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agenda
9 horas

Visita de 15 alunos da PUC/MG
I3h3Omin

• 2° Seminário doProgramade Preparação para Aposentadoria (EdifícioTjradentes,
22° andar, sala 4)

14 horas

• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
16 horas

Solenidade de entrega das medalhas da Ordem do Mérito Legislativo (Plenário)

ordem do dia
A Reunião Ordinária destina-se à - discussão e votação de pareceres e —discussão e votação de pareceres de

apreciação das seguintes matérias: 	 votação de requerimentos: 	 redação final.

plenário
Os servidores detentores de fun-

ção pública do Estado, ocupantes de
cargo em comissão, poderão se
apostilar no cargo. Por unanimidade
os deputados rejeitaram, na Reunião
Extraordinária da manhã de ontem, o
veto do governador ao artigo 14 da
Proposição de Lei 12.302. A referida
proposição será enviada ao governa-
dor do Estado para promulgação. Se,
dentro de quarenta e oito horas não
for promulgada pelo Executivo, o
presidente da Assembléia a promul-
gará, transformando a matéria em lei.

O servidor terá que permanecer no
cargo de provimento em comissão du-
rante 10 anos consecutivos para
apostilar-se, garantindo, assim, o direi-
to aos vencimentos, às gratificações e a
todas as demais vantagens inerentes ao
cargo.

O Plenário aprovou, ainda, a PEC n°
40/94, do deputado Elmo Braz (PP),
que visa tomar as Audiências Públicas
mais democráticas, alterando-lhes al-
guns critérios, assegurando seu caráter
efetivamente regional, integrando ao
processo as prefeituras municipais. A

matéria foi aprovada em 1° turno, com
as emendas 1, 2 e 3. As emendas
incluem o Tribunal de Contas, o Poder
Executivo e o Judiciário como inte-
grantes do processo de audiências
públicas.

Foi aprovado em 2° turno o Proje-
to de Lei 2.016/94, do Tribunal de
Justiça, que altera os planos de carrei-
ra dos servidores do Poder Judiciário.
A matéria foi aprovada com a emenda
n° 1, do deputado Agostinho Patrús,
aperfeiçoando o texto.

Encerrando a reunião, os deputa-
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dos aprovaram, em l turno, o PR n°
2.074/94, da Comissão de
Agropecuária, que trata do processo
de alienação de terras devolutas, e o
PR n° 2.141/94, da Comissão de
Agropecuária, que trata da aprovação
prévia do sistema de distribuição de
terras pelo Poder Legislativo. Em 2°
turno, foi aprovado o PL n° 1.437/93,
do deputado Sebastião Helvécio (PP),
que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao município de Mercês. O
Plenário aprovou em 2° turno o PL n°
1.526/93, do deputado Jaime Martins
(PFL), que autoriza o Poder Executi-
vo a doar imóvel ao município de
Estrela do Indaiá, e, encerrando a pau-
ta de votação, foi aprovado em 2°
turno o PL n° 1.545/93, do deputado
Célio de Oliveira (PTB), que autoriza
o Poder Executivo a doar imóvel ao
município de Ijaci.

Plenário manifesta-se sobre
projeto de transposição

A forma apressada como está sen-
do conduzida a questão da transposi-
ção de águas do rio São Francisco para
as regiões semi-áridas do Ceará, Rio
Grande do Norte, da Paraíba e de
Pernambuco - uma obra orçada em
US$2 bilhões e que tem se transforma-
do numa das prioridades do atual go-
verno federal - mereceu repúdio da
Assembléia de Minas, através de mo-

comissões
Fundo de Defesa do Consumidor
tem parecer favorável

Foram aprovados pareceres favo-
ráveis ao PL n° 1.855/93, do deputado
Marcos Helênio (PT), que dispõe so-
bre o atendimento ao público pelos

ção encaminhada ao presidente Itamar
Franco, aprovada ontem em Plenário.
A moção, de autoria do deputado
Roberto Amara! (PTB), recebeu en-
dosso dos membros da Comissão de
Política Energética, Hídricae Minerária
da Casa.

O documento é a segunda medida
adotada pela Assembléia, em menos
de três meses, para impedir o início das
obras. Em maio último, através de
solicitação também encaminhada ao
presidente Itamar Franco, a Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos
para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia Hidrográfica do Rio São Fran-
cisco - CIPE/São Francisco -, forma-
da pelos representantes da Assembléi-
as Legislativas dos cinco estados ba-
nhados pelo rio São Francisco, que é
presidida pelo chefe do Legislativo
mineiro, deputado José Ferraz, pediu
que o projeto da transposição de águas
fosse retirado da condição de obra
emergencial prioritária do Programa
de Ação Governamental para o Nor-
deste - PAGfNordeste -, como pre-
tendia o Ministério da Integração Re-
gional. A ausência de estudos técnicos
de viabilidade e de impactos ambientais
e a falta de debate com as comunidades
a serem atingidas pelo projeto foram
os argumentos usados na ocasião - os
mesmos evocados agora para blo-
quear o início das obras.

órgãos da Administração Pública Es-
tadual, e PL n° 1.856/93, também do
deputado Marcos Helênio, que cria o
Fundo Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor. O relator de ambos os
projetos foi o deputado Ajalmar Silva.

De acordo com dados da assessoria
da Cipe/São Francisco, utilizados no
documento, o projeto de captação de
águas do São Francisco exigirá arepo-
sição das águas retiradas por meio da
construção de novas barragens, em
Minas Gerais, que inundarão uma área
estimada entre 150 e 300 mil hectares
de terras férteis e várzeas emMinas,já
que o Estado contribui com cerca de
80% do deflúvio do rio. "O mais grave
é que, estando estas águas comprome-
tidas com a reposição das perdas
provocadas no sistema Chesf ( Compa

-nhia Hidrelétrica do São Francisco)
para geração de energia elétrica, esta-
remos impedidos de empregá-las em
usos consuntivos, como a irrigação",
adverte o documento. "De fato", acres-
centa, "só estaremos transferindo o
problema da seca para as terras férteis
das cabeceiras".

Embora sem desconsiderar os pos-
síveis méritos de uma obra desse porte,
o documento adverte que a proposta
da transposição não pode prosperar
sem que ocorra um amplo debate en-
volvendo as comunidades a serem atin-
gidas pela obra, técnicos e
ambientalistas. "Observa", no entan-
to, "que a posição de Minas é a de que
o Rio da Unidade Nacional deve per-
manecer como tal e não se transformar
em fator de desagregação dos Estados
da bacia".

O parecer sobre o PL n° 1.856193 foi
aprovado com as emendas n° 1 e 3,
sendo rejeitada a Emenda n°2. Foram
aprovados ainda os Requerimentos nos
5.395 e 5.397/94, do deputado Mar-
cos Helênio. A reunião foi presidida

pelo deputado Márcio Miranda (PP) e
contou com a presença dos deputados
Ajalmar Silva (PTB) e Jaime Martins
(PFL).

Lei da Caixa da Guarda Civil
poderá ter nova redação

Foi aprovado, com a emendas de
n

o
s 1 a 5, parecer favorável ao PL n°

1.605/93, apresentado pela Comissão
de Defesa do Consumidor, que dá
nova redação ao art. 11 da Lei n° 977,
de 17 de setembro de 1927, que dispõe
sobre a Caixa Beneficente da extinta
Guarda Civil de Minas Gerais. O pare-
cer foi redistribuído e teve como relator
o deputado Jorge Eduardo (PMDB).
O projeto adequa à realidade o texto da
lei, criada há quase 70 anos, e dá
autonomia de gestão da Caixa Benefi-
cente aos funcionários por ela benefi-
ciados (antigos guardas-civis e fiscais
de trânsito, hoje incorporados à Polí-
cia Civil e, em sua maioria, funcionári-
os aposentados). A reunião foi presidi-
da pelo deputado Agostinho Patrús
(PTB), com a presença dos deputado
Baldonedo Napoleão (PSDB) e Jorge
Eduardo (PMDB).

Imposto não deve incidir
sobre veículos furtados

Foi aprovado ontem parecer favo-
rável ao PL n° 1.930/94, do deputado
Alvaro Antônio (PDT), que isenta de
pagamento de Imposto sobre a Propri-
edade de Veículo Automotor - IPVA
- e de multas os proprietários de
automotores roubados, furtados ou
extorquidos. A matéria foi redistribuída
e relatada pelo deputado Tarcísio
Heriques (PMDB). Também foram
aprovados pareceres sobre o PL n° n
1 .854193, do deputado Marcos Helênio
(PT), que dispõe sobre a publicidade
da Tabela de Taxas e Emolumentos

nos Cartórios Extrajudiciais - aprova-
do na forma do substitutivo n°2, rela-
tado pelo deputado Álvaro Antônio; e
sobre o PL n° 1.869/94, do deputado
Jaime Martins (PFL), que cria linha de
transporte rodoviário coletivo
intermunicipal com sede em
Divinópolis, que teve como relator o
deputado Marcos Helênio. Foram apro-
vados ainda os PLs n

o
s 1.252/93,1.745/

93 e 1.769/93, que dispensam a apre-
ciação do Plenário. Em redação final
foram aprovados os PLs n

o
s 1.453/93,

1.580/93 e 1.604/93. Participaram da
reunião os deputados Tarcísio
Henriques (PMDB) - presidente,
Dilzon Meio (PTB), Marcos Helênio
(PT) e Álvaro Antônio (PDT).

Comissão se posiciona
sobre vetos à Unimontes

A Comissão Especial formada para
emitir parecer sobre o veto parcial à
Proposição de Lei n° 12.301, ex-PL n°
1.994194, do governador do Estado,
que reorganiza a Universidade Esta-
dual de Montes Claros, elegeu como
presidente a deputada Maria Olívia
(PTB) e como vice o deputado José
Renato (PMDB). Jorge Hannas (PFL)
foi designado relator.

O parecer aprovado foi pela rejei-
ção do veto ao parágrafo primeiro do
artigo 13 e pela manutenção do veto
aos parágrafos 1° e 2° do artigo 31. O
primeiro dispositivo estabelece que os
titulares das Pró-Reitorias serão esco-
lhidos, nomeados e empossados pelo
reitor. O relator não concordou com as
razões dadas pelo Executivo para o
veto, segundo as quais seria compe-
tência privativa do governador prover
os cargos da administração direta,
autárquica e fundacional. Segundo o
deputado, os pró-reitores devem ser
indicados pelo reitor, já que são auxi-

liares diretos da administração da Uni-
versidade e uma vez que se trata de
uma autarquia estadual de regime es-
pecial.

O parágrafo l
o

do artigo 3l estabe-
lece que os servidores da FHEMIG
lotados no Hospital Regional Clemen-
te Faria poderão optar pela absorção
pela Unimontes ou por qualquer órgão
do Poder Executivo estadual, no prazo
de 12 meses, a partir da publicação da
lei. O parágrafo 2° estabelece que a
Fhemig, a Unimontes e os demais ór-
gãos do Executivo estadual devem
adotar as providências necessárias à
efetivação da medida prevista no arti-
go, que transforma o Hospital Regio-
nal em Universitário. O relator con-
cordou com ajustificativa para o veto,
que considera tanto o prazo como os
órgãos para opção dos servidores muito
amplos.

Participaram da reunião os deputa-
dos Maria Olívia (PTB), Jorge Hannas
(PFL) e Wilson Pires (PP).

Projeto que fixa tabela do
Magistério recebe parecer

Em reunião conjunta realizada na
última terça-feira, as comissões de
Constituição e Justiça, de Administra-
ção Pública e de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária aprovaram parece-
res favoráveis ao PL n° 2.108/94, de
autoria do governador do Estado, que
fixa a tabela de vencimento de cargo de
classes de professor do quadro do
Magistério. Pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça, foi relator o deputado
Antônio Pinheiro (PSDB);o deputado
Ajalmar Silva (PTB) foi o relator pela
Comissão de Administração Pública; e
o deputado Célio de Oliveira (PTB),
pela Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária. A reunião foi
presidida pelo deputado Célio de Oh-
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Icatu
Banco de Excelência

jornal da tarde	 jt
1 Consumo cresce, eletrodomésticos já íaam
:	 Do p ing. Fita suspende Maradona por

15 meses

FOLHA DE S. PAULO	 FSP
.J Justica notifica dois ministros
1 94.7 milhões podem votar nestas eleições

GAZETA MIERCA= GM

1 O BC coloca mais dinheiro na economia

JORNAL DO BRASIL 	 JB

1 TSE investe contra obras eleitoreiras1 Exportações crescem 9 no 1 mês do Real

O GLOBO	 OG
Contribuinte com dependente pagara menos
Imposto de Renda

J Suspeita de fraude da Williams no caso Senna

Greve de metalúrgicos
Os metalúruicos do ABC paulista caralisam o
trabalho das 6h às 9h nas montadoras e
principais em presas de São Bernardo do
Campo, em Protesto contra a recusa dos
empresanos em negociar  reajuste saiarial de
6.08%. eq uivalente à inflação de julho

Dívida com empreiteiras
A Assocklcão Paulista de Obras Públicas
(Apeop) reaiiza às 10h assembléia
extraorainaria para analisar a aívida do
governo cc São Paulo com o setor. Mais
informações na Economia

Feira de franchising
Começa em São Paulo a AFB Francnising
Show'94 com a participaçao de 180 empresas
do ramo cc trancnising. Até o dia 27. das 14 às
22h, no Pavilhão de Exposições do Parque
Anhembi, os estandes rececerão os
interessacos em adquirir franquias. O evento.
aberto ao púclico. cobra ingresso de RS 5W.

Melhores e Maiores
A revista Exame lança às 1 7h30. no Clube
Monte Libano (SP). a 21edicão de Melhores
e Maiores', com o ranking das empresas que
mais se destacaram no ano passado. O
ministro Rubens Rictipero (Fazenda) estará
presente

Pesquisa do comércio
O IBGE lança em São Paulo às 15h a

Pesquisa Anual do Comercio". Sra no
"lande do Sebrae, na Bienal do Livro.
realizada no Parque ao Ibirapuera.

Leilão de café
O Banco ao Brasil tara novo leilão cie
estoques ae cate do governo às 10h. em
Brasilia. pelo sistema de leilão eietrànico. ao
qual estão ligadas todas as boisas de
mercadorias. Serão ofertadas 479.554 sacas
de café arábico.

Câmara setorial
A bamara setonal da industria têxtil volta a se
reunirem Brasília.

Ética na política
O Movimento nec Etica na Política e o Fórum
Nacional de Democratizacão da Comunicacão
ancam, na sede do Sindicato dos Jornalistas
em Belo Horizonte MG). uma campanha
naccnal pela defesa da ética na campanha
eleitoral.

Dia do Soldado
O presidente Itamar Franco participa as 10h
da cerimônia do Dia do Soldado, seguida da
solenidade de condecoração de 159
personalidades civis e militares, no
Quartel-General do Exército Após a
cerimônia, o presidente embarcará cara Juiz
de Fora (MG). onde tem vários compromissos
agendados,

Dir. Peso., Rodrigo Mes q uita	 Quintaneira. 25 de agosto de 1994 	 N705 - Ano 3

MANCHETES	 ACONTECE NESTA QUINTA

O ESTADO DE S. PAULO OESP
.1 Plano cc Cardoso oriviiecjia campo
:I IR na fonte das pessoas risicas deve ser

reduzido
1 Emoreiteiras dão uni mês a Fury para

pagar divida

painel

Ministro será orador na
entrega da Ordem do Mérito

Secretários de Estado, prefeitos, empresários, jornalistas e
deputados recebem, às 16 horas, no Plenário, as medalhas da Ordem
do Mérito Legislativo. O ministro da Ciência e Tecnologia, José
Israel Vargas, será o orador oficial da solenidade. A comenda é
conferida, anualmente, pela Assembléia de Minas, a personalidades
que merecem o reconhecimento do Legislativo estadual. O acesso ao
Plenário será permitido somente aos condecorados e à imprensa
credenciada pela Secretaria de Comunicação Institucional.

Senador visita Assembléia
e pede voto dos mineiros

O senador Espiridião Amim, candidato do PPR à presidência da
República, disse ontem que veio a Minas "para pedir votos e não
para reiterar a posição como candidato". Amim esteve na Assem-
bléia, quando participou de uma entrevista coletiva na Sala de
Imprensa, acompanhado da candidata a vice em sua chapa, Gardênia
Gonçalves, ex-prefeita de São Luís do Maranhão.

ESTA DÁ O NO AR
DISQUE 900-0700 (SP)

1ridicades e notcas em cima da ha-a.
ligação: P5150

24 horas por dia no Estado de Paulo

Correio Braziliense 	 DF
1 Caso Ana Elisabeth - José Cados dos

Santos, exclusivo "Beth participava de tudo

Zero Hora	 RS
J Bnzola rompe trégua com Britto

Estado de ilivas
1 MP reduz IR e incentiva poupança

O Popular	 GO1 Ministério Público faz devassa na policia

O.Povo	 CL
J Poupança rende menos em setembro

Gazeta do Povo	 PR1 Reedioào da MP do real vem com mucancas
no IR

A 'tarde	 BA
Receita investiga cobrança de ágio

A Critica	 AM
1 Estado declara guerra aos sonegadores

A Notícia	 SC
1 Recursos da safra saem em setembro

Jornal do Cominércio	 PE
.J Assalariados vão pagar menos IR ainda este

mês
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veira e contou, ainda, com as presen-
ças dos deputados Antônio Júlio
(PMDB), Marcos Helênio (PT), Jorge
Eduardo (PMDB), Jaime Martins
(PFL), Wilson Pires (PP) e João Mar-
ques (PP).

Diretor do Galba é contra a
extinção dos manicômios

O diretor do Hospital Galba Veloso,
Paulo Sérgio Dias Araújo, em depoi-
mento à Comissão de Saúde e Ação
Social da Assembléia Legislativa, pre-
sidida pelo deputado Jorge Hannas
(PFL), defendeu a reforma das institui-
ções psiquiátricas e disse ser contra a
extinção progressiva dos hospitais,
proposta pelo deputado Antônio Carlos
Pereira (PT), no PI- n° 1.066192. Paulo
Sérgio Araújo disse que o projeto trata
de uma realidade de dez anos atrás,
quando o manicômio era um lugar de
segregação e abandono. Segundo ele,

o quadro em que se escora o projeto de
lei foi mudado radicalmente nos últi-
mos anos, com mudanças nos critérios
para internação e tratamento de paci-
entes.

O diretor do Galba Veloso condena
a instalação de enfermarias psiquiátri-
cas em hospital geral, a determinação
de prazo para extinção dos hospitais
psiquiátricos e a transferência de enca-
minhamento da internação dos hospi-
tais públicos para os hospitais gerais.
Elogia, no entanto, o resgate da cida-
dania do doente mental. O sistema
atual de tratamento dos pacientes em
Minas Gerais, segundo Paulo Sérgio,
atende às normas do Ministério da
Saúde e tem trabalhado no sentido de
se reencaminhar o indivíduo à convi-
vência social. Ele encaminhou à co-
missão uma proposta de lei para a
remodelação da rede assistencial de
saúde mental pública, argumentando
que a sua extinção penalizaria as clas-

ses sociais mais pobres.
As posições do diretor do Hospital

Galba Veloso foram contestadas em
documento encaminhando à Comis-
são de Saúde pelas coordenações de
Saúde Mental da Fhemig, secretarias
municipais de Saúde de Belo Horizon-
te e de Betim e curso de especialização
em Saúde Mental da Escola de Saúde
do Estado de Minas Gerais e lido pela
cordenadora de Saúde Mental da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Betim,
Marta Elizabeth de Souza. O docu-
mento informa que a posição de Paulo
Sérgio Araújo é contrária às políticas
defendidas pela Organização Mundial
de Saúde, Ministério da Saúde, Con-
selho Federal de Medicina e é contra a
política oficial da própria Fhemig.

Participaram também da reunião os
deputados Jorge Eduardo (PSDB),
Wilson Pires (PP), Maria José Haueisen
(PT), Márcio Miranda (PP) e profissi-
onais da área de saúde mental.

MERCADO FiNANCEIRO 	 norÀ gela 8ittencsmwr

A busca pelos índices
A expeetativa do mercado era de 	 especulação sobre o tema. Realizando 3
convergência mais rápida dos índices de	 vendas informais de títulos p refixados cor
preços a um mesmo patamar, no segundo	 uma semana e 2 compras de moeda junto
mês do Plano Real. Nada indica, porém. que 	 aos bancos, o BC manteve constante o juro
este equilíbrio estatístico será alcançado 	 diário (5.25%) e fechou agosto com uma
agora, devido aos prazos e cuietas 	 semana de antecipação a 4.1 7%. Esta taxa
diferenciacas dos diversos institutos de	 está 2.5% abaixo da contabilizada em julho
pesquisa. A dificuldade de trabalhar com um 	 Apesar do alinhamento prolongaco. as bolsas
referencial consistente e de consenso para a 	 de valores continuam insensíveis aosros
inflação recomenda, por prudència. evitar 	 seguindo vida própria. Ontem foi mais um eia
apostas sobre o juro real da economia. 	 de baixa dos principais indices. O volume
Aparentemente este juro real - referenciado 	 financeiro movimentado na Bolsa de Valores
em operações overnight com lastro em Mulas 	 de São Paulo caiu abaixo de USS 460
públicos federais - pode ser muito	 milhões Embora expressivo para os padrões
semelhante ao registrado no mês passado 	 tradicionais do Brasil. este giro é mais de
(0.75%) ou o dobro. Por enquanto. prevalece 	 US$ 120 milhões interior ao recorde obtido
o juro nominal, que o Banco Central já tratou 	 na segunda-feira, quando o índice Bovespa
de balizar ate o final de agosto, evitando 	 alcançou USS 22,10.

INDICADORES

DÓLAR
Comercial	 Paralelo	 Turismo

23/08	 PS 0,1385	 850.887	 P5089	 P5090	 P5088	 P3091
24108	 PS 0.883	 R$ 0.885	 P5 0.89	 P5 0.90	 P5 0.88	 RS 0.91
24/08 Cotação do Pio deJaneiro 	 P5088	 P8090	 P5090	 PSO.90

L	 VALORES DE REFERÊNCIA	 1	 MERCADO FINANCEIRO	 1
Salário Minimo - agosto	 P56479	 IBOVESPA: baixa de 1.81. vai, 85 406.199 milhões
IDRM-25'OB	 t	 I8VRJ: baixa l.46%.volumeRS55.106miltiões

OuroBM&F: (24/08)85 11.130. alta d.72htjfir Diia— 25 de agosto	 P8 0,5927	 CDB Pós TR: (24/08)153 dias. 17.17h11 8.00h
URI/ (30108)	 0852.750.00	 CDB Pré: 24/06130 dias 56.50%/57.l 3%
IPC Fipe i2' Quadnssemarma agosto) 	 4.500/o	 Poupwt t2508l 3.2T72%
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Mudanças no IR
O Banco Central e a Receita Federal
entregaram ontem ao ministro da Fazenda.
Pubens Ricúpero. varias sugestões de
mudanças na cobrança do Imposto de Renda
das pessoas físicas Uma delas é elevar o
limite de abatimento por de pendente. de 40
para 100 Ufirs a partir de 1 de setembro
Também su g ere mudanças na cobrança do IR
em aplicações de renda fixa e variável,
(OESP 1 e 8 1/JT 1 e 91FSP 1 e 2- 1/GM 31J8
Eco 1/06 1 e 22)

BC emite mais reais
O Banco Central vai pôr em circulação mais
AS 1.5 milhão. superando em 20 1/c a meta
de AS 7.5 milhões ate 30 de setembro,
estipulada na medida provisona que criou o
real. O ministro Rubens Ricúpero disse Que
isso já estava p revisto e não representa
risco para o Plano Real. Seuunøo ele, o
motivo da emissão e que as pessoas estão
preferindo manter ainheiro no bolso. (OESP
81/JT8/FSP 1 e2-1/GM 1 e 181J8 1 e Eco
3106 1 e 21)

Compulsório será menor
O Banco Central vai reduzir de forma gradual
o porcentual com p ulsório que os bancos
devem recolher sobre os deposos à vista. O
atual porcentual de 100% deve cair para entre
80% e 90%, num primeiro momento, e depois
manter-se entre bO% e 70%. O objetivo final é
chegar aos níveis dos paises de economia
estável, cerca de 10%. ('Soraya deAlencar -
OESP B6/JT 8)

Saldo comercial cresce 97%
A balança comercial brasileira registrou saldo

ÍNDICES F/PE-ESTADAO

C~*~	 Púbilitm
27V7- 11,34%	 27i7-3,72%
23R)8 1,12%	 23/08 0.00%
24108- 0,48%	 2410.8 - 0.73%
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Imigração de cubanos
A secretária de Justiça dos EUA. Janet Reno.
afirmou ontem que os refugiados cubanos não
entrarão em território americano. Continuarão a
ser levados para a base americana de
Guantártamo, em Cuba. Washington facilitará a
imigração legal de cubanos, simplificando o
processo burocrático para a concessão de
vistos. Em Cuba. a população fã critica
abertamente o governo. (OESP 1 e A 18/JT 1 e
1 11FSP2-10/GM21JB 1  14106 1  18))

Roubo de urânio
A polícia prendeu na Rússia duas pessoas que
tentavam fugir com 9,5 quilos de urânio 238

positivo de USS 1.212 bilhão em jultio. A cifra
representa crescimento de 9739% em
relação ao saldo de julho de 1993, de USS
614 milhões As exportações somaram USS
3.738 bilhões e as importações. USS 2.526
bilhões. O valor das exrtacões reflete a
situação anterior ao real, quando os contratos
de câmbio foram antecipados. (OESP B87JT
8/FSP 1 e 2-3/GM 1 e 3/JB 1 e Eco 5/OG 29)

Estamos diante
de um descalabro

José Eduardo Nascimento. presidente da
Apeop. sobre o atraso nos

pagamentos do governo paulista

CNI reclama incentivo
O prazo dado pelo governo i g O dias) para
anunciar medidas de incentivo as exportações
f
oi considerado muito longo pelo presidente
interino da Confederação Nacional da
Indústria, Mário Amato. Para ele, a demora
causará danos ao setor, q ue ia sofre por
causa do atraso no câmbio. Amato também
reivindica redução de 1CMS nas mercadorias
para exportação. (OESP B81FSP 2-3)

Ultimato para Fleury
A Associação Paulista dos Empreiteiros de
Obras Públicas (Apeop) decidiu ontem dar
prazo de um mês para que o governador
Ffeury Filho pague a divida de USS 2,5
bilhões às empreiteiras. Os empreiteiros
resolveram que só participarão de licitações
em setores públicos que disponham de
recursos As obras com pagamentos em
atraso serão bloqueadas. (OESP 1 e A40T
5/FSP 1 e 1-41GM9)

Recursos para safra
A safra de 95 fera recursos para custeio e
comercialização no valor de AS 5.6 bilhões. O
Conselho Monetário Nacional (CMN) tambem
aprovou ontem, em reunião extraordinária, a
redução dos juros do sistema de crédito rural.
Os médios e grandes produtores pagarão
11 °. mais TR. os pequenos, 6% mais metade
da TA. Juros fixos de 6% serão pagos pelos
miniprodutores. (06 25)

roubado de uma usina em Arzamas 16, uma das
cidades secretas da ex-União Soviética. O
roubo faz parte da onda de contrabando nuclear
para a fabricação de bombas atômicas.
Especialistas se preocupam com as talhas dos
sistemas de segurança das usinas militares
russas. tOESP 1 eAll/JT 121FSP2-1012
15/06 16)

Peru sem primeira-dama
O presidente peruano, Alberto Fulimori.
"cassou" o titulo de primeira-dama de sua
mulher, Susana Fujimori. "Ela é instável.
desleal e chantagista", afirmou. Susana
respondeu q ue não deixara suas funções. O
marido a impediu de ser candidata à

uns artigos como geladeiras maauinas co
avar roupa. cc ravar louça. treezers e
ogões. Mesmo às grandes reces Ia não
Lossuem todos os arti g os. Na avaliação da
eQuipe económica, o consumo ainda é
comoativel com aoterta, Se nec'essario. o
3anco Centrai reduzira os p razos de
nanciamento. ãcreiiitam emaresários.
3ESP831JT 1 e 7)

Expansão modesta
As vendas de luihO nos supermercados
paulistas aumentaram 4 84% em rela ção a
unho e 3.44% em relação ao mesmo
ceriodo do ano oassado. Para o
vice- p residente tia Abas. Firmino Rodrigues
Aves, o resultado e modesto e distante do
cue o setor prevé anos a esta p ilização da
moeda. Seuunco ele essa recuperação não
com pensa a cerca do primeiro semestre do
ano. iOESPB4/JT7)

Maiores e melhores
As empresas classificadas pela revista
Exame de maiores e melhores aumentaram
seus investimentos em 1993 A taxa de
enaividamento saltou de 39% em 1992. para
42.4% em 1993. O setor r.tais endividado é o
de informática 72%). O menos endividado é o
de hotelaria (21 .6%). A indústria farmacéutica
a parece como lider de rentabilidade. (OESP
8161JT91FSP2-9/JB Eco 6)

Curtas
• O programa cio BNDES para financiamento

de exportações de ma gwnas e
equipamentos (finamex) cesembolsou
05$ 130 munões entre janeiro e lucho
deste ano. A cuantia é cinco vexes maior
que a do mesmo período cc 1993- (OESP
816/GM 10)

• As vendas no vareio de automõveis e

nmercia,s leves nacionais e importados
asccram 38. 71 nos primeiros 20 dias de
agosto. em compara cão com o mesmo
período de lulhO. (OESP 8 16/JT 7)

• A Unipar. no/ding com participação em
diversas empresas petroquimicas. vendeu

Presidência, ao defender a aprovação de lei que
proibe parentes do presidente de disputar
cargos eletivos. OESP A 18/JT 1 1IFSP 1 e
2 10/GM 21J8 1 e 14106 1 e 16)

Noivas mortas
Entre 1990 e 1993. famílias insatisfeitas com os
dotes oferecidos assassinaram 20.537 noivas
ria tndia. As mulheres são geralmente banhadas
com querosene e queimaoas ate a morte se a
familia da noiva não atende aos peaidos dos
mandos e parentes, que exigem presentes -
como carros, a parelhos elétricos e dinheiro. Os
pagamentos de dotes foram abolidos no país em
1961. (38 1 e 15)

POLÍTICA

Prioridade à agricultura
O programa ce governo do candidato do PSDB
à Presidéncia. Fernando Hennoue Cardoso. que
será divulgado amannã, prevê subsídios e
isenções tributarias a agricucura. O setor. em
caso de vitóna ao tucano lera capei de
destaq ue no combate á miseria no Pais O plano
previ ainda a criação de uni orograma nacional
de empreuo. Saúde. educaçao e segurança
também são prioridades, iOESP 1 e Ali a
A 14/06 3)

Justiça notifica ministros
O corregedor da Justiça Eleitoral. Cid Flaquer
Scartezzini, encaminhou ontem aos ministros
Alexis Stepanenlo (Minas e Energia) e Aluízio
Alves Integração Regional) oiioo solicitando
explicações sobre suspeitas cc uso da máouina
administrativa a favor da candidatura cc
Fernando -fenrrque Cardoso. Steoaneniço lera
de explicar seu pedido de pressa em obras que
ajudariam FHC. Alves lera ae esclarecer a
afirmação de aue o projeto de transposição de
águas ao São Francisco teria tins eleitoreiros.
(OESP A9/JT3/FSP 1 e Eso. 1 e 216M 8/JB 1 e
3/063)

TSE vai investigar
O procurador-geral da República. Anistides
Jurcuaira, entra an,anhã no Tnbunai Su pe rior
Eleitoral (TSE) com pedido de investigação de
denuncias sobre o uso da maquina federal cor
beneficio de Fernando Henricue Cardoso
Junqueira disse que mere cem atenção os
bilhetes de Alexis Steoanenko Pedindo O
apressamento de algumas coras. Se for
comprovado crime eleitoral a candidatura de
Cardoso podera ser impugnada. JT3/FSP Esp.
1/6M B)

Itamar libera: FHC nega
O presidente Itamar Franco assinou ontem MF
q ue destina AS 15.4 milhões para obras de
energia em Sino q (MT), Ao visitar a cidade em
junho, Fernando Henrique Cardoso prometeu
recursos para ooras de energia na região. Ainda
ontem. Itamar Franco divulgou nota oficial
negando coe o governo estivesse beneficiando
'candidatos'. Caroso nega q ue a maquinado
governo esteja trabalhando a tavor de sua
candidatura. (OESP A9 e A 15/JT3/FSP Esp.
1/JB 4)

Por enquanto, o vento
está & 510580 favor,

mas tem de
continuar soprando
Fernando Henrique Cardoso iPSDB)

Perfil do eleitor
O TSE informou ontem q ue dos 94.768,404
eleitores nabilitados para votar nas eleições
deste ano, mais de um terco são analfabetos ou
semi-alfabetizados. No total. 37.75% estão
nessas condições. contra apenas 3.78% que
têm curso superior completo. O levantamento
mostra ainda q ue 476 milhões são homens e
467, mulheres. (0ESPA151JT51FSP 1 eEsp.
2/063)

Apoio informal
O apoio a candidatura de Fernando Hennque
Cardoso por parte de peemedebistas
dissidentes já é um fato concreto, mas ficará no
plano informal. A avaliação é do líder do
governo no Senado. Pedro Simon (PMDB-RS),

que apóia Cardoso As pessoas estão
caminhanao para uma cecisão pessoal".
afirmou. iOESPA7)

Sem ânimo e dinheiro
Dois meses ecos o inicio da cueca de Luiz
macio Lula ia Silva (Ff) nas pesuuisas de
ntencáo de voto a militancia - unncipai arma
'do partido para rerter a situacão - se mostra
confusa e desanimada "O militante tem cc uar
tudo de si'. diz Lula ao apelar aos Petistas cara
que comecem a campanha nas ruas. Como se
não bastasse. a falta de dinheiro continua senco
um problema para a cam panna de Lula. (OESP
1 e A51JT 1 e 5/FSP Esp. 4/J8 71OG 4)

Comício para FHC
A máquina administrativa do governo co Distrito
Federal esta senoo usaaa para cre parar o
comido de sábado do candidato tucano na
(;idade-satelite de Samamoaia, O go ve rnador
Joaquim Ronz IPP) apoia Fernanao Henncue
Cardoso. Três caminnóes e uma niveladora
foram vistos ontem tazendo servico de
terraplanagem once sera montado o palanque.
(Lucia Vaz - FSP Esp. 3)

União doa lotes
O ministro da Fazenda. Rubens Ricijpero
onunciou ontem que o governo ir,,2 rcalizor umo
grande reforma urbana, com a doação de lotes
da União para famílias carentes Somente na
Zona Leste da cidade de São Paulo as doações
atingirão 450 mil tamilias, em uma arca de 1.5 -
bilhão de metros quadrados O plano será
submetido ao presidente Itamar Franco e, para
sua concretização, o Banco co Brasil e a Caixa
Económica Federal serão mobilizados (QESP
A 151JT61FSP Esp. 1/J8 9/OG 8)

Cobrado
Ontem, em reunião com Marcelo Sodré. do
Pi'ocon. os empresarios do PNBE lemoraiam
que dia 11 de agosto expirou o prazo Co
governo para enviar ao Congresso projeto de lei
regulamentando o funcionamento e a
constituição do novo Cade. Sem e/e, a lei
antitruste não tem como sair do papel. IDireto da
Fonte/OESP)

Passo para trás
Itamar disse a assessoies coe não permitira a
privatização da Escelsa no seu governo. Acha
que foi atropelado durante o processo.
(Fainel/FSF)

"Já ganhou"
Discretamente, para evitar o clima de ia
ganhou'. o comanoo cc campanfla oe Fernarmoo
Henrique comemorou ontem a liderança do
candidato tucano em todos os 27 Estados da
Federação, Com base em esquisas aos institutos
Vox Populi. CBPA e /pe. os coomenad 0,-es
tucanos constataram a vantagem de F)-i em
Pernambuco. no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul
e Distrito Federal. Nesses Estados. Lula ganhou de.
Collorno segundo fumo das eleições de 1989 e
liderava as pesquisas desde o insio da campanha
(Informe JB)

	

-'	 a fabrica de ar#gos p)ast'cos Goyana. de27	 1	 AOO	 24	 Consumo em alta	 São Pau/o, para o Grupo 2'anei/o. de
	Variaco em 30 dias dos orecos em RS de 26 bens e	 O consumo está aumentando e já está difícil 	 Curitiba, que atua no setor de mirreracão e	mvlos competi ti vos e de ti' preços e tenifes ofici ais	 encontrar os modelos mais populares de	 metais não-ferrosos. (OESP 16)
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por esse cabo, do tipo PMC (Pulse Copie
Modulation). Juan Adolfo Prandl, gerente da
empresa. afirmou que podena ter sido pior",
(06 1 e 13)

Derrota do São Paulo
O São Paulo perdeu por 1 a O do time argentino
Vélez Sarsfield. ontem. em Buenos Aires. O gol
foi marcado por Asad. aos 34 minutos do
primeiro tempo. Para ser tricampeão da Taça
Libertadores, o time paulista precisará vencer
por 2 gois de diferença na proxima quarta-feira,
no Morumbi. Os argentinos jogarão pelo
empate. (Plantão AE)

Suspensão de Maradona
O ioador argentino Oeqo Maradona foi suspenso
pela Fita até setembro de 95. O Comité de
Disciplina da entidade se reunião ontem em
Zuriq ue (Su lc a) e  decisão foi unãnime. Na Copa
do Mundo, o exame antdoping de Maradona deu
positivo para cinco substãncias proibidas (OESP 1
eEl/JTIe3B/JB1e22JC*31e32). O
ex-técnico da seleção argentina Luis Menotti
achou 'lnfusta" a punção. (FSP 1e4-4)

Multa para Romário
Por ter demorado 23 dias para se reapresentar

GERAL

Gangue de Brasília	 foram provocadas pelo impacto do acidente. O 	 ao Barcelona. o jogador Romano lera de pagar
O Tribunal do Júri Popular de Brasilia condenou 	 relatório de Spiga foi entregue a Procuradoria de 	 uma multa de USS 77 mil Durante suas "férias
ontem a 16 anos de prisão os irmãos Cláudio e 	 Justiça de Bolonha. tCelso Itiberé —06 1 e) 	 ele teria faturado USS 1.2 milhão em contratos
Alessandro Bandeira, da ciangue de Ilha sem telefone	 publici

pediu descul pas aos com panheiros e torceaores
tarros. Ontem. na Espanna, Romano

adolescentes "Falange Satânica Em agosto de
93. eles espancaram e mataram o estudante	 Moradores da ilha do Governador, no Rio, 	 do Barça" e disse que não se incomoca em
Marco Antônio de Velasco e Pontes de 16 	 ficaram sem poder fazer ligações telefônicas 	 ficar na reserva durante alguns dias (OESP
anos. Mais nove adolescentes são acusados do	 ontem devido a uma falha na colocação de um 	 E21JT 1 e 38/FSP 4 -41JB 241OG 1 e 32)
assassinato —dois estão foragidos (OESP 1 e	 gradil na Linha Vermelha, que perfurou um cabo
Ci/JT 1 e 781F5P 3- 1/06 1 e 8)	 telefônico da Teleq. A ligação das centrais 	 COLUNAS
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Fósseis do Acre
Um grupo de pesquisadores das unrierscades
federais do Acre (Ufad) edo Rio Grande do Sul
(UFRS) encontraram no muncroo de Cruzeiro do
Sul (AC) fóssee de animais pre-nistoricos - corro
tatu gigante preguiça, jacaré tartaruga e
mastodonte ancestral do elefante). Há suspeita de
que pesquisadotes estrangeiros estejam
saqueando as ossadas descobertas na reoiáo,
divisa do Brasil com o Peru. (OESP 1 eA23'JT 1 e
68)

Williams sob suspeita
O professor Marco Soiga, perito responsável
pela analise das im perfeições dos dados
fornecidos pela caixa-preta do carro de Ayrton
Senna, acredita que a caixa pode ter sido
mexida pela Willlams. Frank Williams, dono da
escuaeria, afirmou que as alterações nos dados
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Candidato do PT encerra
Ciclo de Debates "Eleições 94"

Elaborar projetos alicerçados no compromisso democrático e
ampliara participação da sociedade nas decisões do Estado foram os
principais pontos do projeto de governo que o candidato Antônio
Carlos Pereira (PT) expôs no Ciclo de Debates "Eleições 94". O
candidato da Frente Minas Popular (PT/PCdoB/PPS/PSBIPSTU/
PCB/PV) foi o último convidado do Ciclo, promovido pela Assem-
bléia Legislativade Minas Gerais, com apoio do Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares (Cepo).

Antônio Carlos Pereira (PT) disse que são necessárias três
reformas essenciais. A primeira refere-se ao sistemade financiamen-
to, a segunda diz respeito à área de pesquisa tecnológica e a terceira
a uma revolução no serviço público, investindo na profissionalização
e oferecendo perspectivas de uma carreira, melhores salários e
realização profissional para o servidor.

Uma reforma particularmente importante, para ele, é a
institucional. Segundo o deputado, ela deve ser profunda, sem o quê
não há futuro. Por isso, disse, o poder público deve estimular e dotar
a sociedade de instrumentos de participação, recuperando a capaci-
dade de planejamento do Estado. A valorização do Poder Legislativo
é aspecto importante dessa reforma. Antônio Carlos Pereira criticou
a subserviência ao Executivo e disse querer uma Assembléia
Legislativa que discuta, fiscalize e controle suas ações como gover-
nador.

A participação popular estende-se, no projeto do candidato, à
elaboração do Orçamento Estadual. "É um processo penoso e difícil,
mas se não formos capazes de compartilhar com a sociedade a
decisão do que é mais importante, não poderemos cumprir o que
falamos", observou. Antônio Carlos Pereira defendeu a recuperação
do Orçamento como peça de planejamento e disse que vai tentar
mudar o caráter simplesmente autorizativo da lei.

Nesse sentido, Carlão destacou a realização, pelo Legislativo,
das Audiências Públicas Regionais, que, "mesmo com problemas,
foi uma iniciativa positiva". Disse, ainda, que as Audiências devem
ser realizadas com a participação do Executivo e que, nas discus-
sões, a população deve ter informações sobre os recursos disponíveis.
Uma vez aprovadas nas reuniões regionais, deve haver garantias de
que as propostas serão realizadas.

O candidato do PT ressaltou que não é possível desvincular
Minas Gerais do cenário nacional, mas que o Estado tem condições
de fazer uma transformação. "É necessário que tenhamos compro-
misso com políticas emergenciais para a grande maioria de excluídos",
observou.

A última reunião do Ciclo de Debates foi aberta pelo presidente
da Assembléia Legislativa, deputado José Ferraz (PTB). Compuse-
ram a Mesa o candidato a vice pela Frente Minas Popular, deputado
Raul Messias (PSB);o prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias;
os candidatos ao Senado, Virgiio Guimarães e Jô Moraes; o 2°-
secretário, Roberto Carvalho; o líder do PT, deputado Adelmo
Carneiro Leão; o representante do Cepo, jornalista do "Hoje em
Dia", Eliseu Lopes, e o mediador do debate, jornalista do "Estado de
Minas", Roberto Mello.
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EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 13h13min; Alterosa 13h25min;
Record 18h30min; Manchete 19h30min;
Bandeirantes 18h37min e TV Minas
l9hOOmin)
Tema: PRIVILÉGIOS NA FILA

Resumo: O cavalheirismo é elogiável, mas
nem sempre ele é bem recebido. Veja situa-
ções em que isso acontece. Ao mesmo tempo,
conheça um pouco da lei estadual que dá
prioridade a determinadas pessoas, como
deficientes físicos, nas filas de bancos.

Entrevistas: Antônio Marcos Alves, geren-

te de banco

EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Tri-
ângulo 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: PERFIL DO ELEITOR

Resumo: O programa mostra um perfil do
eleitor mineiro para as eleições de outubro.
Serão mais de dez milhões de votantes, entre
jovens e analfabetos. Minas Gerais é o segun-
do maior colégio eleitoral do país, perdendo
apenas para São Paulo.
EMISSORAS DE RÁDIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) 11h40min; An-
tena-1 (FM) 7 horas; Atalaia (AM) 20
horas; BH (FM) 7 horas; Capital (AM)
18h55min; Cidade (FM) 20h30min; Cul-
tura (AM) 21 horas; Dei Rey (FM) 8
horas; Extra (FM) 7 horas; Globo (AM)
19 horas; Guarani (AM) 9horas; Guarani
(FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas;
Inconfidência (AM) em 3 horários:
8h30min, 12h58min e 23h27min;
Transamérica (FM) 7 horas e Líder (FM)
20 horas.
Tema: PERFIL DO ELEITOR
Resumo: O programa mostra um perfil do
eleitor mineiro para as eleições de outubro.
Serão mais de dez milhões de votantes, entre
jovens e analfabetos. Minas Gerais é o segun-
do maior colégio eleitoral do país, perdendo
apenas para São Paulo.
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