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Solidariedade	 .acontece hoje
A Tribuna Popular vai sediar	 9 horas	 .	 .
hoje, às 17 horas, uma	 Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
manifestação de solidariedade	 9h30min
em favor do ex-militante do	 * Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) - discussão e votação demovimento Panteras Negras, 	 parecer sobre sete proposições sujeitas à apreciação do Plenário e de outras duas queMumia Abu-Jamal, condenado à	 dispensam esse procedimento
morte pelo assassinato de um 	 • Comissão de Saúde e Ação Social (Plenannho lll) —ouviro superintendente-geral da Fundaçãopolicial, no Estados Unidos 	

Ezequiel Dias - FUNED, que irá discorrer sobre os planos de atuação à frente da Funed.
Discussão e votação de parecer sobre o Pi- n 2 80/95, do deputado Wandertey Ávila (PSDB),
que obriga o Estado a oferecer, no âmbito de sua competência no SUS, formas de tratamentos
alternativos aos tradicionais e de outras proposições que dispensam a apreciação do Plenário

10 horas
• Comissão de Agropecuária e Política Rural (Plenannho III) - discussão e votação de um

proposição que dispensa a apreciação do Plenário
1 Oh3ümin

• Comissão de Defesa Social (Plenarinho li) - discussão e votação de uma proposição que
dispensa a apreciação do Plenário

11 horas
• Comissão Especial para proceder a estudos sobre o enxugamento e desativação de agências

e dependências do Banco do Brasil, em Minas Gerais (Plenarinho II) - tratar de assuntos de
interesse da Comissão

• Comissão Parlamentar de inquérito para, no prazo de 120 dias, investigar a existência de
escravidão por dívidas de trabalho no desmatamento, e produção de carvão vegetal na região

...............Norte de Minas (Ptenaiinho ll)—ouviro subdelegado de Montes Claros, Ivan CollaresdeAguiar
(a confirmar), e a coordenadora Executiva da Comissão Pastoral da Terra, Maria Aparecida
de Souza(a confirmar)

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

l4h3Omin
• Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de

Assuntos Municipaise Regionalizaçãoede Fiscalização Financeira eOrçamentária(plenannho
IV) - discussão e votação de parecer sobre o PI- n 9 343/95, do governador do estado, que
institui as regiões administrativas no Estado de Minas Gerais

15 horas
• Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto parcial à Proposição de Lei 12.678, que

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

l5hl5min
• Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto total à Proposição de Lei 12.679, que cria

a área de preservação permanente da bacia hidrográfica do rio Uberabinha (Plenarinho IV) -
eleger o presidente e o vice-presidente, designar o relator e, se possível, apreciar a matéria

l5h3Omín
• Comissão Especial para proceder a estudos sobre o enxugamento e desativação de agências

e dependências do Banco do Brasil, no Estado de Minas Gerais (Plenarinho li) - tratar de
assuntos de interesse da Comissão

• Comissão Especial paraernitirparecersobreo veto total à Proposição de Lei 12-684, que dispõe
sobre o repasse de recursos tributários compensatórios a município que abrigue em seu
tenitório unidade de conservação ambiental (Plenarinho 1V) - eleger o presidente e o vice-
presidente, designar o relator e, se possível, apreciar a matéria

17 horas
• Manifestação de solidariedade em avorde Mumia Abu-Jamal—solicitação da Central Nacional

de Mobilização da Comunidade Negra do Brasil (Tribuna Popular)
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.comissões

Deputado pede parecer jurídico
à Procuradoria da Casa

e

Foi adiada novamente a
votação do parecer sobre o Re-
querimento n° 143195, do de-
putado Ivo José (PT), referente
à anexação dos Distritos de São
Cândido e Cordeiro de Minas,
ambos do município de

Caratinga, à Ipatinga. Mais de
cem moradores dos dois distri-
tos voltaram a ocupar o Auditó-
rio da Casa, onde estava sendo
realizada a reunião da Comis-
são de Assuntos Municipais e
Regionalização da Assembléia,
para buscar o apoio dos deputa-
dos. O relator do processo é o
deputado Ivair Nogueira
(PDT).

O pedido de adiamento par-
tiu do deputado Ivo José, que
pediu um parecer à Procurado-
ria da Assembléia sobre o art.
30 da Lei n° 37/95, referente à
Alteração de Limites
Intermunicipais. O dispositivo
não esclarece se a aprovação
das Câmaras Municipais com
relação aos pedidos de anexa-
ção deve ocorrer antes ou de-
pois da consulta plebiscitária. A
Procuradoria tem até a próxima

quarta-feira, dia 23, para apre-
sentar parecer jurídico sobre o
assunto.

Embora a reunião tenha
transcorrido em clima de tran-
qüilidade, os moradores de São
Cândido e Cordeiro de Minas
reagiram com palavras de or-
dem e vaias ao pronunciamento
do presidente da Câmara Mu-
nicipal de Caratinga, Darcy da
Silveira. O vereador disse que,
mesmo reconhecendo a reivin-
dicação dos moradores dos dis-
tritos, o Legislativo municipal
já rejeitou, por unanimidade, o
pedido de anexação dos distri-
tos à Ipatinga. "Não somos con-
tra o desenvolvimento, acho que
no futuro eles podem até re-
querer a emancipação de
Caratinga, mas a Câmara tem
que ser respeitada e ouvida",
alegou Silveira.

Moradores reivindicam
anexação à Ipatinga

Prefeito de Caratinga não
comparece à reunião

O prefeito de Caratinga, interferir na articulação desse
Dano da Anunciação Grossi, movimento, mas reconhecemos
que também era aguardado para que ele é legítimo", disse o pre-
participar da reunião, enviou feito. Nessa mesma linha se
oficio comunicando a sua im- posicionou o presidente da Câ-
possibilidade de comparecer ao mara de Ipatinga, vereador
encontro. No documento, o pre- Francisco Bouzada. O vereador
feito pede o arquivamento do fez um apelo aos deputados da
requerimento, com base em Comissão, pedindo sensibilida-
decisão anterior aprovada pela de aos parlamentares com rela-
Câmara do município. Ele des- ção ao desejo das populações
tacou ainda que, na última dos distritos.

	

legislatura, Caratinga já teria	 José Cordeiro de Oliveira,

	

perdido outros cinco distritos, 	 do distrito de Cordeiro de Mi-
Já o prefeito de Ipatinga, nas, e Leonardo Oliveira, de

João Magno de Moura, citou São Cândido, alegaram que
pesquisa recente realizada em Ipatinga já é há algum tempo
Ipatinga, segundo a qual a po- um escoadouro da produção
pulação do município se mostra agrícola e de mão-de-obra dos
favorável à anexação dos distri- distritos. "Caratinga não faz
tos de Cordeiro de Minas e São parte do dia-a-dia do povo de
Cândido. Magno de Moura dis- Cordeiro de Minas", defendeu
se que o acréscimo irá provocar Cordeiro de Oliveira. "Não há
alguns ajustes no município, como retroceder", conclui o re-
pois a área de abrangência se presentante da caravana de São
tornará maior. "Não queremos Cândido.

Deputados
pedem prazo
regimental

A votação dos pareceres
sobre os Requerimentos de
n° 42195 e n° 148195, que
encaminham documentação
para emancipação dos distri-
tos de Perpétuo Socorro,
Juréia e Santa Cruz de
Aparecida, respectivamente,
e de n° 179195, que encami-
nha documentação para ane-
xação do distrito de São Se-
bastião da Barra, do Municí-
pio de lapu, ao Município de
São João do Oriente, foi adi-
ada, em virtude do pedido
de prazo regimental feito pe-
los deputados relatores dos
processos. Participaram da
reunião os deputados Ivo
José (PT), Marco Régis
(PPS), Dilzon Meio (PTB),
JOsé Henrique (PMDB),
Sebastião Costa (PFL), Ivair
Nogueira (PDT) e Antônio
Roberto (PMDB).
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O ESTADO DE S. PAULO OESP Agenda de FHC 	 Brasília, uma reunião com analistas do

J BC quer garantias para reabrir banco 	 O presidente Fernando Henriaue Cardoso 	 mercado de capitais de todo o Pais.

Inflação
A Fundacão Getúlio Vargas (RI) divulga o IGP-1 O
de agosto.

Evasão de ICMS
A CR da Assembléia Legislativa do Rio que
apura a evasão de ICMS sobre petróleo e
derivados realiza, às 14h30, uma acareação
dos envolvidos, que são os presidentes das
grandes distribuidoras de combustíveis.

Brasil-Alemanha
O ministro das Relacões Exteriores, Luis Felipe
Lampreia, e o governador Mário Covas
participam da abertura do Simpósio
Brasi-Alemanha, em São Paulo.

Negõcios na Internet
O primeiro seminário Mercosul sobre Internet, a
partir das 9h na Fsc, em Florianópolis (SC),
discutirá segurança, navegação, propriedade
intelectual e negócios na rede. Leia mais

Verbas do Finame	 na Geral
AFinarne, subsidiária do BNDES, anuncia às 	 Mercosul e tributação
14h30, no Rio, mudanças nos financiamentos à 	 O ~rio de Planejamento, André Franco
produção de máquinas sob encomenda para que 	 Montoro Filho (SP). fala sobre mercados regionais
a indústria nacional se tome mais competitiva nas e globalização da economia e também sobre a
concorrências internacionais. 	 construção de um centro de negócios do Meronsul

em São Paulo. Será durante o seminário Mercosul
Analistas no BB	 e Tnbutacão", a ser realizado na Avenida Juscelino
O Banco do Brasil promove às 17h, em 	 Kubiischek. 1.830 (Se,

MERCADO F7N4NCEIRO

Permanência de Loyola acalma mercado

O mercado viveu uma quarta-feira de	 instituição. Magalhães negou ontem a
expectativas e, ao final, pôde respirar aliviado, 	 existência dc, documento. No entanto, há quer,,
O presidente do Banco Central, Gustavo	 diga que o mercado pode se comportar de
Loyola, ieceu kJo o dFXI IO do rirunisliu dci	 For rira rirais cu1elosa ainda até ter certeza de
Fazenda. Pedro Malan, e após muitas	 que não há riscos de reviravolta neste cenário.
conversas decidiu permanecer no cargo.	 No mercado de ações, as bolsas de valores
seguido por sua diretoria, O comando do BC 	 fecharam em afta A Bovespa girou R$
se posicionou contra a solução de 	 312,617 milhões (US$ 331,86 milhões) e 
"esladualizai' £errrpoiauuciriierute o Banco 	 índice Fechou o dia corri alta dei 83%, sendo
Econômico, decidida pelo presidente Fernando	 cotado a 42.233 pontos com equivalência a
Henrique Cardoso na terça. Em contrapartida. 	 US$ 16.30. Na Bolsa de Valores do Rio. o
Loyola exigiu que não fosse colocado dinheiro	 IBV avançou 0,86 1/o alcançando 16.140
público no banco e pedidas garantias reais do 	 pontos Durante os negócios, em sua maior
governo da Bahia e também que o senador 	 parte no período da manhã, foi possível
Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) 	 verificar a afta das taxas de juros e o interesse
apresentasse o dossué que conteria denúncias	 dos bancos em reduzir posições vendidas"
de irregularidades contra dirigentes da	 no mercado de câmbio.

INDICADORES

D&AR
Comercial	 Paralelo	 Turismo15/08 R$ 0.940	 RS 0.942	 RS 0.92	 RS 0,93	 R5 0.91	 RS 0,9416/08	 R$ O.940	 RS 0.942	 RS 0,92	 RS 0.93	 R$0.91	 R$ 0,94

16106 Coiaodo Rio deJaneiru 	 S0.92	 PSO,II2	 S&23	 3O.94
VALORES DE REFERÊNCIA 	 1	 MERCADO FINANCEIRO

SaJio mínimo - agosto 	 R$ 1.00	 IBOVESPA: alta 1.61*. vol. R$ 312.596 milhões
Ufir mensal - agosto	 P507584-IBVRJ: alia 0.*. volunie P538270 milhões
tor'	 Ouro BM&F: (16;08) P5 11,410, queda 0,70*—junh	-	 1.82-,Í 	 DBPósTR: (1a'08) 153 dias, l6,2016,50v.
IPC.Fipe— 1 quadnssenianosio 	 3:381y..	 CD8 Pré: i108i 30 dias, 50.60/50.97
TR Prê (108)	 2.3492*	 Poupança t16108) 3,4605*
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participa as 12h, no Palácio do Planalto, da
assinatura do convênios para a constrwão de-
casas populares e obras de saneamento básico
nas Reges Norte e Nordeste com recursos do
FGTS. As 20h50, FHC chega ao Rio, onde
participa da abertura da VII Bienal do Lio no Hotel
Copacabaria Palaos,

Governadores em Brasília
Governadores de vários Estados chegam a Brasilia
para receberdo ministro José Sena
(Planejamento) liberacão de recursos para
programe de hablação. Em seguida, eles discutem
como presente Fernando lbnrique a reforma
administrativa.

Eleições ria Firjan
O empresário Eduardo Eugênio Gouvêa será
eleito presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Finai,), encabecando
chapa única.

-, -	 -.-.	 -	 -	 --	 -	 :------------------ 	 --	 -



Assentamento em Rondônia
O presidente do Incra, Braslio de Araújo Noto,
prometeu assentar, até o final do ano, as famílias
de sem-terra alojadas em Colorado do Oeste, em
Rondônia. O governador Valdir Raupp declarou
que não ttrrn valor as investigações tetas pela
Ordem dos Advogados do Brasfi (OAB) e pela
Comissão da Pastoral da Terra (CPT), que
apontam o governo estadual como o principal
responsável peta morte dos sem-terra em
Corunibiara. (OESPA23iFSP 1 e 1 -1)

Refugiados no Brasil
O presidente Fernando Henrique Cardoso
autonzou o governo federal a iniciar consu ltas aos
Estados para o recebinrto de refugiados da
ex-Iugoslávia, sob a coordenação do ttamara. A
ONU consuttou o Brasil sobre a possibilidade de
acolher 5 mil pessoas. (Befrra Bemairies — FSP3-1)

Vacina contra esquistossomose
Pesquisadores americanos desenvolveram uma
vacina que pode prevenir a esquistossomose.
doença que afeta 13 milhões de pessoas no Brasil.
Em arugo ria revista inglesa Natura os
pesquisadores explicam como uma vacina
composta por ovos do parasita Schistosorna e a
substáncia nterieticina-12 reduziu os danos
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Ancestral humano
Cientistas do Museu Nacional do Quênia
anunciaram a descoberta no pais de fósseis
datados de 4 milhões de anos que seriam de um
antepassado dos humanos, o Auslrakopsthecus
anamerisis. O ancestral andava sobre os pés o
tinha as mandíbulas semelhantes às de um
macaco. (OESP 1 eA21FSP 1-16/JB6,'NYT)

Rota da droga
A Policia Federal constatou que a Conexão
Nigeriana está usando europeus no lugar de
africanos para o transporte de drogas. Nos últimos
quatro meses, foram presas 23 jovens europeus, dos
quais 11 ingleses, no Aeroporto lnterrel do Ria.
A droga é comprada ria Bdwã e distribuída na Atrca
e 

em 
Amsterdã (Holanda). de onde segue para

outros paises europeus. (JB 1e20)

Preço da Internet
A Rede Nacional de Pesquisas (RNP) corneça em
setembro a comercializar o acesso a empresas
interossadas na rode de ccnrputaiores Internet Os
preços 	variam deacordo coma
capacidade da linha. Custarão de P51800 (64
kbits's) a R$ 22 mil (2 megahits/s). (F$P 1 e
2-3)

Greve de tanqueiros
Teruvriou ria madrugada de hoje a greve (te
advertência dos tanqueiros do Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Bahia. A paralisação durou dois
dias. O Departamento Nacional de Combustíveis
concedeu aos caminhoneiros o reajuste
reivindicado de S2% no valor dos metes. A greve
deixou 70% dos postos do Rio de Janeiro sem
combustiveis. Segundo o sindicato dos tangueiros,

Curtas
• O Grémio dispotará com oNacíchatdeMedellí-r

a final da Taça LMerfadores da Aniér. O time
gaLcho ganhou do EmeIeopor2 aoàntem, em
Porto Alegra ONacronarerv.eu o RiverPlate

r8 a? nos pênaltis. (Pntão AE)
• Os carteiros de São Patflo anunciaram que

entrarão em greve a paø.lr da zero hora de
hoje. (Plantão AE)

• O alemão Mic lia ei Shurrrachen será oovo piloto
da Fenari nas íamporada,sde 199.6è97da
Fórmula 1.0 francês JeAÍAlesi o 'substiMrá na
Benetton. (OESP E8/JT"'e 3B/FSP 1 e 4-4)

COLUNAS	 : •.

Isonomia
A determinação do goverrro'ertr querer garantias
da Bahia para permitira desàpropnaçáo do
Banco Econômico pode dar-urna gomada. A
exemplo do Banespa e do Bane!, a Lindo pensa
em liberar o banco do cvmputsózio, oquetexina
então somente R$400 milhões de capitalização.
Caso este seja o caminho eçdihklo, a reação do
mercado financeiro será vioita. (Sonia Racy —
Direto da Fonte/OESP) 	 -	 -

Porta-voz
O prograiria "A Voz do BrasiT da Rádiõbi-Js,
passará a ser transmitido para os Estados Unidos.
A pedido da colônia brasileira lá resjcjejite, o
presidente da estatal, Mauriio Ferreira Lima,
rriarcxxj para ia de setembfqo inicio das
transmissões, que sesso feitas porduas emissoras.
A Rádio da Amazônia eaRiIo Nacional.(OG 1 e
Zózinlo)

causados pela doença em carnundongos. (OESP	 a situação deverá estar totalmente normalizada a
1 oA23'FSP 1 c 1-l6/JB6)	 partir desábado. (PlantàoAE)

Garantias para Econômico
O BC não suspenderá a intervenção do Banco
Econômico enquanto não receber "sólidas
gararrtias de RS 3 bilhões. o que equivaleria ao
rombo do banco. O presidente Fernando
Henrique irritou-se com a reação negativa ao
acordo com o senador António Carlos
Magalriaes (PFL-BA) para salvar o banco. FH
ançou uma ofensiva para provar que o governo
não capitulou ao aceitar a desapropriação do

çonômiCO pelo governo da Bahia por causa de
ameaças de ACM. O presidente prometeu não
dar mais nenhum centavo" para o salvamento
do Ecor. ômico. (OESP 1 e 61 a 69, 1J7 1, 6 a
8/FSP e 1-22 1-1O/GM 1 eB-1 aB-4/JB 1. 11,
1210G 1 e22)

Loyola fica
O presideite do 60. Gustavo Loyola, decidiu
permanecer no cargo. As reuniões para dissuadi-lu
da id6a de sair do banco kim até às 4horas da
manhá de ontem. Loyola encaminhou carta ao
ministro Pedro Malan (Fazenda) solicitando que o
governo cidja do senador ACM a apreseritaçào do
dosê de acusações que teria contra o BC. ACM
negou possuir o documento. No dia da
role rveno. R$ 500 milhões foram sacados do
banco baiano. (OESP 1,830 86/JT 1,6 a &FSP 1
e 1-2a l-TÜ'GM 1 e 8-1 a B-41Jf3 1 e 71!0

e 24)

Recursos da Bahia
O governo da Bahia não pretende investir seus
recursos ria recuperação do Económico. O
governo quer R$ 1,8 bilhão, em dinheiro, para

ÍNDICES FIPE-ESTADÃO
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levantar a intervenção. Ou seja, 1 ,S bilhão para
reequilibrar o patrimônio e mais R$ 250 ou 300
milhões para radequar a instituição ao Acordo
da Basileia. O presidente da Câmara, Luís
Eduardo Magalhães (PFL-BA), disse que o R$
1,00 usado na desapropriação será tudo o que a
Bahia vai gastar na operação. A ideia é
mobiti7ar a sociedade baiana a depositar na
instituição. (OESP 1, 83 e 87/JT 1, 6 a 8/FSP
i-6!GM 1 08-1 a B-4.'J8 12)

Um real é tudo
que a Bahia vai
yastar no

Deputado Luis Eduardo Magalhães
(PFL) sobre investimentos no Econômico

Governo enfraquecido
O governador Mário Covas (SP) reconheceu
ontem que o governo saiu enfraquecido do
episódio Econômico Ele voltou a reclamar do
tratamento diferente que o governo deu ao caso
Banespa, sob intervenção desde o final de 94. A
rolagem da divida do banco paulista custa R$ 40
milhões ao Estado por dia. O Banespa não
conseguiu aumentar a captação de recursos,
permanecendo com rombo de R$ 6 bilhões.
(OESP H7,1JT 61FSP 1.10,003)

Superávit na balança
Pela primeira vez desde outubro de 94, a
balança comercial apresentou superávit de US$
2 milhões. O Pais exportou, em julho, US$4.004
bilhões e importou US$4.002 bilhões. O
superávit de julho é 99,84% menor que o
registrado no mesmo mês de 94 (USS 1,224
bilhão). O déficit de janeiro a julho foi de USS
4,265 bilhões. (OESP 1 e BIOiJT 1 e 9/SP 1 e
2-1/GM 7 e A-3/JB 1 51O 28

Recorde de dólares
O volume de entrada de capital estrangeiro rio
Pais em agosto já é superior ao registrado em
julho. Em apenas 15 dias, o saldo cambial
chega a USS4,095 bilhões. Em lulho, o saldo foi
de USS 3,970 bilhões. A entrada liquida do
mercado de cãmbio na terça-leira, três dias
úteis após o BC ter elevado o IOF, foi de USS
501.58 milhões. (06SP 810)
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queda de 3,9% no segundo trimestre em relação
aos primeiros três meses do ano, informou
ontem o IBGE. A queda na atividade
concentrou-Se na indústria (7,5 A retração do
segundo trimestre não impediu, que,'eprimeiro
ano do Plano Real, a economia crescesse 7,8%
e a renda por capita se elevasse 6,3%.
(OESP 1 081 1/JT 91FSP 2-3!GM 1 e A-5i'JB
e 14)

Compras no cartão	 -
O número de transações com cartão de crédito
caiu em julho pela primeira vez desde 93. No inês,
o uso do cartão teve queda de 0,94% cm
cumparação a junho, segundo a associação do
setor (Abecs). O volume de negócios diminuiu
3.469'e. O presidente da Atie, Nifton Vo disse
que a queda se deve aocafllamentode cartões
inadimptenles Na rede de re'endedores de
carros, a inadimplência está ãntre 10% e  2%.
(OESP BI 1IJT 1 e 9)

Lucros de empresas
A maior parte das grandes empresas teve lucros
no primeiro semestre deste ano, em
comparação a igual período de 94. O balanço
da Ceva] mostra lucro de 37% com
crescimento de 60.5% no período. A CSN
faturou R$ 1.018 bilhão nos 'primeiros seis
meses do ano, cerca de R$ 0 milhões acima
do faturamento no mesmo panado do . ano
passado. A Brahma teve ganhos de R$. 98,124
milhões. A Ericsson e a Eletropaulo registraram
prejuízos. (OESP 813)

PIB mexicano em queda
O P16 do México caiu 1 0,5&entre abril e junho
deste ano. em relação ao mesmo período em
1994. A queda foi causada pela recessão
econômica resultante da crise financeira que
explodiu em dezembro. O governo esperava urna
queda de 3,9% no segundo trimestre. A recessão
pemliliu, porém, um superávit oiçarnentãrio de
302% (cerca de IS bilhões de.pesos), pois os gastos
do governo dinr*am 8% era seis meses. (0SP
820'JT9.fSP2-21J8 14)

Curta
• O Bradesco foi o banco mais lucrativo cri 94,

registrando lucro de mais de meio bilhão de
dó/aras, segundo o Datafolha. O Boa Vista ler

20	 iuiio	 1	 16	 o mais rentável, obtendo 69,5% de
Variaçao €m 30 mas dos preços em RS de 26 cens e 	 Redução do P19	 rentabilidade sobre opatrirnõnio. (FSP.
serrioc cc'etjtçvos e de 11 preços e ia4las oftciaus 	 O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve 	 Caderno FolhaSOO)

INTERNACIONAL

Cintem. 	 ,	 -	 ,,,...,
retomou o território da rrajifla. 	 centenas	 ,u,eo ---oi arnencano ui.	 cvuc ULJI,MJ
de habitantes da área rural de Dtjbrovnik 	 homicko, retirou ontem a pgr'l prdia o
procurararn refúgio na cidade para escapar dos 	 afastamento do juiz Lance lue-oriduzo
aiarues sérvios. (OESPA 17SP 2-&OG 19)

	

	 julgamento. A esposa de Ito ; Margaret Yortç capitã
da nolcia de Los Anaeles, havia sido ofendida pela

Furacão Félix
Nove Estados da costa leste dos EUA se
preparam para a chegada do furacão Féhx, que
deveria atingir a Carolina do Norte na madrugada
de hoje (quinta-feira). Cerca de 200 mil pessoas
deixaram as ilhotas Outor Banks, administradas
por este Estado amereano. Apesar de todos os
cuidados da população e das autoridades. o Fêlix
considerado pelos es

peci
a listas como um furacão de

categoria 1, co seja, da intensidade minimo. (OESP 1
eA2IIJT 72'FSP 1 e2-Q'JB 7.0G21)

Caso Simpson
A promotola que trata do caso do ex-astro de
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Desgaste político	 Cãrnara. Ele está ndo'vestigado pela Receita	 Conexão Cumbica'
O acordo que resultou na esladualização do 	 Federal sob suspeitado sonegação de impostos e A bancada cio Acre no Senado pediu ontni aos
Banco ECOnómicO gerou um desgaste no governo 	 de tráfico (te influência. Dlan será substituído 00 	 ministros Nelson Jobim (Justiça) e Pedro Malan
e r1-pi a lista de recues pela necessidade de ner CO PelO Secretário de POI03 Econárnica. José 	 (Fazenda) escedmenlos Sobre a apreensão da
uma base paa11errn)9daao ptcessoda 	 Roberto Mendonça de B2JTOS, que vai acumula as Boeing 727 da empresa Marinud Camety & Cia

funções. (OESP 1 eAlO.'JT 1 e5vSP 1, í-12 	 Lida deproprledadedo governador 1eirCamety
1-13iGM 1 eA-61i5 1  I3 1019 1026)	 (AC). O avião foi retklono dia 6noAeropontodeFcniro Nerxe demorou paia ter noção do estxac

causado pelo eoisidioe passou a se pr rrn o
~e da rrramdo a&açâo. A i 	 Há muito	

Curíbica, em Guarulhos (SP), ob sota de

	

o nao	 contrabando. "Açornunidadeé-novarnealevílima
ssaodogomoacr1ecuei'n meio às	 via presidente	 do desgoverno" disse o deputado Nabor Jijúor

arneaçasdo senador Antônio CalosMagatiàes 	 tão frouxo"	 (PMDB). Se for carnprovadq e envolvimento de
(PFL-BAidedenrosdretoiesdo BC. Em prol da	 Luis Inácio Lula da Silva sobre a 	 Orleirnocaso, aAsserrtlé pretende abrir
retoma. FHC cedeu no caso da Pie iôridaej 	 posição de FHC no caso Económico processo de impeachment (OESPAI1/Jr3)
para 97a reforma tr(CSPA6(/7 1.6a8!FSP	 Marinha contra indeiiização1-Se 1-9ft3M 1 e B-3QB 3033 e23) Emenda do petróleo 	 O roiristro da Marinha. 'nitante Mauro César
Criticas a FHC	 O relator da emenda que quebra o monopóio do 	 Pereira, cnliceii ontem o paqamerflodeienização
Os governadores Márlo Covas (SP) e Eduardo 	 peólec, senador RctialdoCurtia Lima (PMDØ-PB), 	 para as lamías dos desaparecos pccos durante
Azerede 3) crtiraramFHC em relação ao Caso 	 xido.i para tetça-feiaa apreciaãode seu parecer ria 	 o regime militar. Quem ~'Sabia podia se
Eaxirxix» Co'as comparou oüamerrto dado ao 	 Comissão de Ccreçâo deJustie após Perceber	 rnJc'a(, afirmou o rinsfroque adrrea
banespa, sob rnterverão há sete meses, e lembrou que sua decisão de rr'anter na tegraotexto aprovado emissão dos atestados de Óbeo dos desaecidos.
cae o banco paista Comercial tadm sofreu	 na Câmara irrçrá a rogur14oda proposta 	 Segundo ele, a reabertura do tema tem provocado
intervenção e não teve os mesrrros,lxt4tigps. isso	 por intermédio de lei complementar. Cunha Lima se	 mal-estar entre os rniWares. FSP 1-1444f 1 e
ri,tu austiça M parte (lo gc,,'enxf, ironizou. O 	 disse satisfeito com os termos da carta-conVciTllsso 	 A. iOíJB 1e503 te 7)
presidente do PT, Luiz Inácio Lutaria Silva, calcou a 	 de FHC. que giearle os ~s da Peltobrás.	 -
posiçãodeFHCdese'stÁeidinaraosteressesdos (OE$PAti/JSP1-8Lk3OG4) 	 Lei de marajás

O qovemadorMand Covas ($DBYàfr11oo ordemcoroneadapddicabeian",reseaoseriador 	 Lei dos PartidosAntonio Calos Magalhães (PFL-BA). (JT 1 e 6JFSP	 que rãD considera justa a leitpe'pe~ ao
1-9e 1 . 7 i 4 303 3)	 A Càrnaraicxi parda próxima semana a votação	 secretário deJustia e Defesda Cidadania, Betsário

da Lei dos Partidos Políticos; que traça regias de 	 dos Santos Junior, receber salárioeRS 10,8 mil,
Demissão de Daliari	 funcionamento partidário. Segundo  prc4eto, apenas quase o dobro de seus sogás. Desde sua posse,
A situação no Congresso ficou ainda mais tensa 	 os pedidos que obtiverem 50/. dos votos nacionais; 	 Covas vem tomando medidas de contençâo de
com o pedido de demissão do secretário de 	 em pelo merros nove Estados terão dreto a ter 	 despesas. Ele determinou o ccite de benetaos
Acompanhamento Econômico, José Milton Dauari. 	 klerarça noCoresso. Se aprovada a ciausula 	 extraordinários e mandou rivestiar possíveis
apresentado durante seu depoimento na	 apenas dito dos 18 parIdos da Câmara se	 irregularidades envoreloprtxaraloes de
Comissão de Fiscalização, Controle e Finanças da	 enquadrariam nesta regra. (OESPA 1 1/JT5)	 autarquias. (OESP 1 eAl5/JT3)

GERAL	 -	 -

Estado de emergência
O preside ite da Colômbia. Emesto Samper, que
enfrenta uma das mais graves crises políticas do
pais, decretou ontem estado de emerência por 90
dias para conter a ~dada violência praticada
pelos cartéis cio narcotráfico, das guerrilhas de
esquerda e dos grupos paramilitares de direita. O
comandante das Forças Armadas, general
He'narido Camilo Zuõiga, desmentiu rumores
sobre a criação urna junta militar para tornar o
poder. (OE.SP 7 eAl8/JT 1 e 121FSP 1 e2-1O.'JB
1 o 7,0G21)

Ofensiva croata
A Crcácia está concentrando tropas perto da
coaoe croata de Dubrovnik e poderá lançar hoje
urna ofensiva para desarticular posiçües de

rtthana dos rebaldes Sérvios, que passaram a
bombardear a cidade logo que o exército croata

principal testemunha da acusação. o que poderia
influenciar a decisão do juiz. (OESPAI TJT
12'FSP 2-9,12 7/0020)

Curtas
• Um caco-bomba supostamente instalado pelo

grupo separatista bascoETA explodiu hoje e
destruiu pano do quartel general da guarda
civil de Arnedo, provLncia.de La Rio,ra
(Espanha). O atentado qausou ferimentos
favos em 40 pessoas. (Plantão AE)

• A China realizou hoje o segundo tesle nucJar
subterrâneo do ano, segundo o Ministério das
Relações Exteriores (Plantão AE)
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•comissões

Comissão faz debate sobre
taxação dos bingos

Ficou adiada para hoje,
às 10h15, a votação do pare-
cer sobre o PL n° 260/93,
que altera a Lei n° 6. 763/75,
que institui a taxa de expe-
diente sobre os bingos e si-
milares. O projeto está em

A Comissão de Meio Am-
biente aprovou ontem re-
querimento do deputado Iva
José (PT), que solicita a rea-
lização de um debate sobre
política agrária e preserva-
ção ambiental. O encontro,
solicitado pelo deputado a
pedido da Amda, tem o ob-
jetivo de ouvir os represen-
tantes do Incra, IEF, FEAM,
Fetaemg, CPT e Centro de
Conservação da Natureza de
Minas Gerais. Na mesma
reunião, foi aprovado reque-
rimento do deputado
Ronaldo Vasconceilos (PL),

em que pede a presença do
representante do Centro de
Assessoria Industrial para o
Meio Ambiente, Romeu
Scariolli. Também aprova-
do requerimento do deputa-
do Carlos Pimenta (PL), no
qual solicita a presença do
presidente do IEF para pres-
tar esclarecimentos sobre
denúncias de corrupção na-
quele órgão. Participaram da
reunião os deputados
Ronaldo Vasconcellos (PL),
Wilson Trópia (PV), Ajalmar
Silva (PSDB) e Carlos Murta
(PP).

esportivas e secretarias de
Estado. Participaram da reu-
niãoos deputados João Lei-
te (PSDB), que a presidiu,
Gllmar Machado (PT) e Di-
nis Pinheiro (PSD).

Preservação
ambiental

Os membros da Co-
missão de Meio Ambi-
ente aprovaram ontem
parecer favorável do de-
putado Ronaldo Vas-
concelios (P1) ao PL a°
11195, de autoria do de-
putado Wanderley
Avila (PSDB), que de-
clara a Serra do l.opo,
localizada no município
de Extrema, como área
de preservação am-
biental.

Rejeição a vetos do
governador

A Comissão Especial
encarregada de emitir parecer

sobre o veto total do
governador à Proposição de

Lei 12.673, que dispõe sobre a
permuta de nota fiscal por

ingresso para eventos
esportivos, artísticos ou

culturais, aprovou ontem
parecer do deputado Carlos
Murta (PP) pela rejeição do

veto. A reunião foi presidida
pelo deputado Antônio

Roberto (PMDB) e contou
também com a presença do
deputado Péricles Ferreira

(PSDB).
Outro veto total do

governador que também
recebeu parecer contrário em
Comissão Especial refere-se à
proposição de lei 12.644, que

cria o Fundo Estadual de
Alimentação Escolar (Feae). O

relator foi o deputado Gilmar
Machado (PT) e a reunião,

presidida pelo deputado Jorge
Eduardo de Oliveira (PMDB),

contou ainda com a presença
do deputado Paulo Piau

(PFL).

Politica agrária e preservação
ambiental em discussão

discussão há cerca de um tes de clubes, federações
mês na Casa e ontem foi
objeto de análise pelos mem-
bros da Comissão de Educa-
ção, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, que se reu-
niram com 10 representan-

Manutenção de vetos
Deputados vão ouvir
representantes da
Febem

A Comissão de Direi-
tos e Garantias Funda-
mentais aprovou, ontem,
o requerimento do depu-
tado João Leite (PSDB),
que solicitou a presença
dos representantes da
Febem, funcionários e ad-
ministração, para partici-
parem da audiência pú-
blica a se realizar no próxi-
mo dia 30, às 9 horas. Es-
tavam presentes na reu-
nião, o presidente da co-
missão, deputado João
Leite, os deputados An-
tônio Roberto (PMDB) e
Sebastião Costa (PFL).

A Comissão Especial
que analisou o veto parcial
do governador à proposição
de lei 12.680, que institui o
cadastro de beneficiários dos
programas estaduais de Ha-
bitação Popular, aprovou
ontem parecer do deputado
AmaldoPenna(PSDB)pela
manutenção do veto, com
voto contrário do deputado
Marcos Helênio (PT), que
presidiu a reunião. Partici-
pou ainda o deputado
BonifácioMourão(PMDB).

O veto parcial à proposi-
ção de lei 12.674, que trans-

fere a Superintendência
Central de Pagamento de
Pessoal da Secretaria de
Estado da Fazenda para a
Secretaria de Recursos
Humanos e Administra-
ção, também recebeu pa-
recer pela manutenção
em Comissão Especial
presidida pelo deputado
Arnaldo Penna (PSDB).
O relator foi o deputado
Olinto Godinho (PL) e a
reuniãocontou ainda com
a presença do deputado
Antônio Roberto
(PMDB).



-

A Comissão recebeu a visita do Presidente do IPLEMG
e ex-deputado Gerardo Renault, que fez exposição
sobre a situação do Instituto.

•plenário
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PEC 7/95
O deputado Álvaro Antônio
(PDT) foi eleito ontem
presidente da Comissão
Especial criada para emitir
parecer sobre a proposta de
emenda à Constituição 7195, de
autoria do deputado Péricles
Ferreira (PSDB) e outros. A
PEC dá nova redação ao
parágrafo 60 do artigo 76 da
Constituição do Estado, que
trata da Câmara de Licitação do
Tribunal de Contas. O
deputado Carlos Pimenta (PL)
foi eleito vice-presidente da
Comissão e o deputado José
Henrique designado relator.
Participaram ainda da reunião os
deputados Arnaldo Penna
(PSDB), José Maria Barros
(PSDB), Péricles Ferreira
(PSDB), Jairo Ataíde (PFL) e
Paulo Schettino (PTB).

•comissões

A Conussãode Constituição e
Justiça, presidida pelo deputado
Gemido Santanna (PMDB), apro-
vou ontem parecer favorável do
deputado Arnaldo Penna (PSDB),
pela inconstitucionalidade do PL
no 284195, do deputado Marcos
Helênio (VI'), que dispõe sobre a
publicação das declarações de bens
que especifica, com voto contrário
do deputado Anivaldo Coelho
(PT). Foi aprovado também pare-
cer do deputado Simão Pedro
Toledo (PSDB), pela incons-
titucionalidade do PL n° 298/95,
do deputado José Bonifácio

O Plenário encerrou, ontem à
tarde, a discussão, em 2° turno, dos
seguintes PLs: 330195, do deputa-
do Romeu Queiroz (PSDB), que
cria a Medalha Presidente jusceli-
no Kubitschek 110195, do depu-
tado Ronaldo Vasconcellos (PL),
que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao município de San-
ta Cruz do Escalvado; e 222195, da
deputada Maria José Haueisen
(VI'), que torna obrigatória a di-
vulgação de informações sobre o
seguro de danos pessoais causa-
dos por veículos automotores ter-
restres. Os projetos não foram vo-
tados por falta de quórum.

(PSDB), que dispõe sobre veículo
apreendido sob suspeita de furto
ou roubo, O PL no 326195, do
deputado João Batista de Oliveira
(PSB), que dispõe sobre a promo-
ção, pela Loteria Mineira, de ex-
tração especial da Semana do Ex-
cepcional, recebeu parecer favo-
rável do deputado Arnaldo Penna,
aprovado pela Comissão.

O deputado Leonídio Bouças
(PFL) pediu o adiamento da dis-
cussão do PL n°40/95, do deputa-
do Sebastião Navarro Vieira
(PFL), que revoga o art. 2° da Lei
no 10.690192, e mantém os crité-

O deputado Simão Pedro
Toledo pediu o adiamento da
discussão do PL n° 278195, do
deputado João Leite (PSDB),
que define medidas para com-
bate ao tabagismo no Estado e
proíbe ouso do cigarro ou simi-
lares nos locais que estabelece.
O projeto recebeu parecer fa-
vorável do deputado Anivaldo
Coelho. E odeputadoAnivaldo

rios de distribuição do ICMS de-
terminados pela Lei no 9.758189,
e pela Lei no 9.934189. O projeto
recebeu parecer favorável do de-
putado Arnaldo Perna, na forma
de substitutivo. Leonídio Bouças
pediu prazo para examinar o PL no
309195, do deputado João Batista
de Oliveira (PSB), que toma pú-
blicos os documentos dos arqui-
vos do Departamento de Ordem
Política e Social - DOPS, no pe-
ríodo de 1964 a 1985. O projeto
recebeu parecer favorável do de-
putado Simão Pedro Toledo, na
forma de substitutivo.

Coelho pediu prazo para exa-
minar o Projeto de Resolução
n°230195, do deputado Durval
Angelo (PT), que altera a Lei
n° 7.855180, que trata do
IPLEMG. O projeto recebeu
parecer favorável, com várias
emendas, do deputado Simão
Pedro Toledo. Foram aprova-
dos ainda quatro projetos de de-
claração de utilidade pública.

uplenário

(PFL) e outros. A primeira
acrescenta alínea ao inciso
XXIII do art. 62 da Consti-
tuição do Estado, incluindo
os cargos de presidentes de
entidades da administração
pública indireta e dos direto-
res do sistema financeiro es-
tadual no rol daqueles para
cujo provimento é necessá-
ria a aprovação prévia do can-
didato pelos membros do
Poder Legislativo, após ar-
güição pública. Atualmente,
a exigência é aplicada aos

•oradores
Intervenção
A deputada Maria José Haueisen
(PT) falou sobre as principais
manchetes divulgadas nos jornais,
rádio e tv. Segundo ela, a imprensa
não está mais acreditando nas
palavras do governo federal. A
imoralidade da negociação efetuada
com Antônio Carlos Magalhães, no
episódio da intervenção no Banco
Econômico, deixa claro que o
governo só tem olhos para os
privilégios da maioria. Para Maria
José, a arrogância e a prepotência de
Fernando Henrique Cardoso só se
manifestam na hora de reprimir
greves justas, ou para pregar o fim de
direitos sociais conquistados pelos
trabalhadores.

Fusão
O deputado Ronaldo Vasconcellos
(PL) fez comentário sobre a fusão dos
partidos políticos que está sendo
divulgada pela imprensa. O deputado
pediu orientação do partido, em nível
nacional, e afirmou que o PL não vai
participar de nenhum tipo de fusão.
Ronaldo Vasconceilos disse que o
partido está empenhado em
participar da reforma política do
Congresso.

nicípio.
A PEC 11195 assegura o

direito de percepção de adi-
cionais por tempo de serviço
ao servidor público civil e
militar aposentado no perío-
do compreendido entre 21
de setembro de 1989 e 14 de
dezembro de 1994. Esses
servidores terão o direito de
contar em dobro, para efeito
de percepção de adicionais
por tempo de serviço, as féri-
as-prêmio não gozadas ou
convertidas em espécie.

Meio Ambiente
O deputado Antônio Roberto
(PMDB) falou sobre a criação da
nova Pasta para a gestão de uma
política ambiental em Minas. Na sua
opinião, a criação da Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável é imprescindível para a
condução desta política no Estado. O
deputado chama a atenção dos
colegas para a votação da matéria.

Plenário
O deputado Gilmar Machado (PT)
constatou que governo federal está
administrando o país, juntamente
com Antônio Carlos Magalhães. Ele
registrou ainda denúncia sobre a
chacina que aconteceu em Rondônia.
Segundo o deputado, muitas terras já
foram desapropriadas e nada está
sendo feito para o assentamento dos
trabalhadores rurais. Gilmar Machado
afirmou que o partido apoiará a
mobilização do próximo dia 07 de
setembro, que vai tratar do
desemprego no país. Ele finalizou
dizendo que em Minas não se sabe
quem governa, se é o governador,
através do secretário de Recursos
Humanos e Administração Pública,
ou se é o vice-governador.

Decisão da
Presidência

A Presidência respondeu,
ontem à tarde, questão de or-
dem formulada pelo deputado
Raul Lima Neto (PPR), relati-
va ao encaminhamento de ofí-
cio ao TRE, solicitando a reali-
zação de plebiscito sobre a
emancipação de três distritos
do município de Januária, en-
tre os quais não estaria incluído
o de Brejo do Amparo. Segun-
do a Presidência, a decisão de
enviar ao TRE o máximo de
três pedidos de plebiscito em
cada município é respaldada
pelas Leis Complementares 37
e 39. A Lei Complementar 37
estabelece que não será permi-
tida a criação de município, se a
medida implicar, para o muni-
cípio remanescente, a perda,
por emancipação, de mais de
três distritos no mesmo ano.
Neste caso, será dada preferên-
cia aos distritos cuja zona urba-
na esteja mais distante, em li-
nha reta, da zona urbana da
sede do município remanes-
cente.

Norte
O deputado Carlos Pimenta (PL)
comentou a transferência do IEF, da
Secretaria da Agricultura, para a
Secretaria do Meio Ambiente, O
deputado apóia a transferência, desde
que o IEF não perca suas
características básicas e sua filosofia
de ação. Ele aproveitou para dizer
que"o Norte de Minas está se
transformando a passos largos num
verdadeiro deserto. A agressão à
natureza chegou a uma proporção
tamanha que tem influenciado, de
forma drástica, até mesmo as
condições climáticas". O deputado
ainda manifestou seu apoio à emenda
que estabelece a transferência do
Departamento de Recursos Hídricos
para a Secretaria do Meio Ambiente.

Sociedade
O deputado Miguel Martini (PSDB)
falou sobre a promoção de programas
de mobilização social que, na sua
opinião, sempre estimulam o
desenvolvimento da sociedade. Ele
sugeriu que seja aberto um amplo
debate em torno do PMDI e também
sobre a elaboração do PPAG para que
a sociedade possa participar, como
acontece nas audiências públicas.

Requerimento
encaminhado à

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária
• do deputado Antônio Júlio

(PMDB), solicitando a criação
de uma Comissão Especial

para verificar, junto ao Banco
Central, a real situação sobre
a liquidação da Minas Caixa

Requerimentos
aprovados

• do deputado Carlos
Pimenta (PL), solicitando a

prorrogação, por mais 30 dias,
dos trabalhos da Comissão

Especial destinada a verificar,
"in loco", a situação do

Projeto Jaíba, conforme
Acordo de Lideranças

• da Comissão Especial
destinada a realizar estudo

comparativo da situação das
obras da rodovia Femão Dias

em Minas Gerais e São Paulo,
solicitando a prorrogação, por

mais 30 dias, dos trabalhos,
conforme Acordo de

Lideranças
do deputado Marcos

Helênio (PT), solicitando o
desarquivamento do PL

2.123194, do ex-deputado
Antônio Fuzzatto, que

declara de utilidade pública o
Asilo São Camilo de Lélis,

em Rezende Costa

Adiada votação de parecer
sobre projeto do DOPS

Deputado pede prazo para analisar
projeto de combate ao tabagismo

Divulgação de informações sobre
DPVAT poderá ser obrigatória

Segundo o PL 330195, a Me- formações relativas à cobrança, in-
dalha Juscelino Kubitschek será denização e demais procedimen-
oferecida anualmente, no dia 12 tos envolvendo o Seguro de Da-
de setembro, data do nascimento nos Pessoais Causados por Veícu-
do ex-presidente. Ela temo obje- los Automotores Terrestres
tivo de homenagear personalida- (DPVAT). O seguro tem a finali-
des e entidades que prestem ser- dade de cobrir despesas médicas e
viços relevantes à coletividade e hospitalares das vítimas de aci-
ao desenvolvimento das institui- dentes de trânsito. O projeto esta-
ções e do Estado. O projeto deter- belece que a divulgação compre-
mina, ainda, a criação de um Con- enderá a afixação de cartazes em
selho Permanente, que indicará	 locais de fácil acesso, nos hospitais
os agraciados.	 públicos e conveniados, nas dele-

0 PL 222195, aprovado em 1° gacias de polícia e entidades que
turno na forma do substitutivo n° prestem imediato atendimento a
1, obriga o Poder Executivo a di- 	 vítimas de acidentes de
vulgar, amplamente, todas as in- 	 trânsito.

Começa prazo para emendas
àsPECslO e 11195

APresidência comunicou cargos de conselheiros e au-
que teve início ontem o pra- ditores do Tribunal de Con-
zo de três dias destinado à tas, membros do Conselho
apresentação de emendas às de Governo indicados pelo
PECs 10195, do deputado governador e membros dos
Miguel Martini (PSDB) e Conselhos Estaduais de Edu-
outros, e 11195 1 do deputado cação e de Defesa Social,
Sebastião Navarro Vieira além de interventor de mu-
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Extraordinária (9 horas)
PI- 285/95

do governador do Estado,
que cria a Secretaria de
Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentado, altera a
denominação da
Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Meio
Ambiente e dá outras
providências

PI- 330/95
do deputado Romeu
Queiroz, que cria a
Medalha Presidente
Juscelino Kubitschek

PEC 5/95
do deputado Leonídio
Bouças, que dá nova
redação ao inciso III do
art. 64, da Constituição do
Estado de Minas
Gerais

Ordinária (14 horas)
RQN

da Comissão de Assuntos
Municipais, contendo
solicitação ao Tribunal
Regional Eleitoral para

.programação -
TV - CAPITAL
Tema: AMBIENTAUSTAS X
RURAUSTAS
A votação do projeto de criação
da nova secretaria do Meio
Ambiente continua gerando
polêmica na Assembléia. O
pinto da discórdia é o instituto
Estadual de Florestas, que tem o
poder de conceder autorização
para desmatamentos. Deputados
ambientailstas querem manter o
espírito originai do projeto e
reclamam que o controle do
meio ambiente está pulverizado
entre três secretarias. 

Já 
os

ruralistas querem que o 1EF
continue na secretaria da
Agricultura. O "Assembléia
Informa" que está sendo
veiculado nas emissoras de TV
da Capital, desta quinta-feira,
enfoca o posicionamento dos
deputados ambientallstas e
ruralistas.
Entrevistas: Deputados: Ajalmar
Silva (PSDB); lvo José,
presidente da comissão de Meio
Ambiente; Ronaldo Vasconcelos,
vice-presidente da comissão de
Meio Ambiente; Marco Régls
(PPS).

(Globo 13h1 3min; Alterosa

realização de consulta
plebiscitána à população do
Distrito de Deita, quanto à
sua emancipação do
Município de Uberaba

RON 460/95
do deputado HelyTarquínio,
solicitando ao Diretor-Geral
do Departamento Estadual
de Obras Públicas o
encaminhamento dos
balancetes dos dispêndios
financeiros do Hospital
Regional Antônio Dias,
situado no Município de
Patos de Minas, relativos à
reforrnae ampliação de suas
instalações.

RON 461/95
do deputado HelyTarquínio,
pedindo ao Secretário da
Saúde informações sobre o
andamento das obras
relativas à reforma e
ampliação do Hospital
Regional Antônio Dias,
situado no Município de
Patos de Minas.

PI- 285/95
do governador do Estado,
que cria aSecretaria de Meio

13h25min;	 Record
1 8h3Omin; Manchete
1 9h3Omin; Bandeirantes
18h37min e TV Minas
1 9hüOmin)

TV - INTERIOR
Tema: REFORMA TRIBUTÁRIA
O governo federal terá o apoio
dos estados para promover, de
forma gradual, a reforma
tributária. isto é o que ficou
comprovado no encontro que
reuniu ministros e governadores
de 23 estados, para discutir a
questão, no Palácio da
Liberdade. No "Assembléia
Informa desta quinta-feira, que
está sendo veiculado nas
emissoras de TV da Capital e
Rádios, o repórter Guilherme
Sudário mostra a repercussão do
encontro na Assembléia.
Entrevistas:Deputados: Geraldo
Rezende (PMDB); Leonídio
Bouças (PFL); Mauri Torres
(PSDB).

(Globo Juiz de Fora
1 2h54min; TV Triângulo
Uberlândia 12h58min; TV
Sul de Minas Varginha
12h54min; TV Leste Go-
vernador Valadares
1 2h54min; TV Montes Cla-

Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentado,
altera a denominação da
Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Meio
Ambiente e dá outras
providências. Votação em
12 turno.

PI- 330/95

do deputado Romeu
Queiroz, que cria a
Medalha Presidente
Juscelino Kubitschek.
Votação em 2 turno

PL 110/95
do deputado Ronaldo
Vasconcellos, que
autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao Município
de Santa Cruz do
Escalvado. Votação em22
turno

PI- 222(95
da deputada Maria José
Haueisen, que torna
obrigatóriaa divulgação de
informações sobre o
seguro de danos pessoais
causados por veículos
automotores terrestres.
Votação em 2Q turno

ros 12h54min; TV Pontal
ltuiutaba 12h54min; TV
JaguaraAraxá 1 2h54min);
TV Regional Uberaba 12h,
TV Paranaíba Uberlândia
1 8h50min e TV Turadentes
Juiz de Fora 18h50min)

RÁDIO
Tema: REFORMA TRIBUTÁRIA
Entrevistas: Deputados: Geraldo
Rezende (PMDB); Leonídio
Bouças (PFL); Mauri Torres
(PSDB).

(Altaneira (FM) 20 horas;
Alvorada (FM) 20h45min;
América (AM) 11 h40min;
Antena-1 (FM) 7 horas;
Atalaia (AM) 20 horas; BH
(FM) 7horas; Capital (AM)
18h55min; Cidade (FM)
20h30raln; Cultura (AM) 21
horas; Dei Rey (FM) 8 ho-
ras; Extra (FM) 7 horas;
Globo (AM) 19 horas;
Guarani (AM) 9 horas;
Guarani (FM) 20h30rnin;
itatiala (AM) 21 horas; In-
confidência (AM) em 3 ho-
rários: 8h30min, 12h58min
e23h27min; Transamérica
(FM) 7 horas e Líder (FM)
20 horas)

•mesa da assembléia
Presidente

Agostinho Patrús
12-Vice-Presidente

Wanderley Ávila
22-Vice-Presidente

Sebastião Navarro Vieira
32-Vice-Presidente
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19-Secretário

Rêmolo Aloíse
22-Secretário

Maria José Haueisen
32-Secretário
lbrahim Jacob
42-Secretário
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59-Secretário
Antônio Júlio
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