
BANCO DE POTENCIAL
Servidores de diversos setores da

Assembléia participaram, ontem, no
Auditório da Casa, de um debate so-
breos objetivos e o funcionamento do
Banco de Potencial de Gerenciamento,
LnStrUmento que visa a capacitação e
Seleção de pessoal para a composição
do Sistema de Gerenciamento da Se-
cretaria da Assembléia Legislativa, em
fase de implantação. As exposições
foram feitas pelos secretários Júlio
César Santos Esteves e Cláudia
Sanip3j0 e pela gerente-geral de Pla-
nejamento, Neusa Pampolini.
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A Reunião Ordinária Deliberativa
destina-se à apreciação das seguin-
tes matérias:
- discussão e votação de pareceres e

votação de requerimentos;
- prosseguimento da votação, em 2°

turno, do PL n° 954/92, do deputado
Simão Pedro Toledo, que estabele-
ce normas para abate de animais
destinados ao consumo e dá outras
providências;

- votação, em 1 turno, do PL n° 998/
92, do deputado Raul Messias, que
dispõe sobre a cobrança das tarifas
públicas de água e energia elétrica
para as famílias de baixa renda;

- discussão, em l turno, do PL n°
1.851/93, do governador do Estado,
que dispõe sobre a destinação do
percentual de que trata o inciso II do
parágrafo único do art. 40 da Lei n°
11.115, de 16/6/93, e dáoutras pro-
vidências (destina 10% da variação
nominal da receita líquida do Esta-
do, relativa ao período de maio a
agosto de 1993, às categorias funci-
onais e aos quadros de pessoal que
menciona);

- discussão, em turno único, do veto
total à Proposição de Lei n° 12.095,
que autoriza o Poder Executivo a anis-
tiar faltas ao serviço decorrentes de
movimento grevista do funcionalismo
estadual;

- discussão, em turno único, do veto
total à Proposição de Lei n° 12108,
que autoriza o parcelamento de débi-
tos de prefeituras municipais com o
Estado;

- discussão, em turno único, do veto
parcial à Proposição de Lei no 12.110,
que dispõe sobre a recomposição e o
reajustamento dos valores dos padrões
de vencimentos e dos proventos dos
servidores do Poder Judiciário e dá
outras providências;

- discussão, em turno único, do veto
total à Proposição de Lei n° 12.112,
que dá a denominação de Antônio de
Castro Silva ao trecho da Rodovia
MG-020 que liga os municípios de
Belo Horizonte, Santa Luzia e
Jabuticatubas;

- discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei Complementar n° 3/90, do Tribu-
nal de Contas do Estado, que dispõe

sobre a organização do Tribunal;
-discussão, em 1°turno, doPLn°999/

92, do deputado Geraldo da Costa
Pereira, que autoriza o Poder Execu.
tivo a criar normas para doação de
órgãos para transplante;

- discussão, em 1° turno, do PL n°
1.632/93, do deputado Célio de Oli-
veira, que dispõe sobre a construção
de estação de piscicultura em repre-
sas hidrelétricas a serem implantadas
no Estado de Minas Gerais;

- discussão e votação de pareceres de
redação final.

A Reunião Extraordinária
Deliberativa destina-se à apreciação
das seguintes matérias:
- PL n° 1851/93, do governador do

Estado;
- veto parcial à Proposição de Lei fl

12. 110;
- veto parcial à Proposição de Lei n

12.144, que cria o Fundo de DeselP
volvimento Urbano;

- veto total à Proposição de Lei 00

12.095;
-wtoklàPrcosiçãodeLn° 12.108;
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ACONTECE NESTA TERÇA
.1 Agenda de Cardoso	 dO Conselho Administrativo de Defesa Econã-

O ministro ca Pazenua Fernanca Henncue	'litOu Cadei. O Secretano cc Defesa Econõmi-
Cardoso aresta esclarecimentos sacre a URV	011 co Ministeno da Justiça. Antônio Gomes, vai
a partir das 10h na Comissão Mista do Con-	encaminhar ao Minis1erio Público 12 processos
gresso Que uvaia a MP 434. Em seauaa, Pie	contra iaboratonosrarmaciuficos acusados ce
almoça com o em presanado ao setor industnat,	maquiar seus p rodutos e também suspeitos de
Liderados colo presidente ai ',-;NI. Albano	prática de preços abusivos
Franco os emuresarios vão fazer ocsereaçoss J Balanço da Telebrás
a resoeito co comoortamento aos arecos iès	A Telebrás deve crvugar oficialmente o seude a adcoao ca URV Pretendem sucierir Que o	calanon cc 93. Informações extra-oficiais teve-indexador seja acatado imediatamente na for-	iam Que a estatal teve um lucro de USS 1.5macão de preços. Dir ig entes au Fies p vIm a	bilhão,Brasilia levar ao ministro as p nnapaa duvidas 	Mensalidades escolaresem reação à MP 434. que criou a uP.V

J Posse de ministros	 AAssoceçãolntermunrcpaj de Pais e Alunos
p retende encaminhar ao Ministerio da FazendaO pres idente Itamar Franca empossa em ceri-	dossiê sobre a evolução dos preços das men-mõnia no Palácio do Planalto, as 11h os novos	ualidades de ianeiroi92 até agora. A entidademin istrosda integração Re p ionai. Aluizio Pjves,	quer evitar abusos por parte das escolas.e do Planejamento, Beni Veras, As 14h. assu-	Caso Danieliamcm os cargos os ministros Alexis Steoanenko

(Minas e Energia) e Rubens Bayma Denys	Ajuiza Maria Lúcia Ca pibenbe. dali TnbunaidoÇiransponesj	 Júri, interroga as 13h o delegado Cidade de
Reunião do PFL	 Oliveira, arrolado como testemunha de defesa

do ator Guilherme ce Pádua no processo queO lider do PFL no Senado. Marco Macid (PE),	apura o cesacarecimenfo de US$6 mil dólaresoferece um almeco para a cúpula do partido	que estavam coro a atriz Danieta Perez quan-em Brasilia. O cardapo sera a sucessão orcei-	do de seu assassinato, em 1992. Oliveira quedencial e a possível candeatura do ministro	atualmente e suosecretáno de Segurancur deFernando Hennque Cardoso (Fazenda)	Roraima, foi resconsavei pelas investigaçõesJ Presa política	 da morte de Danielia na 16 Delegacia de
A brasileira Tânia Vez presa e torturada no	Policia (RJ). Também será interrogada a ma-
Chile, tem encontro com o ministro das Rela-	quiadora Mana Rita. da TV Globo. arroda

	

es Exteriores. Celso Amorim. Vai agradecer	como tesfemunna do uao
a intervenção do governo Orasiieiro para a sua	Dia Internacional da Mulherlibertação,	 O Dia Internacional da Mulher será marcadoJ IPC-Ri	 por diversos eventos no Pais. No Rio uma
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulcja o	grande manifestação no Centro vai marcar a
Indiçe de Preços ao Consumiaor do Rio de	data. Será instalado uni outdoor de 27 m2 e
Janeiro PC-RJ).	 discutidos assuntos que afetam diretamente as

mulheres: vrolênoa.saude.frabafhoeuçaçãoJ Abuso de preços	 e gisiação. As manrtcstacões serão coore-O governo ceve enviar ao Congresso Substitu-	nadas Dela 	Estadual dos Direitos dativo do projeto de lei que aumenta os poderes	Mulher Leia mais na Geral

MERCADO FINANCEIRO
Revisão nos juros

Mesmo se aividindo sobre 	o prazo para introdu- a pril. mearda coo IGPM negociado no mesmo are-çõoaa nova moeoa, o rrercaao iniciou um processo pão dos juros, avançou ae40280 para 41. 41
de revisão aceerada das taxas cc juros. A possibili- Renda Fixa
dade distante da URV se tomar o real ainda na Oslurosaos certificados dedestobancarroterrni.
primeira quinzena de abni não foi descartada e ali- naram ontem sem grandes oscilações. cotados en-
mentou uma exoectativa de juros nominais meno- tre 5.960% e 5960% ao ano, O juro efetivo, para
es, As operações do mercado futuro de juros da grandes invest idores, ficou em 40.81% ao mós.
Boba de Mercacrorias & Futuros iBM&Fj connrrna- Câmbio
riam esta queda. Os contratos lastreados em depo- O dólar ne000lado no mercado para

lelo fechou co-sitas interbancários com vencimento arevisio para taba a CRS663.50 cara compra e CRS 672,50 para
abril indicam uma expectativa de iuro etetivo de venda a p resentanao um avanço de OSO em leia-44 55/o para o peno. Aestimatraa cc in flação para cão á çõsoera. O desagio terminou adia em 2,29 -/-

('ADORES
URV - VALORES EM CR$

02/03	03103	04103	05103	0603	07103	0903657.50	667.65	I3T7.913	'P8847	688.47	688.47	699.13
DCL AR

Comercial	 Paralelo	 Turismo04/03	677.953 ci 677.863 vi	660.00 ci 367.00 vi	650.00 ci 664.00 vi0703	688.320 (cl	888.336 e)	563.50 (C)672.50 Çv(	059.00 (ct 6740007(03	Cotarão no Pia de Janeiro	555 00 (c	675.00 (v)	091.00 ic) 681,50 iv,
VALORES DE REFERÊNCIA	 MERCADO FINANCEIRO

Salário Mínimo - Marco	6479 UPVs	Ibovespa: aita 7,17v vdume CPS 216 976 l
TP Pro-rata' - 3	 1 80484331	IBVRJ alta 708 v.. veume CPS 23.800 bi
Uhr diária - 813	 CRS 393.75	Ouro BM&F. (713) CPS 823000. alia de t 04v
Ufir. Marco	 CR  385 06	CDB (7131 40,81 v, mês 5 980 ir ano (brutos)
PC Fioe jfeveroroi	 38 19v 1	E Poupa: .813/381674 v

Rio de janeiro	 São Paulo	 Porto Alegre	IcaluTil. (021) 533-124M	'Vil.: (011) 822-0200	Tel.: (051) 222-0011 	11
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Governo contirma uso cc tabirta
Carcoso critica o aumento de tarifa
Cuba muca regra para se assoruar com
estrangeiros

Jorna! da [arde
1 300 emencas pocem mudar o dano FHC
1 Preços: governo sem armas
1 A Bolsa soca 71 74 os juros caem

Folha de S. Pauto	ISP
1 Nova moeda trará tablita de voita
• Conuresso ap resenta 300 emendas ao plana
• Lula fará de poimento no inquérito da

Nutrícia

(ya/cta \'ki-caniil	G\i
1 Mais comercio co Mercosul com os latinos

Jornal doBrasil	 Jil
1 Governo cade usar tablita na conversão

para o real
Cardoso dirá no dia 25 se sai ou fica na
Fazenda
Fabncação de veiculos bate novo recorde

O Globo

• Aumento abusivo pode dar cadeia
• FH se irrita com Lula e diz que ele é

arrogante
Grande Rio tem 50 assassinatos no fim de
semana

Correio Braziliense - 1)1'
tamar Quer escecuecor no xadrez

Zero Hora - RS
FH ataca Lula em clima de campanha

Estado de Minas - MG
Garea sera o vice na chapa de FHC

O Popu lar - GO
Pedida Quebra de sigilo dos mais ricos de
Goiás

O Povo - CF.
Minimo pode ter ganho real de 500

Gazeta do Povo - PR
Governo reage a afta de preços

A farde - BA
Su permercados de Salvador terão que exoncar
preços

A Crítica -
FHC fncilitnrd importrrçêo parir combrrtcr ir
oarestia

A Noticia - SC
Mensalidades escolares ameacem piano

Jornal do Comrnércio - PE
Cardoso vai combater os especuladores cc
preços

Carteira Administrada de Ações
Se você quer a melhor rentabilidade

Ligue para o katu
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FIeury desiste
ci governador mi São Paulo, LUIZ Antônio Fieury
O1fl aamdiu ontem oue nao dis p utara a
onvencão do oartiao se Tiver como concorrente

q x.govemacor Orestes Quércia. A posição foi
manifestada trãs aias acos Fleurv ter se
colocado a usposipso Cc PM DO oara ser o
nome do partido na corrida a Presidència, Fípufy
asse, decois de criticar o iider ao governo no
Seriado Pedro Simon (PMDB-RS). que coioca
seu nome a dis posição da sigla para 'unir 'o
PM De. (OESP leBl/JT 3.106 1e3)
Debandada geral
Contrariados com as denúncias oe oue não
estariam atuando com inoe penaênma. os
i ntegrantes da Promotoria de Defesa aa
Cidadania do Ministério Público Estadual de São
Paulo decidiram debandar. Os oromotores
resolveram aoandonaras investigações some
crimes cc corrupção e enriquecimento iiicito
envolvendo administradores p ublicos. como
presidentes de estatais, e retomar a seus
cargos de origem na instituição Eles foram
indicados para a Defesa cri Cidadania peio ex-
procurador-geral de Justiça. Antônio Araldo Dai
Pozzo. amigo cc Fleury. (OESPA6)
PT contra aliança
Como reação às negociações do PSDB com o
PFL. a coordenação da cam panha do
presidente do Partido dos Trabalhadores (PT),
Luiz Inácio Lula da Silva, marcou para amanhã
reunião com Simon em Brasília. A ofensiva do
PT para ampliar o leque de alianças visanao as
eleições de outubro tentará ainda articular
encontro para o proemo dia 18 com o
ex-governador da Bahia. Waldir Pires, entre
outros. (OESPA4/JTA3)
Fica ou sai
o ministro da Fazenda, Fernando Henrique
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Garboso, comunicou ao p residente Itamar que
no aia 25 de marco anunciara a aecisão de
deixar ou não o Ministerio para se candidatar a
Presiaéncia da República pelo PSDB. O prazo
de desincompatibihizacáo se esg ota no dia 2 de
abril. Os mais provaveis substitutos do ministro
são Edmar Bacha, assessor esoecial de
Gardoso

'
Pedro Malan, presidente do Banco

Central: e o ministro Rubens Ricúpero do Meio
Ambiente. (Dora Kramer—.B 1 e 3)
Muita pressão
Em entrevista ao Programa "Jô Soares Onze e
Meia' 	à noite em São Paulo, Cardoso
reconheceu estar sofrendo 'muitas p ressões ae
todos os lados" para ser candidato à
Presidència pelo PSDB. "Tenho pensado mudo
nisso mas sinceramente ainda não tomei
nenhuma decisão a res peito". acrescentou
Garantiu lambem q ue nem pedido do partido
para a criação de alternativas ao seu nome.
OESPA6/JTA3)

Humildade ajuda
Durante outro encontro mantido a tarde em seu
apartamento em São Paulo com o deputado
José Serra (PSDB-SF), Cardoso declarou, ao
criticar Lula, que candidatos à eleição devem
manter a humildade e que a pior coisa de um
político em campanha e a pretensão. "Ele deve
entender que resultados de pes q uisa são
ilusônos, corno bem sei eu. e que humildade
aluda bastante" (FSP 1-10/06 leS)
Covas x José Dirceu
O senador Mário Covas (PSDB) e o deputado
José Dirceu (PT), ambos candidatos ao governo
de São Paulo, trocaram acusações ontem
durante encontro com empresários ligados à
Associação Brasileira para o Desenvolvimento
da Indústria de Base (Abdib). Covas não gostou
das críticas que o candidato do PT fez em

KI
Terça-feira.

6 d marco cie 1994

entrevista a uma cossivel aliança PSDB-PFL e
rea g iu; Eles (os petistasl q ue cuidem de seus
proolemas porque nos do PSDB sabemos
cuidar de nossos assuntos. Não precisamos que
fiquem nos dando lições", retrucou nos
bastidores ao encontro, (OESPA611- 10) O
senador criticou também aliança entre PSDB e
PFL (FSP 1 e 10)
Lula depõe
Lula vai ser intimado pela policia para depor no
inquerito q ue investiga o suposto favorecimento
a empresa Nutrícia na gestão da ex-prefeita
Luiza Erundina (1989-92). Pré-candidato de seu
partido á Presidéncia, Lula utilizou aviões pagos
pela Nutrice durante a campanria para as eleições;
municipais de 1592. Em novembro passado. Lula
declarou não saber que os aviões haviam sido
Pagos pela empresa. (JT6/FSP 1 e 1-11)
Plano ameaçado
Ontem último dia para a proposição de
emendas à Medida Provisória 434, que criou a
Unidade Real de Valor. cerca de 300 foram
apresentadas, algumas capazes de desfigurar o
plano de estabilização econômica. Isso pede
indicar que o governo enfrentará negociacões
difíceis como Congresso para preservar o Plano
FHC2. Entre as emendas figura a ressurreição
do gatilho salarial. (JT 1 e 71FSP 1 e 1-4)
O fantasma Colior
O fantasma de Fernando Collor paira sobre o
emaranhado de alianças em negociação para
a eleição de Alagoas: agora são mais dois
Collor de Mello na Política daquele Estado.
Pedro, o irmão mais novo, e candidato a
manter o clã no poder estreando como
deputado federal, Já Maria Tereza, musa do
mpeachment, quer conquistar uma vaga de
deputada estadual. (OESP 1 eA5/JT 1 e 6)
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ECONOMIA
Defletor	 conter os aumentos abusivos de preços no	p
C assessor es pecial do Ministerio mi	 varejo. A medida foi inspirada na Lei do
Eazenaa Milton Qailari confirmou ontem no	Colarinho Branco e prevê punições que vão
Rio em uma reunião com empresários, que	desde a sim p les ap licação de muitas ate a
no momento em que o cruzeiro real	 prisao dos empresarios envolvidos com a
rransiormar em real. os contratos q ue não	1 especulacão de mecos. O conceito de
tiverem sido adaptados cara a URV estarão	aumento acusivo lambem e definido pela
uuleitos a um defiator ou uma tablita	 medida. que se baseia no estudo feito desde
Segundo Dallari. havera neccssiaade de	1991 do comportamento de 470 pronutos,
desemoutir a inflação futura dos contratos.	(06 1 C 21)
pois os pregos serão convertidos pela média
aos últimos q uatro meses de 1993 O
assessor ueoiu uma dose maior de
responsabilidade dos emoresarios na
conversão dos precos pela media, alertando
sobre a possibilidade de um congelamento e
tabelamento por intermédio do Congresso.
Se todos quiserem ganhar todos peraerão	1

completou. (OESP 1 e 811JT 7/FSP 1. 2-7 e	1
2-51J8 1 eEco 1/061 e22)	 1

IPV: alta de 9,37%
O indica de Preços no vareio (IFV) registrou
alta de 9.37% na primeira semana de marco,
O maior aumento de 13.25%. foi verificado
no grupo de produtos não duráveis. A alta da
semana é de 2.01 pontos percentuais acima
da verificada no final de fevereiro (7.36%).
Para os técnicos da Federação do Comércio a
queda nas promoções no setor de alimentos
responde pela alta. A variação
quadrissenianal do índice deu um salto de
40,31% para 4237%. O faturamento do
comércio aumentou em fevereiro e as maiores
vendas foram feitas por supermercados e
farmácias. (OESP 861FSP 2-2)
Medidas duras
O ministro da Fazenda. Fernando Henrique
Cardoso. afirmou ontem que o governo vai
surpreender os oiigopohos que aumentarem
seus preços acima da inflação com medidas
duras. 'Baixar tarifas (de importação) seria o
elementar', acrescentou. Não vou falar tudo
agora, senão perco o fator surpresa e daria
tempo para os oligopólios se anteciparem'.
Segundo o ministro, a abertura dos sistemas
de distribuição de produtos também e uma
alternativa. A decisão de agir contra o
comportamento dos oligopólios através de
medidas surpresa foi anunciada ontem pela
manhã em São Paulo. Estão fazendo uma
exploração e revelam falta de patriotismo;
com oligopólio não adianta ficar só na
conversa. disse. (OESP B31JT 71FSP 1-7)
Multas e prisão
O Ministério da Fazenda deve editar ainda
esta semana uma medida provisória para

INTERNACIONAL
Sinatra desmaia	 moral de sua mulher é sólida. A revista National	1 Cairo (Egito) proposta de Israel para que ele se

Domingo á noite. o cantor Frank Sinatra. 78	Enqirer foi às bancas ontem garantindo q ue a	encontre com o chanceler Shimon Feres na

anos desmaiou durante um show realizado em	mulher do presidente proibiu a entrada da atriz e	capital egi1a. Arafat disse cue sã retoma o

Richmond na Virg ínia (EUA) para 37 mil	cantora Barbra Streisand ria Casa Branca por	diálogo quando a ONU adotar medidas cara

pessoas. Três horas depois de internado.	ciun's (OESP A 1 01J 1 e 1 1/FSP 2- 1O/J8	garantir o desarmamento dos 120 mil colonos
10/06 1 e 19)	 judeus e garantira segurança dos palestinos nos

cantor já votava para casa em PaIm Springs,
Califórnia. Sinatra cantava a música "My Way"	Casa do horror	 territánôs oojcados. (OESP A 12/JT 1 1/FSP
quando desmaiou por causa do caiar muito	Após dez dias de trabalho. a policia bntànicala	2111JB 11)
torta. informou suaporta-voz Susan Aeynoics	encontrou sete corpos no quintal e casado	Joint venture cubano
(OESP 1 e D21JT 1 e 5A/FSP 1 e 5-L 1JB 1 e	empresárioFrederk West. 58 anos, em	Em breve o governo cubano vai autorizar que
Cad B 8)	 Gloucester. Inglaterra. West está preso como	estrangeiros detenham a maioria das ações em
Clinton defende Hillary	 principal susoeito e sua mulher, Rosemary. 40	joiflt ventures. A informação foi dada ontem
O presidente americano BilI Clinton defendeu	anos, pagou fianca e responde processo em	pelo diretor do Grupo de Promoção de
ontem publicamente sua mulher Hillary de criticas	liberdade. Dentre os corpos encontrados está o	Investimento ao Capital Estrangeiro. Oscar

de Healher West. filha ao empresário. (OESP 1 e	Alfonso. Hoie. o governo de Cuba detém 51%da imofensa coa oposição repu p licana. Hillary e	,411/JTI e 11/FSP2-11/JB 1 e 10/0619)acusada de destruir documentos mi firma de	 das acões cas 'l oints" existentes na ilha. mm
aavocaoa onde trabalhava quando da campanna ' Arafat recusa Peres	 excecão para alguns paes da América Latina.

rou1onr't5I Am Qp fl oresalente clatantiu cue a	1 Yasser Arafat. ikler da OLF. rejeitou ontem no	(OESP 1 e 8 11JT 1 e II)

GERAL
Fim de sequestro	 Mulher e Direitos Humanos. O governador	1 Dersa tiveram de abrir um desvio no Km 44 por
Após 7ldias sequestrado o fazendeiro Décio	Fleury Filho se reune com o Conselho Estadual causa de um desmoronamento de barreiras. A
de Moraes Ribeiro, 59 anos, foi libertado na	da Condição Feminina para ouvir lideranças.	i subida só acontece pela Imigrantes. O desvio
norte de domingo após resgate que custou à	(OESP 1. AIS e Ai 71JT6B/FSP 3-4106 1 e 13) 1 causou um congestionamento de mais de três
família USS 630 mil. Ribeiro, um dos maiores	Menos filhos	 1 km de extensão. E a terceira vez nos últimos
exportadores de café do Brasil. foi deixado na	Especialistas em demografia estão espantados	dias q ue a rodovia é fechada por causa dosRodovia Dom Pedro 1 e buscou aluda num posto	coma queda vertiginosa no numero medio de	l desmoronamentos, IOESP 1 e C3,'FSP3-3)rodoviário em Atibaia. Contatos para pagar o	filhos entre as mulheres paulistas. Estudoresgate foram feitos por telefonemas, cartas e	divulgado ontem pela Fundação Seade dá conta

	 COLUNASde oferta de emprego publicadas no	que ri taxa de fecundidade caiu 33% em dezEtedo. (OESP 1. Cl e C41JT 1 e 681FSP 1 e	anos. Essa queda acontece em todas as	 Preparando o jogo3-11J881OG 10)	 regiões do Estado e o uso crescente dos	 O PMDB gaucho ja se definiu, se Quércia
Turistas isolados	 anticoncepcionais e uni dos fatores acontados	for o cana/dato co partido à Presidéncia e
Desde sexta-feira passada pelo menos três mil	pelos técnicos. (OESP A 1 71JT 1 e 68)	 FHC se lançar. o grupo antiquercista apoia-
turistas estão em Passo do Lontra, município de	Violência na Baixada	 cá o tucano. Se o ministro não sair, Antônio
Munda no Pantanal do Mato Grosso do Sul.	O número de assassinatos chegou a 50 no fim	Br/tfo deve ir à convenção contra o ex-go-imp sLbilrtados de sair, E que a ponte de	de semana no Rio e Baixada Fluminense. o	vernador. (PainellFSP)m
adeira. de 200 metros, que nga a re g ião com a	diretor do Departamento Geral de Policia daBR -262, de acesso a São Paulo, ruiu e esta	Baixada (PB), Paulo Souto. revelou que foi o	Sem carimbointet6itada também para pedestres. A travessia	fim de semana mais violento dos últimos dois	A população fera de trocar as notas de cru-

devera ser liberada até o final de semana,	anos na Baixada, com 27 mortes. A policia	zeiro real em seu poder pelas cédulas do(0ESPA14)	 acredita que ri principal causa desse aumento	real quando a nova moeda for coada, prova-
Ca ifl na Feep	 se deve à invasão de traficantes do Rio na	Velmente em 12 de maio. Ao contrario do

eta quinta vez o estilista francês Pierre Cardin	Baixada. (JB 16106 1 e a)	 que ocorreu nos outros planos econômicos,
"M aoao Brasil. Ele chegou ontem a São Paulo	 destaMulheres estressadaslançou O livro O conto do Bicho da Seda.	As mulheres são as principais vitimas 	

a antiga moeda não recebera
 para continuar em circulação comoncipais vítimas deHOà noite, abre exposição no Museu da	estresse, depressão e ansiedade, segundo	novo oaorào monetario. Um dos motivos

para esse enterro total do cruzeiro real é a
que	

Armanco Alvares Penteado (Faap)	revelou um estudo da Organização  Mundial de	intenção oa equipe econômica de marcarmostra suas criações. Cardirt visita São	Saúde (OMS). O excesso de caeisP
aulo  a convite da Faap e Consulado Geral dadesempenhados é a principal causa desses	uma ruptura abrupta como passado morte-ranç5. OESp 1 eAl4/JT 1 e 1A/FSP 1 e	males. A OMS revelou também que a depressão tario. (Informe JB)
31j8 1 e CadB 8)	 é o principal problema mental sofrido por	 Olho e radarDia da mulher	 mulheres casadas, que se agrava à proporção	Cientistas da Nasa estarão sobrevoandose come	o Dia Internacional da	que aumenta o numero de filhos. (JB 1 e 91	Brasilia amanhã. A equipe composta de 24

`narcarão

Iflter. Em São
Negra	

Paulo	e seminários	Anchieta interditada	 cientistas e pilotos vai observar um minico-O evento As 17h o instituto da Mulher	Hoje de manhã a cata Litoral-Ca p ital da Via	meta que passara pelo Drasil entre a terra eh	realiza passeata que sai do Teatro	Anchieta. interditada na altura ao km 46 ontem	as estrelas... (Coluna ao Estadão)1klip, No Centro Cultural, palestras sobre a	deverá ser liberada ao tráfego. Técnicos do	1

)óficit público
equiíibrio fiscal das contas públicas - um

los principais pilares ae sustentação do plano
le combate à inflação - ficou comprometido
m fevereiro. 0 Tesouro Nacional teve um

iéticit de caixa que foi coberto com dinheiro
ias disponibilidades do Banco Central,
'ecurso considerado intlacionario. 0 BC tem
iOlC US$ 10 bilhões em remuneração de
d isponibilidades que so poderiam ser
utilizados para resgatar titulas e pagar furos
da dívida interna e externa. O valor do déficit
de fevereiro vem sendo guardado como um
segredo pela Fazenda para evitar
repercussões negativas sobre o plano de
combate à inflação, (FSP 1-6)
Troca de dinheiro
Os bancos começam a se preparar para a
operação do dia da troca do cruzeiro real pelo
real, prevista para os próximos 60 ou 90 dias.
O equivalente a USS 2 bilhões deverão ser
trocados na data que será estabelecida pelo
governo. Segundo a Federação Brasileira das
Associações de Bancos (Febraban), 245
instituições bancárias deverão participar da
operação através de 30.520 pontos de
atendimento bancário espalhados por todo o
Pais. O presidente da Febraban. Alcides
Táp ias . negou ornem que a troca das cédulas
será feita em uni 	dia. A Medida
Provisória n 434 determina que o cruzeiro
real continuará valendo por um periodo.
mesmo depois da criação da nova moeda.
(OESP B31FSP 1-5)
Vendas no varejo
As vendas do comercio em São Paulo
cresceram nos cinco primeiros dias de março
se comparadas com o mesmo período de
1993 e também em relação ao mês passado.
De acordo com a Associação Comercial de
São Paulo (ACSP), as consultas ao
Teleche q ue -que indicam o comportamento
das vendas à vista —cresceram 19,46%
sobre mar do ano passado e 1 .6% em
relação a fevereiro último. No mesmo periodo
as consultas ao Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC) - referentes às vendas a

razo - tiveram um decréscimo de 6,03%,
;omo as vendas a vista atualmente são
.uperiores as tinanciadas, os numeras
livulgados ontem pela ACSP mostram que
ouve aquecimento no comercio nos
trimeiros dias da Unidade Real de Valor
UPV). (OESP 1 eBô/JT8)
carros: alta em tJRV
Da preços aos automóveis zero quilômetro
cobrados no final de 1993 ficaram 3 0/c acima
los preços de fevereiro. Segundo a
Aoci ação Nacional dos Fabricantes de
eiculos Automotores Anfavea). isso trará

um aumento caso o preço dos carros sela
urvizaoo peia média dos úftimos quatro
meses. Além disso, custos de produção VO
subir com o tarifaço da energia elétrica e com
o aumento real nos salários dos metalúrgicos
a partir deste mès. A prod u çã o de veículos em
fevereiro ignorou estes fatores e atingiu urna
marca histórica para o periodo; 114.7B1
veículos. Para março. uni resultado sirnuar e
projetado p elo setor. (OESP B7)
Leilão Embraer
O leilão de privatização da Embraer será no
dia 20 de maio. na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), informou ontem o
presidente da comissão diretora do Programa
Nacional de Desestatização (PND). André
Franco Montoro Filho. Serão vendidos 60%
do capital votante ao preço mínimo de USS
200 milhões. A União ficará com 20% do
capital votante e uma "golden share" (ação
com direito a veto) Serão ofertados aos
empregados 10% das ações ordinárias e 10%
para o público através da rede bancária.
Quem comprar a empresa vai assumir unia
divida de USS 215 milhões mais um aumento
de capital de USS 30 milhões. (OESP B5IJT
81FSP 1-412 Eco 4106 26)

ices Fipe-Estadão
pww	 Pços

Canftvos	públicos
02 - 39,10%	02)W .37.77%
04103-4825%	04103- 43.22%
07103-48,47%	07/03.43,81%

12	Feiviiiro	1

Vuriacao eia 30 dias dosmecos de 26 bens e
uervicos comoentivos e de II preços e matas ofic.irus
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- veto total à Proposição de Lei n°
12.112;

- veto total à Proposição de Lei n°
12.167, que institui a Semana da
Cultura no Estado de Minas Gerais.

- veto total à Proposição de Lei n° 12.180,
que dispõe sobre a instituição de reservas
particulares de relevante interesse ecoló-
gico e cultural, por destinação do
proprietário, no Estado de Minas Gerais;

- veto total à Proposição de Lei n°
12.181, que institui o Programa
Estadual de Divulgação Educativa;

- discussão e votação de pareceres de
redação final.

painel

FÓRUM TÉCNICO
As Políticas Públicas de Inspeção e

Qualidade dos Produtos serão o tema
do segundo dia do Fórum Técnico que
a Assembléia está promovendo. A par-
tir das 8 horas, haverá palestras de
Dilton Barreto, da Escola Nacional de
Saúde Pública da Fundação Oswaldo
Cruz; Marta Fonseca Veloso de Lima,
do Ministério da Saúde; Mardoqueu
Gomes de Carvalho, da Secretaria de
Agricultura do Distrito Federal, e Mar-
co Aurélio Ribeiro de Sá, da Secretaria
Municipal de Saúde de Uberlândia.

Com a presença de 190 participan-
tes representantes de 76 entidades,
começou ontem o Fórum Técnico "Pro-
dutos de Origem Animal: Inspeção e
Qualidade", com discussão dos temas:
produção industrial; produção
artesanal; microusinas; produção sem
inspeção sanitária oficial e sistema
cooperativo. A fase de debates foi
Coordenada por Félix Júlio Rosemberg,
do Instituto Nacional de Controle de
Qualidade de Serviços em Saúde -
INCQS, e à tarde houve grupos de
trabalho.

O presidente da Comissão de
AgIOPecuária,deputado Ajalmar Sil-
Va(PTB), abriu o Fórum falando sobre
a Importância da produção,
comercialização e consumo de produ-
tos de °flgern animal, que têm grande
Peso na econonija mineira, mas, por
urna Serie de razões, vinculadas ao
grau de desenvolvimento do nosso
Estado, flao tem, infelizmente, garan-
tia de qualidade dos alimentos.

A primeira conferencista, Maria
Cristina Alvarenga Viana Mosquim,
da Universidade Federal de Viçosa,
falou sobre a produção de queijos,
produção de leite sem fiscalização sa-
nitária e microusinas. Ela citou dados
estatísticos comprovando que Minas
produziu 13 bilhões de litros de leite
em um ano e que, desse total, 30% não
é inspecionado, e nas grandes cidades
a falta de fiscalização chega a 40%.
Maria Cristina defendeu a evolução do
setor com o surgimento das
microusinas, que geram empregos e
forçam a seleção de rebanhos entre os
500 mil produtores rurais mineiros.

O secretário-adjunto da Secretaria
Municipal de Abastecimento da Pre-
feitura de Belo Horizonte, Crispim
Moreira, abordou a problemática de
consumo e a política municipal de abas-
tecimento em Belo Horizonte. Na
Capital, segundo Moreira, existem 240
mil indigentes e a Prefeitura vem man-
tendo programas assistenciais para
amenizar a situação.

Antônio Maria Claret Torres, pro-
fessor da Escola de Veterinária da
UFMG, lembrou que as cooperativas
surgiram da utopia socialista. Segun-
do ele, elas são uma solução empreen-
dedora para articular o produtor com
o mercado de consumo. Mas, na prá-
tica, ressaltou Claret, há uma grande
contradição, porque a grande maioria
dos produtores rurais é espoliada pelas
cooperativas, que no sistema capitalis-
ta se moldam a seus interesses, deixan-
do desprotegidos os cooperados.

Claret acredita que, se as cooperativas
continuarem no descompasso entre o
sistema e a prática e não alcançarem o
padrão de empresa, com gestão em-
presarial, irão desaparecer. Concluin-
do, ele afirmou que com 5 milhões de
trabalhadores rurais sem carteira assi-
nada, sem garantias trabalhistas, com
parcos salários, é dificil falar em
modernidade e em controle de quali-
dade no País.

COLETIVA
Lideranças do PT mineiro conce-

deram entrevista coletiva à imprensa,
ontem, na Sala de Imprensa, para de-
clarar apoio à postulação do deputado
estadual Antônio Carlos Pereira de ser
o candidato do partido ao governo de
Minas nas eleições deste ano. O depu-
tado disputará, no próximo dia 13,
com o engenheiro Marcelo Guima-
rães, as prévias internas do PT, que
acontecerão em todo o Estado. Estive-
ram presentes, manifestando apoio à
candidatura de Carlão, o presidente
estadual do partido, Chico Ferramen-
ta; o prefeito de Belo Horizonte, Patrus
Ananias;o candidato a senador Virgílio
Guimarães; os deputados federais João
Paulo Pires, Sandra Starling e Tilden
Santiago; toda a bancada estadual do
PT; além de vereadores e lideranças do
partido na Capital e em outros municí-
pios da Grande BH. Todos mostra-
ram-se certos de que o deputado ga-
nhará as prévias e disputará, com
chances reais de vitória, o governo de
Minas.
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PROGRAMAÇÃO DO
ASSEMBLÉIA INFORMA PARA
O DIA 08/03/94 - TERÇA-FEIRA

EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 12h58min; Alterosa 13h25min; Record
1 8h3Omin; Manchete 19h30min; Bandeiran-
tes 18h37min e TV Minas 19h00min)
Tema: UNIVERSIDADE ESTADUAL
Resumo: A discussão do projeto de regulamen-
tação da Universidade Estadual de Minas Gerais
reuniu quatro comissões da Assembléia, lotando
o auditório. A proposta é dividir a parcela de 3%
destinada à Fapemig no Orçamento do Estado.
Entrevistas: dep. Cóssimo Freitas (PMIDB), dep.
Bonifácio Mourão (PMDB), dep. Francisco
Ramalho (PSDB), dep. Adelmo Leão (PT), prof.
Aluízio Pimenta, reitor da UEMG
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo
Uberlândia 12h58min; TV Sul de Minas
Varginha 12h54min; TV Leste Governador
Valadares 12h54min; TV Montes Claros
12h54min; TV Pontal Ituiutaba 12h54min;
TV Jaguara Araxá 12h54min); TV Regional
Uberaba 12h, TV Paranaíba Uberlândia
18h50min e TV Tiradentes Juiz de Fora
1 8h50min)
Tema: LEI AGRÍCOLA II
Resumo: A lei agrícola aprovada pela Assem-
bléia e sancionada com vetos pelo governador
está merecendo elogios do setor. A Fetaemg, no

entanto, deseja convencer os deputados a derru-
bar os vetos que considera prejudiciais aos inte-
resses dos trabalhadores rurais.
Entrevistas: Sebastião Neves da Rocha, presi-
dente da FETAEMG; dep. Arnaldo Canarinho
(PSDB); dep. Ajalmar Silva (PTB), presidente da
Comissão Agropecuária
EMISSORAS DE RÁDIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) I1h40min; Ante-
na-1 (FM) 7 horas; Atalaia (AM) 20 horas;
Bil (FM) 7 horas; Capital (AM) 18h55min;
Cidade (FM) 20h30min; Cultura (AM) 21
horas; Dei Rey (FM) 8 horas; Extra (FM) 7
horas; Globo (AM) 19 horas; Guarani (AM) 9
horas; Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM)
21 horas; Inconfidência (AM) 12h30min;
Transamérica (FM) 7 horas e Líder (FM) 20
horas.
Tema: ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS
Resumo: Para aperfeioar as audiências públicas
de 94, realizou-se uma reunião no teatro da
Assembléia, com a presença de 12 deputados e 16
prefeitos dirigentes de associações
microrregionais, que desejam ajudar a tornar as
audiências mais eficientes na coleta de
reivindicacões.
Entrevistas: dep. Elmiro Nascimento, dep.
Baldonedo Napoleão, Vítor Vieira dos Santos,
pres. da FEMAM; Manoel Borges, prefeito de
Paracatu; José Oswaldo Lasmar, superint. da
Seplan
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