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• acontece hoje
10 horas

• Comissão de Constituição e Justiça (Plcnarinho 1) discussão e votação de parecer sobre
o PL n° 10195, do deputado Ronaldo Vasconceilos, que estabelece normas para a
aquisição de cadernos escolares pela rede pública de ensino, e de duas proposições que
dispensam a apreciação do Plenário

• Jornal da Assembléia - i 2 edição (Circuito Interno de TV)
l3h4Smin
• Jornal da Assembléia - 2' edição (Circuito Interno de TV)

14 horas
' Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

l2h3Omin

l4h3Omin
• O governador Eduardo Azeredo, o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador

Márcio Aristeu Monteiro de Barros, e o presidente da Assembléia, deputado Agostinho
Patrús assinam o Regulamento das Audiências Públicas (Teatro)

• Comissão Especial (Plenarinho 1) - emitir parecer sobre o veto parcial à proposição de
lei n° 12.538, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Eleger o
presidente e o vice-presidente e designar o relator

l4h45min
• Comissão Especial (Plenarinho 1) - emitir parecer sobre o veto total à proposição de lei

n° 12.546, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Dores do
Ind aíá. Eleger o presidente e o vice-presidente e designar o relator

15 horas
• Comissão Especial - emitir parecer sobre o veto total à proposição de lei n° 12.617, que

dispõe sobre a gratuidade do registro de nascimento e da certidão de óbito para os
reconhecidamente pobres. Eleger o presidente e o vice-presidente e designar o relator

l5hl5min
• Reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) - subsidiar a discussão do
projeto de lei n° 26195, do governador do Estado, que cria a Secretaria de Estado da
Criança e do Adolescente, reestrutura a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo

20 horas
• O presidente Agostinho Patrús participa da abertura do II Congresso Mineiro das

Associações Microrregionais de Municípios (Minascentro)

UIU11I UQ (JIU

Veto total	 Veto total
A proposição de lei 12.539, que obriga o
Poder Público a fornecer gratuitamente

utilizados na prestação de serviços.
os formulários, guias e impressos

Discussão, cm turno único

	
A proposição de lei 12.555, que cria o
Programa Mineiro de Incentivo ao
Folclore e ao Artesanato - PRO-ARTE.
Discussão, em turno único

Audiências Públicas
O governador Eduardo Azeredo, o
presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Márcio
Msteu Monteiro de Barros, e o
presidente Agostinho Patrús
estarão assinando, hoje, às
14h30rnin, no Teatro, o
Regulamento das Audiências
Públicas Regionais

Secretaria da
Criança
Com o objetivo de subsidiar a
discussão do projeto de lei n° 26/95,
do governador do Estado, que cria
a Secretaria de Estado da Criança c
do Adolescente, foram convidados
para a reunião conjunta das
comissões de Constituição e Justiça,
de Admininstração Pública c de
Fiscalização Financeira e
Orçamentária os presidentes do
Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, José
Carlos Caldeira, e da Frente de
Defesa da Criança e do
Adolescente, Gláucia Sander.
Também foram convidados a
responsável pela Pastoral da
Criança da Arquidiocese de Belo
Horizonte, Irmã Ilda, a
coordenadora, Eunice Vilela, e o
diretor da Visão Mundial, Darci
Dusilek. A reunião acontece às
I5h15niiri, no Plenarinho II.

Alemg no
Minascentro
A Assembléia estará presente com
um estando, de hoje até quinta-
feira, no Minascentro, durante o II
Congresso Mineiro de Associações
Microrregionais de Municípios. Os
técnicos da Alemg estarão
explicando o funcionamento das
audiência públicas e mostrando
todo o trabalho desenvolvido pelos
deputados mineiros, com vídeos
institucionais e demais publicações.
A abertura oficial será às 20 horas
de hoje, com as presenças do
governador do Estado, Eduardo
Azeredo, e do presidente
Agostinho Patrús, entre outras
autoridades.
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MANCHETES	 ACOWTECE NESTA TERÇA

O Legislativo está par-
ticipando das discussões
sobre a criação das admi-
nistrações regionais. A pro-
va disso foi o recente en-
contro entre membros do
Executivo e Legislativo,
em que a descentralização
administrativa do Estado
foi o assunto principal. O
programa "Assembléia In-
forma" que vai ao ar hoje
nas emissoras da Capital
traz o secretário da Casa
Civil, Amílcar Martins, e o
assessor especial do gover-
no, João Pedro Gustin.

.programação
TV - CAPITAL
Tema: Administrações
Regionais
Entrevistas: deputado
Agostinho Patrús (PTB),
presidente da Assembléia;
deputado Romeu Queiroz
(PTB), líder do Governo; o
secretário da Casa Civil,
AmIlcar Martins, e o
assessor especial do
Governo, João Pedro
Gustin

(Globo 13613min;
Alterosa 1 3h25min;
Record 1 8h30min;
M a ri 	h e t e
1 9h3Omin; Bandei-
rantes 1 8h37min e
TV	Minas
1 9h0Omin)

TV - INTERIOR
Tema: Novos Plenarinhos
Entrevistas: deputados
Marcos Helênio (PT),
Ronaldo Vasconceilos
(P1), Alvaro Antônio
(PDT), Bonifácio Mourão
(PMDB) e Péricles Ferreira

(Globo Juiz de Fora
1 2h54min; TV Tri-
ângulo Uberlândia
1 2h58min; TV Sul
de Minas Varginha
1 2h54min; TV Leste
Governador
Valada r es
1 2h54min;lVMon-
tes	Claros
1 2h54min; TV
Pontal ltuiutaba
1 2654min; TV
Jaguara Araxá
1 2h54min); TV Re-
gional Uberaba
12h, TV Paranaíba
U 6  r lá ri
18h50min e TV
Tiradentes Juiz de
Fora 1 8h50min)

RÁDIO
Tema: Novos Plenarinhos
Entrevistas: deputados
Marcos Helênio (PT),
Ronaldo Vasconcelios
(P1), Alvaro Antônio
(PDT), Bonifácio Mourão

Ronaldo Vasconceilos (PL),
Álvaro Antônio (PDT),
Bonifácio Mourão (PMDB) e
Péricles Ferreira (PSDB) fa-
lando sobre a importância do
trabalho das Comissões no
processo legislativo.

(PMDB), Péricles Ferreira
(PSDB)

Altaneira (FM) 20
horas; Alvorada
(FM) 20h45min;
América (AM)
11 h40min; Antena-
1 (FM)76oras;Ata-
laia (AM) 20 horas;
BH (FM) 7 horas;
Capital	(AM)
1 8h55min; Cidade
(FM) 20h30min;
Cultura (AM) 21
horas; Dei Rey (FM)
8 horas; Extra (FM)
7horas; Globo (AM)
19 horas; Guarani
(AM) 9 horas;
Guarani (FM)
20h30min; ltatiaia
(AM) 21 horas; In-
confidência (AM)
em 3 horários:
8h30min,
1 2h58min e
23627min;
Transamérica (FM)
7horas e Líder (FM)
20 horas.
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O ESTADO DE S. PAULO OESP
J Pacote argentino éde USS11 bilhões

jornal da tarde	jt
BC pune Safra e recompra dólar barato

FOLHA DE S. PAULO
	

FSP
_J Empresas esperam consumo menor

GAZ	RCANT
	

GM
Um ministério para coordenar ação pellaca

JORNAL 1)0 BRASIL	JB
.J PFLquerMal na ligação entre governo e

político

O GLOBO	 OG
J Malan ataca especulação contra o real

hectLr LkI,rk imts

J Weltare, food stanip rolls have levelad cff

PARTICIPE DO SEMINARIO;
Dos

Ho méricaTrartsaEstabilização 31 dc-sP

uç gDhita'
0800-110100

Correio Braziliense	Dl'
J Acúmulo de salários será proibido

Zero Hora	 RS
J Malan garante punição para os especuladores

Estado de Minas	MGII Malan promete agir contra os especuladores

O Popular	 GO
tJ Govemo endurece contra especuladores

O Povo	 CE
D CR revela quem quebrou Banespa

Gazeta do Povo	 PR
J Malan admite novas medas no câmbio

Alarde	 BA
J Mais bancos poderão ser punidos por

especulação

A Critica	 AM

.J Deputados decidem ho destino do TCM

Jornal do Commércio	PE
Governo mantém pressão contra
especuladores

Explicações de Serra
O ministro do Planejamento. José Serra.

	York, Wiliiam Donatdson. fala às 10h. em
São Paulo. sobre o mercado mundial de
ações e os objetivos de sua vinda ao Brasilestará na Comissão de Assuntos

Econômicos do Senado para falar sobre a	Perspectivas para 95crise gerada na semana passada devido às	O presidente da BM&F. Manoel Pires da Costa,
mudancas na politica cambial. Leia na	e o advogado kyOswaldo Mattos FilhoEconomia	 analisam as perspectivas económicas e
Anda na Câmara	 mudanças político -constitucionais em 1 995.
O presidente do Banco Central, Pérsio Anda	Será ás 16h30 no Auditório São Luz. em São
vai à Câmara para explicar os desencontros	Paulo.
provocados pelo BC ao anunciar as medidas	Indicadores da indústriade mudanca do câmbio e as denúncias

ACNI divulga às 15fl. no Rio, os indicadoressobre o repasse privilegiado de informaçães
industriais relativos a janeiro. A Firjan revelafeitas pelo deputado Delfim Netto (PPR-SP).
os números dos indicadores de fevereiro daPacote fiscal	 indústria fluminense.O ministro argentino da Economia, Domingo	
Balanço de veículosCavallo, divulga o detalhamento do pacote
O presidente da Abeiva, Emilio Julianelli,fiscal anunciado ontem. Economia
divulga o resultado das vendas de carrosReforma constitucional	 importados em fevereiro. Será às 10h30. emA Câmara dos Deputados instala mais três	
São Paulo.comissões especiais para analisarem as

emendas que quebram os monopólios das	Missão comercial
telecomunicações, petróleo e o conceito de	Uma missão econômica e comercial da
empresa brasileira	 província de Shaanxi, República Popular

da China, visita a Fiesp ás 15h. As 15h30,Mercado de ações	
a entidade recebe missão de PortugalO presidente da Bolsa de Valores de Nova

MERCADO FINANCEIRO

A cautela com os juros e o real
No retorno aos negócios após a definição	Operaçõesde Reservas Internacionais cio
da nova banda" de flutuação da taxa de	BC (DEPIN) não hesitou em realizar quatro
câmbio - mais estreita e adotada por	leilões recomprando dólares que o sistema
tempo prolongado -o mercado mergulhou	bancário tanto quis e, agora, rejeita Nas
num silêncio perturbador. que não é	bolsas de valores o clima foi mais ameno,
interpretado como indicio de	 mas os principais índices acusaram ampla
restabelecimento da tranquilidade	 volatilidade. Na Bolsa de Valores de São
absoluta, mas considerado sinal de cautela	Paulo. o índice Bovespa —que representa o
nas instituicões financeiras. Na puxada do	Brasil no exterior - chegou a subir 3 78 '1 e
over de 4.13% para 6% ao mês, ria desvalorizar 5,34 para fechar o dia comsexta-feira, a taxa nominal anualizada discreta perda de 056% cotado a 26.708representa efetivamente um choque,
saltando do patamar de 60% para 100%,	pontos. Acalmaria do mercado. que
Tudo indica que. por enquanto. daí ela não	encerrou o dia comprando Bônus do Banco
cede. O dinheiro caro estimulou a desova	Central (BBC) com apenas dois dias e
de posições ainda compradas no mercado	vencimento em 15 de março a 5.94i1 ao
de câmbio pelos bancos. Resultado: o	mês, traduziu a mal disfarçada
preco do dólar comercial ameacou recuar	preocupacão das instituições financeiras e
abaixo do piso de RS 0,880 da "banda de	investidores com a preparacão para o
flutuação do câmbio e o Departamento de	primeiro aniversário do Plano Real, em junho.

INDICADORES

D&AR
Comercial	 Paralelo	 Turismo

10103	RS 0.676	R$ 0,W0	R$0.89	RS 0.90	R$0.86	RS 0,90
13/03	RSO.875	R$0,881	R$0.88	RS 0.89	RS 0,86	RSO.90
13/03	Coo do Pio de Janeiro	RS 0,87	P50,90	P8 0,88	PS 08$

VALORES DE REFERENCIA	 MERCADO FINANCEIRO
SaIàio mínimo— niargo	 R$70,00	IBOVESPA: queda 0.06%. vol, RS 193.234 milhões
Ufir mensal - marte	 RS 0.6767	IBYRh alta 2.98%. vdume RS 12.032 rolhões-	 Ouro BM&F (13/03/ P8 10,933 altaIPC-r — teveroro	 0,99.,.:	CDB Pós TR: (1 3'0t 122 dias, 15,017.00iIPC-Fipe--- liquadr(sse,ana/rra i-co	1,61	CDB P: 13/031 30 dias, 83.00/83.20%
TR Pró ii 0/03i	 4.0290%	Poupança i14/03l2.0634%

2	 ai informa - terça-feira

. ai informa na tv e no rádio

Assembléia discute criação das
administrações regionais

Jornal da Assembléia
A partir deste ano, os servido- "Jornal da Assembléia", veicula-

res da Casa têm direito a 25 dias do pelo Circuito Interno de TV.
úteis de férias. Veja mais deta- A reportagem é de Guilherme
lhes sobre o assunto no programa Sudário.

Novos plenarinhos
São amplas e modernas as

novas instalações das Comis-
sões. O programa "Assem-
bléia Informa" de hoje
retransmitido pelas emisso-
ras do interior traz os deputa-
dos Marcos Helênio (PT),

(PSDB)
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Pacote argentino
O ministro da Economia da Argentina.
Domingo Cavailo, anunciou que o pais fez
acordo com o FMI para empréstimo de USS 2
bilhões, que faz parte de um esquema de
financiamento de US$ 11 .1 bilhões. Os
créditos somam USS 6,7 bilhões, incluindo
recursos do Banco Mundial (Bird), do BID e
da colocação de bônus do Tesouro no
mercado interno e externo. Outros US$ 4.4
bilhões virão do superávit previsto no pacote
fiscal adotado para a obtencão do acordo, a
ser detalhado hoje por Cavalio. (OESP 1 e
8 18/JT 1 1/FSP 1 e 2-31G114 7. 25 e 291.18
71/00 21)

Punição aos dealers
O governo pode adotar medidas punitivas
contra especuladores do mercado financeiro.
informou ontem o ministro da Fazenda. Pedro
Malan. O banco Safra já foi descredenciado
como dealer (instituição que opera no
mercado em nome do BC) por camuflar
operações cambiais. O banco Pactual foi
advertido ontem porque não teria repassado
informações ao mercado. A partir de agora, as
informações relevantes serão transmitidas por
computador. (OESP 1 e B1/JT 1 e 91FSP
2-5/6M251J8 1 e 10/06 1 e 18)

Saída de capital
A fuga de capitais continuou na sexta-feira

ÍNDICES F/PE-ESTADÃO

	

conrVeititivos	Públicos

	

V2-0,31%	W02-(-0,26)%
1-(-1,31)% 13-(-0,00)%
3/03 . (- 1.29)% 133-(.0.O0)%
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o
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Vanação em 30 dias dos preços em RS de 26 bens e
serviços competibvos e de li preces e tarifcs oficias

INTERNACIONAL

Paradeiro de Salinas
O ex-presidente mexicano Carlos Salinas de
Gortari está em Nova York (EUA) e disse que
pretende visitar outros países a negócios. Os
jornais The Washington Poste The New York
Times noticiaram que Salinas poderia fixar
residência no pais. No entanto, a Casa
Branca afirmou ontem desconhecer seu
paradeiro e um eventual pedido de asilo. O
escritório de Salinas no México informou
que ele "cumpre compromissos com
instituicões internacionais" em Nova York.
(OESP 1eA8JJT141F59P 1e2-17/6M21JB
7/00 17)
Contas congeladas
O governo do México congelou ontem seis
contas bancárias do ex-subprocurador-geral

apesar das medidas adotadas pelo governo
para conter o movimento especulativo no
câmbio. O resultado do comércio exterior foi
deficitário em USS 387,04 milhões Segundo
dados divulgados pelo BC, as remessas
financeiras atingiram USS 345,01 milhões
contra apenas USS 55.85 milhões de
entradas, (OESP B4/FSP 2-5)

'L Os juros sobem rápido,
mas custam a cair"

Horádo Lafer Piva. diretor da Fesp

Restrição à BM&F
O ministro Pedro Malas acenou ontem corri a
possibilidade de medidas de restrição às
operações nos mercados derivativos da Bolsa
de Mercadorias e Futuros (BM&F), caso o
governo acredite que as bolsas são incapazes
de exercer o poder de auto-regulação". As
mudanças cambiais deram prejuízo de RS 1,2
bilhão para os investidores nos mercados
futuros na semana passada (OESPB3/JT
101FSP 2-5)

Palavra de Serra
O ministro do Planejamento. José Serra.
afirmou em entrevista que a confusão
cambial da semana passada não afetará a
aprovação das reformas constitucionais.
Segundo ele, o governo decidiu encerrar o
ano corri superávit na balança comercial.
Serra acredita que "uma corta queda nas
reservas é positiva: "qualquer coisa acima
de USS 25 milhões é confortável'. Ele
admitiu que poderá se candidatar ao
governo de São Paulo. (Leão Serva e
Ricardo Meio —JT1e8)

Balança comercial
A ministra da Indústria, Comércio e Turismo,
Dorothéa Werneck, disse ontem que a
balança comercial vai fechar o ano com saldo
positivo por causa das mudanças cambiais.
Ela não fez previsões sobre o saldo da
balança de fevereiro, que segundo técnicos
da Receita Federal e do próprio Ministério.
deve acusar déficit recorde de USS 1.2 bilhão,

Mário Ruiz Massieu, acusado de obstruir as
investigações sobre o assassinato de seu
irmão. José Francisco Massieu,
ex-secretário-geral do governista PAI. Outras
duas contas de Massieu foram congeladas
nos EUA, segundo declaração do escritório
da procuradoria geral mexicana. (PlantãoAE)
Visita de Fidel
O presidente cubano Fidel Castro iniciou
ontem uma visita de quatro dias à Franca.
O objetivo do líder é abrir uma brecha no
bloqueio econômico imposto pelos EUA. O
convite partiu da Organização das Nações
Unidas para a Educação. Ciência e Cultura
(Unesco). O presidente Francois Mitterrand
o recebeu com honras de chefe de Estado.
A presença de Fidel provocou muitos
protestos, sobretudo de exilados cubanos.

LI BROADCAST
informações financeiras

-	em tempo real
1 LIGUE (011) 856-2003... 2009

muito acima da previsão anterior de USS 290
milhões ne g ativos. (OESP B5/GM 6/0625)
Ritmo desacelerado
Dirigentes da Fiesp acreditam que a mudança
na política de câmbio e as altas taxas de juros
podem frear o ritmo de atividade econômica
Segundo o presidente da entidade. Carlos
Eduardo Moreira Ferreira, os juros altos
prejudicam a producão. Por causa das
medidas anficonsumo, lojas e
supermercados reduziram o volume de
encomendas às indústrias neste mês. A
previsão do comércio paulista é de ligeira
retra ção nas vendas. (OESP 841FSP 1. 2-1
e2-4/GM lelO)

Caso Banespa
O governador de São Paulo, Mário Covas.
recebeu ontem o ministro Pedro Malan no
Palácio dos Bandeirantes para tratar da
situação do Banespa. Ficou acertado que o
controle do banco será devolvido ao governo
paulista depois que o Banespa estiver
saneado. Caberá à adniinistracão estadual
decidir se o banco. atualmente sob
intervenção do BC, será privatizado. 0ESP 1
e A6/JT 121F59P 1- 1010M 7 e 26106 25)

Agências do BB
O presidente do Banco do Brasil, Paulo
César Ximenes, afirmou ontem em Porto
Alegre (RS) que o banco pode fechar 600
agências deficitárias até o final do primeiro
semestre deste ano, a maioria em cidades
pequenas. No entanto, adiantou que as
superintendências regionais discutirão a
permanência das agências com a
comunidade de cada município. (JT 'i
121FSP 1-10)

Curtas
• O BC recomprou ontem por um prece menor,

mais de USS 500 milhões dos dólares vencidos
na quinta-feira passada. (OESP B6/JT 1 e 9)

• A frrflacão de fevereiro medida pelo LNPC ficou
em 1.01%. com queda de 0.43 ponto
percentual em relação ao resultado dejarteiro.
de 1.44%. (OESP B7JFSP 2-2IJB 13/OG 25)

(OESP A 121JT 141FSP 2-121.181 e 7100 17)
Curtas
• O presidente Liii Clinton decretou ontem estado

de colamidade púbfic.a em mais da metade da
Califórnia (EUA) As fortes chuvas dos últimos
doce dos provcicarain preJdos caid.jlaios em
cerca de US$2tiÀlhões. (JT 14/FSP2-11 OG 16)

• A União Europeia decidiu suspender reiaates
formais com o Canadá que se recusa a libertar
o pesqueiro espanhol Estai, apreendido na
semana passada Diplomatas não acreditam
em sanções comerciais contra o país. (FSP
2 -1OIGM 1 e2IJB7)

• Radicais muco/manos sequestraram e
degolaram ontem unia estudante de 15 anos
na Argélia Extremistas argelinos exigem a
libertação de uma atMsta do grupo. (OESP
A9IJT 14/FSP 2-10)

Crise do PSDB
A briga no PSDB vai alem da disputa pelo poder.
O ministro Sérgio 	(Comunicações) e o
ex-presidente do partido Pimenta da Veiga
divergiam sobre ouso dos RS 1,2 bilhão que
sobrou da campanha eleitoral. A executiva
nacional se reúne hoje em Brasília para discutir a
proposta de renúncia coletiva, feita pela líder na
Câmara, José Anibal (SP). O partido tem 30 dias
para confirmar o senador Arthur da Távola na
presidência ou indicar outro nome. (0ESPAS/J7'
31FSP 1-612 3)
Coordenação política
O presidente Fernando Henrique tem estimulado
governadores e lideres do PSDB a buscar
entendimento para formara nova executiva do
partido. A falta de coordenação polca do governo
o levou a pensar em dar a função a um tucano.
mas antes ele exige a reorganização da
legenda. O PFL. através do vice-presidente,
Marco Maciel, pode ganhar a coordenação.
Hoje, Fernando Henrique dedica o dia a
audiências com parlamentares no Palácio da
Alvorada. (0ESPA4 e A5/JT3/FSP 1-51GM
11JB 1 e 31OG 1 e 3)
Recursos da Seguridade
Os líderes dos partidos aliados saíram frustrados
da reunião com Fernando Hennque ontem à noite,
em Brasilia Ele anunciou que não vai retirar a MP
935 do Congresso. AMP. que permite ao Tesouro
reter recursos da Segundade Social, desagrada às
bancadas governistas e de oposição. Os ministros
Renhoíd Stephanes (Previdência) e Adib Jatene
(Saúde) também discordam dos ministros da área

GERAL

Confronto no Rio
Um tiroteio ontem de madrugada deixou oito
pessoas mortas e duas fendas na favela Vila do
João. no Rio Segundo policiais, a invasão desta
área por traficantes da Favela Nova Holanda,
ambas na Zona Norte da cidade teria provocado o
conflito que durou cinco horas. A polícia não
interferiu no combate e apenas interrompeu o
tráfego na Linha Vermelha via expressa que
passa pelas favelas. (OESP 1 e C71JT5BiSP 1 e
3-11JB 1 e 17100 1 e 15)
Falhas na Linha
O secretário estadual de Obras e vice-governador
do Rio, Luiz Pauto Corrêa da Rocha, garantiu
ontem que somente falhas de projeto ou execução
podem explicar a queda de uma tubulação de ferro
fundido da Unha Vermelha. O tubo caiu de uma
atura de 10 metros, em São Cristóvão, na Zona
Norte do Rio. Ela cobrará explicações dos
responsáveis. (06 1 e 13)
Crime contra executivo
O diretor financeiro do Banco Itamarati, Gavril
Weisz. de 39 anos, foi morto com quatro tiros na
noite de domingo, na casa de sua ex-mulher Lúcia
de Fátima Weisz. em Americana (SP). Ela
confessou à polca que mandou matar o
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eccnómca. O governo vai elaborar unia eosição
de motivos sobre a medida, (DESPi e A4IJT
5/OM 11JB 5/063)

Acabou em
deputado Lucas Buzato,

relator da CPI do Banespa

Mudanças na Previdência
O projeto de lei que altera a iegislacão ordinária da
Previdência Social chega hoje ao Congresso. O
objetivo é aumentar a arrecadação anual e reduzir
as fraudes e ações judiciais , condições do governo
para se fixar o mínimo em AS 100.00 em maio. O
projeto unifica as alruotas de contribuição dos
empregados em 9% e a dos autônomos em 20%:
estabelece novas regras para a aposentadoria dos
trabalhadores rurais e fixa percentual único para o
beneficio acidentáno. (OESP 1 eA4/fT51FSP
14/063)

Extinção de benefícios
O projeto de lei extingue o auxilio-natalidade e
trata da contribuição a ser cobrada de
aposentados que votem ao trabalho. Um projeto
de lei complementar, já enviado ao Congresso.
obra as empresas a contribuírem para a
Previdência sobre os pró-labore pagos a
executivos ou remunerações pagas ou
creditadas a trabalhadores avulsos, autônomos
e prestadores de serço. A Confederação
Nacional da Indústria (CNI) obteve liminar no
STF que a livra desse pagamento. (OESP 1 e
A41JT51FSP 1-4100 3)

Medalhas de prata
A natação do Brasil ganhou ontem mas duas
medalhas, desta vez de prata. nos Jogos
Pan-Amercanos, disputados em Mar de] Rata
(Argentina). Eduardo Pidonini ficou na segunda
posição nos i 00 metros borboleta. A outra
medalha foi conquistada no revezamento de
4x200m livre, com Cassiano Leal, Fernando Saez.
Teófiki Ferreira e Gustavo Borges. Aseeção
masculina de vôlei do Brasil derrotou por 3 a  a
equipe do Canadá. (OESP 1 e 881JT 1 e 3B/FSP 1
e4-6/JL 1  19/06 1e28)

Curtas
• A Federação Internacional de Atletismo

anunciou ontem que constatou doping na urina
da brasileira Sueli Penetra dos Santos
ex-recordista sul-americana de arremesso ole
dardo. Ela foi suspensa por quatro anos das
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Adiamento do Sivam
O ministro da Aeronáutica : brigadeiro Mauro
Gandra, e o secretário de Assuntos Estratégicos..
embaixador Ronaído Sardenberg, se
comprometeram como senador Antônio Carlos
Magalhães (PFL-BA), presidente da Cmssão de
Relacões Exteriores do Senado, a não assinar
amanhã o contrato para a implantado do Sistema
de Vigilãnaa da Amazônia (Sivam). A concorrência
foi vencida pela empresa norte-arnencana
Raytheon. (JT5/FSP 1-91JB 1 e4)
CPI do Banespa
O relatório final da CPI do Banespa encerrada
ontem, isentou os ex-governadores de São Pau lo

Orestes Quércia e Luiz Antônio Fleury Filho de
cu lpa na crise financeira do banco. O texto alterou
o documento original do deputado Lucas Buzato
(PT). que apontava Quércia como co-responsável
pela antecipado de receita orçamentária ás
vésperas da eleição de Fleury. em 1990. Os
empréstimos representam hoje quase 30 da
divida do Tesouro Estadual como banco. (OESP 7
eAô/JT12/FSP 1-10/GM26)
Curtas
• Orestes Dijércia ganhou as eieicães para os

diretódos municipais e zonais do PMDB. Ele
obteve 60% dos votos na capital  80% no
interior, devendo ter sob seu controle 70% dos
delegados. (OESP A61JT 5/FSF 1 -6IJE 2)

• O presidente da Assembléia Legislativa do Rio,
Sérgio Cabra! Filtro, assinou ontem decreto que
elimina os verrmentcisadrria de R$9.600.CÃJna
Casa Um proajaudorapceer#ado recebia mais
cie R535 	(OESPA4/JT5lFSP1-6/JB1 e2)

amanhã. (OESP 1 e E1/JT 1 e  BJFSP 1  4-4)

COLUNAS

Adesão
Paia ajudar o governo. empresá nos algentinos vão
subscrever USS 1,5 bilhão em papéis do Tesouro.
Eles devem comprar bónus a título de anteapao
de impostos. Muitos desses empresários são os
que compraram estatais privatizadas. (Sonia Racy
—OESF1 e82)

Prevenção
O govemo está preparando medidas de

desindexação. além de out'as para conter o
aquecimento da economia informaram ontem
fontes do Ministério da Farenda e do Palácio do
Planalto. A desindexação virá para evitar que os
reajustes de preces, provocados pela alta do dólar,
acabem fortalecendo a reihdexação da economia
O governo não tem dúvidas de que a inflação
subirá em consequência do ajuste cambial, mas
quer evitar que a alta se espalhe pelos outros
prews. (Panorama Econôm'tOG)

Srs.. Assinantes
Problemas com transmissão do boletim,

aparelho de fax e alteraço cadastral devem
ser comunIcados ao nosso setor de

ATENDIMENTO AO CLIEJ'4TE:
0800 111666

Horário de tuncionemento; 7h00 às 17h00
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ex-marido parque tinha medo de perdera guarda	competições oficiais. (OESP 1, E4 e E81JT 1 e
do filho de 12 anos. Lúcia contratou a filha da	4B/FSP 1 e4-6IJB 1 e 19/OG 28)
empregada e o namorado dela para executar o	• O Palmeiras conseguiu a liberacão de
crime. (OESP 1 e C1/JT 5B/F$P 1 e3- l/JB	Edmundo. depois de pagar US$10 mil de
5/06	 indenizao ao cinegrafista agredido. O

atacante deve detrar o Equador entre hoje eLitoral em alerta
A ocorrência de mais chuvas pode causar
tragédias no litoral de São Paulo. Em São Vicente,
técnicos do Instituto Geológ ico detectaram várias
áreas com risco de deslizamentos. A Defesa Civil
de São Sebastião decretou ontem estado de
alerta, Em Ilhabela. 2 mil pessoas estão em áreas
de fisco. Uma queda de barreira e alagamentos
interromperam ontem o tráfego na altura do
quilómetro 25 da rodovia Rio-Santos (OESP 1 e
C5/JT8B/FSP 1 e 3-5/OM 15)
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ENSINO

Português em Buenos Aires
O ensino da língua portuguesa passou a ser
obrigatório nas escolas secundárias da
província de Buenos Aires, Argentina. O
governador da província, Eduardo Duhalde,
disse ao jornal argentino Lê, Naóri que a
medida foi tomada por causa dos acordos
realizados corri o Brasil dentro do Mercosul.

PARLA TINO
Promessa presidencial
Conseguir a aprovação da Ata de Intenção
Constitutiva da Comunidade
Latino-Americana de Nações na próxima
cúpula dos países do Grupo do Rio, em
setembro. Esta foi a promessa do presidente
Fernando Henrique Cardoso depois de
encontrar-se com autoridades do Parlamento
Latino-Americano (Parlatino) na quarta-feira
passada em Brasília. A ata contém proposta
para criar uma comunidade de países
latino-americanos, como a Comunidade
Europeia.

REGISTRO

Lucros bancários
Os bancos chilenos tiveram um lucro superior
a USS 53 milhões, de acordo com a
Associação de Bancos do Chile. Só no
primeiro mês deste ano o aumento real foi de
1,3 0/c em comparação a igual período de 94.
Excluindo o Banco do Estado, a renda cai
para USS 47 milhões
Venda de empresas
O governo do Chile tentará novamente
vendera Empresa Marítima SA (Empremar),
uma estatal de navegação, nos próximos
dias. A noticia foi dada na semana passada
pelo jornal local El Mercurio. O governo
tentou vender a Empremar pela primeira vez
em dezembro. mas cancelou o leilão por falta
de ofertas satistatórias. O prejuízo da
empresa no ano passado foi de US$ 19.4
milhões. quase cinco vezes mais que em 93.

AGENDA
Reunião na Fiesp
O subsecretário de Assuntos de Integração.
Econômicos e de Comércio Exterior do
Itamaraty. José Arthur Denot Medeiros,
participa hoje às 10 horas da reunião da
Comissão Interna do Mercosul (Ciam) na
sede da Fiesp. Local: Avenida Paulista. 1313
(lndustax(Fiesp)

MERCOSUL
O NewsPeper Mercosul deixa de circular em
caráter experimental para se tomar um pro-
duto de linha da AE. Até o final de abril. os
assinantes do NewsPaper estarão receben-
do o NewsPaper Mercosul gratuitamente.
Quem não quiser receber o boletim, deve ligar
para o telefone 0 800 16 1313 (ligação gráti
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IMAGEM

Indústria
anticorrupção
A Argentina, que ao
lado do Brasil é o pais
mais forte do Mercosul.
vive atualmente uma
próspera indústria de
combate à corrupção.
Livros sobre subornos
aparecem na lista de
best-sellers e escolas

particulares patrocinam um concurso nacional
para alunos descobrirem um meio para dar um
fim às trapaças
Jornalistas ejuízes
Enquanto os economistas discutem os efeitos
financeiros da corrupção. os sociólogos questio-
nam se este é um problema moral ou administra-
tivo. A Argentina é o único país do mundo onde
se confia mais em jornalistas do que nos juizes
(ver tabela abaixo).
Mais respeito
O advogado Luiz Moreno Ocampo conhecido
por combater a corrupção, admite que, ao derro-
tar a hiperinflação, Menem fez os argentinos
tratarem o dinheiro em seus bolsos com um
pouco mais de respeito. Ele lembra também que
a privatizacão colocou a parte mais corrupta do
setor estatal nas mãos privadas. Hoje, ninguém
precisa subornar uma autoridade governamen-
tal para conseguir uma linha telefónica.
Dois fracassos
No entanto, o advogado Ocampo contabiliza
dois fracassos para a administração do presi-
dente Carlos Menem. o sistema judiciário tem
uma independência mínima e o presidente não
acabou com a impressão de que há corrupção
entre os que apóiam seu governo.

NEGCCIOS

Investimentos da Renault
A Renault vai investir USS 500 milhões na Ar-
gentina nos próximos quatro anos. A empresa
quer continuar desenvolvendo sua fábrica e
criar uma base de produção altamente competi-
tiva. A informação é de Louis Schwitzer, diretor-
geral da empresa. Para ele, o plano de estabili-
zação não compromete as atividades da
empresa na Argentina. (FSP2-2)
Venda de cadeiras
A Giroflex, maior fabricante de cadeiras e
poltronas para escritório e auditório da
América Latina, fechou contrato de venda
com o Citibank da Argentina, no valor de
USS 300 mil, para fornecimento de cadei-
ras. A entrega acontece no final deste
mês. A Giroflex vendeu poltronas também
para a Universidade Católica de Buenos
Aires e a montadora Renault. (GM 31)
Dentro do contexto
Vinte produtores rurais da província de Sal-
ta, norte da Argentina , estiveram reunidos
ontem em São Paulo com 30 pequenos em-
presários paulistas ligados ao agribusiness.
Para o Sebrae, que organizou o encontro, o
objetivo é inserir as pequenas empresas no
contexto do Mercosul. (GM 17)

SEGURADORA

Filial uruguaia
A Sul América - que já tem filiais ria Argentina,
Chile, Peru, Equadore Espanha, abriu escritório
no Uruguai. A unidade é chefiada pelo brasileiro
Rogério Marcondes , que comanda a filial argen-
tina. A Sul América, maior seguradora da Amé-
rica Latina, faturou USS 2 bilhões no ano passa-
do, dos quais USS 400 milhões no exterior.

COBRE

Produção chilena
A produção de cobre no Chile deverá crescer
neste ano para 2,55 milhões de toneladas. Em
94 ficou em 2,23 milhões. A informação é da
agência Reuters. Os números serão consegui-
dos por causa de grandes projetos e da expan-
são das minas existentes. Entre os projetos está
o da mina de Candelária, que produzirá 100 mil
toneladas do produto este ano. «3M 15

ENCONTRO
Cultura em bloco
Foi inaugurada ontem. em Buenos Aires (Argen-
tina), a primeira reunião especializada de minis-
tros e secretários de Cultura do Mercosul. A
reunião fixou as bases de um documento que
serve de plataforma para os acordos de caráter
cultural entre os quatro países do bloco. (GM 6)

CURTAS
• O governo do Paraguai receberá USS 50 mi-

lhões do Banco Mundial para modernizar o se-
tor manufatureiro. (FSP24)

• A Sony vai instalar uma subsidiária na Argen-
tina para importar televisores e equipamentos
de áudio. O investimento é de USS 1 milhão.
(FSP 2-2)

• Os empresários do Paraguai dizem que o con-
trabando de madeiras, principalmente para o
Brasil, pode eliminar a indústria de móveis do
país FSP2-2)

a A produção de cobre do Chile deve subir 141.
este ano, para 2.5 milhões de toneladas
(FSP 2-2)
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