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1 1: T] ri..

ordem do dia
A Reunião Ordinária destina-
à apreciação das seguintes ma-

discussão e votação de pareceres -
e votação de requerimentos;

' discussão em l turno, do PL n°
1.920/94 do governador do Es-

tado, que dispõe sobre a reorganiza-
ção da Fundação Helena Antipoff,
estabelece níveis de vencimentos e dá
outras providências;
discussão, em 1° turno, do PL n°
1.921/94, do governador do Estado,
que altera a redação da Lei n° 10.761,
de 10 de junho de 1992 (doação de

imóvel	à	Fundação
HEMOMINAS);

- discussão, em 2° turno, do PL n°
1.851/93, do governador do Esta-
do, que dispõe sobre a destinação
do percentual de que trata o inciso
II, do parágrafo único do artigo 4°
daLein° 11.115, de 16dejunhode



1993, e dá outras providências;
- discussão, em 2° turno, do PL n°

1.867/94, do governador do Esta-
do, que dispõe sobre a destinação
do percentual de que trata o inciso
II do parágrafo único do art. 4° da
Lei n° 11.115, de 16/6/93, e dá
outras providências;

- discussão, em l turno, do PL n°
1.323/93, do deputado Tarcísio
Henriques, que estende a todos os
servidores públicos estaduais do

Poder Executivo o vale-transporte e
o vale-alimentação;

- discussão, em 1 1 turno, do PL n°
1.465/93, do deputado Roberto Luiz
Soares, que autoriza o Poder Execu-
tivo a doar imóvel ao município de
Ervália;

- discussão e votação de pareceres de
redação final.

A Reunião Extraordinária desti-
na-se à apreciação das seguintes ma-
térias:

- PL n° 1.465/93, do deputado
Roberto Luiz Soares;

—PLn° 1.851/93, do governador 0
Estado;

- PL n° 1.867/94, do governador do
Estado;

- PL n° i .920/94, do governador do
Estado;

—PL n° 1.921/94, do governador do
Estado;

- discussão e votação de pareceres
de redação final.

plenário
Dois projetos foram aprovados na

reunião de ontem à tarde: o PL n°
1.915/94, do governador do Estado,
que reorganiza a Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais (que teve re-
jeitada a emenda n° 4 e aprovadas as

emendas n
o
s 1, 2, 3 e 5), em 1° turno;

e o PL n° 1.324/93, do deputado
Tarcísio Henriques, que limita valores
de multas aos devedores do Estado,
em 2° turno. O PL n° 1.851/93, do
governador do Estado, não foi apreci-

ado por não estar em condições para
tal.

NOTA: Deixamos de publicar os
Oradores por problemas técnicos. Os
mesmos serão publicados napróxinla
edição.

comissões
ASSUNTOS MUNICIPAIS

A Comissão de Assuntos Munici-
pais e Regionalização aprovou ontem
16 proposições que dispensam a apre-
ciação do Plenário. Foi aprovado, tam-
bém, requerimento do deputado
Baldonedo Napoleão (PSDB) convi-
dando um representante da Secretaria
de Estado de Planejamento e Coorde-
nação (Seplan) para falar sobre o PL n°
1.590/93, do governador do Estado,
que define regiões para fins de planeja-
mento e dá outras providências. Parti-
ciparam também da reunião, presidida
pelo deputado Simão Pedro Toledo
(PTB), os deputados Bernardo

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA 1

João Lara, Geraldo Wagner Franzen
de Lima e Edmur Ferreira de Faria
representaram ontem o secretário de
Estado de Recursos Humanos e Admi-
nistração, Bonifácio Tamm de
Andrada, na reunião da Comissão de
Administração Pública. João Lara fez
uma exposição sobre o histórico e a
posição atual dos planos de carreira do

Segundo ele, já estão pronto s Os

planos de 17 das 19 secretarias
Estado; de 19 das 28 fundações, de 20
das 23 autarquias estaduais e dos tT

órgãos autônomos. Ele esclareC8'
da, que tentou-se criar uma
harmônica, um padrão para Mi1ø

Gerais, inclusive na nomeação d
cargos. Assim, funcionários de nÍVIi

elementar serão chamados
tes" ou "atendentes" mais O comp

mento da área - quando exeds

Rubinger e Romeu Queiroz (PTB) e funcionalismo estadual, elaborados 1

Francisco Ramalho (PSDB).	partir da exigência da Constituição do
Estado de que fosse estabelecido O

regime único para os servidores.
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GRUPO SA O ESTADO DE 5 PAULO

Diretor Resoonsave Rodrigo Mesaua

ACONTECE NESTA QUINTA
J Governo articula adiamento	.J Fórum da LiberdadeO presidente do Senado. Humoeno Lucena	O governador co Rio, Leonel Brizola. e o(PMDB-PB) marcou para hoje a votação do	professor da Universidade de Chicago Guryprojeto alternativo a MP434 cue criou a URV	Becker, defensor intransigente das eis de

A nedido do ministro Fernanco Henripue luar-	mercado, debatem no 7 Fdrum ca Liberda-
Joso os acres dos três maiores cartidos -	de. em Porto Alegre.
PMDB, PFL e PSDB — tentarão evitar a vota-	Dívida externa

O ministro da Fazenda Fernando Henrique
J Repúdio Cardoso, e o presidente do Banco Central

Os p residentes cios	 Pedro Malan. prestam depoirento aos clubes militares das trÕs	
são de Assuntos Econômicos ao Senado so-Forças Armadas airno am na seae esoortiva	ore O acordo de renegociacão da divida exter-do Clube Militar, na Lagoa Rodrigo cc Freitas.	ia com os bancos credoresZona Sul do Rio, Eles devem divulgar uma

nota conjunta condenando os aumentos aos J Greve
Os auditores e fiscais ao Tesouro Nacionalsaanos dos carlamentares e aos ministros co

STF.. m -'nicia g reve cc dois cias. A paraosacao atin-
gira a tiscalizaçao aduaneira nos aer000rtos.J Crise institucional	 e portos de fronteira alêm de tiscalizacáo deO Alto Comanao ao Exercito se reune em	ontribuintes,Brasilia para analisar a crise entre OS tS J Piano em debate 1Poderes	
o economista Mário Henrique Simonsen ai-

Fleury apóia Quórcia	 moça com os emoresários da Contederacuo
O governador cc São Paulo, LULZ Antônio	Nacional do Comercio iCNCI As t2530. na
Feury Filho, deve anunciar as 12h, no Palã-	Avenida General Justo. 307-9 ancar. no Rio.
cio dos Bandeirantes seu aboio a canaidatu- Simonsen vai analisar o mano FHC2 e seus
a do ex-g overnador Orestes Curoa a Prei- ]esdobrarnenfos
dência da Republica	 .J Piano em debate II

Tambem no Rio, o ex-ministro Marcnio Mar-.J Itamar. o popular	
Ques Moreira, em almoco no Clube aos DireO presidente Itamar deve gannar a solidarie-

dade de um g rupo de cariocas as 17h em	teres Lojistas (Rua da Alfândega. 111 -4 as-
manifestação publica na Cinelãnaia	 dar) debate FHC2

J Skoda no BrasilJ Máfia do Orçamento	 A diretona da maior montadora de automo-A Comissão de Constituição e Justica ICCJI	íeis tcheca e uma das mais importantes em-da Câmara vota se continua os p rocessos de	cresas eu Eurooa a Skoda anuncia as 9h30cassaçao dos cuatro de putacos andes  due	o voiume cc iecursos cue pretende investirrenunciaram aos seus mandatos,	 no Brasil. No Hotel Caesar Park, no Rio

MERCADO FINANCEIRO
Juros sobem, bolsas mantém alta

Todos os p reços su p iram no mercaco rinanceiro Freendido peki dec:so ao ministro da Fazendae a quinta-feira representa um teste para Oscar- dc permanecer no cargo, o mercado acionariodiacos. Inquieto com o numero e osso das dcci- zmPliou as aPostas. O incice Bovespa vaionzou
sôes q ue serão tomadas entre hoje e amanhã, o 4 59% no dia O 18V 2 87/'- O volume rlecj-mercado p uxou o iuro bancário lovemniantj Esta do continua abaixo cc USS 250 miihoes
taxa neuociada cara o inicio de abril foi arrastaca Futuros - Na BM&F a ex pectativa de iuro ele-voltou a su perar os b4/i ao mês. O dolar	vo cara o mês cue vem Saltou de 4788% paracomercial foi contido acenas ceia abica inter-	'iS 57/' Para maio a cio pecâo cc custo cc ci-vencão ao Banco Contrai. q ue venceu divisas ao nneiro e voiati), nuca de niveip ço	 3 diariamente iriasre da URV (CRS 84.321,Jornal <to Cowmercio - PE	Bolses —O mercado acionário hesitou a manhã ontem caiu de 40 38 cara 3747% A eerspec-

tra de var,acão do 10PM cara marco insiste naVetado o aumento dos parlamentares	 inteira, mas no oeriodo da tarde decidiu relorcar
a tendência cc alta reconcuisiaca na vesi vila e aicanca 44 38/'

Plantão AE	
Embora temendo errar na avaliação e ser sur-	 Angela Bit?encouit

México: assassinado candidato do PRI	 INDICADORESLuis Donalo Colosio, cllnddato a oresicôncia do
México pelo situacionista Partido Revolucionário ins-	 URV - VALORES EM CRItitucionai 1PRII foi morto num atentado a tiros na	 9103	20/03	21103	22103	23103	2403cidade de Tivana. ao norte do pais. A morte toi	752 t5	/05.53	105.53	005.53	Bt9.80	034.32	/49.11)confirmada esta madrugada (de Brasilia) por um
porta-voz ao governo mexicano Ou tiros atingiram
Colosc no cerebro e no aodõmen,	 DOLAR

Comercial	 Paralelo	 TurismoGolpe em Burundi	 2203	9.690 ci	.519.700 mi	5fl. 50 ci 41)1.50 vi	Bt .00 ci ,' oit.00 iUm golpe militar derru pou nesta madrugada lhorano	22.'03	B34 225 (cl	934 235 m'."i	408 00 (ci 015 00 (/1	'Pl 00 (c) BUS 00 (vide Brasil) o g overno de Burundi centro-leste da	22.03 Cota:ào no Pio de Janeiro	5 00 (Cl B/S 00 (vI	/2780 (clAtnca) Duas mii pessoas morreram duanco cinco	 928 00 (.-i-
mil militares rnarcnaram sopre a ca p ital, Bujum p ura,	VALORES DE REFERENCIA	 MERCADO FINANCEIROA noticia foi transmitida cela radio de Tanzània. pais	Salário Minique 	Mar	 lbovespa: ai

	

co	54 79 UPVs 1	 a de 459t vdume CRS 241 4S0tque faz fronteira com Burundi	
TP 'Prrata - 212	 - Q631216	lBJ alia de 2 87 i '.'oiume CPS 25080 biUtir diana. 243	 _-PS 475 201	Ouro BM&F' (221 CRS 10.270	afta dei) 98'?:

JcatU Enderth em RMIw05	Utir. Marco	 1PS 36506 1 CDB, (2013) 5139?: mês ê 120? ano i-utosi
FUNDO DE R	

1 P Fi pe dv QuaenSsemnana rnarcci	OJ 04 1 .,Poupan ça: 24/31 384789?ENDA FIXA ICATU 0.1. 
O rrlhor em rentabilidade.	 Rio de Janeix,	São Paulo	 Pano Alegx	

1 caiu
Acumulado emdólar até 22JO34:563%	Tet. 102n s33-1248	Td.: (011) 822-0200	T-I. (051) 222-0011
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MANCHETE S
O Estado de S. Paulo	OESP

Itamar exige recuo co Supremo
Brasil vence Argentina por 2 a O

1 Senado derruba aumento
Jornal da Farde
• Chilique de Itamar acjrava a crise
• Revisão rejeita fidelidade
.J Pouca adesão ao dia de Crotesto
Folha de S. Paulo	ISP

Itamar rejeita acerco cem Suremo
Paraleacis centra o Pbirro FHC são narciais

Gazeta \'lercaiiijl	(1M
1 Persiste o conflito com o Judiciário
Jornal (to Brasil	 JB
1 Conqresso recua e STF fica isoiado na

bncja com o cioverno
Real devera criegar cem infIaco alta

O Globo	 OG
Recuo co Su p remo eco Congresso não
supera crise institucional

1 Comando Vermelho vai ceixar Banca 1

Correio Rra/il j eltse - 1)F
limar, Não negociei. Não negocio, Não e não'
Zero flora -
Itamar rejeita o plano de caz uroposto por FH
F.slado de Minas -
Senado derruba aumento de marajás, apóia
Itamar e crise divide o STF
O Popular — GO
Itamar refeita acordo com Suremo
O Poio - (E
Senado derruba reaiuste dos parlamentares
Gazeta do J'o% o - PR
Senado cterrura aeo:s/o na
iA.Tarde - BA
Motoristas em greve chamados ao trabalho
A. crítica -

Cai aumento da Cãmara, restam roaraias
A Notícia - SC
Senadores aerrurmm decisdo da iãmama



70 supermercados da cidade de São Paulo.
(OESP 861FSP 2-2)
Remédios superam URV
Os laboratórios farmacêuticos já começaram
a enviar as farmácias as tabelas com os
novos p reços dos medicamentos convertidos
em URV. Mudos deles tiveram aumento acima
da variação do indexador. Seuundo O
presidente do Conselho Regional de Farmacia
(CRF-RJ). Raslam Abbas. essa pressa em
converter oc preçoc e porque eiec não ectão
respeitando a determinação do governo em
fazer a conversão pela media dos ultimas
quatro meses de 1993 (QESP B61JT 9)
Inflação alta para o Real
AGPC Consultores comparou o periodo de 16
a 23 de março com o período de 15  21 de
fevereiro e verificou um indico medio de 54%
nas remarcações de preços. O leite
condensado foi reajustado em 79% e o
sabonete. 88% Se esse ritmo permanecer em
abril, a nova moeda sara im p lantada num
cenário de inflação ata o que e considerado
perigoso por analistas cio mercado. i'Lucila
Soares — JR leEco 1)
Ainda o IPMF
O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar o
processo movido peia Federação Brasileira
das Associações de Bancos íFebrabanl
contra a obrigatoriedade dos bancos de
entregarem a lista cadastral dos seus clientes
que pagaram o IPMF indevidamente em 1993
á Receita Federal. Enquanto aprecia o
processo o presidente do STF Otávio Gallotti.
sugenu manter a liminar aue o Su premo Tribunal
de Justica (STJ) havia concedido a Febraban.
(OESP B41JT 71FSP2-71J8 Eco 5/06 26)
Fundos de pensão
O presidente Itamar Franco ceve assinar em
abril decreto presidencial obrigando os fundos
de pensão de estatais federais a controlar
suas des p esas. A princi p al mudança sera a
transformação do atual sistema ae beneficias,
procurando onerar menos as empresas, As
alterações estão previstas para vaiar a partir
de partir de 1 de junho. Entre 1986 e 1992.
56 empresas estatais repassarem
irregularmente US$ 3.7 bilhões aos seus
fundos de oensão (FSP 1-5/JB Eco 5/06 27)
Títulos da Sabesp
A SibesD pretende lancar US$ 250 milhões

1 aio debêntures não-conversíveis lfituIoS oe
longo prazo com caracieristica de renda fixai
para alongar o perfil da divida de curto prazo
junto a bancos e construtoras. Os primeiros
USS 80 milhões devem ir para o mercado em
abril. Painel 5/A - FSP 2-2)

ortes à vista
Jma pesquisa realizada pela Price
Nathernouse. com 250 das 1 000 maiores
mpresas brasileiras. indica q ue a maioria.

72% pretende reduzir este ano seus custos
.administrativos em relação ao taturamento
iquido Das empresas consultadas. 66%
afirmaram q ue pretendem conseguir reducão
de até 10% nesses custos. Os cortes serao
ledos especialmente em mão-de-obra da área
administrativa. (OESP B18/FSP 2-8)
Dinheiro plástico
A MasterCard aposta no crescimento da sua
partici p ação no Pais. utilizando a exoeriência
adquirida na Argentina - uuando o
faturamento quintuplicou a p os o Plano
C.availo. Por enquanto. a utilização cio cartão
de creddo diminuiu com a introdução da UPV.
Em São Paulo desde o último dia 15 a Queda
foi de 20%. OESP B18/JB 1. 5 e 6)
Rápidas
Prime reta - Os principais bancos privados
norte-americanos aumentaram em O 25 conto
percentual a taxa de juros coorada para
clientes de urimeira linha, que passou para
6.25%. FSP2-11)
Ibéria - A companflia seres esoanrrola
anunciou ontem que teve um prejuizo de US$
500 milhões em 1993. provocaDo
princioairriente pela corroia as Aei'oiineas
Aigenhinas. )FSF 2-10)
Privetizacêo - O governo britânico adiou cor
um ano o processo de privatização das sete
tinhas ferroviárias que seriam vendidas no
segundo semestre. iFSP 2-111
Aba - ,4 Associação Brasileira de Avicultura
decidiu ontem orientar seus associaoos oara
fixar o prmco a vista do quilo do frango
'esfriado no vareio em 7 05 UR I/ no niex,mc
(FSP 2-10)

Índices Fipe-Estadão
Preçoa	 Fke

CoIrvetIUvos
23/ 3924%	23102 39.45%
22l03-5355%	103-4,66%
23103- 53,15%	23103- 46,69%
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q ue a conversão dos salarios do funcionalismo
deve ser leda Pelo valor da URV do dia 30. mas
as estatais argumentam que são companhias
mistas, com ações negociadas em bolsas, que
ultrapassam 30% de seu capital total. (OESPA6
- Ed. Brasil)
Abalo à democracia
Diplomatas de países inctustnializados
conduirani q ue o p rocesso democratiço no
Brasil foi abalado. Para ooservaaores
estrangeiros, a vota dos militares ao centro ae
decisões políticas do País é o dado principal do
confronto entre Executivo. Legislativo e
Judiciário, (José Casado - OESP 1 e 4-71JT 3)
Briga pelo espaco
O mInistro da í'azende.'Oarnanio.t.tenriqlje........
Cardoso. lanu-se numa o peração Pohf iça para
livrar o presidente Itamar Franco da tutela militar
desde a noite de feres-feira q uando a crise
entre o Executivo e o STF atingiu o seu auge.
Em sucessivas e tensas reunióes. Cardoso
buscou transferir para o Congresso a solução da
crise, chegando a admitir a alguns políticos que
teve o seu grau de influência lunto a Itamar
reduzido, (0ESPA81JT3).
Ato de ditadura
O procurador-geral da Republica, Ansbdes
Junqueira, disse ontem q ue o Pais esta assistindo
atos de uma ditadura de fato. Ele refenu-se a
declarações feitas polo ministro-chefe do Estado
Maior das Forças Armadas (EMFA) Arnaldo Lede
Pena, que teria dito "Interessa o Que está escrito
na le i. não o que o STF adia", Para Jun q ueira ate
o desmentido dessa declaração estenos frente a
um ato de ditadura'. Pela Constitu ição, caDe
exclusivamente ao Poder Judciáno interuretar a
Hi. (JT3/FSP 1-12)
Corte constitucional
Na opinião do professor Tércio Sam paio Ferraz

júnior. p rofessor titular de Filosofia do Direito da
Universidade de São Paulo. a atual crise entre o
Executivo e o judiciário foi ]gravada pela
ausência de um órgáo constitucional
inde pendente com Poaeres para dar uma
solução q ue seja obrigatória mente aceita pelas
duas partes "O impasse demonstra Que no
Brasil não existe uma cone constitucional
autêntica. com atribuição de dirimir conflitos
entre os três poderes', afirmou, (Claudia
Ttevisan - FSP 1- 12)
Apoio descartado
Em audiência ao virtual candidato do PT à
Presidência Luiz Inácio Lula da Silva o
governador do Ceara, Oiro Gomes, disse
em Fortaleza ICEI q ue o PSDB só fará
coligações p ara o segundo turno das
eleições presidenciais O governador
esclareceu q ue a intenção do PSDB é
lançar candidato próprio Afirmou também
que a aliança dos tucanos com o PFL existe
mais "em boatos" do Que na ação efetiva
(OESPA6/JT 5/JB 61OG 8)
Anões na mira
Os Quatro deputados Que renunciaram ao
mandato para tugir da cassação e 0
inelecibilidade nas oroximas elei ções poderão
ser responsabilizados e punidos pela fada de
decoro. A solução luridica encontrada pela
Câmara podera deixa-los inelegiveis por três
anos. Essa mesma acusação foi usada contra o
ex-presidente Fernando ColIor para cassar seus
direitos polificos, (OESPA 1008 1 e 7)

ESTADÃO NO AR
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ECONOMIA
Divida externa
O Comitê Assessor dos bancos credores da
divida externa brasileira anunciou ontem. em
Nova York. que o Brasil conseguiu a
aprovação de seus membros -
aproximadamente 750 em todo o munco -
para fechar um novo acordo para a divida. A
renegociaoão envolve USS 52 bilhões USS
35 bilhões so com os oancos privados) e qeve
serconcluida no oróximo dia 15 de abril.
William Rhrides, presidente dn rnmdê, disse
que a resposta dos bancos teve uma
velocidade 'sem precedentes. (OESP B 13/JT
71FSP 1 e 1-41JB Eco 3)
Reservas e garantias
Os bancos credores aceitaram continuar as
negociações depois que o País se
comprometeu a apresentar garantias
equivalentes a USS 2.8 bilhões em titulas do
governo americano (os cupons zero). O Brasil
terá prazo até o dia 15. As reservas
internacionais —cerca de US$35 bilhões -
não foram afetadas O Pais só fará
desembolsos anos a conclusão do acordo. O
governo, porem, mantem em sigilo o valor das
aquisições já feitas bois a informação afetaria
a cotação dos títulos. (OESP B13IJT 7/FSP 1
e 1-4)
Anúncio do real
O ministro da Fazenda. Fernando Henrique
Cardoso, disse ontem durante a reunião do
Conselho Monetário Nacional ICMN) q ue a
transformação da Unidade Real de Valor
(URV) em moeda será anunciada com. no
mínimo 35 dias de antecedência. Se a
vigência do real estiver pianetada para 1 de
maio. o anúncio terá de ser feito até este
domingo. (OESP 811FSP 1-51JB 1 e Eco 5)
Tarifas públicas
O assessor especial do Minlsterio da
Fazenda, José Milton Dallari, disse ontem que
as tarifas públicas sri serão convertidas em
URV quando o setor privado estiver usando
amplamente o indexador. A decisão contraria
a posição da equipe económica Que
prometeu converter rapidamente os preços do
governo em URV. quando anunciou o Plano
FHC2. Os empresários temem que o governo
pretenda converter seus preços pelo oico
OESP B51JT91FSP 1-5)

Cesta básica
Do começo do mês até ontem os preços dos
31 produtos da cesta basica. pesQuisados
pelo Procon. tiveram variação de 1.05%
inferior a URV Em cruzeiros reais a alfa foi de
29,41. A pesq uisa do Hrocon e teita com
dados coletados diariamente peio Dieese em

INTERNACIONAL
G uernlheiros atacados	 do Sul. disse ontem em Seul Que O pais	1 Saida à francesa
Tropas sraenses atacaram ontem um sufo	1 aproveitaria a oportunidade de uma guerra com a	O governo da Franca pediu ontem cue seus
escendenfo do grupo guerrilheiro muçulmano	l Coréia do Norte para reunira peninsula coreana.	cidadãos saiam da Argelia por causa da onda
Hamas, em Hebron. na Csjordània ocu pada. Eies	O alerta acontece depois Que O governo	 nacionalista anti-francesa. Paris fez a
usaram ate maseis na ação. Pelo menos quatro	norte-coreano disse haver situação de guerra oor	recomendação depois Que Rogar Michei
guerrilheiros morreram e cinco soldados ficaram	causa da decisão dos EUA de enviar missais	Drou naire e seu filho Pascal Valery foram
fers (OESPAI2JJI IOIFSP2-12JJB 1 e 141C 19) Patrrot a Seul A medida americana e uma	mortos dentro de casa por ativistas

Fora da lei	 'esoosta á recusa de Fvonc yand de não oermitir	undamentalistas em Birkhadeir 'OESP 1

rsoecão em suas usmas ceares. ;'P	.,14.FSPZ- '06 2,
O partido Forças Libanesas (FL) foi posto na	,41 1/IT 101FSP2J2JJB 14106	 Morre mulher de Feilinilegalidade ontem peio governo cc Beirute Um De olho no bantustão	 Giulietta Maiana. viúva do cineasta italianojuiz acusou o grupo de res ponsavei oclo ataque
contra a igreja maronda de Nossa Senhora da	o Congresso Nacional Africano (ONA) pediu	Fedenco Fellini. morreu ontem em Roma Tinha
Salvação, no dia 27 de fevereiro once morreram	ontem ao Conselho Executivo Transitaria. que	73 anos e sofre de câncer. Ela costumava dizer
11 pessoas e 60 ficaram fendas Seu orincipal	governa temporariamente a África do Sul, que	que sua doença era "coração parto" Atuou.
'kier. Samir Geadea neuou envolvimento do FL	assuma o controle do banf ustão de KwaZulu.	dentre outros, no filme "As Noites de Cabina

no atentado (DESPi eAi2/JT 10)	 Mangosuthu Buthelezi. iderao partido lnkhata.	lo proprio marido, que gannou o Oscar oe
exige autonomia na reglao para Darticibar das	melhor filme estrangeiro em 1957 (OESP 1 e

Coréia unida	 primeiras eleições livres no pais. (OESP	D1/JT 1 e 5A/FSP 1. 51 e 5-31JA t e Cad 8
Rhec Byoung Tae. ministro da Defesa da Coréia	A14/FSP2-12)	 2/06 1 e Scg Cad 4)

ESTAUO
iiRUPO 5 A O ESTADO DE 5 PALiLO

POLÍTICA
"Não e não!"
O presidente Itamar Franco recitou ontem um
acordo que daria fim á cose aoerta entre os três
poderes por causa da conversão dos salários em
UPV. Após discussões durante o dia inteiro, que
envolveram o ministro da Fazenoa, Fernando
Hennaue Cardoso o acordo foi acatado
forrrralmente por representantes do Supremo
Tnbunai Federal, por liderancas do Congresso e
pelo procurador-geral da Reoúolica. Arisf ides
Juotiucue. Meis u pijdiile diso 'iiC '. (OESP 1
eA4/JTle3,FSPIeIO/J8340G 1e3)
Consenso suado
No acordo, a conversão dos salários do
Congresso e do STF seria feita peio dia 30, sem
o adconsl 59. 1.094% mnx queria darnar........
Bastaria o governo reeditar a MP que cria a
URV com mociticaçães, deixando claro q ue os
salários cc todos os servcores teriam Que ser
converbios oeIa URV do dia 30. A rndicaão
funcionaria como admissão de erro do Executivo.
Já o STF, que fez a conversão poitj dia 20, votaria
atrás em sua decisão. usanoo o argumento de que
a falha era da MP original. (OESP 1 eA41JT 1 e
31F5PIe 101231Y31e3)
Veto mantido
Por 54 votos a favor, 2 contra e 4 abenci5es, o
Senado manteve ontem o veto p residencial ao
projeto de conversão pelo qual os parlamentares
teriam aumento de 35% em seus salaros. Com a
decisão. de putados, senadores e ministros do
Estado não terão os vencimentos eiuiparados aos
de ministros aos tribunais superores. (OESP 1 e
A5/JT15/FSP1e i- 131j8 1e2/OG 1e3)
Modelo: setor privado
As empresas estatais decidiram seguir a mesma
política adotada pelo setor p rivado e converter
os salários de seus empregados nela URV do
dia em que são pagos. O governo determinou

GERAL
Dia de protestos	 eles, o presidente do grupo. Carlos Roberto	1 Senna ansiosoGoverno em p resários e trabalhadores	 Hansan, 43 anos. o engenheiro Eugênio	i o Quota Ayrion Senna está tão certo daavaliaram- Ce maneira diferente o dia ae	1 Jun q ueira Filho, o oiloto Elírio Pedn e o co-piloto 

i invencibilidade da VViilians Que á pensa emParalisação Ontem contra o plano FHC2. Para	Raimundo Tadeu Matyniak (OESP 1 e A 18/JT	
1os industriais	 como comemorar a vitona no GP do Brasilindustriais e o governo os protestos foram	i2 Nesta madrugada Ide Brasilia) dois aviões	mimo

	1 no p roximo domingo. em lnferfagos
l
ocalizados e não afetaram a produção. Para as p da Força Aerea dos EUA se taiocaram no ar e	

j 
na Ca p ital "Não veio a hora de correr para acentrais sindicais, os atos surtiram et e itos lC	cairam sobre unim avião de transporte	

j minha torcida '. decarou o tricamocão, 'CE$..que munas em presas pararam o dia inteiro. Em	estacionado na uase militar de Fod Braug	1 e E8/JT7B/FSP4-fi/,/9 1. 22 e 23/06 $2)São Plo, o transito ficou com p licado por	Quinze soldados morreram, (PfantãoAÉ) causa da oaraiisacão de duas horas do Mitfrô C	Vandalismo na escola	 COLUde	 no Laruo da Concoroia de	 NASUm rapaz de 24 anos, ao ser repreendido porttlOtonstas de õnibus, No No, houve uma	um professor por estar bêbado em saia de aula	VoluntárioPasseata de protesto contra a revisão	 de uma escola em Santo Arnaro. na cap italConstitucional (OESP I. Ci. 81 e 83IJT 1 e	 Quancio a tem peratura da crise estava alta e i
1 e 1-8/06 81J8 Eco 3)	 paulista, acabou protagonizando um tumuifo	dizia-se que seria pedida a prisão preventiva doenvolvendo outros 500 alunos. E q ue a pohcia	presidente do Banco co Brasil. Alar Cal/iar porBrasil vence Argentina	 foi chamada e agrediu os estudantes. Eles	não ter repassado os recursos oedidos poroC) Brasil comecou bem seus Preparativos para a	responderam com violência e destruiram a	Supremo Tribunal Fecerai, Fema,tcio /-lennoueCopa do Mundo. Venceu ontem a Argentina por	escola. O ra paz vai responder a inquérito	Cardoso se apresentou. 'Então, que me pren-2 ao no Recife Os dois gois foram marcados	(OESP C31FSP 34)	 dam, Eu que talei vara não pagar' Depois.Por Bebeto aos 7 minutos do p rimeiro tempo e

o voncia	 cia Civil e Justicaadual
Comando Vermelho	 entrou na de bombeiro. (Coluna do Esfadãoda etapa complementar, O Brasil na o secretário est	de PoliO tradiciona i rival desde a Co pa América de 89	 Compromisso
do Rio. Nilo Batista. quer transtormar o presidio	Os ministros militar

es vao reIar anoto a 1
(OESP t eE1/ 1 e 18/FSP 1 e4-i	 deseguranca mama Bangui, onde esta presa	democrata na ordem co Dia conjunta que seraCólera em Santos	 { a cupula do Comando Vermelho, numa esoecie	'ida nos Quarteis de todo o Bras,/ no orou Imo cioA Baixada Santista reuistrou ontem o seu	Je "cole q io interno Os oresos Que orcanizarem	$	marco. t d'l-Orsarici ao cone r"ra-9Unoo caso cc morte por cuiera. Autoricaces	rugas ou cometerem outras taitas disciplinaresSan	 Os ,7rInistIosZe /r,/000e Lucena cio Exer-naries de São Vicente fizeram in s peção	graves serão temporariamente transferidos para	ccto; Lé//o Lobo, da Aeronauiiça. e Ivan Se,00. 1", tre 40 trabalhadores da aura da ponte do	lá. (0f31 e 10)	 da Mar#itt, rearirmarão os a'm'--dflCi aos 9nrrir,-is Nestetocar 7-ram	 nrom,ssos aos 1Cura da hemofilia	 'o-'0n5 A''r73035 a"-r, o':e'n ce"oo'i: .1 e:1 CoiflidoS trutos do mar q ue podem terP(o cado a maioria dos casos, jOESP A 16IJT	A hemotilia vai ter cura ate o ano 2000. O	.espeito a Oonsrituicão, iniorme JEl

anúncio foi feito pela Organização Mundial de	Fora do vermelho1SP	
Saúde de pois de encontro de três dias em	

L
em luiod eQuivalente a USS 279 nu.Ac idente aéreos	 Geneora na Suiça, q ue reuniu esoeciausfas lizado em revele//o O djnco cio diasQUatro brasileiros morreram ontem na Colômbia	assunto, No Ja pao, pesduisadores identificaram	 ou o preuizo reçistraao em janeiro. O lilit

quando o avião Cessna prefixo PT-OMV. do	o virus causador da hepatite C. o que vai facar 	do Lrimestre aPonta lucro oe US$ 15 19 1 0 catarinense Hansen ifabricanfe dos tubos	a descoberta de uma vacina ocra a doença.	 (Painel S.A /FSP1CConexes Tigre), caiu peno de Bogota. São	1 (OESPA2O/JB te 12)) 
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atividades qualificadas, serão chama-
dos "oficiais"; de V grau, "agentes";
de 2° grau, "analistas"; de nível superi-
or, "analistas" e pós-graduados, "es-
pecialistas" A promoção se dará em

co níveis, com, no máximo, 14 fai-
,as salariais.

Outro assunto tratado na reunião
foi a aplicação legal e operacional do
jiiciSO 11 do parágrafo único do artigo
4° da Lei 11.115, de 16.9.93, e a
proposição de modificação de sua re-
dação contida no artigo 8° do PL n°
1.851/93. O parágrafo refere-se à po-
litica salarial do governo, segundo a
qual  reajuste do funcionalismo seria
feito a cada quatro meses, dando 90%
da variação da receita do Estado, com
antecipação bimestral de 60%. Os 10%
restantes estão reservados para novos
planos de carreira e recomposição de
quadros. A modificação propõe que os
10% possam ser usados com outro
tipo de despesa com funcionalismo.
Edmur Ferreira de Faria explicou que
aalteração proposta no artigo 4° da Lei
11.115 surgiu da constatação, pelo
governo, de que outros tipos de despe-
sa não teriam como ser realizadas,
como a concessão de qüinqüênios ou
pagamento de férias-prémio converti-
das em espécie.

Ainda nesta reunião, o deputado
José Renato (PMDB) pediu prazo re-
gimental para emitir parecer sobre as
emendas apresentadas em Plenario ao
PLC fl° 3/90, do Tribunal de Contas,
que dispõe sobre a organização do
Tribunal e dá outras providências. Es-
tiveram presentes à reunião, presidida
Pelo deputado Tarcísio Henriques
(PMDB) os deputados José Renato
(PMDB), Ermano Batista (PL), Hely
Tarqümjo (PP) e Antônio Fuzatto (PT).

AtMINIsTpçÃo

1JllLIcA II

bli A 
Comissão de Administração Pú-

Ca reuniu-se extraordinariamente, a
ik

tarde. Foram aprovados pareceres fa-
voráveis de 1° turno, do deputado
Dilzon Melo (PTB), ao PL n° 846/92,
do deputado Antônio Fuzatto (PT),
que assegura às entidades legalmente
constituídas acesso às dependências
de estabelecimentos públicos do Esta-
do para realização de reuniões e ao PL
n° 1.660/93, do deputado Célio de
Oliveira (PTB), que dispõe sobre a
construção de passarela para pedes-
tres em todas as rodovias estaduais.
Este último parecer foi aprovado com
a emenda n° 1, do relator, estabelecen-
do que os projetos de construção de
rodovias devem prever a implantação
de passarelas para pedestres em tre-
chos de perímetro urbano. A Comis-
são aprovou, ainda, parecer contrário
do deputado Dilzon Melo às emendas
nos 6, 7 e 8, apresentadas em Plenário
ao PL no 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. 4° da Lei
11.115, de l6de junho de 1993,edá
outras providências.

A Comissão aprovou, também,
parecer contrário, de 1° turno, do de-
putado José Renato (PMDB) ao PL n°
1.495/93, do deputado Geraldo
Rezende (PMDB), que isentado paga-
mento de taxas de serviços públicos as
entidades filantrópicas e creches juri-
dicamente constituídas no Estado de
Minas Gerais. Ainda do deputado Jose
Renato, foi aprovado parecer favorá-
vel às emendas n°s 13, 14 e 15, apre-
sentadas em Plenário ao PL n° 1.867/
94, do governador do Estado, com as
emendas n°s 16 e 17 e a subemenda n°
1 à emenda n° 3, do relator, e ao PL n°
1.551/93. da Procuradoria Geral de
Justiça, que recompõe vencimentos e
proventos do quadro permanente dos
servidores auxiliares do Ministério
Público.

Também foi aprovado o parecer
favorável, de 1° turno, do deputado
Antonio Fuzatto (PT) ao PI- n 3 1.585/

93, da deputada Maria Elvira (PMDB),
que cria linha de transporte coletivo
intermunicipal ligando o município de
Aimorés a Durandé e Belo Horizonte,
com a emenda n° 1.

TURISMO
As Comissões de Constituição e

Justiça, de Educação, Cultura, Des-
porto e Turismo e Lazer e de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária apro-
varam ontem os pareceres favoráveis
de 1° turno, respectivamente, dos de-
putados Antônio Júlio (PMDB).
Ambrósio Pinto (PP) e Baldonedo
Napoleão (PSDB) ao PI- n° 1.918/94,
do governador do Estado, que dispõe
sobre o Conselho Estadual de Turismo
- CET. Aprovada subemenda apre-
sentada pelo deputado Romeu Queiroz
(PTB) à emenda do deputado Francis-
co Ramalho (PSDB), incluindo um
membro do Legislativo na composi-
ção do Conselho.

Na mesma reunião, foram aprova-
dos os pareceres favoráveis de 1° turno
dos deputados Cleuber Carneiro (PFL).
Cóssimo Freitas (PMDB) e Baldonedo
Napoleão (PSDB), das Comissões aci-
macitadas, aoPLri' 1.920/94, também
de autoria do governador do Estado,
que dispõe sobre a reorganização da
Fundação Helena Antipoff e estabele-
ce níveis de vencimentos.

Participaram da reunião os deputa-
dos Bernardo Rubinger, Célio de Oli-
veira, que presidiu a reunião, Simão
Pedro Toledo, Romeu Queiroz e
Dilzon Meio (PTB), Francisco
Ramalho e Baldonedo Napoleão
(PSDB) e Ambrósio Pinto (PP).

MEIO AMBIENTE
A Comissão de Meio Ambiente

aprovou ontem requerimento de auto-
ria de seu presinente, .ieputaao
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Ronaldo Vasconceilos (PL), solicitan-
do a realização de audiência pública
dos membros da Comissão com os
membros da Comissão de Representa-
ção do Seminário Legislativo Aguas
de Minas, no próximo dia 6. De acordo
com o requerimento, é fundamental
reunir as entidades participantes do
seminário, a fim de subsidiar a discus-
são do PL n° 807/92, documento ori-
ginário do encontro.

Participaram do encontro os depu-
tados Ivo José (PT), Miguel Barbosa
(PTB) e Ronaldo Vasconcellos (PL).

OFÍCIOS
As Comissões de Constituição e

Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria aprovaram ontem, em reunião con-
junta, pareceres favoráveis ao PL n°
1761/93, do Tribunal de Justiça, que
dispõe sobre a extinção dos oficios
auxiliares e oficios judiciais que men-
ciona, dos deputados Ibrahim Jacob
(PDT), Diizon Meio (PTB) e José
Renato (PMDB). O deputado Antônio
Fuzatto (PT) pediu prazo regimental
para analisar o PL n° 1.914/94, do
governador do Estado, que dispõe
sobre a reorganização da autarquia
Planejamento da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte - PLAMBEL.

Participaram da reunião os deputa-
dos Célio de Oliveira (PTB), que a
presidiu, Antônio Pinheiro (PSDB),
Ermano Batista (PL), Ibrahim Jacob
(PDT), Jorge Eduardo (PMDB), An-
tônio Fuzatto (PT), Dilzon Melo
(PTB), Bernardo Rubinger (PTB),
Antônio CArlos Pereira (PT), Roberto
Amaral (PTB) e José Renato (PMDB).

DEFESA DO
CONSUMIDOR

A Comissão de Defesa do Consu-
midor realizará, na próxima quarta-

feira, uma audiência pública com re-
presentantes de diversas entidades, para
discutir os reajustes abusivos de pre-
ços que vêm sendo praticados por
oligopólios e por instituições que
comercializam produtos essenciais. A
audiência, solicitada pelo deputado
Marcos Helênio (PT), presidente da
Comissão, deve contar com a presença
de representantes do PROCON/MG,
do Movimento das Donas de Casa de
Minas Gerais, da SUNAB, da Associ-
ação Comercial e da Associação dos
Donos de Supermercados, entre ou-
tros.

Foi aprovado ainda parecer favorá-
vel de 1° turno do deputado Márcio
Miranda (PP) ao PL n° 1.351/93, do
deputado Antônio Pinheiro (PSDB),
que institui o cadastro estadual dos
estabelecimentos que comercializam
tintas em aerossol. O parecer opinou
pela aprovação do projeto com as
emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Defesa Social. A Comis-
são aprovou também parecer favorá-
vel de 10 turno do deputado Hely
Tarqüínio (PP) ao PL n° 1.762/93, do
deputado Simão Pedro Toledo (PTB),
que dispõe sobre a pesagem obrigató-
ria de recipientes de gás liquefeito de
petróleo à vista do consumidor. O
parecer opinou pela aprovação do pro-
jeto com as emendas n°s 1 e 2, apresen-
tadas pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Foi também aprovado requerimen-
to do deputado Roberto Carvalho (PT),
solicitando a presença, na Assembléia,
do presidente do CEASA/MG, Hélio
Machado, para prestar esclarecimen-
tos sobre os aumentos dos preços de
hortifrutigranjeiros. Compareceram à
reunião os deputados Marcos Helênio
(PT), que a presidiu, Maria Olivia
(PTB), Hely Tarqüínio, Glycon Terra

Pito e Márcio Miranda, do PP

FHEMIG
Os médicos que atuam nas entj.

dês ligadas á Fundação Hospitatar de
Minas Gerais (Fhemig) reafirmar
ontem, na Assembléia, a possibilidade
de greve da categoria a partir da pró-
xima terça-feira, caso o governo não
atenda às suas reivindicações de rea.
juste salarial. A representante do Sind.
Saúde. Irene de Fátima Menezes, in.
formou que a greve pode estender-se
também aos servidores das demais áre-
as, como enfermagem, laboratório e
raio-X. Vários servidores da Fhemig
participaram de uma audiência pública
promovida pela Comissão de Saúde e
Ação Social da Assembléia, para dis-
cutir problemas existentes na presta-
ção de serviços médicos pela Funda-
ção.

Os servidores solicitaram o apoio
dos deputados na retomada de negoci-
ações com o governo do Estado, que,
segundo eles, ainda não respondeu ao
pedido de criação de um plano de
cargos e salários para o setor. Ficou
decidido que a Comissão de Saúde e
Ação Social tentará agendar, em cará-
ter de urgência, uma audiência como
governador Hélio Garcia, para enca-
minhar as propostas dos trabalhado-
res. O presidente em exercício da Co-
missão, deputado Adelmo Carneiro
Leão (PT), iria tentar ainda um COfltB.tO
pessoal com o líder do governo, depU
tado Romeu Queiroz, para agilizar—
realização da audiência. As flOt
taquigráficas da reunião da Cofl'LlSSao

serão ainda enviadas à Superintendêfl-
clã da Fhemig, às lideranças de todOS
os partidos da Casa (para que se fl1

festem sobre o assunto) e à Secrotafil
de Estado da Saúde.

O diretor do Sindicato dos
cos, Nicodemus de Arimatéia, que

baiha também no Hospital João XXIII,
lembrou a situação dificil vivida pelos
profissionais da Fhemig. Um médico
cora anos de carreira ganha, atual-
mente, um salário nominal de Cr$ 80
mil. A reivindicação é que o piso sala-
rial seja de 10 salários mínimos. "Quem
decide sobre a política de saúde e a
aplicação de recursos não sabe a reali-
dade vivida pelos hospitais da rede",
criticou. Vários outros médicos e de-
mais servidores - como atendentes de
enfermagem e auxiliares de serviço -
fizeram denúncias semelhantes.

Representantes do Núcleo Sindical
do Hospital João XXIII afirmaram ain-
d.a que há diversos servidores do pron-
to-socorro com problemas de saúde.
como infecção hospitalar, e até mesmo
funcionários vítimas de acidente de
trabalho que continuam na ativa. Eles
pediram a saída do interventor do hos-
pital, Marílio Ma!aguth, que foi ofici-
almente convidado, mas não compare-
ceu à audiência pública da Comissão
de Saúde e Ação Social.

Os números comprovam a situação
caótica vivida pelas entidades ligadas à
Fhemig. Dos 2,7 mil cargos criados na
Fhemig por meio de uma proposição
de lei já sancionada, nem 20% chega-
ram a ser preenchidos por profissio-
riaisjá concursados. Segundo os servi-
dores presentes à Assembléia, o moti-
vo do pouco interesse são os baixos
Salários pagos pela Fundação. A
Inexistência de uma política de saúde
eficaz e a falta de investimentos em
recursos humanos e técnicos trazem
reflexos preocupantes. No ano passa-
do, apenas em Belo Horizonte, 350
Pessoas morreram nos hospitais e filas
Por falta de atendimento segundo as
entidades de trabalhadores da área da
tade.

Os deputados Adelmo Carneiro
'CãO (PT) , que presidiu a audiência
Pública e Hely Tarqüínio (PP) lembra-

fla dificuldade de negociação como
governo  via Assembléia. A Comissão

de Saúde e Ação Social continuará, no
entanto, a discutir o assunto na próxi-
ma terça-feira, em reunião extraordi-
nária. O deputado José Leandro (PL),
que solicitou a realização da audiência
pública de ontem, também estava pre-
sente no auditório da Casa, além de
representantes do Conselho Federal
de Medicina (CFM) e Associação
Médica do Estado.

ASFAS

Depois do pedido de vista de 24
horas do processo referente ao de-
monstrativo de aplicação dos recursos
de subvenção social da ASFAS, con-
cedido ao deputado Antônio Carlos
Pereira (PT), a matéria foi aprovada na
reunião extraordinária de ontem da
Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. O deputado, que apre-
sentou por escrito sua declaração de
voto contrário ao parecer do deputado
Roberto Amaral (PTB), favorável às
contas, disse que vai levar ao Ministé-
rio Público e ao Conselho Regional de
Contabilidade suas argumentações
sobre as possíveis irregularidades nas
contas, entre os meses de abril e no-
vembro do ano passado. Segundo o
documento, "o demonstrativo fere as
normas básicas da resolução que disci-
plina a concessão de subvenções soci-
ais". O deputado falou que faltam reci-
bos dos valores concedidos à ASFAS
e a listagem das despesas realizadas,
com a relação de vários documentos,
como notas fiscais. O deputado Roberto
Amaral, por sua vez, disse que o de-
monstrativo de aplicação está "rigoro-
samente" dentro das exigências da
Resolução n° 5.129/92 e do que estava
previsto na LDO e que estava disponí-
vel a qualquer deputado da Comissão,
interessado na análise. Para tentar es-
clarecer os detalhes do demonstrativo,
o deputado Carlão ainda tentou, atra-

vês de três requerimentos, pedir à
Consultoria da Casa, ao Conselho
Regional de Contabilidade, secção
MG, e ao Tribunal de Contas a elabo-
ração de pareceres técnicos. O deputa-
do solicitou a suspensão da análise do
demonstrativo até que as dúvidas fos-
sem sanadas. As propostas foram re-
jeitadas por 3 votos contra um.

Na mesma reunião, foram aprova-
dos outros 24 pareceres sobre aplica-
ções de recursos oriundos de subven-
ções sociais, com a abstenção do depu-
tado Carlão. O processo sobre aplica-
ção de recursos de subvenções sociais
à Loja Maçônica Ventas Vincit, em
Divinópolis, foi convertido em dili-
gência a pedido do relator, deputado
José Renato, a fim de que proceda ao
reconhecimento da firma do presiden-
te da entidade.

Participaram da reunião os deputa-
dos Célio de Oliveira (PTB), Roberto
Amara! (PTB), Dilzon Meio (PTB),
José Renato (PMDB), Antônio Fuzatto
(PT), Tarcísio Henriques (PMDB) e
Romeu Queiroz (PTB).

CÓDIGO DE ÉTICA
O corregedor da Câmara dos De-

putados. deputado Fernando Lyra, será
o primeiro convidado a participar dos
trabalhos da Comissão Especial da
Assembléia que vai elaborar um códi-
go de ética e princípios norteadores do
decoro parlamentar. A proposta de
convidar o corregedor foi apresentada
ontem à tarde, pelo deputado Gilmar
Machado (PT), durante a segunda reu-
nião da Comissão.

As criticas feitas na última reunião,
pelos deputados Hely Tarqüínio (PP) e
Antônio Carlos Pereira (PT), de que a
direção dos trabalhos ficaria nas mãos
dos deputados pertencentes ao Bloco
de Reorganização Democrática - BRD
- acabaram mudando a composição da



Comissão Especial. Ontem, em aten-
dimento às reivindicações, houve nova
eleição para vice-presidência, cargo
agora ocupado pelo deputado Antô-
nio Carlos Pereira, depois da renúncia
do deputado Tarcísio Henriques
(PMDB). Coma mudança, o deputado
Romeu Queiroz (PTB) também re-
nunciou à relatoria, transferida pelo
presidente ao deputado Henriques. A
presidência da Comissão continua sen-

do ocupada pelo deputado Baldonedo
Napoleão (PSDB).

A assessoria técnica da Casa apre-
sentou aos deputados uma proposta de
cronograma para os trabalhos da Co-
missão, que será debatida. A proposta
inclui discussão sobre as referências
constitucionais e regimentais sobre o
assunto, bem como os projetos de
resolução a ele apresentados no Con-
gresso Nacional. O documento tam-

bém levanta a necessidade de Ouvir a
sociedade civil, chamada a opinar So,
bre o assunto por meio das entidades
representativas. Como alternativa a
esta proposta, foi sugerida a realizaç
de um seminário ou um fórum técnico
sobre o tema ético e decoro pariamen.
tar.

A próxima reunião da Co"ssào
será na terça-feira, dia 29,
1 5h3Omin.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Assembléia Legislativa de Minas rea-

liza hoje e amanhã, na Faculdade de Odon-
tologia, em Diamantina, Audiência Pública
Regional da Macrorregião Central, a se-
gunda deste ano, com o objetivo de debater
as prioridades da região, colhendo subsídi-
os para a elaboração do Orçamento Estadu-
al de 95. Esta macrorregião sediará mais
uma audiência, nos dias 16 e 17 de junho, no
município de Barbacena.

Os municípios que deverão estar pre-
sentes na Audiência Pública de hoje perten-
cem às microrregiões de Diamantina,
Curvelo, Três Marias, Sete Lagoas, Con-
ceição do Mato Dentro e Itabira.

A expectativa é de que, a exemplo do
que ocorreu na primeira audiência, em
Paracatu, o evento conte com expressiva
participação de autoridades e representan-
tes de entidades da sociedade civil de toda
a região, que terão a oportunidade de mani-
festar-se aberta e democraticamente em
defesa dos interesses de suas comunidades.
Todas as propostas aprovadas, além de
servirem de subsídio ao trabalho parlamen-
tar, serão encaminhadas ao Executivo Esta-
dual para inclusão no Orçamento do Estado
para o exercício de 1995.

PROGRAMAÇÃO DO
ASSEMBLÉIA INFORMA
PARA O DIA 24/03/94 -
QUINTA—FEIRA
EMISSORAS DE TV - CAPITAL

(Globo 12h58mjn; Alterosa 13h25mjn;
Record 18h30min; Manchete
19h30min; Bandeirantes 18h37mjn e
TV Minas 19h00min)
Tema: AUDIÊNCIA PARACATU II
Resumo: Na audiência de Paracatu, 210
proposições foram defendidas pelos repre-
sentantes de 96 entidades. Dez delas, que
contemplam as atividades econômicas da
região Noroeste, foram priorizadas para
incorporação ao Orçamento de 95.
Entrevistas: dep. José Renato (PMDB),
dep. Bernardo Rubinger (PTB); Adelson
Genessi, sec. Agricultura de Unaí; Dinarte
de Souza Carmo, pres. Assoc. Irrigantes
de Paracatu; Manoel Borges, prefeito de
Paracatu.

EMISSORAS DE TV - INTERIOR

(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Tri-
ângulo Uberlândia 12h58min; TV Sul
de Minas Varginha 12h54min; TV Les-
te 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 18h50min)
Tema: CONJUNTOS HABITACIONAIS
Resumo: A Comissão Especial que inves-

tigou irregularidades nos conjuntos
habitacionais encerrou seus trabalhos. O
parecer do relator, aprovado pela Comis-
são, propõe a instalação de uma CPI para
aprofundar as investigações.
Entrevistas: dep. Gilmar Machado (PT),
relator; dep. Dilzon Meio (PTB); dep.
Anderson Adauto (PMIDB)

EMISSORAS DE RÁDIO

Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada
(FM) 20h45min; América (AM)
11h40min; Antena-! (FM) 7 horas;
Atalaia (AM) 20 horas; BIT (FM) 7
horas; Capital (AM) 18h55min; Cida-
de (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; In-
confidência (AM) 12h30min;
Transamérica (FM) 7 horas e Líder
(FM) 20 horas.

Tema: ALUNOS NA ASSEMBLÉIA
Resumo: Recebendo com freqüência a
visita de jovens e crianças, a Assembléia
tem aproveitado essas visitas para mostrar
o funcionamento do Poder Legislativo e
transmitir o conceito de cidadania aos
estudantes.

Entrevistas: Marina Albuquerque, aluna;
Gustavo Ribeiro, aluno; Mariana Carva-
lho, aluno; Déa Maria Sá Ferreira,
professora; dep. Marcelo Cecé (PTB);
dep. José Militão (PSDB)
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HOJE
Região Central:

Diamantina

PRÚXIMAS
Zona da Mata:

Muriaé - 07108 abril
Jequitinhonha:

Almenara —14/14 abril
Alto Paranaíba:

Patrocínio - 28129 abril
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