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Encontro	
-	 .acontece hoje	 .	 ..	 . .. ........O presidente Agostinho Patrus

participa hoje, em Recife, do 4°	 9h3OmlnEncontro do Colegiado de
Presidentes das Assembléias do	 • Comissão de fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenariobo li) —discussão e votação desate
Brasil. Nadreunião,	 .	 proposiÇoeS si.eitas a apreciação do Plenário
a eleição do coordenador nacional	 •	 ade Saúde eAção Sodal(Plenaririholll)—discussão evotaçãodeduasproposiçõessujeitas
para o período de agosto/95 e	 à apreciação do Plenário e de urna que dispensa esse procedimento
fevereiro/96	 1O hora	 -	 ..	 -

CornissaodeAgropecuana ePolitica Rural (Plenannho 111)—discussaoevotaçaode uma proposição
que dispensa a apreciação do Plenário

Comissão de Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) - discussão e votação de urna proposição que
dispensa a apreciação do Plenário

llti3Omln
Visita do Embaixador do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Donald Keith HaskeH
à Assembléia (Salão Nobre)

14 horas
• Reunião Ordinária Delicerativa (Plenário)

14h30mín
• Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120 (fias, investigar a prostituição

infantil na região Norte de Minas (Plenarinho III) - ouvir o delegado da 22° Delegacia Regional de
Janaába, e o Delegado de Orientação ao Menor Infrator de Montes Claros, João Xingô

• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho IV) * votação de parecer sobre a representação da
Prefeitura de Uberaba contra o requerimento de emancipação do distrito de Deita (ROE ne7O195)

• Reunião da Comissão Especial para, no prazo de 60 dias, conhecer, debater, proporeacompanhar
todas as ações do Governo Federal desenvolvidas no processo de pnvatização da Cia Vale do Rio
Doce (Plenarinho II) - tratar de assuntos de interesse da Comissão

• Reunião da Comissão Especial para emitir parecer sobre a indicação dos professores Pano Newton
de Paria Ferreira e Dalva Cifuentes Gonçalves, para composição do Conselho Estadual de
Educação (Plenasinho IV) - arguição pública dos professores indicados e apreciar o parecer do
relator, deputado João Leite

15 horas
• Reunião da Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto parcial á Proposição de Lei 12.678,

que dispõe sobre a criação de cargos nos quadros das secretarias dos tribunais de Justiça e de
Alçada do Estado (Plenarinho 1V) - eleger o presidente e  vice-presidente, designar o relator e, se
possível, apreciar a matéria

l5hlOnhin
• Rei.uiião da Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto parcial à Proposição de Lei 12.680,

que institui  Cadastro de Beneficiários dos programas estaduais de habitação poptnar(Plenaiinho
IV) —eleger o presidente ao vice-presidente, designara relator e, se possível, apreciar a matéria

l5h2OmIn
• Reunião da Comissão Especial para emitirparecer sobre ovefo total à Proposição de Lei 12.679, que

cria a área de preservação permanente da bacia hidrográfica do no Uberabinha (Plenarinho IV)—
eleger o presidente e o vice-presidente, designar o relator e, se possível, apreciar a matéria

l5h3OmIn
• Reunião da Comissão Especial para proceder a estudos sobre o enxugamento e desativação de

agências e dependências do Banco do Brasil em Minas Gerais (Plenannho 11)—tratar de assuntos
de interesse da Comissão

• Reunião da Comissão Especial para emitir parecer sobro oveto total  Proposição de Lei 12.684, que
dispõe sobre o repasse de recursos tribituários compensatórios a município que abrigue em seu
território unidade de conservação ambiental (Plenarinho IV) - eleger o presidente e o vice-
presidente, designar o relator e, se possível, apreciar a matéria

* Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a e)ústênciade escravidão por dívidas
de trabalho no desmatamentoe produção de carvão vegetal no Norte de Unas (Plenarinho III) —dar
posse ao presidente e designar o relator
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ucomissões

Comissão ouvirá prefeitos de
o

Ipatinga e Caratinga

1

A discussão sobre os pro-
cessos dos distritos de São
Cândido e Cordeiro de Mi-
nas, ambos de Caratinga, que
reivindicam sua anexação à
Ipatinga, levou ontem à reu-
nião da Comissão de Assun-
tos Municipais uma caravana
de quase 100 moradores dos
dois distritos, favoráveis ao re-
querimento de anexação apre-
sentado pelo deputado Ivo
José (PT).

Embora se dizendo pes-
soalmente favorável aos pro-
cessos de anexação dos dois
distritos, o deputado Ivair

Nogueira (PDT), que é o
relator do processo, teve avo-
tação de seu parecer que con-
clui pelo arquivamento adia-
da, para que seja realizada uma
audiência com os prefeitos de
Caratinga e de Ipatinga e com
os presidentes da Câmaras,
para pôr fim à polêmica sobre
a anexação dos distritos.Apro-
posta da audiência e do adia-
mento da votação do parecer
foi apresentada pelo deputa-
do Marcos Helênio (PT), atra-
vés de requerimento apro-
vado.

Para Nogueira, por mais

justa que seja a reivindicação,
ela precisa do consentimento
dos prefeitos dos municípios
envolvidos. A prefeitura e a
Câmara de Caratinga jáse ma-
nifestaram contrariamente,
por meio de ofício, com rela-
ção à perda dos dois distritos
para Ipatinga. No entanto, a
Lei n° 37/95, que dispõe so-
bre os critérios para emanci-
pação e desmembramento de
distritos, não estabelece se a
consulta plebiscitária deverá
ocorrer antes ou depois dama-
nifestação das duas câmaras
legislativas.

Moradores promovem

Os morado-
res de São Cân-
dido e Cordeiro
de Minas ocu-
param o Audi-
tório da Casa,
com faixas e car-
tazes contendo
frases e palavras
de ordem para
sensibilizar os
deputados. Se-
gundo o repre-
sentante da Co-
missão de Ane-
xação, Alcenir Lúcio de Sou-
za, há mais de 10 anos a po-
pulação de São Cândido re-
clama do abandono a que
está sendo submetida.
Alcenir Lúcio disse que o
distrito fica localizado a 80
km de Caratinga, sendo a
maior parte do trecho de ter-
ra. Já Ipatinga, segundo in-
formou, fica apenas a 36 km

de distância dos distritos,
sendo o trecho de terra for-
mado por9 km. Fazendo coro
com os moradores, o verea-
dor de Ipatinga, Samuel
Gomes Lopes (PDT) e o ad-
vogado da Comissão
Interdistntal de Anexação,
Osmar de Andrade, alega-
ram o forte desejo dos mora-
dores dos distritos de São

Cândido e de
Cordeiro de
Minas de fa-
zer parte de-
finitivamen-
te de
Ipatinga,
município ao
qual essas po-
pulações já
recorrem
para o aten-
dimento de
serviços bási-
cos. Os depu-

tados Ivo José (PT) e João
Batista de Oliveira (PSB)
também se manifestaram fa-
voráveis à anexação dos dois
distritos.

Participe do Pómeiro Senimóno 1
de Prevercà do SIress

Ins.crkõesdelal5deogosto

"caravana pro- anexaçao

Moradores dos distritos acompanharam a reunião
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Correio Braziliense	 DF
Li Daliari bate o pé e fica no cargo

Zero Hora	 RS
Desembargadores defendem contratação
de parentes

Estado de Minas	 MG
D Bancos renegociam dividas de dierites

O Popular	 GO
Li Malan mantêm Dailari no Ministério

O.Povo	 CE
Li Dívidas nos bancos atingem US$ 10 bi

Gazeta do Povo 	 PR
Li Cardoso decide manter Daflari no governo

A Tarde	 BA
Li 40 mortos e 200 feridos em bnga porten'a

A Critica	 AM
J Daltari é manado mas, sob intervenção

A Notícia	 sC
O Estado quer negociar dívida de ICMS

Jornal do Cornmércio
	 rr

J Malan segura Dalian no Governo

Sistema financeiro
O ministro da Fazenda, Pedro Malan,
comparece às 10h à Comissão de Finanças
da Câmara, O assunto é o Artigo 192 da
Constituição, que trata da regulamentação
do sistema financeiro.

Inflação
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às
17h30. no Rio, a prirnera previa do Indice
Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de
agosto, referente ao perdo de 21 a 31 de
julho. A Fipe/USP divulga às 11h30, em São
Paulo, a inflação da primeira quadrissemana
de agosto. Leia na Economia

Indústria de transformação
O chefe do Centro de Estudos Tendencrais da
F(W. Fclen fúnçaIw.s , rilivii19A ás 14h nn Rin
os resultados da 11 6 Sondagem Conjuntural
da Indústria de Transformacão. O estudo avalia
o setor industrial e as perspectivas para o
terceiro trimestre.

Telecomunicações no Senado
O Senado vota em segundo turno. em
Brasília, a emenda que acaba com o
monopólio das telecomunicações.

Dividas com a Previdência
A Câmara vota projeto de lei que autoriza
empresas em débito com a Previdência Social
a rolarem suas dividas em até oito anos. O
projeto reduz ainda as multas em 50% e dá

Ao contrário do que era aguardado ontem com
expectativa, o Banco Central não anunciou
nenhuma alteração nas normas de
funcionamento do mercado de câmbio. Na
reunião realizada em Brasíia não houve
definições de iniciativas destinadas a conter o
grande volume de dólares in jetados no Pais. Ftrr
outro lado, o Departamento de Operações de
Mercado Aberto (Dernab) reduziu hgeirarrente o
juro ovemight O dedinio do juro de 4,90'- ,. para
4,89% ao mês foi interpretado com sinal de
tendência para o custo do dinheiro. Nesta
quarta-fera. o Departamento de Operacões de
Reservas Internacionais do BC (Depin) foi
obrigado a fazer seis leilões consecutivos no
mercado de dólar flutuante (turismo) para conter
a entrada em excesso da moeda

anistia aos Estados, Municípios e Distrito
Federal,

Caravana em Brasília
Uma caravana de 500 metalúrgicos do ABC é
esperada em Brasília para protestar contra a
importação de peças.

BB no Nordeste
Bancários e parlamentares do Nordeste
discutam às 10h, no Espaço Cu lt

ural da Câmara
dos Deputados, a situação dos funcionários do
Banco do Brasil no Nordeste, que serão
transferidos nos próximos dias.

Duplicação de estrada
O ministro dos Transportes. Odacir Klein, discute
às 1 5h com uma missão do BID a duplcacão da
Rodovia Flais Bittencourt que la São Paulo à
região Sul.

Investimento no Rio
O governador do Rio, Marcelio Alencar, e o
secretário de indústria e Comércio, Ronaldo
Cézar Coelho, anunciam às 11h, no Palácio
Guanabara, o nome da empresa que fará um
investimento de USS 300 milhões no Estado.

Brasil Pensa
A poluo do ar que castiga São Paulo neste
inverno ê o tema do programa "Brasil Pensa", a
partir das 20h30, na TV Cultura, numa parceria
entre a emissora, o Estado, Unicamp, USP e
Unesp.

norte-americana. De quatro leilões de 'spread"
(de preços de compra e venda de divisas), três
foram efetivados, com o BC adquirindo divisas a
AS 0,935, AS 0,936 e AS 0,930, Em dois leilões
apenas de compra de moeda, o BC pagou AS
0.935 e AS 0.930. respectivamente, O câmbio
comercial manteve-se inalterado, com o dólar
cotado em AS 0:936 para venda Não houve
qualquer intervenção da autoridade monetária
As bolsas ontem fecharam em baixa. A Bovespa
permaneceu movimentando expressivo volume
de moeda - R$ 299 ,252 milhões ou USS
319,714 milhões - e encerrou o pregão a
42.797 pontos, baixa de 0,71 e equivalência a
USS 16,62. No mês, mantém valorização de
10,37%. Na BVRJ, 018V recuou 0,21% e
encerrou o dia cotado a 16.4135 pontos.

MERCADO F7N4NCE1RO

BC interfere no câmbio flutuante

INDICADORES

DÓLAR

Comercial	 Paralelo	 '	 Turismo
02108 R$0.934	 R$ 0.936	 R$0.91	 RS 0,92	 RS 0,90	 P5093
09,'OB P50934	 RS 0.936	 RSO.91	 RS 0,92	 P5090	 P5093
0J08 Coodo Rio deJaneiro	 PS0.90	 PSO,92	 P5092	 PSO,93

VALORES DE REFERÊNCIA	 MERCADO FINANCEIRO
Saiàio mínimo - agosto AS 100,00	 IBOVESPA: queda 0,71%. vol. AS 295,252 milhões
LJlIr mensal - agosto RS 0.7564	 IBVRJ: queda 0.21%, volume AS 29.602 mthôes

Ouro BM&F: (09f0 AS 11,400, aiu 0.18,r—jun o1.6211

	

, ,.BPàs	 (090B 153 di, l55&16.33IPC-Fipe—julho3,72'i 	 CDB Pré: 109/013i 30 dias, 45.30/48,60%
TR Pré 02108)2,2219%	 Poupança: 10/08 3.744%



Restrições adiadas
O BC não definiu ontem medidas de restricão
à entrada de dólares no Pais. Mesmo assim.
sinalizou que elas podem estar próximas,
conforme a expectativa do mercado. O sinal
foi dado por meio de seis leilões no câmbio
flutuante, conseguindo a equiparação dessas
taxas à do câmbio comercial. Para conter o
ingresso do capital especulativo, o BC pode
criar um sistema de recolhimento
compulsório. (OESP B10/JT 1 1/FSP2-31GM
B-1/JB1e15/061e32)

Crédito para agricultura
O governo anunciou ontem que ampliará o
crédito agrícola a taxas mais baratas e os
subsídios bancados pelo governo, Serão
destinados mais R$ 2 bilhões em recursos
para o campo a taxas de 16% ao ano. Os
pequenos agricultores poderão renegociar
50 1/- da divida vencida ou a vencer em 95 por
até três anos. Essa condição era restrita aos
miniprodutores. Também foram liberados pela
Finame mais recursos para investimentos em
máquinas e equipamentos. (OESP 1 e Bl/.JT
7/6MB- 14JJ8 18106 31)

Falências crescem
Os requerimentos de falências cresceram
60% e os pedidos de concordatas 157% nos
primeiros sete meses deste ano, em
comparação a igual período de 94. A
informaoão é da Associacão Comercial de
São Paulo. Desde o inicio do ano foram
registrados 2.956 requerimentos de falências

/ND/CES RPE-ESTADÃO

contra empresas devedoras. A indústria lidera
as concordatas, com aumento de 259,09%
nos pedidos. (OESP 1 e B31JT 71FSP 1
e 2-4)

o comércio,
se algo mudou,
foi para pior

Economista Marczl Solirneo
sobre inadimplênda no setor

Inadimplência nos bancos
Dados da Feriaban revelam que entre 100 mil
e 150 mil pessoas físicas estão inadimplentes
junto a bancos privados. Essa situação é a
pior que o setor enfrenta desde 86 (Plano
Cruzado). O valor total das dividas em atraso
que essas instituições têm a receber é de
IJSS 8 bilhões a USS 10 bilhões. Os
endividados são na maioria da classe média
baixa, (OESP 831JT 1 e 71FSP 1 e 2-5106 1 e
36)

Resíduos de contratos
A regra que impede a cobranca de resíduos
nas prestações dos contratos imobiliários
poderá ser modificada. A afirmação é do
secretário de Política Econômica, José
Roberto Mendonça de Barros, que discute
alteração na regra, criada com a edição da
MPda desindexação, com parlamentares. Ele
afirmou que o governo não quer estrangular a
construção civil. O setor demitiu 1.400
trabalhadores em julho devido ã queda no
lançamento de novas obras. (OESP B1 e
871JT 91F8P2-2JGM A-7)

PreÇOS	 Recursos para fundo
	11307- ^ 	 1O7-(1o14)%	 O fundo de compensao que será criado

0Sil8- 3

	

• ( 3:%	 pela reforma tributá ria poderá ter AS 6

	

09i8- 319%	 aa)e-( ,00j%	 bilhões, na previsão do ministro Pedro Malan
(Fazenda). Esses recursos serão usados para
repor eventuais perdas dos Estados com
incentivos fiscais a exportadores, compra de
maquinário e insumos agrícolas. O fundo será
composto principalmente pelo Imposto de

considerada "tinida". Eles argumentam que a
reforma administrativa é apoda pelos
governadores. (06 1 e 3)

Afinal, quem irianda
no governo: Dailari,

Malan ou
putado Adindo Olinaglia

(PT-SP) sobre permanência do secretáno

Garantias à Petrobrás
O senador Ronaldo Cunha Lima (PMDB-)
apresentou ontem seu relatório sobre a emenda da
quebra do rroncado p , mando
basicamente olexio aprovado pela Câmara e
cumprindo acordo com P- C. O presidente envoi ao
senador,.Ié SaTiey (R1DB-A uma carta se
comprometendo  manter os privfégiris da Pdtrobrás .
O acordo prou pcilênta na M. O senador
Frartalno Pereira (PFL-MG), reiatci'da emenda das
ten'ur6es, pediu a regulamentação de sua
matéria por b ceçrprtareczIicou a atuação de
Cunha Lima. (OESPAl2/JrF,S0 1-1QGM 1 eA-11)

Previdência Social
A Câmara dos Deputados vota hoje projeto de lei
que autoriza empresas em débito com a Previdência
Social a roiam suas dividas em até 96 meses (oito
anos). O mesmo projeto, que será vetado com
urgência, reduzas multas das empresas em %. O
parcelamento do débito será automaticamente
suspenso em caso de iaadimplênaa de qualquer
parcela ou falta de pagamento de contribuicões
devidas, restabelecendo-se a multa em seu
porcentialmáxirro, (F5P1-10)

Fusão de partidos
Lideres doFFR,PPeFTB, que somam 115
deputados e 13 senadores, anunciaram ontem o

de um processo de ftisão que, se concretizado,
será o maior paikia cio Congresso. A união 0 foi
aertada entre o FR e o PP ,totálizando
deputados e 9 senadores. Segundo o ex-deputado
José Dirceu, candidato li presidênca do PT, as
esqu

er
das deverão se unir para poder enfrentar 

	novo parido. O	 lto Paulo Makit (S está
negociando a aliança com dirig

entes do PTB. (OESP
A9/JT5)FSP 1  1-7/GM 1 eA-JqJB 1e4'(Y35)

Caso Banespa
A presidência do Banespa terá de revelar
rntom'racões confidenciais sobre 72 funcionários que
nos últairos oito anos, ocuparam as diretonas e a
presidência do banca A decisão foi tornada pelo
juizegedor Francisco José Galvão Bruno.
atendendo requiscãoaprntaida pela Procuradoria
Geral deJustta cio Estada O Banespa tem preze de

dias para entregar registros, atestados de treqüè'rca
e relação de salários . A prcctxadona instaurou inquérito
para apurar as condiçães em que foram real

iza
das dez

cperaesde err réstirocs. (OESP 1 eAI4fflSP 1-8)

Curtas
• 0xiÓkgOFkxesÍ31 Femrrariesmoireuàs2fiJ

di	 iv Hospral das O'riicas (P).
viimadefalêrtdamúlffpladeórgãos. (Plantão AE)

• OdordoIML detrRv P.9geFcoia
csecr'7tnqre-i#kajemrvter,brode 73a

	

cb e	 k,f*,zter Paia Fo-itcura
rrantere ofab em seedo sd, aeaire de,rvrte.
(JT5iSP1 e1-12,7)
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Geral de Precos (IGP) da FGV ficou em
2,24%. O índice, divulgado ontem, representa
um recuo de 0.38 ponto porcentual em
relação aos 2.62% verificados em junho. Os
precos dos produtos industriais, do varejo e
da construção civil colaboraram para conter a
alta do índice. (OESP 8810M A-E/iS 18/06
37)

Produtos têxteis
O governo não deverá adotar novas medidas
Para proteger a indústria têxtil e de
confeccões da concorrência dos produtos
importados. Representantes desses setores,
que se encontraram ontem em Brasilia,
deverão se reunir com o presidente FI-IC. O
Executivo considera suficientes as ações que
estão sendo tomadas para evitar a
concorrência intemaconal, como redução de
12 meses para 30 dias do prazo de
financiamento para importação de 40
produtos têxteis. (OESP 841FSP 2-9/GM
A-9/06 30)

Calote de Covas
O governador Mário Covas (SP) não está
pagando a energia elétrica que o Estado
compra da Eletrobrás, A dívida de R$ 827
milhões equivale a duas vezes e meia o que
foi obtido com a privatização da Escelsa, a
estatal de energia elétrica do Espírito Santo.
A administração Covas é responsável por
40% do total da dívida de AS 2,094 bilhões
das estatais paulistas. (JB 1. Coluna do
Gaste/lo 2106 4)

Quitação de débitos
A Argentina anunciou ontem medidas para
tentar recuperar entre US$ 1,5 bilhão e USS 2
bilhões em impostos devidos por empresas e
pessoas físicas. Entre elas, a redução de
multa por atraso e facilidade na obtenção de
crédito para pagamentos de tributo. O
anúncio foi feito horas antes do encontro com
representantes do FMI. As medidas devem
ajudar o pais a cumprir acordos com o Fundo,
que impôs como meta a arrecadação de USS
29 bilhões no segundo semestre. (OESP £22)

Importação H) e peio de txportacao (IE)
Malan informou que a receita do II poderá 	 Cuft
chegaraRS7bilhõesporano. (FSP1-10)	 • 0 Tesouro teve doficitdeR$5.'Vmflf75esemia	 31	 9	

julho. O ,çajarjo do,fundoriafismo consumiu R$
Variação 30 ias dos preços em RS de 26 bens e 	 Recuo do IGP	 .	 3.7 b#hões. sendo R$ 1 bilhão de adiantarnnefoservidos companavos e de 1 f pros e tarifas oficiais	 A inflação de julho medida pelo pelo Ind ice 	 de metade do 13salár,o. (FSP 2-1)

INTERNACIONAL

Críticas em Nagasaki
Os japoneses lembraram ontem os 50 anos da
destruçãode Nagasaki poruma bomba atônita com
crloas aos governos da Franca e China, que
pretendem retomar testes nudeaies. O
prirreiro-çnrnistjo Torniichi Murayama disse que,
come chefe de um pais que experimentou a
devasta* atômica. só podia deplorar o relniod das
provas. Apopulão pediu aexiinção dos testes.
(OESP 1eAÍ7jFSP 2-1 11iS 12)

Tensão nos Bálcãs
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Caso Dailari
O presidente Fernando Henrique Cardoso e o
ministro Pedro Malan (Fazenda) decidiram manter
no cargo o secretário de Acompanhamento
Ecenôm, José Milton DeI'afl.a o fim da
rnLaãoda R&eta Eleé sito de passar
iformações pnvilegadasa c ientes de sua ocosultoite,
a íãi Mn il'M*'pi rnm rota nfil , riridA
afirma que ~r D içciaequivalefla a regar-lhe
odreito de defesa. Dallan pometeu procassaro
deputado Mindo ChintjIa (PT-SP) por cabina e
dltamação. (OESP 1. A4 e A5kT&f W 1. 1-4e
1-5,GM1eA-8/JBJe 16fi731e27a29)

Controle de nomeações
O caso [Ilari traz à tona a omissão da legislação
brasileira sobre altos funcionários do governo que,
até o dia anterior à posse, trabalhavam para
empresas privadas ou tinham negócios próprios
fora da administração pública. Ao sair do governo.
estes voltam à iaaltva privada. E o caso de Wnston
Fniiadi, um dos idealizadoresdo Plano Real, do
ex-presidente do BC, Francisco Gros, e do ex-diretor
de política monetária Pedro Bolin. que hojetrabalhaii
em inslflucõesfyianceilias (0ESPA5/J6)

Divergências nas reformas
O PT está encontrando dificuldades para fechar
seu projeto de reforma tributária. A principal
discordância é a possibilidade de parceria entre
municípios e a União para a cobrança do ITR,

Pro
posta recusada pelos deputados ligados aos

agricultores (OESPA10). Os lideres dos partidos
governistas vão propor a FHC que a reforma
administrativa seja priorizada pelo governo e o
adiamento da apresentação da reforma tributária,

GERAL

Conflito em Rondônia	 do Rio, informou que Jorge Luis de Souza, chefe	 • OjuizMaunck Vai/ala. da 2£ Vara Criminal de
Pelo menos 14 pessoas morreram ontem durante 	 do tráfico no local, pagou US$150 mil para a	 Sorocaba (SP). deaetou a prisão temporária
troca de tiros entre policiais e trabalhadores rurais	 Divisão Anti-Sequestro (DAS) libertar Raimundo	 do médiw António Moura acusado de matara
que invadiram a Fazenda Santa Elina, em	 Ivan Mesquita Pinto, o Buda, integrante da	 doméstica Maria Aparecida de Camargo para
Corumbiara (AO), embora haja informacões de	 quadnlha, que havia sido sequestrado por policiais,	 ficar com o dinheiro do seguro. (OESP
que o número pode chegar a 25. A noite, o 	 A informação foi checada e confirmada pela	 C9/JT 7B)
governo de Rondônia divuou o saldo de	 policia Os sequestradores foram mortos durante a
posseiros e dos policiais mortos, além de 50	 libertação de Buda. (JB 1 e26)
fendos. Os sindioalistas falam em 39 vitimas fatais.
A PM cumpria liminar da Justiça para
desocupação do local. (OESP 1 eA26/JT3/FSP 1
el-13/JB1e5,OGle9)

Esquadrão da morte
A Corregedoria da Policia Militar de São Paulo
admite a existência de um 'esquadrão da morte"
dentro da corporaoão. Segundo as primeiras
investigacões, o principal indico é uma agenda
manuscrita de 250 páginas, que contém
informações detalhadas de 509 pessoas acusadas
de prática de cumes, além da menção numa cruz
desenhada: "morto". Há fetos de policiais de
Presidente Prudente (SP). A agenda pertence ao
sargento Indaléssio Costa Rodrigues. (JT 1
e 78)

NEWSPaper
Quinta-feira, 10 de agosto de 1995yA2siT:r,a

vala em Srebrenr, endave rruculrrwio
torrado pelos sérw3s da Bisna (0ESPleA18,jT
1 e 12JFSP2-I1jNYI7

Armas para sérvios
O presidente da Rússia, Bons Yeltsin, advertiu
ontem os EUA de que Moscou armará seus
alados sérvios, apelando para que o Ocidente
troque seus planos de ação militar por ailuções
pd. O pnte 8111 Clinton enviou à Europa
erriÍssárics com idéias dmâts dos EUA para os
Bâbãs (OESPAI8/JT12,

renúncia de Samper para evtar um rnipeachrnent
(0ESPA21JT 12FSP 1 e2-12/JB 1210625)

Curtas
• Um aio &e*7g 737da cem hiaAvtatea

(Guatemala). com 50 passageiros, se
addentou 'ontem em E1&*tdor. Cerca de 50
~as morreram. segundo fontes policiais.
(Plantão AE)

Oriental, ocupada pelos séneos. onde se 	 -	 3. pu..... 0 on tem.m...........
	 motociclistas fez 6 vítimas lata/sem 14	 Editora Mônica Paulada Silva	 cconfrontam tropas do Exército croata. dos	 Chrfp0rurnpra	 meses. (OESP A22!FSP 2-1 1) 	 '- - -	 —

Suborno a policiais
Um traficante da Favela de Anari, na Zona Norte

• Uma bomba explodiu ontem em um jipenuma rua de Montreal (Canadá), matando	 NEWSPaper

O novo foco de tensão nos Bàlcãs é a Eslavónia	 ••,	
duas pessoas. Guerra entre gangues de 	 Coordenador Adalberto W. Marcondes

Defesa da Mata 
Atlântica

O anteprojeto de lei sobre a Mata Atlântica,
apresentado pelo Ibama ao Ministério do Meio
Ambiente, já recebe criticas de vários
governadores, que reforçam o coro dos
amblentalistas O anteprojeto quer substituir o
decreto 750 que protege a Mata Aitânbca,
restringindo em 70% a área de abrangência legal
do ecossistema Pelo novo texto, sete Estados
ficariam com os remanescentes vegetais
desprotegidos. (OESPA261JT 1 e 88)

Combate ao fumo
O presidente 8111 Ointon (EUA) deve anunciar hoje
várias medidas contra o consumo de cigarro entre
adolescentes. Segundo elo, não se pode sinorara
evidência de que o fumo é uma das maiores
ameaças à saúde. Clinton pretende proibir as
vendas em máquinas automáticas, limitar a
publicidade e exig

ir que os compradores
comprovem a idade. (OESP 1 e A24/JT 1 e
881FSP2-121J8 141NYI9

 Cala	

Voto vencido

• O&asil goleou ontem o Japão por 5al.em
Tóquio. gois de Fukuda (contra). Edmundo.
Leonardo. César Sampaio e Sávio. A CBF
recebeu a cota de US$1 milhão. A Seiecão
enfrenta a Coréia.sábado, no úftrmo amistoso
dotinna Ásia (OESP1 eEl/JT'l e 3BJFSP
1 e4-1/JB1 e3OfOG 1 e46)

COLUNAS,"

Opres'dente Fernando Henrique Cairioso foi voto
vencido iv episódio Dal/an. Na terça fera queda o
afastamento ternpoiáro do secretám e foi dormir
com essa io'ésr, Dailari teve um dia para pensar,
consultou advogados e não aceitou a éia. A
decisão da Fazenda foi conhecida ontem à tarde.
Com o sim defl'I.(Cnist.ianaLôbo—OESPl e
Coluna do Estadão)

02Gnipo de Câmaras do Tribunal de
Justiça do Rio deu ontem ganho de causa a
Peló no processo por uso indevido de
imagem pela CBFe Editora Abr( mas
determinou que sejam recalculados os AS
8(1) mil cobrados pelo ex-jogador. (OESP
E21JT 2B/FSP 4-4)

'.'c u_VIiIIU.,UU	 ji/iÂuW ricao,	 • li empresaito oruno aot e acusado deseparatistas sérvios e do Exército da Sérvia. A	 presider rte nestoSamper como c-1 de	 • O governo do Chile divu/qará lista com	 Cristina Gumiero e Penata Stuani 	 encomendarem São Paulo a rrvi'le de um	 Contando nos dedosONU denunciou que soldados bósnios mataram à 	 Cali Nacarta. otmfiDarÉeJosé Nelson Urrego	 quase mil desaparecidos durante o regime	 Colaboradores: Nelson Gilo, Patrícia	 ex-funcionário da industria e atual concorrente. A mais recente avaliacão doPlanafto sobre o futuroqueima -roupa cinco idosos sérvrs que fugiam para a Cáidenasrrendantegaruss 100m corro ntrtirjcão	 militar (1973-1990) e informará onde estão 	 Lara e Rcisãngela Costa
Croácia, Os EUA anunaararn ter bto aérea de uma	 à campanha presidencial. Especula-se sobre poss'rei	 os corpos. (FSP 2.11)	

Ciáud,o flosa eir-cempeão de cydistnoe dono dos partidos c  scgunto: sobram quatro. PT. PFL
da fábrica de biachetas CADTP. Roberto Santos e Sérgio Paes	 . Bruno Cala! nega.	 PMDB e um social-democrata que pode sei-ou nãoRealização: AGËNCIA ESTADO	 (OESP 1 e Cl) o PSDB. (Informe JR
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•comissôes

Diligências vão checar informações
A Comissão de Assuntos Mu-

nicipais aprovou ontem a realiza-
ção de perícia nos distritos de
Tabajaraeltajutiba, em Inhapim,
e no distrito de São José de
Almeida, no município de
Jabuticatubas, para conferência
do número de moradias no nú-
cleo urbano. Os deputados Ivair
Nogueira (PDT), Dilzon Meio
(PTB), Sebastião Costa (PFL) e
José Maria Barros (PSDB) foram
designados para participar das di-
ligências. A Comissão aprovou
ontem ainda o arquivamento dos
requerimentos de emancipação
dos distritos de Fernão Dias, do
município de Brasília de Minas,
apresentado pelo deputado Jairo
Ataíde (PFL), e dos distritos de
Aparecida do Mundo Novo, São
Pedro das Garças e Santa Rosa de
Lima, do município de Montes
Claros, apresentados pelo depu-
tado Gil Pereira (PFL). Esses pro-
cessos tiveram parecer pelo ar-
quivamento em virtude do nú-
mero inferior de moradias no nú-
cleo urbano, comprovado por
meio de perícia técnica.

"Nós não podemos admitir
que recaiam sobre nós mazelas e
equívocos provocados por ou-
tros", desabafou o líder do PTB,

deputado Dilzon Meio, fazendo
referência à "incompetência» de
alguns juízes e prefeitos no enca-
minhamento de informações à
Assembléia, que foi, segundo ele,

Parecer
A Mesa da Assembléia,

com base em parecer da Pro-
curadoria da Casa, aprovado
em reunião no último dia 3,
devolveu à Comissão de As-
suntos Municipais, para a to-
mada de medidas cabíveis,
os processos referentes aos
distritos de Brejo do Amparo,
Cônego Marinho, Nova Es-
perança e Ermidinha, Pieda-
de, Reduto, São Domingos
das Dores, Riacho da Cruz e
Levinópolis. O parecer foi
solicitado pela Presidência da
Casa que precisava deliberar
sobre os requerimentos apro-
vados no período anterior à
vigência da Lei n° 39195. O
documento informa àComis-
são que havendo vários pro-
cessos de emancipação refe-

injustamente alvo de críticas fei-
tas, sobretudo, pela imprensa.
«Essa Comissão", disse ele," tem
a obrigação de avaliar e não de
fabricar documentos".

rentes a um mesmo municí-
pio, apenas os processos dos
três distritos mais distantes
do município remanescente
serão recebidos e encaminha-
dos os pedidos de consulta
plebiscitária ao TRE. Parti-
ciparam da reunião os depu-
tados José Henrique
(PMDB), que a presidiu,
Dilzon Meio (PTB),Cleuber
Carneiro (PFL), Dimas
Rodrigues (PP), João Batista
de Oliveira (PSB), Mauri
Torres (PSDB), Marcos
Helênio(PT),José Maria Bar-
ros (PSDB), Olinto Godinho
(PL), Paulo Piau (PFL),
Anderson Adauto (PMDB) e
o secretário de Estado de Ci-
ência e Tecnologia, deputa-
do Mauro Lobo.

Comissões e1eem oresidentes
O deputado João Leite

(PSDB) foi eleito ontem presi-
dente da Comissão Especial para
emitir parecer sobre o veto total à
Proposição de Lei 12.644, que cria
o Fundo Estadual de Alimenta-
ção Escolar (FEAE) e dá outras
providências (ex-PL 5 1 /95), de au-
toria do deputado Sebastião
Helvécio. Na mesma reunião, o
deputado Durval Angelo (PT) foi
eleito vice-presidente e o depura-
do Bilac Pinto (PFL)indicado para
relator da matéria.

Também foram eleitos o pre-
sidente e vice-presidente da Co-
missão Parlamentar de Inquérito
criada para, no prazo de 120 dias,
investigar a existência de escravi-
dão por dívidas de trabalho no
desmatamento e produção de car-
vão vegetal na região Norte de
Minas. Os deputados Carlos Pi-

-

-

-
menta (PL) e Almir Cardoso (PT) da para a Secretaria de Estado de
foram eleitos, respectivamente, Recursos Humanos e Adminis-
presidente e vice. Nova reunião tração. O deputado Olinto
da Comissão ocorre hoje, às Godinho foi designado relator da
15h30min, para dar posse a Carlos matéria e terá prazo regimental
Pimenta e designar o relator da para emitir parecer. Comparece-
matéria. Compareceram à reunião ram à reunião os deputados
os deputados Antônio Roberto Arnaldo Penna, que a presidiu,
(PMDB), que a presidiu, Arnaldo Olinto Godinho e Antônio
Penna (PSDB), Gil Pereira (PP), Roberto.
AlmirCardoso(PT),MarceloGon-	 A Comissão Especial para
çalves (PDT), Gilmar Machado emitir parecer sobre o veto total à
(PT) e Olinto Godinho (PL). 	 Proposição de Lei 12.673, que dis-

Os deputados Arnaldo Penna põe sobre a permuta de nota fiscal
(PSDB) e Olinto Godinho (PL) por ingresso para evento esporti-
também foram eleitos presidente vo, artístico ou cultural, elegeu,
evice-presidente, respectivamen- ontem, o deputado Hely
te, da Comissão Especial destina- Tarquínio (PSDB) e Alencar da
da a emitir parecer sobre o veto 	 Silveira Júnior (PDT) para presi-
parcial à Proposição de Lei 12.674, 	 dente e vice-presidente, respecti-
que transfere a Superintendência vamente. Para relator da matéria
Central de Pagamento de Pessoal 	 foi designado o deputado Carlos
da Secretaria de Estado da Fazen- Murta (PP).
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.comissões

AL vai discutir privatização
do Banco de Crédito Real
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a plenário

Plenário designa membros de
Comissões EsDeciais

Plenário derruba veto
governamental do PAE

A Assembléia derrubou
na reunião extraordinária de
terça-feira à noite, por 58
votos a 9, o veto total do
governador Eduardo
Azeredo (PSDB) ao projeto
de lei que cria o Programa de
Alimentação Escolar da
Rede Pública Estadual, de
autoria do deputado Sebas-
tião Helvécio (PP).

A proposição de lei, veta-
da em6 de junho pelo gover-
nador, estabelece que o Es-
tado manterá o programa de
alimentação, destinado aos
alunos de creches e de clas-
ses da educação pré-escolar,

do ensino fundamental e vemador Eduardo Azeredo,
da educação especial ma- que terá 48 horas para pro-
niculados nos estabeleci- mulgar a proposição de lei.
mentos de ensino da rede Caso contrário, isso será fei-
pública estadual. O veto to pelo presidente da As-
será agora devolvido ao go- sembléia.

Programa prevê distribuição
de merenda nas ferias

Na execução do pró- ciamento do programa
grama, prevê o projeto, será feito com recursos
serão observados, entre do Fundo Estadual de
outros itens, a universa- Alimentação (a ser criado
tidade do atendimento, por lei), de transferências
a gratuidade da alimen- provenientes de convê-
ração e a manutenção da rijos celebrados com a
distribuição durante as União e de qualquer na-
férias escolares. O íman- tureza.

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou ontem
parecer favorável do depura-
do Jairo Ataíde (PFL) ao pro-
jeto de lei n° 33195, do depu-
tado Marcos Helênio (PT),
que dispõe sobre a apreensão
de veículos oficiais de serviço
e dá outras providências. ou-
tro projeto que recebeu pare-
cer favorável de Ataíde foi o n°
241195, do depurado Marcos

A Comissão de Educa-
ção, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer vai promo-
ver uma ampla discussão so-
bre o funcionamento das ca-
sas de bingo de Minas Ge-
rais, aproveitando a
tramitação do projeto de lei
ri'  260195, de autoria do go-
vernador do Estado, que al-
tera a Lei n° 6763, criando
taxas para a abertura e funci-
onamento das casas de bingo
no estado. A Lei n°6763, de
26 de dezembro de 1975,
consolida a Legislação Tri-
butária do Estado de

Segundo a legislação, os
bingos devem destinar 65%
do que arrecadam para a
premiação, e os 35% restantes
são repartidos entre lucros, ma-
nutenção das casas, percentual
para os clubes e outras despe-
sas. O deputado João Leite
apresentou emenda que de-
termina que, desses 35%, 80%

Helênio, que cria o Fundo
Estadual do Trabalho (FET).
Na mesma reunião, os inte-
grantes da Comissão decidi-
ram indicar o deputado
Arnaldo Penna (PSDB) para
acompanhar o processo de
privatização do Banco de Cré-
dito Real de Minas Gerais
(Credireal). A iniciativa foi do
deputado Carlos Pimenta
(PL), que alegou que a As-

Minas Gerais.
Na reunião de ontem, o

deputado João Leite
(PSDB) apresentou um re-
querimento convidando os
integrantes da comissão go-
vernamental que acompa-
nha o funcionamento das ca-
sas de bingo - que são con-
cessão do governo e só po-
dem ser exploradas por clu-
bes desportivos - para parti-
cipar da próxima reunião.
Esta comissão é integrada
por representantes das Se-
cretarias de Estado da Fa-
zenda e do Esporte, Lazer e

sejam destinados para o fo-
mento à prática desportiva.
Segundo ele, os convidados
deverão participar já da próxi-
ma reunião da Comissão, pre-
vista para quarta-feira que
vem, dia 16, às 9h30, e existe
interesse por parte dos clubes
nessa discussão.

Participaram da reunião de

sembléia Legislativa não po-
deria ficar à margem do pro-
cesso. "Trata-se de importan-
te ação político-administrati-
va do Governo do Estado, que
se presta a transferir para o
setor privado uma organiza-
ção estrutura-da ao longo de
um século e detentora de um
valio-síssimo patrimônio físi-
co e de recursos humanos",
disse Carlos Pimenta.

Turismo (SELT) e da Lote-
ria Mineira. Serão convida-
dos também os presidentes
dos clubes mineiros, para
que seja promovida uma
ampla discussão sobre as ca-
sas de bingo.

A principal preocupação
do deputado João Leite é
saber se os bingos estão real-
mente destinando parte de
sua arrecadação para o in-
centivo ao esporte, confor-
me prevê a lei e razão princi-
pal da regulamentação e au-
torização para funcionamen-
to das casas de bingo.

ontem, além de João Leite, os
deputados Anderson Adauto
(PMDB)—vice-presidente da
Comissão e relator do projeto
- e Gilmar Machado (PT).
Integram a Comissão, ainda,
os deputados Irani Barbosa
(PSD) - presidente da Co-
missão e José Bonifácio
(PSDB).

A reunião ordinária datai
dede ontem nãocontabilizoi
quórum no momento de mi
ciar as votações dos projeto
em pauta. Na mesma reu
nião foram anunciados o
nomes dos integrantes d
duas comissões especiai
constituídas para emitir p
recer sobre as propostas d
emenda à Constituição 819.
e9195.

A primeira, de autoria d
deputado Leonídio Bouças
outros, acrescenta inciso a
artido 63 da Constituição d
Estado. De acordo com
emenda, o "decrer
legislativo" fica incluído à re
lação de matérias do proces
so legislativo. Os membro
efetivos da comissão especi

.1.

ai são os deputados Arnaldo
u Penna, Ajalmar Silva, Elbe

Brandãoe Simão Pedro, pelo
s PSDB; José Henrique e

Antônio Roberto, pelo
s PMDB; Luiz Antônio Zanto
e e Glycon Terra Pinto, pelo
s PP; Cleuber Carneiro ejairo

Ataíde, pelo PFL; Gilmar
e Machado e Almir Cardoso,
5 pelo PT; José Braga, pelo

PDT; Ronaldo Vascon-
o celios, pelo PL; e Dilzon
e Melo, pelo PTB. Já a Co-
o missão Especial criada para
o emitir parecer sobre a PEC
a 09/95, do deputado Miguel
o Martinie outros, que dá nova

redação ao parágrafo 5° do
artigo 157 da Constituição

s do Estado ficou assim cons-
tituída: Miguel Martini,

HelyTarqüínio, Maria Olívia
e Mauri Torres, pelo PSDB;
Bonifácio Mourão e Antônio
Roberto, pelo PMDB; Antô-
nio Genaro e Luiz Antônio
Zanto, pelo PP; Jairo Ataíde
e Leonídio Bouças, pelo
PFL; Marcos Helênio e Ivo
José, pelo PT; Ivair Noguei-
ra, pelo PDT; Ronaldo
Vasconceilos, peloPL; e Mar-
celo Cecé, pelo PTB. A
emenda propõe que as audi-
ências públicas regionais sub-
sidiem também a elaboração
do PMDI (Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integra-
do) e do PPAG (Plano
Plurianual de Ação Gover-
namental) e não apenas o
Orçamento anual do Es-
tado.

Requerimento
deferido

* do deputado Dimas
Rodrigues e outros, solicitando
a constituição de uma CPI para
no prazo de 120 dias investigar
a desapropriação realizada pela

Codevasf na implantação do
Projeto Gorutuba, na região

Norte de Minas

-

Requerimentos
aprovados

* do deputado Toninho
Zeitune, solicitando que seja

formulado pedido ao
presidente do Banco do Brasil,

Paulo Cézar Ximenes, e ao
superintendente do banco em

Minas Gerais, Eustáquio
Wagner Guimarães, do Banco

do Brasil, para que não seja
fechada agência 2322-1,

localizada no município de
Monte Belo e bem como a não-
diminuição do seu atual quadro

de funcionários
* do deputado João Leite,

pedindo que seja encaminhado
oficio ao Ministério da

Aeronáutica e ao Departamento
de Aviação Civil, no sentido de

solicitar aos referidos órgãos a
cessão do terreno ocupado pelo

aeroporto Carlos Prates à
Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte
Em

1

Comissão quer debate sobre
funcionamento dos bingos

Emenda destina parte do lucro
para a prática desportiva



6	 ai informa - quinta-feira

.oradores
Comissão
O deputado Geraldo
Nascimento (PT) falou da
dificuldade de desenvolver o
trabalho proposto pela
Comissão Especial para
acompanhar as negociações
entre o Estado e a Mendes
Júnior. Segundo ele, "o

i:
-w.	 • u

Ordinária (14 horas)
Pi- 330/95

Do deputado Romeu
Queiroz, que cria a
Medalha Presidente
Juscelino Kubitschek.
Discussão em 1 9 turno

Pi- 16195
Do deputado João Batista
de Oliveira, que estabelece
critérios para a implantação

•programação -
TV - CAPITAL
Tema: REFORMA
TRIBUTÁRIA
O governo federal terá o
apoio dos estados para
promover, de forma
gradual, a reforma
tributária. Essa foi uma das
conclusões tiradas do
encontro que reuniu
ministros e governadores
de todo o país, no Palácio
da Uberdade. No
"Assembléia Informa"
dessa quinta-feira, que está
sendo veiculado nas
emissoras de TV da Capital,
o repóter Guilherme
Sudário mostra como o
encontro lepercurtiu
na Assembléia.
Entrevistas: Deputados:
Geraldo Rezende, Maria
José Haueisen, Leonídido
Bouças, Bilac Pinto e Mauri
Torres.

(Globo 13h13min;
Alterosa 1 3h25min;
Record 18h30min;
Manchete
1 9h3ümin; Bandei-
rantes 1 8h37min e
TV	 Minas
1 9hO0min)

TV - INTERIOR

objetivo da Comissão é
fiscalizar o Estado no
cumprimento da Lei 10.863,
que é de vital importância para
o povo mineiro e para o Brasil".
Geraldo Nascimento se
queixou do descaso do vice-
governador, Walfrido dos Mares
Guia, por não atender a

dos centros profissionali-
zantes, previstos no art. 224
da Constituição do Estado
de Minas Gerais.
Discussão em 12 turno

Pi- 79/95
Do deputado Wanderley
Ávila, (ex-Projeto de Lei n°
696192, do deputado José
Militão), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de o titular

Tema:SUBVENÇÕES
SOCIAIS
A distribuição de
subvenções sociais pela
Assembléia Legislativa tem
novas regras a partir deste
ano. No programa
"Assembléia Informa"
dessa quinta-feira, que está
sendo veiculado nas rádios
e emissoras de TV da
Capital, o repórter
Guilherme Sudário mostra
as mudanças efetuadas.
Entrevistas: Beatriz Aguiar,
gerente de Subvenções
Sociais da ALMG.

(Globo Juiz de
Foral 2h54min; TV
T ri á n guio
Uberlândia
12h58min; TV Sul
de Minas Varginha
12h54min; TV Les-
te Governador
Valadares
12h54min;TV Mon-
tes Claros
12h54min; TV
Pontal ltuiutaba
12h54min; TV
Jaguara Araxá
1 2h54min); TV Re-
gional Uberaba
12h, TV Paranaíba

solicitação para prestar
esclarecimentos sobre a
situação da empresa, já que é
representante da Comissão
formada pelo Governo estadual.
O deputado reafirmou o seu
apoio na polêmica discussão da
Secretaria de Meio Ambiente,
mantendo o IEF naquela pasta.

de cartório comunicar às
prefeituras dos municípios
do Estado de Minas Gerais
o nome, o endereço e o
número de inscrição no CPF
ou no CGC do novo ou dos
novos proprietários, após
lavratura de escritura de
imóvel urbano, para efeito
de cobrança do IPTU.
Discussão em 12 turno

U berlândia
18h50min e TV
Tiradentes Juiz de
Fora 1 8h5omin)

RÁDIO
Tema: SUBVENÇÕES
SOCIAIS
Entrevistas: Beatriz Aguiar,
gerente de Subvenções
Sociais da ALMG.

(Altaneira (FM) 20
horas; Alvorada
(FM) 20h45min;
América (AM)
11 h40min; Antena-
1 (FM) 7horas; Ata-
laia (AM) 20 horas;
BH (FM) 7 horas;
Capital (AM)
18h55min; Cidade
(FM) 2Oh3Omin; Cul-
tura (AM) 21 horas;
Dei Rey (FM) 8 ho-
ras; Extra (FM) 7 ho-
ras; Globo (AM) 19
horas; Guarani (AM)
9 horas; Guarani
(FM) 20h30min;
Itatiaia (AM) 21 ho-
ras; Inconfidência
(AM) em 3 horários:
8h30min, 12h58min
e 23h27min;
Transaménca (FM)
7horas e Líder (FM)
20 horas)
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