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Culto ecumênico exalta
fraternidade e justiça

"Despertar as consciên- no Hall das Bandeiras. Foi um (PSDB), Geraldo Nascimento
cias para a fraternidade uni- ritual de congraçamento que (PT), Geraldo Rezende
versal e para a justiça" foi a acabou num clima de alegria, (PMDB), Gilmar Machado
tônica das palavras do padre embalado pela "Ode à Ale- (PT), José Henrique (PMDB),
Judas Tadeu Vivas, do coor- gria", da Nona Sinfonia de Maria José Haueisen (PT),
denador de culto da Sinago- Beethoven, executada pelo Miguel Martini (PSDB),
ga Teferet Israel, Sinval Coral da Aslemg, aplausos e Rêmolo Aloise (PMDB) e Se-
Diniz, e do pastor e deputa- muitos abraços de Feliz Natal bastião Costa (PFL), além do
do Raul Lima Neto (PPR) no entre os presentes.	 diretor-geral Dalmir de Jesus,
Culto Ecumênico em Ação	 Estavam com os funcioná- secretários, gerentes e funcio-
de Graças realizado ontem, rios os deputados Ajalmar Silva nários.
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-participaram ontem
da reunião daComis-
são de Defesa do
Consumidor, presi-
dida pelo deputado
Marcos Helênio
(PT), para prestar es-
clarecimentos sobre
o não pagamento,
em caso de sinistro, Defesa

do valor do veículo previsto
em contrato. O deputado
Olinto Godinho (PL), au-
tor do requerimento que
deu origem à reunião, disse
que aumenta a cada dia o
número de pessoas que re-
clamam não terem recebi-
do o valor segurado, sob a
alegação de que o bem des-
valorizou.
Desconhecimento - O su-
perintendente operacional
da Bemge Seguradora, Jú-
lio César Murta, disse que
os contratos de seguros es-
tabelecem a reposição do
patrimônio do segurado. Se
o bem cai de valor, não há
motivo para se pagar o valor
máximo segurado. Fer-
nando Carvalho, da Minas
Brasil, disse que a polêmi-
ca se dá em razão do desco-
nhecimento dos termos do
contrato por parte dos se-
gurados.

Para evitar problemas
acerca de valores, as segu-
radoras preferem repor o
bem, com o cumprimento

Representantes
da Superintendên-
cia de Seguros Pri-
vados (Susep) e das
companhias de segu-
ros Bemge, Minas
Brasil e Sul América

AÃ1\

do Consumidor: aumento do número de reclamações contra as seguradoras

fiel do contrato, acrescen-
tou. Os representantes das
empresas enfatizaram que
o seguro não é um instru-

mento para propiciar lucro
ao segurado, mas garantir a
reposição de seu patri-
mônio.

Patrimônio desvalorizado
provoca queixas

Olinto Godinho afir-
mou que as seguradoras
não esclarecem os segu-
rados com relação à des-
valorização do bem e
questionou o fato de as
companhias, no passado,
enviarem carnês aos se-
gurados, quando os auto-
móveis valorizavam, e
manterem silêncio agora,
quando deveriam resti-
tuir aos segurados a dife-
rença do valor da apólice
decorrente da desvalori-
zação do bem.

A chefe da Represen-
tação da Superintendên-
cia de Seguros Privados
(Susep), Elaine Dutra
Pessoa, falou sobre o de-

sempenho do .órgão em
Minas Gerais, ao qual
cabe fiscalizar a atuação
das seguradoras, receber
reclamações e dar orien-
tação aos segurados, po-
dendo também abrir pro-
cesso administrativo con-
tra seguradoras. Segundo
Elaine Pessoa, as recla-
mações mais freqüentes
hoje decorrem de atraso
das seguradoras no paga-
mento de DPVAT. A
Susep atende aos consu-
midores, em ligação gra-
tuita, no telefone 0800-
218484. Participou tam-
bém da reunião o depu-
tado Dinis Pinheiro
(PSD).
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no entanto, que os empresá-
rios da região metropolitana
também devem ser responsa-
bilizados, uma vez que eles
vêm despejando lixo no local.

Convidados falam sobre a
realização do lixão de

Contatem

Comerciantes jogam
resíduos no lixão

O presidente da Associação Comuni-
táriado Bairro Bela Vista, Norton Donato,
disse que é preciso defender a dignidade
e a cidadania dos moradores do local.
Ressaltou que já recebeu ameaças de
morte dos catadores, que, segundo ele,
não querem que o problema seja solu-
cionado, uma vez que é do lixão que eles
sobrevivem.

O lixão recebe resíduos sólidos e do-
mésticos e é utilizado por empresas de
Betim, Ibirité e Belo Horizonte. Para
Sheila Gonçalves, o maior problema são
os resíduos alimentícios, que atraem os
catadores. Para amenizar a situação, o
local foi cercado, mas as barreiras teriam
sido destruídas pelos catadores. A solu-
ção, segundo a diretora, é impedir que o
comérico da região metropolitana des-
carregue sobras de alimentos e outros
tipos de lixo em Contagem. O represen-
tante da Feam, Benerval Laranjeira, dis-
se, por outro lado, que, através de estu-
dos, a região de Perobas foi considerada
viável para a construção do aterro.

Requerimento
Durante a reunião, foi

apresentada uma fita de vídeo e
um cartaz com fotos sobre o
lixão, feitos pelos alunos da

Escola Municipal Josefina de
Souza Lima. A Comissão

também aprovou requerimento
do deputado Durval Angelo

que solicita da Coordenação do
Prosam agilidade para renovar
os convênios e para liberar os

recursos necessários para a
construção do aterro sanitário de

Contagem.
Participaram da reunião os

deputados Ivo José (PT), que a
presidiu, Ronaldo Vasconceilos

(PL), Antônio Roberto
(PMDB), Carlos Pimenta (PL),

Marco Régis (PPS) e Durval
Angelo (PT)
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•comissões

Seguradoras alegam que clientes
desconhecem os contratos
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•comissôes

Prefeitura de Contagem diz que
aterro será construído em 96

Horta, disse que a implanta-
ção do aterro sanitário faz par-
te do Programa de Saneamen-
to Ambiental das Bacias do
Arrudas e do Onça (PRO-
SAM), que recebe recursos
do Banco Mundial. Ele acres-
centou que, graças a convê-
nio firmado em novembro
entre Prefeitura e Estado, a
obra será iniciada no primeiro
trimestre de 1996 e deve du-
rar quatro meses.

O deputado Durval An-
gelo (PT) expôs a gravidade
do problema, que persiste há
quase 30 anos. Segundo ode-
putado, a responsabilidade é
da Prefeitura de Contagem.
O secretário Horta lembrou,

Em reunião da Comissão
de Meio Ambiente, realizada
ontem, foi debatido com re-
presentantes de diversos ór-
gãos e setores competentes o
problema do lixão em Conta-
gem. Com a presença de di-
versos moradores do bairro
Bela Vista, onde fica o lixão,
os convidados sugeriram so-
luções e falaram sobre a reali-
dade vivida no local. Além da
necessidade de se criar o ater-
ro sanitário, é preciso, segun-
do os debatedores, avaliar a
situação de catadores que uti-
lizam o lugar.

O secretário de Desenvol-
vimento Urbano e Meio Am-
biente de Contagem, Isnar

Estudantes encontram
lixo hospitalar

O diretor-presidente da Companhia
Urbanizadora de Contagem (Cuco), César
Peixoto, disse que tem consciência dos
transtornos causados pelo lixão e que,
através de parceria entre Prefeitura e em-
presários, o problema está sendo resolvi-
do.

Segundo a diretora da Limpeza Urba-
na de Contagem, Sheila Samartine Gon-
çalves, algumas medidas estão sendo to-
madas com o objetivo de transformar o
lixão em aterro controlado. Uma delas foi
a implantação, em abril, de coleta exclu-
siva do lixo dos hospitais e das farmácias,
que são aterrados separadamente.

A vereadora de Contagem e membro
do Conselho de Meio Ambiente, Adélia
Batista, informou que a direção da Escola
Municipal Josefina de Souza Lima en-
controu lixo de hospital - seringas - com
os alunos. Segundo ela, as iniciativas do
Poder Público estão aquém das necessi-
dades da população e apelou para que o
lixo seja transformado em aterro sanitário
o mais rápido possível.
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to, deverá ser elaborada uma
agenda mínima de assuntos,
como a destinação final do
lixo nas cidades mineiras; os
problemas gerados e as
tecnologias para tratamento
do lixo.

Também está previsto o
Centro de Tratamento Bio-
lógico de Resíduos Sólidos e
Orgânicos da Universidade
Federal de Viçosa e o desen-
volvimento de tecnologias de
tratamento do lixo em cida-
de de pequeno porte; o siste-
ma Biotec de Tratamento de

Lixo da Andrade Gutierrez;
a Usina de Tratamento de
Lixo de Itaúna como experi-
ência de uma cidade de mé-
dio porte; viabilidade eco-
nômica de destinação final
dos produtos gerados pelo
tratamento do lixo e a neces-
sidade de uma legislação de
âmbito estadual para o ma-
nejo do lixo urbano.

Participaram também da
reunião os deputados Geral-
do Nascimento (PT), Raul
Lima Neto (PPR) e Afiton
Vilela (PSDB).

.comissões

Ciência e Tecnologia quer discutir
destm*acão do lixo em Minas

A Comissão de Ciência e
Tecnologia pretende reali-
zar, em 19%, um amplo de-
bate sobre o lixo produzido
nas cidades de Minas Ge-
rais, com estudiosos dos ór-
gãos de pesquisa do Estado,
das universidades e com en-
tidades e profissionais da
área. Requerimento nesse
sentido foi aprovado ontem
pela Comissão. O autor foi o
deputado Alberto Pinto Co-
elho (PP), que presidiu a reu-
nião.

Segundo o requerimen-

Projeto estimula
doação de órgãos
para transplante

A Comissão de Saúde e Ação Social
aprovou ontem, em 2° turno, parecer
favorável ao PL 206/95, de autoria do
deputado Olinto Godinho (PL), que
estabelece normas para estímulos em
favor de quem fizer doação de órgãos
para transplante ou retirada de subs-
tâncias e tecidos. Também foram apro-
vadas 16 proposições que dispensam
apreciação do Plenário, referentes a
declarações de utilidade pública.

Compareceram à reunião os depu-
tados Carlos Pimenta (PL), que a pre-
sidiu, Marco Régis (PPS),Jorge Eduar-
do de Oliveira (PMDB) ejorge Hannas
(PFL).

Aprovados projetos
de deliberação
conclusiva

A Comissão de Agropecuária e Políti-
ca Rural, em reunião presidida pelo depu-
tado Arnaldo Canarinho (PSDB), aprovou
ontem, em 1° turno, duas proposições que
dispensam apreciação do Plenário, O PL
339/95, do deputado Jairo Ataíde (PFL),
que declara de utilidade pública o Conse-
lho de Desenvolvimento Comunitário de
Riachinho, foi aprovado com a subemenda
n°1 à emenda n°1, corrigindo a redação do
projeto. O PL 340195, também do deputa-
do Jairo Ataíde, que declara de utilidade
pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Rebentão, em Monte
Azul, foi aprovado corri a emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça.
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MANCHETES	 ACONTECE NESTA SEXTA	 -

Recesso no Congresso
O Congresso Nacional entra em recesso e só
volta à ativa no dia 8 de janeiro. O projeto da
reforma da Previdência entrará em votacão
somente em 96. Política

Filiação partidária
Termina o prazo para filiação ou mudanca de
partido para quem quer se candloataràs eçães
do ano que vem.

Servidores federais
O Diário 01/dai publica a relação com os nomes
dos servidores federais que recebem salários
acima de RS 6,4 mil. Politica

Reservas cambiais
O Banco Central divulga às 11h. em Brasília, os
dados da base monetária de novembro e os
dados das reservas cambeis.

Política monetária
O presidente do 8C, Gustavo Lia. faz palestra
sobre "Atica Monetária ea Retomada dos
Investimentos". Será durante a possedo Conselho	 Retomada de obras
de Fc1ca Econômica e Sal da F, em Minas. 	 O ministro dos Transportes, Odacir Klein,

participa às 1 0h30 . em Cáceres (MT), daMercosul e UE	 solenidade de retomada das obras de
O ministro do Planejamento. José Serra. participa 	 pavimentação da BR-070.
em Madri (Espanha) da assinatura de acordo 	 -
entre Mercosul e União Européia. No acanto. as 	 Despoluiçao da Guanabara
diretrizes para uma Mura associação	 O presidente da Feema, Sérgio Magurá, faz um
inter-regional pollsca e econômica entre os dois 	 balanço, (is 15h. na sede da Fian, no Rio, do
blocos comercias. Em Brasba, a embaixada da	 programa de despoluição da Baía da
Espanha promove sis 10h debate sobre o Mercosui 	 Guanabara.

MERCADO FINANCEIRO

Boatos sobre governo derrubam bolsas

As bolsas de valores foram ontem fortemente	 Assessores do Ministério da Fazenda e da BC se
atingidas por fatos corno a boataria envolvendo a	 apressaram em desmentiras inorrriaçães,
equipe econômica do governo e a lentidão na	 classificadas pelo ministro José Serra como
votação das emendas da reforma constitucional, 	 absurdas". Da n'resma forma foi constatada a
A Bolsa de Valores de São Paulo chegou a seu	 inexistência de nova fusão de bancos. O mercado
menor rivel em duas semanas. O pregão 	 reagiu também contra a demora do Congresso em
terminou registrando queda de 4.26%. como 	 definir pi'roridadesde emendas ou projetos para
indica cotado a 41.833 pontos e equivalência a	 análise ou votação ao registrar o cancelamento.
USS 15,72. A tarde, comam soltos os boatos de 	 pala terceira vez consecutiva. do encontro de
que o ministro da Fazenda. Pedro Malan, deixana	 deputados integrantes da comissão esoeciia
o governo, e sena substituido pelo ministro do 	 encarregada de avaliar a reforma da Previdênoa.
Planejamento, José Serra e também que estaria	 Um psvel conflito entre a Justiça Trabalhista e o
demissionária toda a diretoria do BC Além disso. 	 Poder Executivo, em pcsies opostas quanto ao
especulava-se sobre a possibilidade demais um 	 reajuste de 25 concedido pelo Tribunal Superior
banco de médio porte estar sendo incorporado 	 do Trabalho (TST) aos funconános do BB, também
por um grande conglomerado financeiro 	 foi motrvo de inquietação entre os operadones

INDICADORES - AE TAXAS

DOLAR

Comercial	 Paralelo	 Turismo
13112	 RS0.966	 R$ 0.967	 RS 0.98	 RS 0,99	 R$0.94	 R$0.98
14/12	 R$ 0.966	 R$ 0.967	 RS 0.99	 RS 1,00	 RS 0.94	 RS 0.98
4112	 Cotação do Rio deJaneiro 	 PSO,98	 P8100	 PSO,97	 RSO.97

VALORES DE REFERÊNCIA	 1	 MERCADO FINANCEIRO
Salà,ominimo — dezeribro 	 R$ 1.00	 IBOVBSPA: queda 4,26. voE R$223.928nuilh5es
Ulir mensal - dezembro 	 RS 0,7952	 IBYRJ: queda 3.54 , . volume RS 42.490 niilhÕes
IGPM-FGV - 1 pméviajdezn'o 	 0.32i.,	 Ouro BM&F (1411 P8 12.060. queda U.25/..
IPC-Fipe— 1 quadrisse,ana'dezembno 	 1.11 ',	 CDB Pós TR. (I4'1 152 dias, 1 6.5P'l8.33
TR Pré li 3/12l	 1,3224	 CDB Pré: 114/121 32 dias. 33,Cit33.30
TBF 13/12)	 2.6396	 Poupa: (15:12) 2.66l

Confira no Parceria de dezembro
•A deliberação recente que alterou as datas previstas para os

servidores tirarem férias regulamentares
• As mudanças implementadas na Gerência-Geral de Material e

Patrimônio
•Como os servidores se confraternizam no fim de ano e o que

	 lu

costumam fazer nas férias.

O ESTADO DE S. PAULO OESP
J Congresso aprova IR e adia reforma

jorna], da tarde	 jt
.J Prefeitura A

FOLHA DE S. PAULO
	

FSP
J Senado exige lotação no Sivarn

GAZETA MERCANTIL GM
Li Governo tenta conter explosão dos municpes

JORNAL DO BRASIL	 JB

Li BBderritirá para aumentar salários

O GLOBO	 OG
J FH cntea TST e arraca demitir no 68

e Xtiv flark mt
J Forrrerfoes sn Bosnia peaoe agreement

Chegou o AgroCast
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que você tava perando

Ligue já: (011) 856-2000

Correio Brazilicnsc	 1)F
Li Governo solta lista dos maraiás

Zero Hora
	

RS
Li FH adverte que aumento salarial

provoca infiacào

Estado de Minas	 M(T
Li Chuva castkia e mata em 8H

O Popular	 GO
Li Sai lista de marajás do servem público

O Povo	 CE
J Governo abre crédito para as empresas

Gazeta do Povo
	

PR
:i Decisão do TST levará a demas5es

no BEI

A rle	 BA
Li Boatos de demissão de Malan e Loyola

derrubam bolsas

A Cntica	 AM

J Fundo da Amazônia beneficia ministro

A Noticia	 sc

Li Emenda contém criacão de municípios

Jornal do Commércio
	

PE
Li Governo publica lista de mais de

mil marajás

Compra do Econômico
O vce .presdente do Banco Excel, Gilberto
Nobre, deverá falar sobre as suas negociaes
como Banco Central em tomo da a q uisicão do
Banco Económico.

Enxugamento da rede
O Banco do Brasil fecha o escritório do México.
como parte do cronog rama de enxugamento de
sua rede rio exterior.

Setor de combustíveis
O Sindicato das Empresas Distribuidoras de
Combustis (Sindicom) fala às 11h. no Hotel
Merden do Rio, sobre os resultados do setor este
ano e as perspectivas para 96. Estarão presentes
diretores da Shall, Esso, lpiranga e Texaco.

Propriedade industrial
A presidente do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INP). Vanda Scartezini, fala às 15h. na
sede do Sebrae. no Rio, sobre o balanco das
atividades do instituto em 95.
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Aprovação do IR
O Senado aprovou no final da noite de ontem as
novas regras do Imposto de Penda da Pessoa
Jurida e da Pessoa Física que vão valer no ano
que vem. O senador NeySuassuna (PMDB-PB),
relator dos dois prostos, não aceitou
modificacões nos textos aprovados na Câmara.
que agora serão sancionados pelo presidente da
República. A aliquota de 35% foi extinta e a
segunda faixa reduzida de 265% para 251/c No
IRP.J a alíquota básica caiu de 25% para 15%.
(OESP 1. A4 e 8 11J10/JB 11)

Redução do tributo
Os bancos querem mudar a legisla ção do IR
para extinguir a cobrança do imposto sobre os
juros dos empréstimos com pagamento em
atraso. Segundo o presidente da Febrabari.
Maurício Schulman as regras do IRPJ em vtor
só permitem que os bancos contabilizem como
prejuízo os créditos em atraso até 5 mil Uíirs (RS
4 mil). As quantias supenores a esse valor só
podem ser deduzidas após dois anos de
inadimplênda (OESP 981FSP 2-11). A redução
de IR que o governo estuda para os bancos
pode ser estendida à indústria e ao comércio.
(FSP2-1)

Alivio para empresas
O governo vai aprovar na quarta-feira, na última
reunião do Conselho Monetário Naconal, um
pacote de Nata! que beneficiará principalmente

as médias e pequenas empresas que não têm
acesso ao crédito. A intormacão foi dada ontem
pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, a um
grupo de empresános com quem se reuniu em

ÍNDICES FIPE-ESTA DÃO
Preços	 Preços

Conipetitios	 Públicos
17111 - ( 1,34)%	 17/11- 2,35%
13/12-(O,91)%	 13/12- 5,50%
14/12 . (0,89)%	 14112- 5,99%

6

-
2	 prescoirpeettivos
4-
17 outubm 30 14
Variação em 30 diar dos preços em RS de 26 bens e
sericos cmspeu!rios e de 11 precos e britas oficiais

INTERN4CI0N4L

Paz sob tensão
Líderes da antiga Iugoslávia assinaram ontem
em Pans (França) o tratado que pretende
encerrar quatro anos de guerra mvil na Bósnia. A
assinatura foi acompanhada pelo
reconhecimento entre Bósnia e a nova
Iugoslávia (Sérvia e Montenegro), mas a Croácia
se negou a reconhecer Belgrado por causa da
ex igência de uma saída para o mar por parte dos
sérvios. Enquanto o acordo era assinado,
granadas explodiam sobre Sarajevo. Não houve
registro de vimas (OESP 1 e A 101JT 161FSP 1 e
2-13,1/Ele 7/0625)

Recuo na paralisação
A greve do funcionalismo público francês iniciada
há 22 dias contra reformas na previdência social
anunciadas pelo governo começou a perder

Brasilia Malan não detalhou as medidas. mas
assegurou que a intensão do governo é aliviar
ainda mas as restrôesao crédito. (OESPB9/JT
1 1FSP 2-1 11JB 11)

"A legislação
atual está criando
lucros artificiais

Maurício Sctiulman. da Febraban,
sobre pedido de mudança no IRPJ

Ataque ao BC
O presidente da Fiesp, Carlos Eduardo Moreira
Ferreira, responsabilizou o diretor de Assuntos
Internacionais do Banco Central . Gustavo
Franco, pela quebra de inúmeras indústrias e
perda de milhares de empregos este ano. "Ela
conduz de maneira inadequada a política
monetária. E ele quem mantém os juros atos
disparou. Moreira Ferreira deu nota sete, numa
escala de O a 10, para o governo de Fernando
Hennque e votou a pedir para as empresas o
mesmo tratamento dado aos bancos. (OESP
891FSP 2-3,10627)

Aumento do desemprego
Pesquisa da Fiesp indica que o desemprego na
indústria paulista votou a crescer em novembro.
O índice apurado caiu 1.28%, o que significa
menos 28.016 postos de trabalho. Foi a terceira
maior queda do nível de emprego este ano.
Desde janeiro, 152.816 vagas foram fechadas.
Dos 46 setores industriais pesquisados. apenas
12 tiveram crescimento no nível de emprego.
(OESP 1 e B71JT 131FSP 2-3106 27)

Falências e concordatas
O número de concordatas até novembro
aumentou 3134 1/c, os pedidos de falência
cresceram 114,8 1/c e a inadimpléncia
praticamente dobrou em comparação ao ano
passado. Os dados são da Centralizacão de
Servicos dos Bancos (Serasa). Apesar da
inadirnplência, o faturamento do comércio
cresceu 20% e o da indústria 9%. O lucro das
empresas cresceu 2%.. Para o presidente da
Serasa, Bóio Aníbal de Lucca, no primeiro
semestre de 96 o endividamento deve diminuir.
(OESP 1 e 86/JT 101FSP 2-11/0626)

intensidade ontem. As centrais sindicais deram
um sinal de recuo ao votarem pela manutenção
das paralisações 'pelo menos até hoje Os
ferroviários votaram ao trabalho, aparentemente
satisfeitos com as concessões feitas pelo
primeiro-ministro Aliar Juppé. que prometeu não
mexer mais no tempo para a aposentadoria nem
no cálculo das pensões. (OESPA8/JT 161FSP
2-121JB 6106 24)

Processo arquivado
A CRI da Câmara dos Deputados da Colômbia
que investigava o suposto envolvimento do
presidente Ernesto Samper com o tráfico de
drogas suspendeu o processo ontem por falta de
provas. A CRI foi criada por solicitação do próprio
presidente. em 28 de julho, depois que seu
ex-tesoureiro de campanha, Santiago Medina. foi

Acordo do Banespa
O governo paulista vai pagar mensalmente à
União RS 100 milhões (equivalente a 10% da
arrecadação do ICMS) para recuperar o controle
do Banespa O protocola foi fechado ontem mas
a assinatura depende de acertos nas agendas
do ministro Pedro Malan (Fazenda) e do
governador Mário Covas. Caberá ao governo
paulista promover ajustes na estrutura do banco
após a suspensão da intervenção. Por ajuste
entenda-se fechamento de agências e
demissões (OESP A7/JT 1 IJFSP 1 e
1-12/06 30)

Gestor do Banerj
O resultado final da licitação que definirá a
instituição que administrará o Banerj no próximo
ano foi adiada. Os consórcios concorrentes não
aceitaram a nota dado ao Banco Bozano
Simonsen, que obteve 67,5 dos 70 pontos
possíveis. As notas técnicas foram divulgadas
ontem pela Comissão de Licitação da Secretaria
Estadual de Planejamento. Os outros quatro
grupos decidiram recorrer contra a avaliação. (ir
11/FSP1-12/03 1e30)

Recurso do BB

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Cesar
)menes. afirmou ontem que vai recorrer da
decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
que concedeu um aumento de 25% para os
funcionários da instituição. A área Juricica do
banco ainda estuda se'o aumento deve ou não
ser pago enquanto o recurso não transitarem
julgado Em Pequim (China) o presidente
Fernando Henriq ue disse que a decisão do TST
"devia ser pensada com mais profund idade". Para o
ministro Almir Pazzianoto. do TST , o governo
não permite a livre negociação em suas empresas.
(0ESPIeB31JT131JB1e 12106 ?e28)

Curtas
• Obarrqueiro Roberto KonderBomhausen, do

CoflnoAdmirsslrativo do Unibanco. assumiu
ontem a presidência do Conselho do Fundo
Garantidor de Oédóo que administrará o
seguro-depósito. (OESP BBIJT 11)

• As vendas de automõ vais e comerdais l,vs
das quatro montado ias do País tiveram queda
de 10% nos dez prtrrieiros dias de dezembro em
relasão a igual período de novembro.
(OESP 810)

preso e declarou que Samper recebera USS
62 milhões do narcotráfico e conhecia a
origem desse dinheiro (OESP A8/FSP
2- 12/JB 5/06 24)

Curtas
• Ossadas de pessoas sugostarnente monas no

Chula duwL, a ditadura do general Augusto
Rrrceriet foram encontradas em um campo de
treinamento militar perto de Santiago. Mais de
L 100presospoPocos desapareceram no país
entre 1973e 1989. (OESP AS)

a O governo da SI-lá anunciou ontem a anistia de
1.200 presos poIicos Oanúnoo coiac com
a cMegada hoje ao Oriente Méoío do dian'x/er
dos EUA. Chnsloptrer V/an'en para tenta r ,niaa.r
as negocia çi5es de paz entre os sinos e Israel
(FSP 2-12)

Contrato suspeito
A Sociedade Brasi le ira para o Progresso da
C iência (SBPC) apontou três "pontos suspeitos no
contrato do governo com a empresa Raytheon
para o preto Sivam. No relatóno entregue ontem
á comesão especial do Senado que investiga o
projeto, a maior suspeita recai sobre o dispositivo
que assegura à Raytheon as matrizes dos
softwaresdo Sivam, mantendo assim inforrnacões
sobre o funcionamento e o controle de vigilância.
Outro tem suspeito é a pequena parbcrpacão da
indústria brasileira no projeto, de apenas 11%. e o
valor do contrato de USS 1 .7 bilhão. (OESP
A7/JT5)

Licitação no Sivam
O Senado vai exigir que o governo anule o
contrato com a empresa Raytheon e promova
licitação pública para o Sivam. Em troca. dará
autorização para que o governo busque nove
empréstimo no exterior para implantar o projeto. O
contrato com o banco norte-americano Eximbank
para à concessão de empréstimo de USS 1,4
bilhão será cancelado, já que exigia a participacão
da Raytheon no projeto. Consultado pelos lideres
govemistas, o presidente Fernando F-iennque
Cardoso pediu ontem que esperassem sua volta da
viagem à China para formalizar a decisão (FSP 1 e
14JB'O31e5)

Reforma da Previdência
Pressionados pela Força Sindical e CUT.
contrários á modificação das regras para a
aposentadoria, lideres governistas desistiram de
votar a reforma da Previdência na comissão
especial da Câmara este ano. O vice-líder do
governo na Câmara. Arnaldo Madeira (PSDB-SP),
propõe ontem que os líderes tivessem 'urna nova
conversa", mas Miotrel Temer (PMDB-SP) quer

caaccal,cuu c uva rica ici luva C 1.1010 Ali

trafcarrtes na madrugada de ontem na favela Vila
do João (Zona Norte do Pio), pensam em entrar
na Justiça contra o Município. Renato Pereira
Júnior, um dos 11 torcedores que. na volta a São
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retomar o assunto somente no rnés que vem
(OESPA41J7-3e 5). Os sindicalistas articulam
uma greve conjunta contra a reforma - -
previoenciána As centrais marcam reunião em
janeiro para definir se a greve será geral. por
Estado ou por categoria. (FSP 1-9)

"O PSDB ficou sozinho
na defesa da reforma 39

Deputado Arnaldo Madeira
(PSDB-SP) sobre a emenda da Previdência

Rebelião partidária
O PFL e o PMDB uniram-se contra o governo por
se sentirem desgastados pelas casos do Sivam e
do vazamento da pasta rosa. Os dos maiores
partidos da base govern ista também culpam a

ptação de parlamentares pela PSDB como
responsável pela crise política. As bancadas
planejam dar o troco no governo, protelando
votaes de projetos de interesse do Planalto
como a emenda constitucional da Previdência
Social. (JT6/FSP 1. 1-8e 1-91JB 31063)

Servidores marajás
O Diário Oficial publica hoje a relação de 11.794
servidores públicos em atividade ou aposentados
que ganham salários acima do teto previsto por lei
(RS6.4mil). Destes. 1.76O recebem mais do que o
presidente da República, que ganha RS 8.5 mil
mensa is . O maior salário é o da professora da
Fundação Universidade do Maranhão, Luce
Torres, que recebe P5 18.55 mil por mês. O
objetivo da divulgação da lista é fornecer dados
aos paitamentares que integram a comissão
especial da reforma administrativa e lavar ao
conhecirrnto do público o quanto ganham os
funcionários que são pagos como dinheiro da

Final do Brasileiro
O técnico do Santos, Cabralzinho, está mais
preocupado com a eu! ona da torcida do que com o
desfalque do capitão do time, o apoiador GaIlo.
que recebeu o terceiro cartão amarela e ficará fora
da partida de domingo contra o Botafogo, no
Pacaembu (SP). O treinador teme que o
entusiasmo dos torcedores, que já consideram o
jogo ganho, contagie e disperse a equipe. O
Santos precisa de urna vitória simples (diterença
de um gol) para ser campeão brasileiro. O
Botafogo depende de um empate Os ingressos
para o jogo estão esgotados. A TV transmitirá a
partida. (OESP1eE1 aE5/JT1 e lBa3iF/FSP
4-1 a 4-41JB 1. 27e 28/061 e 37a 40)

sociedade. (OESP 1 e A51JT5/FSP 1-101J5 1 e
3,103 1 e 12)

Acusação do TCU
Relatório encaminhado pela TCU ao Congresso
revela que nove empresas das quais o atual
ministro da Agricultura. José Eduardo de
Andrade Vieira, figura como sócio ou dirigente.
receberam recursos do Fundo de Investimento
da Amazónia (Finam) O senador Gilberto Miranda
(PMDB-AM) lambem recebeu verbas
ilegalmente e teve isenção de Imposto de
Renda em oito empresas. Só em 94, a renúncia
fiscal da União na Amazônia aban cou USS 146
milhões. Segundo o TCU. o governo liberou por
meio do Finam, sem qualquer controle USS 258
milhões entre 88 e 93 (OESP 1 eA6/JT 1 e 6/FSP
1-1 11JB 3)

Aumento de municípios
O governo encaminhou ontem ao Congresso
proposta de emenda à Constitucão q ue proíbe a
criação de novos muno pios e suspendendo a
instalacão dos já aprovados por plebiscitos. Isto
acontecerá até que se definam novas regras
através de legislação complementar. O governo
desconhece quantas Prefeituras existem no Brasil.
Dados extra-oficiais dizem que elas são pelo
menos 5.437. (GM1eAIO)

Fraude na Furp
A Fundação para o Remédio Popular (Furp)
cometeu irregularidades em todos os 122
processos de compra de medicamentos para
revenda realizados entre outubro de 93 e dezembro
do ano passado. Ocaso é um dos maiores
escândalos do governo Flaury, em São Paulo. O
jejuize para os cofres xi1e ultrapassar RS 11
mrlfes, segundo apuração de uma comissão do
sindicância. (0ESPA71JT7)

medula óssea de babuinro para um ser humano.
A dranstusãoéo último recurso do paciente Jeff
Geffy. 39 anos, com Aids. (OESF Al 5/JB 10)

• Sena Inaugurado na próxima semana em Porto
Alegre um motel destinado preferenaafn'ente a
casais de homossexuais masculinos e
femininos. (FSP 3-21ZH 1 e 50)

COLUNAS

Desbotou
A bcatana de ontem nas bolsas de ualo,es pela
sposta desttiJiço do cilietona do Barioo Centra'
ieuou um dos diretores da imratiloicão a fazer aia ria:
dimna está tão tranquilo que até a pasta rosa está
descvlonindo. ílntorrnr Econômico/2)

GERAL

Internação de Vera 	 Paula, entraram decorro porengano na favela e	 Chuvas em Minas
A atriz Vera Fisctrer foi internada ontem em unia 	 foram recebidos a bala pelos traficantes, disse que 	 Pela menos 16 pesssoas morreram, nove ficaram
clínica particular para tratamento de	 a cidade falhou ao receber o grupo e o mínimo que 	 fendas e centenas desabrigadas ontem na região
desintoxicação. A decisão foi tomada pelas 	 deveria oferecer era uma sinaIcãocorreta". (OESP metropolitana de Belo Horizonte (MC) e em
médicos e pela família que perceberam um 	 1. Cl eC4/JT1 e 781FSP 1 e3-1/JB 1 e20a22/06 	 cidades próximas por causa da chuva ininterrupta
aumento constante da agressividade da atriz, le 17a 19)	 registrada na região desde a tarde de terça-feira. A
dependente de substâncias químicas. Segundoos 	 Tiros por engano	 chuva provocou alagamentos, acidentes e quedas
méds. Vera não controla sua reações e vinha 	 O ex-PM Ronaldo Ferreira, de 30 anos, foi morto 	 de barreiras, interrompendo o tráfe go em
num processo de auto-destnjção Na	 com um tiro na cabeça. Eudes José Alecrim, 	 diversas rodovias (OESP C8/FSP 3-11iS 4106
segunda-terra. agrediu corri uma faca a babá de 	 também de 30 anos, levou um tiro na boca e dois	 1 e 9)
seu filho (iS 7  19103 1 e 23). O ator Felipe	 de raspão no braço. Ela foi operado e não corre
Camargo, ex-mando e pai de Gabriel, de 3 anos 	 risco de vida. Márcro Sérgio Carvalho Raposa e	 Curtas
filho da atriz. disse ontem que ela está cercada de 	 Ricardo Alves Passos, ambos de 29 lavaram tiros 	 m Policais da Drvraão Anti-Seqüestro libertaram, no
fasios amigos "responsáves pelo seu 	 de raspão na mão e na perna, respectivamente 	 final d noite de ontem, no Rio. André Luiz
desequilíbrio emocional". (OESP C7/JT24FSP	 Ostrtóca'ites atiraram nos torcedores porque 	 CarãosD. oe 23 anos. Ele estava seoues'rado
341JB 1 e 19106 1 e 23) 	 pensaram que a favela estava sendo invadida por um 	 há oaze dias. André é filho de um empresário do

Torcedores baleados	 bando rival. Ao perceber o engano, fizeram um mapa 	 larrio de máquinas agrlolas. (Plantão AE)
explicando corno sair cio local. (CESP 1. Cl e C4JJT • O ftospita/Geial de San Francisco (SUA)

Amigos de Ronaldo Mattos Ferreira, o torcedor	 1 e 'B,IFSP 1 e3-1/JB 1 e Z?a22/OG 1 e 17a 19) 	 programou para ontem o primeiro n'arlsp/ante de
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Patrús destacou o intercâmbio entre Minas e EUA
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•comissôes

Comissão rejeita vetos a
PLC dos juizados especiais

Foi aprovado ontem pa-
recer pela rejeição do veto
parcial à Proposição de Lei
Complementar 43 (PLC
12/95, do Tribunal de Justi-
ça), que dispõe sobre o siste-
ma de juizados especiais
cíveis e criminais e dá outras
providências. A Comissão
Especial formada para esse
fim aprovou o parecer do de-
putado Arnaldo Penna
(PSDB). A reunião foi presi-
dida pelo deputado Geraldo
Rezende (PMDB), em subs-

tituição ao deputado Sebas-
tião Costa (PFL). Foram
vetados os artigos 5°; 7°, com
os parágrafos 1° e 2°; artigo 8°
e parágrafo único; 9° e pará-
grafo único; 10 e 11.

A justificativa do gover-
nador para vetar o artigo 5°
foi de que a redação que lhe
foi dada pode levar à escolha
de conciliadores que não sa-
tisfaçam os requisitos pre-
vistos na legislação federal
aplicável.

foram vetados porque, se-
gundo o Executivo, introdu-
zem matéria não prevista no
projeto do Tribunal de Justi-
ça.

De acordo com o pare-
cer, o argumento utilizado
pelo governador de vício de
competência não procede,
poiso Poder Legislativo, que
não é mero poder homolo-
gador, tem competência para
encaminhar propostas que
julgar convenientes para

Os outros dispositivos aperfeiçoar a matéria.

•painel

Embaixador diz que comércio
entre Minas e EUA vai aumentar

O embaixador dos Es-
tados Unidos no Brasil,
Melvin Levistsky, e o adi-
do comercial em Minas
Gerais, Larry Farris, fize-
ram ontem uma visita de
cortesia ao presidente da
Assembléia, deputado
Agostinho Patrús (PSDB).
Eles conversaram, entre
outras coisas, sobre a inau-
guração do escritório co-
mercial dos Estados Uni-
dos em Belo Horizonte,
que, segundo o embaixa-
dor, "vai aumentar signifi-
cativamente o intercâm-
bio comercial entre aque-
le país e o Estado de Mi-
nas Gerais".

O presidente Agosti-
nho Patrús louvou a inici-
ativa norte-americana e co-
mentou a recente troca de
experiências com repre-
sentantes do Legislativo
daquele país, durante se-

minário promovido recente-
mente pela Assembléia de Mi-
nas, com apoio da Embaixada
dos Estados Unidos e a pre-
sença de membros da NCSL
(National Conference ofState
Legislatures).

Também falou dos proje-
tos para uma viagem àquele
país, que deve ocorrer no co-
meço do próximo ano, a con-
vite da NCSL, e lembrou que

esse tipo de intercâmbio é
válido tanto para os parla-
mentares brasileiros como
para os próprios america-
nos. No final do encontro,
o presidente do Legis-
lativo mineiro recebeu do
embaixador um livro de
artes e entregou uma
amostra de pedras semi-
preciosas e o livro "Minas
de Liberdade".
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•plenário

Aprovada indicação de José
Ferraz para o TCE
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.plenário

Aprovada gratificação para
servidores da Policia Civil

Com a presença de 76 dos
77 deputados, foram votados
nove projetos constantes das
pautas das Reuniões Extraor-
dinárias da noite de quarta-
feira e da manhã de ontem.
Por 56 votos favoráveis, o Ple-
nário aprovou, na quarta-fei-
ra, o nome do deputado e atu-
al secretário do Trabalho e
Ação Social, José Ferraz
(PSDB), para o cargo de con-
selheiro do Tribunal de Con-
tas, navaga deixada por Nilson
Gontijo. O deputado Alvaro
Antônio (PDT), que dispu-
tou a vaga com José Ferra;
obteve 16 votos.
Férias-prêmio - O servidor
público não poderá mais con-
verter as férias-prêmio em di-
nheiro. A Assembléia apro-
vou, em 2° turno, a PEC
16/95, do governador do Esta-
do, que altera o instituto das
férias-prêmio. A matéria foi
aprovada com a emenda n°11,
segundo a qual as férias-prê-
mio, com duração de três me-
ses e a serem concedidas a
cada período de cinco anos de
trabalho, só poderão ser con-
vertidas em dinheiro, a título
de indenização, quando da

Em votação secreta, por
29 votos a favor e 11 contra,
os deputados aprovaram o
PR 325/95, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, contendo as con-
tas do Tribunal de Contas
do Estado relativas ao exer-
cício de 1994.

Encerrando a reunião, os
deputados aprovaram, em

aposentadoria do servidor, ou
contagem em dobro para fins
de aposentadoria.

Os deputados aprovaram
também, em 2° turno, o PL
235195, do Tribunal de Con-

Um dos projetos mais
discutidos na Casa, o PL
504195, do governador do
Estado, contendo o Plano
Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG), acom-
panhado com grande inte-
resse pelo Executivo, foi
aprovado em turno único,
com as emendas n°s 1 e 2.
Projetado para o qua-
driênio 199611999, oPPAG
obedecerá às políticas,
ações e programas defini-
dos no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integra-
do (PMDI).
Cinto de segurança— Foi
aprovado, ainda, na Reu-
nião Extraordinária da ma-
nhã de ontem, em 2° tur-
no, o PL 21195, do deputa-

turno único, o PR 612/95, da
Mesa da Assembléia, que
dispõe sobre a remuneração
do governador, do vice-go-
vernador, dos secretários de
Estado e dos secretários-ad-
juntos de Estado, para o exer-
cício de 1996. A remunera-
ção tem por base o venci-
mento dos deputados esta-
duais. Assim, o governador

tas do Estado, que dispõe so-
bre reajustamento dos venci-
mentos dos servidores em
10%, incidentes sobre os va-
lores vigentes em 30 de abril
de 1995.

do Ronaldo Vasconcelios
(PL), que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso do
cinto de segurança nos veí-
culos automotores de
transportes coletivos
intermunicipais. A maté-
ria foi aprovada na forma
do substitutivo n° 1.

O Plenário aprovou
também, em 2° turno, o
PLC 9/95, do governador
do Estado, que dispõe so-
bre nomeação para o Qua-
dro de Oficiais de Saúde
da Polícia Militar. A maté-
ria foi aprovada com emen-
da oriunda de Acordo de
Lideranças, permitindo
que o candidato tenha, no
máximo, 35 anos de idade
na data da nomeação.

receberá duas vezes o venci-
mento do deputado; o vice-
governador, uma vez e meia;
os secretários receberão o
mesmo valor que os deputa-
dos; e os secretários-adjun-
tos, 80% do vencimento dos
parlamentares. A remunera-
ção será constituída de sut
sídios e representação
partes iguais.

O Plenário aprovou ontem
à tarde, com três emendas e
em 1° turno, o PLC 5/95, do
governador do Estado, que
institui gratificação de tempo
integral para o ocupante de
cargo de provimento efetivo
do Quadro da Polícia Civil. A
emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, esten-
deu a gratificação de 10%, pre-
vista somente para os ocupan-
tes de cargos de natureza es-
tritamente policial civil, a to-
dos os ocupantes de cargo efe-
tivo de servidor da PC. Já os
ocupantes de cargo de natu-
reza estritamente policial ci-
vil terão gratificações diferen-
ciadas e superiores, conforme
prevê a emenda n° 4, do de-
putado Ermano Batista (PL).

Os delegados, médicos
legistas e peritos terão as se-
guintes gratificações: 30%
para os que possuem título de

moradores
Governo federal
O deputado Geraldo Rezende
(PMDB) comentou matéria
publicada ontem no jornal "Hoje em
Dia", que declara a intenção do
Governo federal de cancelar todos os
processos de criação de novos
municípios, inclusive aqueles que já
tenham sido aprovados em
plebiscito. "O grito solitário da
capital das Alterosas ecoou no
Planalto Central", disse o deputado.

doutorado, 25% para os que
têm título de mestrado e 20%
para os que não possuem es-
ses títulos. Será de 15% a gra-
tificação para detetives,
escrivães, carcereiros, iden-
tificadores, vistoriadores de
veículos e e auxiliares de
necrópsia detentores de cur-
so superior. A emenda n°2, da
Comissão de Administração

Na mesma reunião foi apro-
vado, em l o turno, o PL 450195,
da deputada Elbe Brandão
(PSDB), que cria a Medalha do
Mérito de Eschwege, com duas
emendas. A no 1 corrige erro de
redação, enquanto a n° 2 inclui
no Conselho da Medalha o pre-
sidente da Comissão de Política
Energética.

Foi aprovado, ainda, em 1°
turno, o PL 492195, do deputado

Geraldo Rezende lembrou que a
matéria retrata exatamente o que ele
já havia falado em relação à criação
de novos municípios.

Salário
O deputado Gilmar Machado (PT)
falou a respeito do pagamento do 130

salário do funcionalismo público. Na
opinião dele, o Governo estadual tem
tratado esta questão com descaso e

Pública, também aprovada,
cria os seguintes cargos na
estrutura do Conselho Peni-
tenciário de Minas Gerais: um
de diretor III, um de diretor
II, três de assessor II e três de
supervisor III. A emenda n°3,
que estabelecia modificações
nas atribuições e estrutura do
Conselho Penitenciário, foi
rejeitada.

Leonídio Bouças (PFL), que dis-
põe sobre o atendimento prio-
ritário, em repartições públicas
estaduais, a pessoas que sejam
aposentadas por tempo de servi-
ço ou invalidez, que tenham mais
de 65 anos, que sejam portadoras
de deficiência física ou que este-
jam com doença grave. Através
da emenda n° 1, foram incluídas
as grávidas para atendimento
prioritário.

até mesmo com demonstração de
incompetência administrativa. O
deputado lembrou que a gratificação
de Natal, instituída por lei, tem que
ser paga até o dia 20 do mês de
dezembro. Gilmar Machado disse
que o funcionalismo público é o
grande bode espiatório do
neoliberalismo à brasileira. "O
Governo estadual precisa definir a
data de pagamento e tranqüilizar o
funcionalismo. É a obrigação do
chefe do Executivo", conclui.

Deputados votam PPAG

Fixados os vencimentos de
governador, vice e secretários

Atendimento prioritário

Requerimentos aprovados menciona

o do deputado Anivaldo Coelho (PT), • do deputado Anivaldo Coelho (PT),
solicitando que seja atribuído regime de 	 solicitando que seja atribuído regime de
urgência à tramitação do PL 450195, da urgência ao PL 327/95, do deputado Gilmar
deputada Elbe Brandão (PSDB), que altera a Machado (PT), que acrescenta o inciso XVI ao

Lei 7.230, de 17 de maio de 1978, que cria a 	 artigo 59 do Estatuto Mineiro de Licitações

Medalha do Mérito Barão Eschwese 	 • da deputada Maria José Haueisen (PT),

• do deputado Anivaldo Coelho (PT),	 solicitando que seja atribuído regime de

solicitando que seja atribuído regime de 	 urgência ao PL 402/95, de sua autoria, que
urgência à tramitação do PL 492195, do dispõe sobre a destinação de bens de valor

deputado Leonídio Bouças (PL), que dispõe	 histórico-cultural apreendidos por autoridade

sobre o atendimento prioritário às pessoas que 	 policial
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MANCHETES	 ACNTECE NESTA SEGUNDA

Recurso do BC
o Banco Central deve recorrer ainda hoie contra
a liminar da juiza da 4 Varada Justiça Federa
Seene Mana de Almeida. que susnde o
Programa de Estimulo à Reestruturacào e ao
Fortalecimento do Sistema Financeiro Naoono
(Proer). Economia

Caso Econômico
O Minsteno Puolico entra com acão civel no
Ju stiça eam g e o Banco Econõmco e dir ig entes
do Banco Central (	 deevani aos cofres
púbscos os RS 3 bines QUC o governo injetou no
banco baiano entre 1994 e agosto deste ano. Leio
em Economia

Abertura comercial
A CNI auresenta as 11 h30 no Jockey Club no
Rio os resuacos da 5 Pesquisa de Abertura
Comercial e Estratéçia Tecnolouica teta junto a
lideres ndustrIos O trabalho VOL mostrar corno o
indústria orasueira esta se adaptando o
concorrência internacional 	 Mensalidades escolares

O Supremo Tribunal Federal (STF) julua a acão
Eventos da agricultura	 direta de inconstituconalidade movida pela
O ministro da Ancijtura. Jose Eduardo de	 Confederacão Nacional dos Estabelecimentos
Andrade Vieira presde às 17h a solenidade de	 de Ensino (Confenen) contra a medida
posse do delegado federal da Agricultura em São	 provisória editada pelo governo para
Paulo Francisco Sérgio Ferreira Jardim Andrade 	 estabe le cer as regras de cabulo da anuidade
Veira também participará da homenagem a	 no próximo ano letivo

REVISTAS

Veja	 IstnÊ
Os templos da nova riqueza	 Segredo desvendado
O banqueiro Joseph Safra está construindo no	 O senador Antonio Cares Magalhães é o
Morumbi (SP) uma mansão de 133 cómodos e	 flomem-ctrave por trás dos documentos da pasta
nove evadores O deputado federal Wigberto	 rosa, que revela os nomes os números e a
Tartuce. de Bl que foi pobre e ganhou 	 corresponõercia do esquema Banco
dinheiro como empreiteiro, mora em uma casa de 	 Económico/eleições Na primeira página está o
3.000 m2 no La go Sul com 64 õemfos. 71 	 resumo de um segredo guardado durante cinco
janelas P 91 porias. Apesar do clima quente do 	 anos a planilha com a contabilidade das
Planalto Central. a mansão tem lareira. Boa parte do	 contnbuies feitas pelo Econômico paro 25
piso dde pau-troeI. A grama de campo de futebol e 	 candidatos na campanha e le itoral de 90. No
importada dos EUA Por to o Pais estáo surgindo	 privilegiado grupo sete dsoutavam o car go de
palacetes de dimensões fabu losas que custam 34	 governador de Estado dois concorriam a uma
até 6 milhões de dólares - preços que rivalizam	 vaga no Senade. 11 querem um liar na Cémara e
com os das mansões dos milionários americanos 	 cinco se candatavam à Msembia Leslatrva da
na Flórida. Os ricos não constroem casas assim	 Bahia. Com o empurrão dos US$ 2,4 milhões
tão grandes e suntuosas a penas por razões de	 desem

b
olsados por Angelo Calmon de Sã. 15

conforto e de segurança. O motivo e mais óbvio, 	 concorrentes conseguiram se eeger. A estrela co
eles querem dnerenaarse. "Para essas pessoas.	 lista e o senador Anmnio Gados Magalhães
a diferença de 10 . 000 para 100000 numa foice	 (PFL-BA)' soando, levou USS 1114 milhão
de cheque é apenas de um zero a mais. diz o	 Cinco anos depois. ACM seria o politico mas
corretor de imóveis paulista Roberto Capuano 	 empenhado em salvar o banco ca intervencão

INDICADORES - AE TAXAS

DOLAR

Comercial	 Paralelo	 Turismo
14/1 1 P9 0.966	 RS 0.967	 P9099	 P9 1.00	 P9094	 P9 0.99
1512 RS 0.966	 P90967	 P9098	 RS 0.9Ç	 R5 0.94	 RS0.9tr
15/12	 Coeo do Rio de Janeiro 	 P9098	 P51.00	 P9097	 P9097

VALORES DE REFERENCIA 	 1	 MERCADO FINANCEIRO	 1
Salmo mínimo - deznbro	 P910000	 IBOVESPA: q ueda	 vo 9(3 20.721 rnil53es

t.flir mensal - Qezeirrbro	 P9 0.7952	 IBVRJ: aueda 0,80. vorurne R5 25.763 nilriões
lPM.FGV - 1 orêvia/cezenibro	 0 32 '	 Ouro BM&F /180 P8 12.080 estrr:d
IPC.Fipe— r OuaQnssnan5QezemOro 	 111/	 CDB Pós 7R (1812' 122 dias I7.3'17.84
TR Pre i14'12	 1 ,11355:1 '.	 CDB Pré: 112l 31 dias. 32.'32,90:
T131`(1412- 	 25005	 Poupança: ( 18121 1.9852 -1-

O ESTADO DE S. PAULO OESP
J (ovas corto privilenio dc procuradores

jornal da tarde
	 jt

J Pasta rosa FHCcocoatrésnatora

FOLHA DI. S. PALIÁ)
	

FSP

J FHC cnt	 1irotec centro de seu goverrir,

1 GAZETA ~CANTIL
	

GML

J Cardoso costura, a distância, um
acordo com PFL

JORNAL DO BRASIL	 JB
.J Botatouo carntào

O GLOBO
	

OG
..J Brilna urna estrela

1jc Xeiu jlork Timtz
	 NYr

.J Early lead for russian Communists . nghtists

Chegou o AgroCast

_S^^
A safra de Informações on une

que você estava esperando

Ligue já: (011) 856-2000

Correio Braziliense
	 1)1'

J A vez daest reia

1 Zero Hora
	 RS

1 FH cobra explicaçâo do
Banco Central

Estado de NIfilias
	

MG
J Venda de legenda escandaliza

poirticos

O Popular
	

(-')

J Túliodd' o táuloquetafta vd
ao Botafogo

O Povo	 CE
.J Embrraaadc causa acidente e

mata crianças

Gazeta do Povo	 PR
J FHC responsabiliza integrantes

do BC

1 A Tarde
	

BA

1 :i Crise polhica poae mudar ministros
e demitir no 80

A Notícia
	 sc.

J Botatro é Campeáo do Brasil

Jornal do Comméricio	 PL
.J Botatocro campeão incontestável

- Pecro de Cama rço Neto, ex-dingente do
Socedade Rural Brasileiro

Prévia do IGPM
A Funoacào Getúlio VaLuas livukia as 171h3C
no Rio, a segunda orevio cie- cezembro do
rJice Geral de Presdo Mercado (IGP-MJ

Investimentos em aeroportos
A Associação Brasueira das Entidades de
Previdencia Privada Feonadas lAorappj e a
lntraero tazem um seminário para a p resentar as
anernativas de investimentos due os aeroponos
pocem oterecor aos fundos de pensão. Entre os
oconunoades lá detectadas estào a construcúo
cc snoppings oenters e cc hoteis cinco estreias
O evento será no Rio Palace Hotel

Nivel de desemprego
O Deoartamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socio-Econômicos (Dieese) divui g a às
14h30 o nível de desernore g o na Grande São
Pouio no mês cc novemoro
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TV - CAPITAL
Tema: VISITA A TIMÓTEO
A Comissão de Meio
Ambiente da Assembléia foi
a Timóteo, no Vale do Aço,
averiguar denúncias de que
o esgoto do bairro Macuco
estaria poluindo o Parque
Florestal do Rio Doce. Em
companhia de
ambientalistas e
autoridades, os deputados
inspecionaram também, o
depósito de lixo da cidade,
acusado de contaminar o
rio Piracicaba. A equipe de
TV do Circuito Interno
acompanhou o trabalho da
comissão que está
registrado no programa
"Assembléia Informa"
veiculado nas emissoras de
TV da Capital, nesta sexta-
feira, 15.
Entrevistas: Deputado Ivo
José, presidente da
Comissão Meio Ambiente;
Célio Vale, Diretor Geral do
IEF; deputado Geraldo
Nascimento (PT); Leonardo
Rodrigues da Cunha,
prefeito de Timóteo;
Benedito Comes, vereador
em Timóteo; deputado
Wilson Trópia (PV).

(Globo l3hl3min;
Alterosa l3h25mjn;
Record 18h30min;
Manchete 1 9h3Omin;
Bandeirantes
1 8h37min e TV Minas
1 9h00min)

TV - INTERIOR
Tema: DEFENSORIAJ
CREDITO RURAL

Representantes da
Defensoria da Capital e do
interior vieram a
Assembléia para debater
com os deputados as
dificuladades enfrentadas
pela Denfensoria Pública de
Minas Gerais. Outro
assunto importante
discutido na Assembléia foi
a situação do crédito rural.
Estes dois fatos são
destaques no programa
"Assembléia Informa"
veiculado nas emissoras de
TV do interior, nesta sexta-
feira, 15.
Entrevistas: Deputado Ailton
Vilela (PDSB); Marília de
Souza Santos, diretora da
Defensoria Pública Interior;
Atíllio Dolti, Defensoria
Pública Metropolitana.

(Globo Juiz de Fora
1 2h54min; TV Triângu-
lo	 Uberlândia
l2h58min; TV Sul de
Minas	 Varginha
12h54min; TV Leste
Governador Valadares
12h54min; TV Montes
Claros l2h54min; TV
Pontal	 Ituiutaba
1 2h54min; TVJaguara
Araxá 12h54min); TV
Regional Uberaba
12h, TV Paranaíba
Uberlândia 1 8h50min
e TV Tiradentes Juiz
de Fora 18h50min)

RÁDIO
Tema: VERBA PARA O
METRÔ
O presidente da República
veio a Minas Gerais para

assinatura de um convênio
no valor de 200 milhões de
dólares para a continuação
das obras do metrô. Na
Assembléia, essa ajuda foi
comemorada pelos
deputados que representam
a região metropolitana. Um
deles é Alencar da Silveira,
representante de Venda
Nova, um dos entrevistados
no programa "Assembléia
Informa" veiculado nas
emissoras de rádio, nesta
sexta-feira.
Entrevistas: Deputados:
Alencar da Silveira Jr.
(PDT); Alvaro Antônio
(PDT); Ivair Nogueira (PDT);
Irani Barbosa (PSD);
Fernando Henrinque
Cardoso, presidente da
República.

(Altaneira (FM) 20 ho-
ras; Alvorada (FM)
20h45miri; América
(AM) 11 h40min; Ante-
na-1 (FM) 7horas; Ata-
laia (AM) 20 horas; 6H
(FM) 7 horas; Capital
(AM) 1 8h55min; Cida-
de (FM) 20h30min;
Cultura (AM) 21 ho-
ras; Dei Rey (FM) 8
horas; Extra (FM)7ho-
ras; Globo (AM) 19
horas; Guarani (AM) 9
horas; Guarani (FM)
20h30mjn; Itatiaia
(AM) 21 horas; Incon-
fidência (AM) em 3
horários: 8h30min,
l2h58min	 e
23h27min
Transamérica (FM) 7
horas e Líder (FM) 20
horas)

•mesa da assembléia
Presidente

Agostinho Patrús
12-Vice-Presjdente

Wanderley Ávila
22-Vice-Presidente

Sebastião Navarro Vieira
32-Vice-Presidente

(Licenciado)
19-Secretârio

Rêmolo Alo se
22-Secretário

Maria José Haueisen
32-Secretário
Ibrahim Jacob
42-Secretário

Ermano Batista
52-Secretário
Antônio Júlio

SECRETARIA
Diretor-Geral

Dalmir de Jesus
Secretário-Geral da Mesa

Paulo Rubens Navarro Vieira

•assembléja informa

Editado pela Secretaria de
Comunicação Institucional da

Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais

Secretária
Sílvia Rubião Resende

Gerente-Geral
Luiz Antônio Ribeiro de

Freitas
Gerente de Jornalismo

Ramiro Batista
Editores

Fabiana Oliveira
Fabíola Farage

Jorge Pôssa
Maria Tereza Bronzo

Lúcio Perez
Fotos

Alair Vieira
José Gerônimo Dias

Marcelo Metzker
Arte

Joana Nascimento
Mauro Lúcio de Paula

Produção
Gerência-Geral de

Comunicação Social
Impressão/ acabamento

Gerência de
Reprografia e Transportes

Wagner Dias da Silva
(gerente)

Júlio Rodrigues Chaves
Gilberto Martins Machado

Endereço
Rua Rodrigues Caldas, 30

CEP: 30.190-921
Telefone: 290-7800

FAX: 290-7811 e 290-7810
Belo Horizonte-MG

On Une na tela
Quer informação? Abra o eu Assembléia ()n 1 .me. onde você encontra os
seguintes bancos de dados: composição institucional - integrantes das

composiçãoe da Mesa, coposiço das bancadas, vagas por coligação, etc . -.
agenda da Assembléia, notícias  da Assembléia - o que aconteceu nas
Comissões técnicas e no Plenário, as principais atividades e fatos de cada
dia -, produção legislativa e muito mais. Você tambémp ode consu ltar
dados das eleições de 1	 ffl(4. CO	 quem  O deputado 1! IajOfltflo de cada
município, a votação de cada candidato e outras irif'rniauõe.s.
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Liderança comunista
O Partido Comuni sta da Rússia liderava ontem á
noite. com cerca 20 dos votos. o inicio da
apuração das e le ições pariarrasntares. Os dados
aerrangiam 12 das 89 regiões eleitorais da
Federação Russa Em segundo lugar vinha o
Partido Liberal Democrático Apesar do favoritismo
do Partido Comunista, o presidente Bons Yelin
descartou a possibitidade cc os comuntas
voltarem ao poder no pais. (OESP 1. A8eA9/JT
11/FSP1 e2-8/JB7/CX 15)

Eleições na Áustria
O Partido Social-Democrata (SF0). lrado ao
criere co governo austraco Franz VranrtzKy
venceu as eieis parlamentares ne ontem O
SP() ooteve 38.3C aos votos. 10 pontos
percentuais acima do Parto Conservador lOVP

Acredita-se q ue deverá ser criada uma nova
coalizão entre os dois partidos O comparecimento
dos eitores che gou aB2.74. OESP1 eAlO,'..T
1 11FSP 2-812 7,OG 15)

Redução de impostos
O primeiro-ministro da França Alain Juppé,
af irmou ontem que apresentará esta semana
medidas de recuperação da economia e garantiu
que os recem-anunciados aumentos de impostos
serão os últimos de seu governo. Juppe vinha
sendo pressionado por uma onda de greves cue
tomou conta no pais nos últimos 24 dias, Boa parte
dos transportes voltou a funcionar ontem na
França (OESPA1O/JT 11/FSP271J56!

Abstenção no Haiti
As eleiedes presenbaiS realizadas ontem no Hail.
foram marcadas pela g rande abstenção na
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ECONOMIA

Polêmica do Proer
O Banco Central deve recorrer ainda hoje contra
a liminar da luiza da 4 Vara da Justiça Federa!
Selerie Maria de Almeida q ue suspende o
Arcar O consultor iurí0lco co BC José Ferreira
informou ontem que assim aue for entredue a
citação da Justiça vai tomar providõeCias para
cassara liminar A citação neve ser feita hoje
(OESP 1 e B41,1T9). O Ministerio Público entra
com acão foje com o objetivo de lazer OS
dirigentes do BC e do Econômico devolverem
AS 3 bilhões emprestados ao banco baiano
entre dezembro de 94 e acosto deste ano. (JT
9/FSP te 1-6)

Acordo do Banespa
O socorro financeiro ao Banespa fará a dívida
teneral em títulos crescer AS 7 bilhões. O acordo
no coverno federal com ode São Paulo devera ser
fecnado nesta semana. Para pagar metade da
nivOa co Estaco como banco, de AS 14 bilhões. o
Jesouro vai em

it ir titulos aue serão entregues ao
banes pa e ooclerao ser negociados no
mercado Com isso São Fauio passará a devei
AS 7 bilhões ao governo federal (FSP 1 e

1 . 7/JB 10)

Déficit público
O governo vai adotar medidas duras para
reduzir o déficit público Contenção dos gastos
com custeio incluindo controle austero sobre a
tolha de salarios. e acúmulo das reservas
internacionais serão algumas das ações
adotadas A deterioração nas contas do setor
público é inegável'. disse o ministro José Serra

ÍNDICES FIPE- ESTADAO
Preços	 Preços

Competitivos	 Públicos
2W11-(1.42)%	 20/11 -(2,15)%
14/12- (oB9%	 14/12-(5,99)%
15112 - (0,88)%	 15/12- ( 6,47)%

(Planejamento) Ele prometeu usar sem
limites o dispositivo da Lei Orcamentaria, que
condiciona despesas com receitas (CM 1 e
A - 6,

Nunca vendemos tanto 53
Antõnio de Sousa, gerente

da Layft. sop re o setor de cosmetcos

Açâo da Volks
A VolKswagen dara entrada hoje no
Departamento Estadual de Recursos Naturais
(DPPN) com a documentação para avercação
da área detinada à reserva tiorestal no terreno
onde será construída a fábrica de motores cio
São Carlos (SP). Parte do trabalho de
terrapianagem que estava sendo realizado no
local, foi emoargado na semana passada pelo
DPAN porque as máquinas estavam
devastafleo urna ares de rata nativa (OESP

1 e B3)

Carros médios
As montadoras planejam produzir mais carros
de médio porte no proximo ano. As empresas
acreditam que quem comprou modelos
populares em 95 deve avançar um degrau no
proxjmo ano. Para o presidente da Anfavea.
Silvano ValentinO a tendência é a participação
dos carros médios crescer mais que dos
populares Se a pruçào crescer 16V as
vendas dos populares vão aumentar 14'.
estima. (OESP B31JT8)

população. O ex-pnmeiro-ministro René Preval
ve cter 651( dos vnds seu undo dados da última

pesquisa de inteno de voto o PUS Inc garantina a
vitória 1á no primeiro tumo, Da resultados finais
nevem sair apenas na quarta-ferra porque a Justir
Elertidrai néro dispõe de conrputa&ires (OESP

A10/JT 111FSP2- fJB 71OG 15)

Curtas
• O autor do único registro conhecido do

assassinato do primeiro-ministro israelense
Y,wiak Rabfri pretende vencer a pra vaciio go'
cerca de US$ 5(r) m/l. segundo inrrormaram os
ao voqacf os co cinegrafista. (OESP Al 0JT li

• A imoiensa israelense acieoits que o
crrmeiro-ministro .Snirnon Pe,es ocoera ciecians'
em caias semanas. a soberania cia Sina som-
as Colinas de Golan. (OESPA lO/JE

Lista de suspeitos
O p residente Fernando Henrique Carcoso
apontou ontem, pela primeira vez, os nomes das
oessoas q ue considera responsaveis pela
divulgação da pasta rosa corri a lista de políticos
indicados para receber aluda na campanha
ereitorai de 90. e de quem quer explicações.
Para ele os principais suspeitos peo vazamento
são o interventor do BC no Econômico. Francisco
Barbosa o diretor de Normas e Fiscalização do BC,
Cláudio Mauscn,ou o ex-presrcente do Econômico
Angelo Calmon de Sã. ja q ue estes tiveram acesso
à pasta (OESPA6/JT 1 e 5/FSP 1 e 1-51CM 1 e
A-10/JB 31063)

Abafamento do caso
O governo montou uma "operação abafa" para
acabar com a crise no PFL por causa da pasta
rosa. O objetivo é retomar o bom relacionamento
entre FH e o presidente da Câmara. Luís
Eduardo Magalhães (PFL-BA). A medida
comecou com uma entrevistado ministro Pedro
Malan (Fazenda) à TV Globo. onde fez elogios a
Luís Eduardo e ao senador Antànro Carlos
Mag alhães (PFL-BA) que estão na lista da pasta.
Luis Eduarco não gostou do tratamento dado por
FH ao caso e insinuou que poderia reduzir seu
empenno nas votações da Câmara em mafénas de
interesse do governo. (FSP1 -5/JB3)

Denúncia de ACM
O Senador ACM anunciou ontem que divulgará
na terça-terra um documento "gravissimo" que
mostra irregularidades no pro jeto Sivam. E bem
pior do que o contrato da Esca Engenharia com
a Raytheon. assinado dois anos antes da criação
do Sivam" disse (JB4) ACM afirmou que
pretende abrir processo contra o banqueiro
Angelo Calmon de Sá. ex-presidente do Banco
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Econômico, Ele q uer provas de que recebeu
doaçs do banco em 1990 (JT 6)

'0u descobrem como
houve o vazamento ou
são os responsáveis

Presidente Fernando Henricue sobre
diretores do BC no caso na pasta rosa

Tiroteio interno
O presidente Fernando Henrique Cardoso
lembrou ontem que a qrivatrzacáo nas áreas de
energia elétrica e petróleo está entregue ao PFL
partido que tem criticado sua lentidão pana
transferir serviços ã iniciativa privada FH
advertiu que é preciso fazer tudo com um
sentido de longo prazo e disse que a equipe
econômica não é 'imexivel", mas classificou de
"tiroteio" interno as criticas a seus assessores no
setor. (OESP 1. A4eA61JT5/FSP 1 e 15IJB
3106 1 e 3)

Entrevista de Sarney
o presidente do Congresso senador José
Samey (PMDB-AP), dedarou que FH
subestimou as crises polticas que vem
enfrentando e que vai ter dificuldades para
aprovar a reforma administrativa. Sarney é
pessimista também em relação à reforma da
Previdência Para ele o governo enfrentará
"imensas dificuldades' e levará anos para
aprová-la, Em sua opinião FH preocupou-se
apenas com a estabilização econômica no
primeiro ano de governo, deixando de lado os
prob lemas sociais. (FSP 1-4)

Recesso parlamentar
O Congresso instala amanhã a comissão

representativa q ue vai trabalhar nas terias de fim
de ano. Foram convocados 16 deputados e 6
senadores para o plantão mas os airados do
governo adiantaram q ue terão mais trabalho, já
que ap roveitarão o recesso para resoiven as
crises de relacionamento do governo com os
políticos. Os principais temas em pauta são ocaso
Sivam e  da Pasta rosa. Nossa articulação
política não pode parar explicou o lidei no
Congresso, deputado Germano Rigotto
(PMDB-RS) (OESP A6)

Fim de privilégios
O governador Mário Covas (SP) decidiu acabar
com o mecanismo que assegura aos
procuradores das autarquias o recebimento
automático dos nonoránros advocaticios pagos
aos procuradores de carneira do Estado O
Tesouro economizará AS 2.5 milhões por mês
com o corte. Cada procurador autarquico recebe
em meara AS 5 mil por mês a titulo de honorarro
advooatíco o que dobra seus vencimentos Só
no DAEE es chegavam a g annar mais de AS
30 mil mensais. (OESP 1 e A7/JT3)

Assassinato em Rôndônia
Overeacore presidente do Diretório Municipal
do PT em Corumbiara (RO). Manoel Ribeiro, de
31 anos o Nelinho, foi assassinado no sábado
com três tiros. Ribeiro tinha atuação junto aos
lavradores sem-terra e colaborou com o Movimento
dos Sem-Terra (MST), que invadiu este ano a
Fazenda Santa Elina. No conflito em agosto
morreram 12 pessoas. O governador Valdir Raupp
(PMDB-RO) acredta q ue o crime pode ter
conotação política. Segundo Matos, o secretário de
Segurança Pública, Vandeitey Mosini já tem pistas
sobre os autores doassassinato, iJT5/FSP 1 
1-8/JB 1e2J005)

Tratamento para Vera
A atriz Vera Frscner devera ser transferida do.
Núcleo de Psouratna, na Barra cia Tijuca. para
outra ciinrca tom do Estado do Ao de Janero. Ela
foi internada para um tratamento de desinfoxcac/io
e os médicos acreditam que o assádio de amig os e
da im prensa arraoalham sua reco poração. Vera
deve ir para aArq entrns )OESPC71JT 15/FSP
7-õ/JB 1 e 13'C 13)

Curta
• Ainda não foram reconhecaos quatro cos 20

czrpcai airdorlizaecis as passrtercs otie e-siavarrr
as órebcai da 4ação Correta. ers.vMclo no acidente
ayn ltds canimces na Rixloaa Wasrvnijtryi Luis
nasasla-liavra em Re Osto (SP). (OESF 05)

COLUNAS

Ganhando tempo
Entre os pontos listados pelo PFL para FI-IC resosmr.
o primeiro é o caso Eczinôrreoo, O riartyio pene ao
presidente uma solução nas 24 doms seguintes a sua
c.rtegaca ao Brasil. Por isau a mensagem aiim
enireguejanaEurpoa. IFSP 1 e Painel)

Menores
Tem trico cara serwLovwci a croansia cai emencio
czrstituoonaí oue cre a recucão na mace ce.nat ce
73 caia 16 arms. Relator na mateira as C,àmaia. o
nepuíaas Jose Luiz Clerot informou a co paja Rti
iLamata que emitira paairair contrario a SLid
4otovacà. (Swann/OG)

pilns Segundo o diretor-executivo do
sindicato do setor Edson Aleixo o salto é
resultado do maior poder de compra nas
camadas da pop ulação de caixa renca A La4r

osrnetic. Que vence produtos popuiares, teve
crescimento de 39w. (ESP2- 1

Movimento da Comdex
Cerca de 115 mil pessoas visitaram ii Comdex
Consumer feira de intormatica. que terminou
ontem em São Paulo. O movimento ficou
ariaixo co esperado perna or g anizadores. que
era cc 30J mil A avaliaçao global das vendas nao
foi fechada mas elas ficaram abaixo dau
estimativas Na AT&T Monydate foram vendidos
1 500 computadores mas a expectativa inicial
era de 2 mil, i'OESP 1 e B6JT 10"

Curtas
• O ,dice DowJones. da Bolsa de Nova Yoii

iELJAL registra em 95,7 maior ator dos irnirrros
) anos As taxas de juros caixas tem

procormonaoO crer aumento continuo ao
economia nos EUA o aue teto ,ef,et,uro im
bolsa. IFSP 2-4t

• O mercaco nacional de grafKuas esta nerOenOc
dntas para concorrentes de anises vizinhos.
Prazos de pagamento ampliados e pieços mais
baixos tomam os serviços ole praticas
esanaeiias mais atraltvos. (OESP B7)

MERCADO FINANCEIRO

Recesso nos negócios
Alimentos mais baratos
Os preços dos alimentos da cesta basica. 	 O fim dos trabalhos deste ano no Con g resso na

formada por 13 produtos, baixaram de janeiro a 	 sexta-feira provocou mudanças no

novembro em cinco captas (Belo l-nzonte, 	 comportamento do mercado nos últimos dois

Goiânia. Bem. Vitoria e Brasília). Em dez	 pregões. Neste semestre os parlamentares não

captais houve aumento de preços mas menores 	 conseguiram votar o Orçamento da União, que

que o da inflação no perdo. A variação dos	 define parâmetros para o andamento da

preços nos ii meses foi dei .85. Em termos 	 maquina administrativa e perspectivas para o

relativos, a cesta ficou 19 4iA mais barata em	 setor privado A semana passada terminou com

6	 !r	 ,_	 relação ao indice inflacionário geral medido pela	 a interruão na queda das empresas privadas

PUb1SCo	 -'	 Fipe(USP no mesmo período. de 21.69V,	que reagiram frente ao indice Bovespa. onde se

2	 -	 OESP 1 e B1/JT 1 e 9)	 concentram as grandes estatais. Frente ao
cesanimador cenário político com que se depara

2	 Preços ColPVUVO5	
Recorde dos cosmeticos	 o governo FHC, prestes a completar um ano de

4	 A indústria de Cosméticos . hig iene pessoal e	 idade o mercado não deve verificar grandes
perfumaria faturou 28/( mais em 95 do que no 	 oscilaçães nos últimos dias de 95 Hoje e mais

20	 OutrO	 30	 15	 ano anterior, registrando um faturamento de 	 um dia de vencimento no mercado de opçuses e e
i. 

Variacão em 30 aas aos prems em 	 de 26 bens c,	 aproximadamente USS 3.2 bilhões Em 94. as	 imprevisivel a tendência a ser seguida por

serviços compebtoos e de ti preços e tirai," oficiir i r	 vendas dessas em p resas somaram USS 2.5	 investinores e operacores

INTERNACIONAL

nos EUA poderá ser interrompido novamente
nesta terça-feira. O presidente BilI Clinton e os
parlamentares republicanos ainda não cnegaram
a um acordo para eliminar o déficli do orcamento
federal e por isso vários setores co governo
inclusive embaixadas e consulados, não têm
recursos para funcionar. (OESPB9IJT 11)

Morte de necrófilo
lbrahrm Henrique de Oliveira de 19 anos um
cos dois irmãos acusados cie cometer crimes de
estu p ro e necrolilia na região de Nova Friburgo
(Ri). for morto a tiros no sábado durante um
cerco policial. Perito Hennque de Oliveira de 21
anos, continua sendo procurado. A população
da cidade e localidades vizrnnas queria nueimar
e escuartejar o corpo. (OESP 1 e C1/JT 12/FSP
1 e 1-81J8 15)

Homicídios com armas
Dados das Policias Militar e Civil de São Paulo
indicam que 87 dos homicídios que ocorrem
no Estado são p raticados com armas de fogo
Somente no mês de outubro policiais das
radiopatrulhas da Capital apreenderam 551 armas,
entre revólveres. fuzis e espingardas
(OESP 03)

Números do cólera
AOrnanrzação Mundial de Saúde )OMS)
registrou desde o inicio do ano 140.881 casos cc
cólera no mundo com  189 mortes. Na América
Latina aconteceram 47.629 casos, 18 mil apenas
no Peru. Segundo a OMS. o Brasil teve 3.025

GERAL

Botafogo campeão	 Consulado fechado	 casos oficiais da doença. com b2 mortes.
O Botafogo conquistou ontem o seu primeiro 	 O servim ris exnertir.n rIs vistas mira entraria	 (OESP A 12)
titulo brasileiro ao empatarem 1 a 1 com o Santos.
no estaco do Pacaernbu. em São Paulo A equipe
carioca havia vencido o primeiro logo. no
Maracanã por 2 a 1 e jogava anenas pelo
empate. Túlo marcou para o Botafogo aos 24
minutos do primeiro tem po e Marcelo Passes
empatou a parfica aos 2 minutos co segundo
tempo (OESP 1 cEla E5/fT 1 e 1B a IOB/FSP 1
ela4-8/JB1.Espladellei2JOGl.Esplall
e14)

Vitória de Tyson
o pugilista Mile Tyson venceu Buster Mathis Jr
por nocaute no terceiro assalto da luta realizada
na madrugada de ontem no Ginásio Spectrum de
Frladeltia (EUA). O rcomoate serviu como treino para
o confronto entre Tyson e Fnank Bruno, marcado
para o dia 16 de março. pelo titulo do
Conselho Mundial de Boxe Tyson recebeu USS
10 milhões para vencer sua 43 luta. i'OESP
E61JT 1 e 1251F55P 1 e 4-7IJB Esp 9/06
Esp 13)
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