, em turno, do PI- n° 1.806/
93, do deputado Raul Messias, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade do poder
público de fornecer gratuitamente aos
usuários os formulários, guias e im-

pressos por eles utilizados;
- discussão, em 10 turno, do PI- n°

1.760/93, do deputado Sebastião
Helvécio, que cria o Fundo Estadual
de Alimentação Escolar - FEAE - e
dá outras providências;

- discussão e votação de pareceres de
redação final.
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aplicações financeiras. Ele deve reduzirá
metade a contribuição ao PIS recolhida
sobre as operações interbancárias.
Financiamento da safra
Os secretários de Agricultura dos Estados
têm audiência á tarde com o ministro Rubens
Ricúpero. Vão pressionar pela definição do
financiamento da próxima safra.
Censo de 1991
O ministro do Planejamento, Berii Veras, e o
presidente do IBGE, Simon Schwartzman,
divulgam alguns resultados do censo
demográfico de 1991.
500 maiores
Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga hoje
- e não ontem, como informou o
Newapaper - a lista das 500 maiores
empresas do Pais Também anuncia as

mpresas que mais se destacaram em 1993.
As 11h, no Rio.
Bingo oficial
A Caixa Econômica Federal lança hoje em
todo o Brasil o Sport Bingo, um jogo
eletrônico cujo prémio pode chegar a R$ 35
mil e que o acertador sabe imediatamente
quanto ganhará, bastando consultar a tabela
impressa no verso do volante.
Jogo decisivo
O São Paulo decide hoje com o Unión
Espanhola, do Chile, quem vai para as
semifinais da Taça Libertadores da América.
Mais informações na Geral

Caso Quórcia
O general reformado Luiz Sellmann, que
revelou as ligações de Orestes Quórcia com
o regime militar, vai depor hoje, às 14h30,
em Mendes (Ri), no processo de difamação
movido pelo ex-governador contra o
diretor-responsável do Jornal da Tarde, Rui
Mesquita.
Importações ilegais
O relator do processo do caso das
importações irregulares de Israel durante o
governo de Orestes Quórcia em São Paulo,
ministro Costa Leite, do Superior Tribunal de
Justiça, entrega hoje o seu relatório. O STJ
vai acatar denúncia do Ministério Público
contra o candidato do PMDB à Presidência,
Leia mais na Política
Vez dos presidenciáveis
Os candidatos à Presidência da República
começam a aparecer hoje na propaganda
eleitoral no rádio e na TV. Política
Violência no Rio
O presidente Itamar Franco recebe hoje o
manifesto 'O Rio Unido Contra a olência",
assinado por 80 entidades empresariais,
organizações não-governamentais e outras
entidades da sociedade civil.
Aplicações financeiras
O ministro da Fazenda, Rubens Ricúpero,
reúne-se no Início da tarde com dirigentes da
Receita Federal e do Banco Central para
discutir a questão da tributação nas
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Perdigão, a vedete das bolsas
A renúncia de Guilherme Palmeira,	 atingiram 50% de alta, Os juros caem
candidato a vice de Fernando Henrique	modestamente, revelando um já conhecido e
Cardoso, não será lamentada pelo mercado	conservador Banco Central. O custo da
acionário, que não deu importância às	moeda overnight cede devagar e,
denúncias envolvendo Palmeira e torciam,	considerando as projeções de inflação para
ontem, apenas para uma solução fulminante	o mês, entre 1% e 2%, o resultado final
para o caso. Sem desgaste, o candidato	poderá ser juro real expressivamente alto.
tucano segue firme ao primeiro turno das	Para o mês que vem o mercado continua
eleições em outubro. As bolsas de valores	empurrando os juros para baixo, apesar da
tomaram fôlego e fecharam em alta de	cautela de algumas instituições, que
quase 4% em São Paulo e Rio. O volume	confessam certa inquietação com o fato do
financeiro não cedeu e a grande vedete do	candidato preferido, Fernando Henrique
dia foi a Perdigão. Comprado por US$ 450	Cardoso(PSDB), cometer a imprudência
milhões por seis fundos de previdência	pública de formar um grupo para preparar
privada, este complexo industrial liderou as	condições de reforma à Constituição para o
valorizações na bolsa paulista. Elas	primeiro trimestre de seu governo.

INDICADORES
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Comercial	 Paralelo	 Turtamo
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• Comissão Especial (Plenarinho 1) - emitir parecer sobre o veto parcial à
Proposição de Lei 12.277 (PL n° 807192), que dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências. Eleger o
presidente e o vice-presidente, designar o relator e, se possível, apreciar
a matéria

15 horas
• Comissão Especial (Plenarinho 1) - emitir parecer sobre o veto total à

Proposição de Lei 12.273 (PL n° 1.632193), que torna obrigatória a
construção de estação de piscicultura em empresa de usina hidrelétrica a
ser implantada no Estado. Elegero presidente, o vice-presidente, designar
o relator e, se possível, apreciar a matéria
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• Comissão Especial (Plenarinho 1) - emitir parecer sobre o veto total à

Proposição de Lei n° 12.292 (PL n° 1.189/92), que cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Pecuária Leiteira - Pró-Leite - e dá outras
providências. Eleger o presidente, o vice-presidente, designar o relator e,
se possível, apreciar a matéria
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M4NCI-IETES	 ACONIECE NESTA QUARTA

O ESTADO DE S. PAULO OESP
Li Decidida a renúncia de Palmeira
LI Justiça adverte candidato petista ao governo

de SP
LI Supernierrdos pparam guerra de psomeçães

jornJ da tarde	jt
D FHC tira vice para não repetir Bisol
LI Pais de alunos na Justiça
LI Na TV, os candidatos a presidente

FOLHA DE S. PAULO	FSP
O Palmeira sal da chapa de FHC
O Nova bomba achada em Buenos Aires
LI Amin deixa de explicar valorização de terreno

GAZElA MERCANTIL GM
LI Sobra dólar e a cotação volta a cair

JORNAL DO BRASIL	JB
LI Palmeira não é mais vice de Cardoso
O Ação penal contra Quórcla deverá ser

aprovada pelo STJ

O GLOBO	 OG
O Denúncias derrubam vice de FH
LI Mulheres reconhecem menor que

assassinou economista

ESTA DÁ O NO AR
DISQUE 9X-07rJ0 (SP)

Indicadom e n'xoas es crn da ha.
Ligai$o: RS 1,50

24 has por dia no Estado S. Pisila

Corielo Braziltense	DF
O FI-IC vira noite atrás de novo vice
Zero flora	 RS
O Novas regras ampliam confusão dos alugueis
Estado de Minas	 MG
LI Denúncias derrubam vice de FHC
O Popular	 GO
O Vice de Fernando Henrique renuncia
Olovo	 CE
E] Palmeira renuncia a vice de FHC
(i.eta do Povo	 PR
LI Governo pressiona setor de vestuário
A I'arde	 BA
LI Denúncias levam vice de FHC a renunciar
A Critica	 AM
O Cobertura de sambódrorno caiu com os

erros da Mandes Junior
ANotkfa	 SC
O Módicos manobram hospital público
Jornal do Commérclo	PE
O Palmeira deixa a vice de FHC e Maciel surge

corno substituto
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POLÍTICA

Salário paga mais IR
A arrecadação do Imposto de Renda
descontado na fonte cresceu 14% em julho, o
que representou para a Receita um reforço de
cerca de US$ 50 milhões. O acréscimo e
resultado do fim do ganho que os
assalariados tiveram entre março e junho.
período em q ue o salário foi indexado à URV.
O secretário da Receita Federal, Sálvio
Medeiros Costa, informou ontem que a
restituição do IR começa no final deste mês
ou no inicio de setembro. (OESP 1 e 8171JT 1.
9e 111FSP2-1)

PIB deve ficar em 3,1%
A economia brasileira deverá crescer 3,1%
este ano. A previsão consta no Boletim de
Conjuntura de julho do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (lpea), divulgado ontem.
Na avaliação do diretor do Ipea. Cláudio
Considera, esse crescimento é perfeitamente
compativel com o programa de estabilização
em curso. Para Considera. se o P18 for
superior a 3,1% poderá haver riscos ao plano,
já que tal porcentual supera em muito os do
México e Israel no primeiro ano de
estabilização das duas economias. (OESP
B61FSP 2-7/GM 5100 26)
Aplicações de curto prazo
Projeções do mercado futuro de CDI mostram
que a redução do juro nominal de 6,7% em
julho para 3,6% este mês tornou prejudiciais
as aplicações por menos de quatro dias úteis.
Motivo, como o rendimento diário do
overnight neste mês está em torno de
0,18%, o ganho fica abaixo dos 0,25% do
IFMF cobrado quando o dinheiro sai da
conta para o fundo. O IOF e o Imposto de
Renda também contribuem para
desencorajar essas aplicações. (Angelo
Pavini - OESP 871JT 1 e 8)
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Nova bomba na Argentina
Uma bomba foi encontrada dentro de uma bolsa
no banheiro do Aeroporto Jorge Newbery, o
segundo maior de Buenos Aires Policiais
detonaram o artefato, tido como de "força
média", O incidente ocorreu 15 dias depois do
atentado ao prédio de urna associação judaica,
que causou a morte de 96 pessoas (FSP 1 e
2-9). O Mossad, serviçosecreto israelense, e o
F, policia federal dos EUA, estão investigando
o atentado no Brasil (OESP A 101JT65)

Brasília sabia de atentado
O secietádo de Segurança Pública de São Paula,

Juro favorece negócios
A indicação pelo Banco Central de queda
de juros na virada do mês animou os
empresários da indústria e do comércio,
que trabalham com expectativa de juros de
4% ao mês. Para Oiram Corrêa, economista
da Federação do Comércio do Estado de
São Paulo, essa taxa favorece o
crescimento da produção e das vendas "A
tendência é essas taxas caírem mais ao
longo de agosto", diz o economista Emilio
Affien. (FSP 2-3)

sai mais barato comprar
uma passagem e ir a
Mianii para renovar o

guarda - roupa
Rubens Ricúpem. ministro da Fazenda

Promoções nos supermercados
Depois de conseguir maiores descontos dos
fornecedores no final de julho, as redes de
supermercados preparam grandes promoções
este mês. O grupo Pão de Açúcar colocou
300 produtos em oferta. Na semana que vem,
o grupo Eldorado faz uma promoção com
cerca de 100 itens, entre produtos básicos de
alimentação, bebidas e artigos de higiene. Os
supermercados Cândia vão realizar
semanalmente ofertas de produtos da cesta
básica. (OESP 1 eBl/JT 1 e 12)
Confecções com 50% de desconto
Os estoques de inverno encalhados levaram o
comércio de roupas a oferecer descontos que
chegam a 50%. O que não representa
prejuízo, diante dos 73,64% - segundo a
Fundação Getúlio Vargas - de crescimento
das margens de lucro bruto que o setor de
confecções teve no primeiro semestre. Na
verdade, esses descontos mostram que os
preços do setor estão muito atos para uma
economia de inflação em baixa e moeda
estável. (Vera Dantas - OESP 81/JT 12)
Receita Investiga vestuário
Mas esses descontos generosos não iludem o
ministro Rubens Ricúpero (Fazenda), que
quer convocar o setor de vestuário para
discutir o alto preço das roupa em uma
câmara setorial. Riciipero disse, ainda, que a
Receita Federal está investigando o setor e
que o Ministério da Fazenda está elaborando
estudos sobre os preços deste segmento
econômico. (OESPB3/JT 121FSP 1-51G145)

Odyr Porto, disse que, dias antes da explosão na
Argentina, foi informado pela Secretaria de
Assuntos Estratég icos (SAE), do governo
federal, sobre a possibilidade de ocorrer um
atentado na América do Sul Ele responsaLxlisa o
governo por não ter alertado a comunidade
internacional.( OESPA 1O,'FSP2- 10/.JT 68)

Greve contra Menem
A greve geral contra o governo, na Argentina, teve
adesão limitada. O protesto contra a política
econômica do presidente Caros Menem atingiu
parcialmente Buenos Aires e foi ignorado em
algumas províncias (OESPA9/JT68FSP2-9).
Menem poderá disputar a reeleição em 95. A

Fipe-Estadão
A taxa do índice Fipe-Estadão de Preços
Competitivos foi de 10,24% para o período de
30 dias encerrado ontem Essa taxa está 0,53
ponto porcentual abaixo do índice verificado
no dia anterior. O coordenador do
Fipe-Estadão. José Carlos de Souza Santos
avalia que as taxas devem continuar caindo
esta semana, pelo menos, até cerca de 81/,
(Alcides Ferreira - OESP E13)

Real no Exterior
Caso a atual tendência de estabilidade do real
se mantenha, alguns bancos, a começar pelo
Banco do Brasil. poderão efetuar operações
de câmbio no Exterior, trocando a nova
moeda por dinheiro estrangeiro. Por
enquanto, estudos de viabilidade dessa
conversão ainda se encontram e fase
preliminar na agência do Banco do Brasil em
Londres. Tudo depende da evolução do plano
econômico nos próximos meses. (Real, Júnior
- OESP B5)
Disputa pelo poder na Fiesp
A saída do empresário Mário Bernardini do
Departamento de Economia da Fiesp acirrou
a disputa pelo poder na entidade. Bernardini
acusou o Plano Real de ser "eleitoreiro' e
"recessivo" e deixou em situação delicada o
presidente da Fiesp, Carlos Eduardo Moreira
Ferreira - candidato à reeleição e defensor
do plano econômico. Para o novo diretor do
departamento. Feres Abulamra. a atual
política de juros altos pode abalar a saúde
das indústrias (JB 1 e Eco 1)

Rápidas
• O custo médio da cesta básica do

paulistano, calculado pelo Procon em
convênio com o Dieese, foi de R$ 101.07
ontem, o que representa queda de 0.29%
em relação ao dia anterior (OESP B31FSP
2-2/GM 3)

• O índice ponta a ponta medido pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou
queda de 5,93 11, no preço dos alimentos no
Rio, nos últimos dez dias de julho, (GM3)

• O leilão de privatização da Empresa
Brasileira de Aeronáutica (Embraer),
marcado inicialmente para amanhã, foi
adiado para o dia 19, na Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa). às 14 horas.
(OESP B8/JT 9/FSP 1- 7/GM 171J9 Eco
2/0027)

Assembléia aprovou ontem a cietoma
constitucional que pemlitrá dos mandatos
presidenciais consecutivos (OESPA9/JT6B/FSP
2-9)

Impasse no Mercosul
A reunião marcada para sexta-feira, em Buenos
Aires, entre os presidentes que integram o
Mercado Comum do Sul (Mercosul) poderá ser
adiada. O Uruguai quer manter as preferências
tarifárias q ue tem com o Brasil e a Argentina
após a vigência do Mercosul. A reivindicação
causou impasse nas negociações. Se o governo
uruguaio não ceder, poderá ficar de fora.(OESP
f961JT91FSP 1-7fl3M 1 e 5/JB 1 e Eco 3)

Maciei è vice
A cú pula do PFL decidiu à zero hora de hoje
indicar o nome do senador Marco Maciel (PE)
para ser o novo vice na chapa de Fernando
Hennque Cardoso (PSDB-PFL-PTB). Ele
substituirá o senador Guilherme Palmeira (AL).
Além de Maciel, estavam sendo cogitados os
pernambucanos Gustavo Krause e Roberto
Magalhães. (PfantiioAE)
ACM escolhe
Antes da decisão final, Cardoso, que
acompanhou a reunião por telefone, de seu
apartamento, a menos de 200 metros de onde
estava a cúpula pefelista, tentou reverter a
escolha sugerindo que o vice fosse o deputado
Luis Eduardo Magalhães (BA), filho de Antônio
Carlos Magalhães. Este chegou a ligar para Luis
Eduardo, que aconselhou a escolha de Maciel,
(PlantãoAE)
Palmeira incriminado
O procurador-geral da República. Aristides
Junqueira. vai pedir ao STF para abrir processo
que investigue as denúncias de que
parlamentares, entre eles o senador Guilherme
Palmeira, teriam se beneficiado com propinas
pagas pela construtora baiana Sérvia.
Paitamentares receberiam pagamentos em
troca de assinaturas em emendas ao
Orçamento da União (OESP 1 eA7/JT3,IFSP
Esp3/GM6)
Motorista depõe
Em depoimento de 4 horas, o motorista Otair de
Oliveira, ex-funcionário da Sérvia, confirmou

Rumo ao tri
O time do São Paulo entrará q uase completo no
estádio do Morumbi para decidir a vaga para a
semifinal da Taça Libertadores com o Unión
Espaãola. O meia Cafu, contundido no joelho,
ficará de tora. O meia Palhinha deverá entrar
em cam po coma coxa direita protegida por uma
atadura elástica. Se houver empate, o logo será
decidido nos pênahis, (OESP 1 e E1/JT 1 e
1B/FSP 1 e 4- 11J8 18/00 30)
Assalto no Rio
Um menino de 15 anos foi preso como suspeito
de ser o assassino do ex-diretor do Banco
Central José Carlos Madeira Serrano, morto no
domingo depois de uma tentativa de assalto no
Rio de Janeiro. L.S M., o Meleca, foi
reconhecido pelas duas amigas de Serrano que
testemunharam o crime O garoto faz parte de
uma gangue de prchadores.(OESP 1 e C1/J7'
IOB/FSP3-31J8 1 e 13/00 1 e 15)
Ronaldo na Holanda
O Cruzeiro vendeu o passe do atacante
tetracampeão Ronaldo, de 17 anos, para o
clube holandês PSV de Eindhoven por USS 6
milhões. O valor total do negócio, incluindo as
taxas da CBF e os 15% a que o logador tem
direito, foi de US$8 milhões, a maior quantia 1á
paga a um jogador brasileiro vendido para o
exterior. (OESP 1 e E21JT 1 e 18/FSP 1 e 4-31J8
17100 1e30)
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ontem que fez vários depósitos na conta de
Carlos Abraão de Moura Este é um dos
principais assessores de Palmeira. Oliveira
disse também que ouviu Abraão dizer que
levaria emendas para o senador assinar (OESP
1 e A71JT3/FSP Esp 3V13M 61J8 4/003)

comigo é vapt-vupt
Fernando Henrique Cardoso.

sobre a saida de Palmeira

Estréia presidencial
Nove presidenciáveis falarão no horário gratuito
de rádio e TV sem poder usar efeitos especiais,
de som e imagem ou cenas externas Lula será
o primeiro a aparecer e atacará Cardoso, O
tucano centrará seu discurso no Plano Real.
Leonel Brizola (POT) evitará ataques à nova
moeda. (OESP 1 eA8/JT 1, 5e 7/J84)
Petista advertido
José Dirceu, candidato ao governo de São
Paulo pelo PT, foi advertido pela Justiça
Eleitoral. Ele infringiu as regras da
propaganda eleitoral ao aparecer ontem no
horário destinado somente aos candidatos a
deputados Dirceu impetrará mandado de
segurança no TRE para garantir sua
participação também nestes programas.
(OESP 1 e A 101JT 71FSP Esp 71J8 4)
Mercadante barrado
O candidato a vice de Lula, deputado Aloizio
Mercadante (PT-SP). não poderá aparecer no
programa ao lado de Lula enquanto não tiver
sua candidatura registrada, substituindo o

Venda de órgãos
A Secretaria de Justiça de São Paulo a
investigar as denúncias de que crianças brasileiras
estariam sendo adotadas no exterior e teriam seus
órgãos extirpados. Dados da Polícia Federal
revelam que urna criança comprada por US$
8 000 pode ter seu rim vendido por US$40 mil
Cinco secretarias do Estado criaram um banco de
dados para invest igar desaparecimentos de
menores e adoções ilegais. (Claudb Julio Tognoili -
FSP1e3-1)

Fraude no INSS
A advogada Georgina Maria de Freitas
Fernandes, 45 anos, foi condenada a 14 anos
de prisão por fraudes contra o INSS Mas
sofisticou a forma de movimentar o dinheiro que
roubou: refugiu-se em Porto Rico com o
argumento de "perseguição política" e tem um
funcionário q ue atende seus interesses junto ao
banco Great Western. em Miami (EUA), onde
tem USS 100 milhões, (OESPA4)

Previdência lesada
A sonegação de empresas coma Previdência
Social faz o INSS ter uma perda de AS 200
milhões mensais de arrecadação no Estado do
Rio. A lnduco Elevadores, que está no topo da
lista dos maiores devedores com cobrança já na
fase judicial, pediu falência A Coordenação de
Arrecadação e Fiscalização do INSS relacionou
90 mil emoresas inadimplentes e começou esta
semana uma 'operação varredura". (Liane
Gonçalves -OGlel9)
Larvicida fantasma
Relatório da Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Saúde (Cet) denuncia que a
Fundação Nacional de Saúde pagou e atestou o
recebimento de 292 mil quilos do larvicida
Terrrefôs granulado, mesmo sem tê-los no

senador Bisol. A ordem e do TSE. após acatar
representação de Cardoso nesse sentido
(OESP A8/JT5/FSP Esp 7/GM 61JB 5/00 1 e 4)
STJ julga Quércia
Os ministros do STJ decidem na próxima
sexta-feira se acolhem denúncia do
subprocurador-geral da Republica, Paulo
Sollberger. Ele acusa Orestes Ouércia,
candidato a Presidência pelo PMDB, de
estelionato e evasão de divisas no processo de
importações de equipamentos israelenses
quando Ouércia era governador em São Paulo
(JTG/FSP 1 eEsp6/GM6/JB 1 e2,/0G8)
Candidato abandonado
O PMDB vai ser pressionado para abandonar a
candidatura de Quércia se o STJ aceitar a
denúncia de estelionato As pressão serão feitas
por lideres do partido que se opõem ao
candidato presidencial. Primeiro tentarão forçar
sua saída. Se não conseguirem, optarão pela
candidatura de Fernando Henrique Cardoso. (JT
61FSP Esp 6/OG 8)

estoque. A irregularidade foi constatada na
tomada de contas do exercido de 1992 na
coordenação do Rio. (Reg,rrn Eleujki -001 e 17)

Periferias crescem
O número de habitantes dos grandes centros
urbanos aumentou. especialmente nas
periferias. segundo dados do Censo de 1991,
que será apresentado hoje, com três anos de
atraso. Os dados revelam uma queda na taxa
global de crescimento da população' de 3* nos
anos 60 caiu para 1.9% em 90. Atualmente.
75,5% da população vive nas áreas urbanas e
24.5, nas rurais (OESP 1 eA18/JB 1 e8)

COLUNAS

Competência
Depois de meses sem noticias de colocações
de bonds no exterior e seguidas analises sobre
a impossibilidade destas frente à questão dos
jui'os no mercado internacional, a Nomura.
juntamente com o Banco Liberal, realizou
ontem operação de curo bonds/ienes para o
Banco do Nordeste. Colocados US$60 milhões,
com prazo de 8 anos e juros de 7.7°í. (Direto
da Fonte/OESP)

Base não preocupa
A expansão de 86°na base monetária em
lulho, com aumento de R$ 6.661 milhões no
estoque de dinheiro em circulação. quase
alcançando os R$ 7.500 milhões previstos para
o trimestre de julho a setembro, não preocupa o
piesidente do Banco Central, Pedro Malan.
Segundo Malan. a forte expansão da base
monetaria no niiãs passado deve-se a dois
(atores absolutamente ati*os, mas previsíveis,
a remonetiza ção. pelo desejo das pessoas de
ferem real no bolso, e o salto correspondente
nas reservas bancárias. (Informe EconõmicolJB)

Imóvel de Amin
O candidato do PPR à Presidência, Esperidião
Amin, não soube explicar a supervalorização de
um terreno que ele comprou e depois vendeu
em 79. Também não soube explicar onde estão
os Cr$ 719.948.4C q ue a compradora do terreno
conseguiu junto à Caixa Económica de Santa
Catarina para adquirir o terreno de Amin e
construir uma casa' que não existe (FSP 1 e
Esp 6)

GERAL
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painel 
Movimento dos Sem-Casa
busca apoio na Assembléia

Uma comissão do Movimento dos Sem-Casa,
acampados há uma semana na praça Afonso Arinos,
no centro de Belo Horizonte, esteve ontem na
Assembléia Legislativa para reivindicar o apoio
dos deputados. Segundo Rosângela Simões, coor-
denadora do movimento, as 300 famílias que
foram despejadas há nove dias do terreno que
ocupavam no município de Ribeirão das Neves, na
Região Metropolitana, esperam para esta semana
uma solução do Governo do Estado para o seu
problema, já que não têm onde morar.

Candidato do PMDB abre
Ciclo de Debates "Eleições 94"

O candidato do PMDB ao governo de Minas,
José Alencar (PMDB), abriu ontem o Ciclo de
Debates "Eleições 94", no Plenário. Promovido
pelo Legislativo mineiro e pelo Centro de Cronis-
tas Políticos Parlamentares (Cepo), os debates
têm por objetivo aprofundar a discussão sobre o
programa de governo de cada candidato.

Na abertura do ciclo, o presidente da Assem-
bléia, deputado José Ferras, disse que "é compro-
misso prioritário do Legislativo mineiro o empe-
nho de levar o povo a ter uma participação mais
efetiva no processo político do Estado" e que "a
iniciativa é das mais importantes para o aperfei-
çoamento do processo eleitoral em Minas, pois
valoriza o princípio da livre opção do cidadão".
Também durante a abertura dos trabalhos, o pre-
sidente do Cepo, jornalista João Bosco Mastins
Sailes, aplaudiu a iniciativa que, segundo ele, vai
"contribuir para que tenhamos no Palácio da
Liberdade um homem comprometido com os
ideais de Minas".

O candidato do PMDB ao governo de Minas,
José Alencar, enfatizou, ao longo da apresentação
do seu programa de governo, a busca de soluções
simples para os problemas do Estado. Segundo
Alencar, a sua administração terá desafios que
passam pela consecução de "três objetivos bási-
cos: a geração de novas oportunidades de empre-
go, o resgate da dívida social do Estado e a
inserção de Minas no cenário econômico mun-
dial".
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PROGRAMAÇÃO DO
ASSEMBLÉIA INFORMA PARA O
DIA 03108/94 - QUARTA-FEIRA
EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo	13h13min;	Alterosa
13h25min: Record I8h30min:
Manchete 19h30min; Bandeirantes
18h37min e TV Minas 19h00min)
Tema: VETO
Resumo: De que forma e porque algum
projeto é vetado, quem pode vetá-lo.
como o Legislativo discute o veto, tudo
isso é explicado didaticamente.
Entrevistas: povo-fala
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo juiz de Fora 12h54min; TV
Triângulo Uberlândia 12h58min; TV
Sul de Minas Varginha 12h54min:
TV Leste Governador Valadares
12h54min; TV Montes Claros
12h54min; TV Pontal Ituiutaba
12h54min; TV jaguara Araxá
12h54min); TV Regional Uberaba
12h. TV Paranaíba Uberlândia
18h50min e TV Tiradentes juiz de
Fora 18h50min)
Tema: EXECUTIVO x LEGISLATIVO
Resumo: Nem todas as leis podem ser
de autoria dos deputados. Leis que
tratam de impostos e verbas públicas
têm que ser feitas pelo Executivo. Todos

os projetos. contudo. passam pela
aprovação da Assembléia. Os deputados
discutem o assunto e negociam as
alterações com o Executivo.
Entrevistas: povo-fala

EMISSORAS DE RÁDIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada
(FM) 20h45min; América (AM)
11h40min; Antena-! (FM) 7 horas;
Atalaia (AM) 20 horas: BH (FM) 7
horas; Capital (AM) 18h55min;
Cidade (FM) 20h30min; Cultura
(AM) 21 horas: Dei Rey (FM) 8horas;
Extra (EM) 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 (EM) 20 horas.

Tema: EXECUTIVO x LEGISLATIVO

Resumo: Nem todas as leis podem ser
de autoria dos deputados. Leis que
tratam de impostos e verbas públicas
têm que ser feitas pelo Executivo. Todos
os projetos. contudo, passam pela
aprovação da Assembléia. Os deputados
discutem o assunto e negociam as
alterações com o Executivo.

Entrevistas: povo-fala

MESA DA ASSEMBLÉIA
JOSÉ FERRAZ - Presidente; ELMIRO NASCIMENTO— 1'-Vice-
Presidente; JOSÉ MILITÃO - 2°-Vice-Presidente; REMOLO
.\LOISE - 3°-Vice-Presidente: ELMO BRAZ - 1°-Secretário:
ROBERTO CARVALHO - 2°-Secretário: BENE GUEDES - 3°-
Secretário: SEBASTIÃO HELVECIO --t°-Secretário: AMILCAR
PADOVANI 5°-Secretário.
SECRETARIA: DALMIR DE JESUS - Diretor-Geral: PAULO
RUBENS NAVARRO VIEIRA - Secretário-Geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA:

Editado pela Secretaria de Comunicação Institucional da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - Rua Rodrigues Caldas. 30 -
CEP: 30.190-921 —Telefones: 349-7149 - 44-8918
FAX: 344-3555 - telex: (031) 3977
Redação, composição. revisão e ,irte-final: Gerência-Geral de
Comunicação Social.

»JL VIA RUBIÃO RESENDE

Secretaria - Jornalista Res ponsável - Rei'.: 4155

impressão e acabamento: GRT - Gerência-Geral de Serviços Gerais


