
ft
A ASSEMBLÉIA Número 339

DEp,4STAMENTO DE P ('P 4 A	10 de março de 1993
SOCIAL 

Assembléia discute combate à violência
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o Estado de S. Paulo	OESP

liamar rnanterr prazo para Resence

j pSDB faz acordo para apoiar governo

Cólera se espalha e causa a primeira
morte no Rio
Greve para amanha escolas municicais
AP do Ipiranga censura lotos de nus
em bancas

J Polícia mata invasor de terras no
Paraná

J Lei não controla uso da motosserra
Neto é chamado de novo para a seleção

Jornal da Tarde	 JT
13 pontos: até onde vai o Plano Itamar
Eliseu agrada
Congresso pacificado
P508 fecha com Itamar
IPMF passa hoje
Caso Danielia: tensão no tribunal

Folha de S. Paulo	FSP
Eliseu repete promessas cc Haddad
Rio confirma 1 1 morte por coleta no ano
Morto a tiros no PR o líder dos
sem-terra
Governo quer dar patentes só para
novidades
Neto volta a ser convocado para a
seleção

Gazeta Mercantil	GM
A premissa básica é a estabilidade

Jornal do Brasil
Eliseu quer retomar o crescimento e
nega congelamento ou confisco

J Ximenes vai presidir BC
Remédios inócuos terão novas listas
Cólera mata o primeiro no estado
Marceilo sai hoje do PDT rumo ao
PSDB
Importação de armas é autorizada
tamar avisa que não irá renunciar

O Globo	 OG
Eliseu promete baixar inflação sem
Choque

amar espera um plano em 15 dias
Confirmada a primeira morte por cólera
no Rio

DeSIpe tira bandidos perigosos de
• sangu.l. -

Brasil vence o México com gois depenalti

Cor
reio Brazjliense	 CB
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STA QUARTA
FGTS dos servidores
O Suoremo Tribunal -eoëral aeciae as
13h30 se os servidores que cassaram co
regime celetista cara o estatutário tem ou
não direito ao sa q ue do FGTS.

J IGPM de março
A Fundação Getulio Vargas (FGV) djvulga
apos as 17h30 a Drimeira previa do lndice
Geral de Preços ao Mercado (IGPM).

J Central de oportunidades
A Central de Oportunidades, a agência de
empregos co Ministério do Trabalho criada
aia 3de março para p rofissionais recém-for-
mados, divulga o balanço da primeira sema-
na cc atividades,
Obras públicas
A Associação Paulista de Empreiteiros cc
Obras Públicas (Aceop) divulga às 14h. em
São Paulo. os indicadores ao setor no Esta-
cio referentes ao mês de fevereiro.

D Princesa inglesa no Brasil
A orincesa Anne da Ing laterra estará às
iLiruju no hotel Intercontinental. no Hio, ne-
gociando com oiriqentes do grupo coreano
Samsun g o patrocinio de USS 1,õ5 milhão
para a Federação Equestre internacional.
entidade presidida peia princesa.
Feira do Mercosul
Representantes do Sinditêxtil, Ahravest e
Abrafas falam soPre o lançamento da Se-
gunda Feira MercosLH Têxtil e cc Confec-
ções, que ocorrerá em setembro, em Foz do
I g uaçu (PP) As 12h. no restaurante Via
Casteli, em São Paulo.

J Alencar-e--"--u --"- __.._i___
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segurada.	 Será inaugurado foje o Loc
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O ex-prefeito do Pio, Marceilo Alencar.	cloras. fabricantes de antenas parabolicas,
anuncia ás 151h o seu desli gamentoao PDT.	lojas de iogas. acessõnos e computadores
Ele deve filiar-se ao PSDB. o heoutaao e	e centralizará os serviços ao mercado de
ex-ministro Francisco Dorneiles deixa oppL	vídeo. Na Rua Henrique Bernadelli, 113,
e ingressa no P00. visanao a lLisao cesse	Santana. São Paulo.
Partido com o POS, sob o nome de Pailiao	i Preços de remédios
Liberal Progressista (PLP). Leia na Política	O Conselho Federal de Farmácia realiza às

9h o Fórum Nacional de Preços e Qualidade

	

J US$ 600 mil para PP	
de Medicamentos, no auddório anexo IV daO relator da CPI do esquema PP. senaaor	Cãmara aos Deputados. em Brasilia.Oid Sabóia (PMDB-CE) percorrera seis

agências bancárias em Brasilia para ras-	lnamps paga
trear os chegues de valores eievaaos emiti-	O presidente do lnamps, Carlos Mosconi,
dos em favor do ex-secretario cre assuntos	discute, em Brasília. o cronoarama de caga-
estratégicos, Pedro Paulo Leoni Ramos, o	mentos para os conveniados do órgão com
PP. As contas de PP receberam depósitos	o presidente da Associação dos Hospitais
de mais de USS 000 mil no período de um	do Rio Grande do Sul. Cláudio Algayer. A
ano e Sabáia acna que pcoem ser cie fan-	situação da Saúde no Estado também está
tasmas.	 na pauta.
Professores protestam	 :i O futuro de Yeltsin
Os professores da rede municipal de São	O Congresso dos Deputados do Povo da
Paulo protestam em frente á Prefeitura e	Rússia faz reunião de emergência para de-
prometem greve para amanflá. Leia na	cidir sobre o futuro do presidente Bons Yelt-
Geral	 sin. Saiba mais na Internacional
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Comercial	 Paralelo	 Turismo08103	21.101,40 (c) 21101.50 (v)	23 000.00 (c) 23.300.00 (v)	22.228,00 (c) 22 350.00 (a)
09(03	21.31450 (o) 21314.60 (v)	23.200,00 (c) 23.500.00 (v)	22.650,00 (c) 23.150,00 (a)

tEFERÊNG1A	 MERCAflGFIPW!CEIRG

Salário Mínimo - Marco	Cr$ 1 . 709 400.00	Bovesos: alta 3.17%, volume Cr$ 2.210 bili
Taxa Ref. Diária (TR -1 013	1,011041	IBVRJ: alta 3.21%. volume Cr$ 587 bilhões
TA Acumulada (desde 4//9l)	94059259	Ouro BM&F (9/3) Cr$ 243550.0/) - alta de 0.60%
Ufir diária -1 013	 Cr$13023,58	CDB: (9/3)28,18% 34 dias, 1286% ano (brutos)
PC Fice (mês defevereiro)	 25.10%	Pouuanca: (1013) 24,2652%

—a

ASSEMBLÉIA
INFORMA

Editado pelo Departamento de Comunicação Social da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caidas, 30– CEP- 30190-921 - Telefones 349-7149 - 349-7172 - 344-8918 - 344-9532 - FAX 3443555 - TELEX (031 3977

Redação. Composição, Revisão e Arte-Final. Departamento de Comunicação Social

SÍLVIA RUBIÃO RESENDE
Diretora do Departamento

Jornalista Responsável - Reg 4 155

AGDA PIMENTEL (Jornalismo) - ANTÔNIO DE FARIA JÜNIOR( Comunicação Visual) - MÕNICA FALABELLA (Relações Públicas)
Redação Jornalismo

Editor Francisco de Morais Mendes
Impressão e Acabamento. Departamento de Segurança e Serviços Gerais - PAULO DANIEL GODOY - Diretor

MARCELO SILVEIRA JÚNIOR (Reprografia e Transportes)

ACONTECE NE
Militares agitados
Urna assembleia no Clube Militar convoca-
ca cara noie. às lBh. com assinatura ae
mais cc 200 sóc ios. contra a vontade de seu
presidente. general Nifton Ceraueira. oro-
mete ser tensa e agitada. Eles oretencrem
lazer críticas curas ao governo. Participam
o ex-presidente João Figueirec, os g ene-
ais Antônio Carlos de Andrace Se -ma e

Euclydes Figueiredo.
:i Capital e trabalho

Vários sinaicalistas e empresar os se reú-
nem na Unicamp. em São Paulo. ra ra esta-
belecer uma agenda de discussões sou  a
coniuntura nacional. Os sindicalistas iair
Meneqhelli. Vicente Paulo da Silva. Canin-
:te Pegado e os empresários CláLldio Bar-
cena. Paulo Francini e Eugênio Siauu vão
n articipar. Haverá entrevista coietiva as
1 41h Esses encontros aeveraõ tomar-se ro-
tineiros.

J Plebiscito
O orimeiro Droarama ao Trilrunai SLllerior
Eleitoral (TSE) de esclarecimento sucie o
plebiscito. previsto para ir ao ar a carur cc
hoie pelo rádio e TV. pode ser achado cara
amanhã, O Ministro do TSE. Paulo Bios-
sara, só concoraarà com o achamento cedi-
cio pela Globo - por causa cia transmissão
de um jogo de futebol - se as outias emisso-
ras concordarem. Mais intormaçoes na Po-
lítica
Senado vota IPMF
O Senaao vota hoje, em se g undo turno, o
Imposto sobre Movimentações Financeiras
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Prazo e promessas
O ministro da Fazenaa. Eliseu Resence. tem
prazo de 15 dias cara ao-eseniar um olano
econômico ao País. A ordem ao presioente
Itamar Franco, reiterada ontem, toi transmitida
pelo p residente do PSDB. Tasso Jeressati.
Mas contradiz declaração de Pesende ao
Senado, onde o ministro negou q ue o
presidente tenha imposto prazo. O ministro
apresentou 15 pontos que orectarão seu
programa. Uma promessa: não haverá cfloaues
com desoJmpnmento de contratos. (OESP 1
Eco 11JT1e3113M1e51OG1e2)1J81e310G
1, 20e211C8 1). Resende anunciou que vai
ace lerar e ampliar o programa de pnvatizaçáo,
nduino novas estatais na lista das que serão

vendidas. (FSP 1 e 1-5)
Resende nega culpa
Pediao com aentilezas oekjs Dahamentares
ontem no Senado, o ministro da Fazenaa. Elseu
Resende. cheaou a ouvir elogios sobre sua
gestão no Ministéno dos Transportes.
condenada peio TCU. Ele necou qualauer
responsaoil idade com relação à construção da
Ferrovia do Aço. Não fui o idealizador ao
projeto, mas quando assumi o Mlnistãrio dos
Transportes (governo Figueiredo) encontrei a
obre cm cndamcnto. Sobro o TCU. flcacndo
afirmou que suas contas no ONER, no período
em que for presidente da autarquia. foram
aprovadas. (OESP Eco 31JT 1 e 51FSP 1-.
Propostas dividem
A política de 15 pontos anunciada ontem pelo
ministro da Fazenda, Eliseu Resende. levou
ontem a extremos a opinião de economistas.
As afirmações vão de I republica bananeira a
conjunto de medidas que todo mundo
gostaria de ouvir. (OESP Eco 3).
Empresários paulistas q ualificaram a
exposição do ministro Eliseu Resende no
Senado como d uma Iniciativa para acalmar os
agentes econômicos e gerenciar a curto
prazo. (FSP1-/GM5)
Ximenes confirmado no BC
O nome de Paulo César Ximenes foi confirmado
ontem peto presidente ttamar Franco para a
presidência do BC. A ind icação foi avaiizada por
Itamar e pelos líderes do governo no Congresso
durante reunião na nade de segunda-feira, no
palio do Planado, Wando Borges também foi
confirmado corno secretáno-executrvo do
Ministério da Fazenda, e Pedro Malan mantido
no corgo de negociador da dívida externa
brasietra. Para o BNDES, foi indicado o atual
secretário de C iência e Tecnologia do governo
de São Paulo, Luiz Carbs Delben Lede. (OESP
1 e Eco 3/JT/FSP1-5/GM1e/JB 1 eEco
3/OG V)
Confirmada queda da infIaço
A exemplo da Fipe, o IBGE aponta ritmo
menor de ata da taxa no mês passado. A
inflação de fevereiro, medida pelo IPCA

INTERNACIONAL
Corrupção na Itália
O presidente da estatal italiana de petróleo
ENI, Gabriele Caghari, foi presooritem pala -
Operação Mão Limpas - que investiga a rede
de corrupção no país - acusado de
financiamento ilegal a partidos polfticos. O
premiê Giuliano Amato votou atrás e retirou o
decreto, aprovado há quatro dias pelo seu
governo, que anistiava envolvidos em
corrupção, (OESP 1 e 11/JT 101FSP2/GM
21121J8 1410j2
Yeftsin vive momento decisivo
O desUrio do presidente russo, Boris Yeltsin,
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quadrissemanal do IBGE. foi de 24.0!:, com
queda de 5,91 pontos oercentuais em relação
à janeiro nas cidades do Rio e São Paulo. O
INPC também registrou queda no mesmo
período, caindo 3.33 pontos quando
comparado ao índice do primeiro mês do ano.
O Dieese reflete a mesma tendência de baixa
da inflação em São Paulo, (OESP Eco 41F5P
1e2-GM1 e3/JB Eco 31QG 19)
Mercado financeiro
As metas básicas que devem compor a nova
política econômica, anunciadas ontem pelo
ministro da Fazenda, Eliseu Resende, devem
afastar temcorarramente as incertezas que
i ncomodavam o mercado financeiro e
investidores. No entender dos analistas, o
governo mostra que não fará muoanças
bruscas nas regras do jogo da economia. Os
números do mercado reveiaram essa
tendência. As Bolsas de Valores suoiram
rrrcderadamente, o ágio do black" recuou e o
BC não teve dificuldades para venaer títulos

blicos no leilão de ontem. As cadernetas
que vencem nole terão rendimento de -
24 .21 :/: . CDBs pretixados ontem: de 1.280
a 1.293:!: ao ano para 34 das. COBs

s-fixados de 90 dias: ld'i: a 20:: ao ano, mais
a vanaçáo da TRD. ÍOCSP Eco 5/JTO7rSP
2-Ô/GM 1 e 21 a 28/JB Eco 4 a d/QG 22 e 23)
FMI aguarda plano
Em visita oficial desde domingo ao Brasil, a
missão do FMI ainda não conseguiu obter dos
técnicos brasileiros uma resposta objetiva
sobre as Derspectrvas da economia Drasileira
para este ano. Segundo o cnefe da missáo, o
argentino José Fagembaum. a economia
brasileira, 'não está melhor nem pior' do que
estava há nove meses, quando a equipe do
FMI visitou o País pela última vez. A intiação,
no seu entender, é 'sem dúvida' o principal
problema brasileiro. FafgemDaum considera
aj uste fiscal p rioritário para derrubar a inflação,
(OESP Eco 41FSP 1-Ô/GM 1 81J Eco 21OG 23)
Contas inativas: mais prazo
A solução para o problema dos saques das
contas inativas do FGTS está adiada até o dia
23, conforme dicdiu ontem o Conselho
Curador do Fundo. Nesse tempo. o ministro
do Trabalho, Water Bareili, ouvirá sugestões
da sociedade (OESP Eco 4). Os
representantes das centrais sindicais e do
governo no Canse1ho Curadornáo chegaraiTr
a um acordo sobre a forma de pagamento das
contas inativas. Bareili disse que não pode
pagar em dinheiro e Jair Menegueti afirmou
que, sem a opção de saque em dinheiro, não
haverá acordo e ainda recorrerá à Justiça.
(FSP2-1 e 2-9/GM 01JB 1 e Eco 210G 22)
Lucro histórico
O governo dos EUA anunciou ontem que os
bancos comerciais norte-amercanos
alcançaram. em 1992, a cifra mais elevada da

emergência do Congresso dos Deputados do
Povo (CDP). Yetsin quer mais autonomia para
colocar w,1 p rática. seu piaflo CCOflOiCC; C.....
para isso é Importante para ele a realização
do plebiscito constitucional sobre o sistema de
poder. O CDP, porém, não só poderá vetar o
referendo como reduzir os poderes do
presidente. (OESP 1 01J 101FSP2-111J8
13/OG 10)
Cerco custa caro aos EUA
O cerco à fazenda em Waco, no Texas (EUA),
onde o líder do Ramo DavCiano. David
Koresfl, está entrincheirado há 11 dias com
male rio ,'cn, tanótinr,c. á,, etc on

2
Quarta-leira.

nistóna - USS 32.2 bilhões. O aumento é
cecorrente sooretudo das conações de
crãato cue favoreceram os bancos ao longo
do ano. A Reserva Federal coorou taxas de
juros muito baixas, enquanto os oanecs
cobraram do público juros atos por
empréstimos e uso ae cartões de crédito.
(OESP 71FSP2-9)
Restrição a patentes
O projeto de lei de propriedade industrial
recebeu novas modfícações do governo.
Agora restringe a concessão de patentes a
produtos Químicos e farmacêuticos ainda não
comercializados no Brasil e no Dais de ornem.
O governo relede o reconhecimento retroativo
Ias patentes de produtos que á esteiam no
mercado. Se aprovado o requerimento de
'urgência urgentsima' para apreciação do
projeto hoje pela Câmara dos 0eutacios. a
matéria poderá entrar na pauta na sessão de
amanná. ficando a sua votação para a
próxima semana. (FSP 1 e 1-41JTfl)
Empreiteiras beneficiadas
O Orçamento Geral da União aponta para um
setor que deve receber os maiores benefícios. E
o das emprefeiras, que receoeram, por
inferrnéaio de emendas feitas por deputados e
senadores. um acréscimo de USS 300 milhões
em novas obras introduzidas no projeto, de
acordo com a proposta final do senador
Mansueto de Lavor (PMDB-PE), que começou a
ser discutida ontem pela Comissão Mista de
Or9amenro do Cong resso Nacional. (Vanda
Celta - OESP 4/JTfl).

COLUNAS
Festinha
Delben Leite, o indicado pelo governador Fleu-
y para o BNDES, vai 17offl a Brasífta conhecer
o presidente Itamar Franco e a ministra Yeda
Crustus. Sua posse deve ser marcada para
depois do dia 15. Delben quer comemorar em
São Paulo os dois anos da administração Fleu-
ry (Coluna do Estadão)
Pancadaria
De Cláudio Humberto, sobre o presidente do
PRN, Daniel Tourintro, que promete ir a Portu-
gal queimar o livro do ex-porta-voz.' "como o
Touririho é desocupado, corre o risco de ser
barrado pelo serviço de imigração português".
(PaineifFSP)
Faltou perguntar
Os senadores perderam a oportunidade de
perguntar ao ministro Eliseu como rã derrubar
a inflação, limitando-se a ouvir seus pontos. Ao
final comentavam que as ànhas anunciadas
pelo ministro são as mesmas de Haddad. de
Krause, de Marcio, de Zélia, de Mai/son, de
8resser. de Funaro, de Delfim, de Simon-
sen... Só que ninguém até hoje conseguiu
cumpri-ias. (informe Econômico/JB)

americano USS 2 milhões diários. Koresh
desatou o FEl dizendo que vai morrer 'como
um iriiur - 'oE-SP'i-!,fr tÔSP2-i'í/QGt7)"
Contras: impasse continua
Os três anti-sandinistas que mantém desde
segunda-feira 19 reténs na embaixada da
Nicarágua na Costa Rica prometeram ir 'às
últimas consequências'. Eles querem um
resgate de US$ O milhões e a renúncia de
atos membros do governo nicaraguense. A
presidente Violeta Chamorro garantiu que não
dará um centavos aos terroristas'. (OESP
Ô,'fl" 4flI'Ofl J 'd'filO '4#I/'V' .ff

POLÍTICA
PSOB faz acordo
O PSDB decidiu aumentar sua participação no
governo com O oDjetivo ae tentar neutraitzar a
influência do grupo ae Minas no Planato. A
decisão foi acertada ontem na reunião entre o
presoente do partido. TassoJereissati, e o
presioente itamar Franco, Tasso revelou aue
deseja discutir soore os cargos de terceiro
escalão do governo ' para aue se dê um
caráter político às nomeações' e não ser
surpreendido por decisões isoladas de grupos.
(OESP 1 e 51JT51J8 2)
PMDB e PSDB elogiam Eliseu
O presidente dO PMDB. Oiestes Quércia. e o
do PSDB. Tasso Jeiressati. elogiaram ontem o
ministro da Fazenda. Eliseu Resende. 'Não há
nada contra o ministro. Para ser ministro da
Fazenda, não Drecisa entender de economia. E
até bom que não seja um economista. Os
economistas têm uma visão muito paniculansta'.
afirmou Quéroa. Para Jereissati, Eliseu 'é
seguro e expenente, tem expenénoa na vida
pública e não pensa em adotar medidas
hetercocixas'. (TT5/FSP 1-SGM1 e5/JB2/Cx 3)
Itamar não renuncia
'Podem fazer a pressáo que quiserem, porque
pressão alguma, vinda de onde ver.
desestabilizará o governo', desabafou ontem
o presidente Itamar Franco na audiência que
concedeu ao presidente da Central Geral dos
Trabalhadores (CGT). Antônio Neto, Itamar
também confessou ao sindicalista que esta
recebendo pressões de setores econômicos
que estariam 'plantando noticias' soore sua
possível renuncia. (OESPII/JTS/FSP 1 e
1-8/GM 51J8 1 e4/OG 3)
PMDB se reúne
Na reunião de ontem entre os ministros e o

GERAL
Cólera mata no Rio
O pedreiro aposentado Reni José de Souza.
de 57 anos, é o primeiro caso de morte por
causa do cólera no Estado do Rio. A
constatação da contaminação do pedreiro,
que morreu no sábado, em Cachoeiras de
Macecu, foi feita pelo laboratório Noel Nuteis.
Em São Gonçalo, foram confirmados ontem
mais seis casos, o que elevou para 27 o
números de contaminados no Rio. (OESP 1 e
121JT 121FSP 1 e 3- 11J8 1 e 201OG 1, 12 e 13)
Afeto e protestos no tribunalA troca de carinhos entre os acusados pela
morte da atriz Daniejja Perez, o ator
Guilherme ae Pádua e sua mulher. Paula
Thornaz, durante o depoimento de
tcatcmunhea de dcl oae, ontom. no 2° Tribunal
do Júri, no Rio, causou tumultos e protestos.
'Querem transformar o tribunal em motel'.
Protestou a mãe de Daniella, a escritora Glória
Perez, (OESP 1 e CId 4/JT 1 e 111FSP 1 e
3-3/J81e 181QG1e 11)
Mortes no campo
A PM do Pararia matou na noite de ontem, na
fazenda Santana, em Campo Bonito, o líderdos trabalhadores sem-terra Diniz Bento
Teixeira aa Stva,o 'Teeirinfla'. acusado de
Ttafldente do assassinato de três policiais
numa emboscada , quarta-feira. Teixeirinha
caiu com três balas na cabeça e duas no
tórax. Segundo a PM, 'Teixeinnha' foi morto
Porque reagiu à prisão. Os sem-terra afirmam
que olcerfoi executado, (OESP 1 e 141FSP1
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ocmanao do PMDB, parlamentares ao oamdo
discutiram a demora 00 governo em nomear
oargo&aoaegurioc escalão anca nas meos-
dos colloridos. Quéraa confirmou que cuer se
reeleger para a presidéncia dO PMDB. 'Sou
candidafo, disputo mesmo contra dez
adversários. as reações são democráticas
porque a democracia é barulhenta'.
argumentou. (OESP 7/GM 5/OG 3)
Ministros querem fim de isolamento
Depois ae se reunirem durante cinco noras
ontem. no Palácio do Planado, para discutir a
crise política, os ato ministros concluiram aue
o presidente tem de abandonar o isolamento
para resgatar os índices de popularidade do
nicio do governo. Para os ministros. o cuipado
pela crise e o ex-ministro Paulo Haaaad aue,
ao entrar em conflito com Itamar teria sido a
causa aas desavenças. (OESP ci/JT 'GM
51J8 41OG 3)
Governo reconhece erro
Na opinião dos oito ministros reunidos ontem,
o presidente Itamar Franco cometeu um erro
ao substituir Paulo Haddad por Eliseu
Resenae no Ministério da Fazenda. Apesar
desta constatação, os ministros preteriram
tocar "a bola pra trente', como definiu um cos
presentes, que pretenu não ser identificado.
(FSP 1 -SIGM 5
Marceilo sai
O ex-preteito do Rio Marcelio Alencar se
oessda hoie do PDT, partido cue aiuoou a
fundar, e se filia no dia 22 ao PSDB com
grande festa na Zona Oeste, or:ncical recutc
eleitoral do PDT. Marcello vai lançar tamoem
um manifesto ao militantes ao PDT com
críticas ao governador Leonel Brizola, (J8 1 e 5)

Proibida nudez em bancas
O administrador regional do bairro paulistano
ao lpiranga. Domingos Dissei, p roibiu as
Lances ae jornais aa região cc exictrem
publicações com lotos de nus. A medida, além
de inconstitucional, está causando preiuizo
aos jornaleiros, que vão recorrerá Justiça.
Dissei afirma que tomou a medida porque está
'preocupado com a formação das crianças'.
(OESP 1 e e 3)
Parreira convoca Seleção
Dos 22 jogadores convocados pelo técnico
Carlos ,Alberto Parreira para o amistoso contra
a Polônia. quarta-feira que vem. em Ribeirão
Preto (SP), sete são do Palmeiras e sete do
São Paulo. A principal novidade é a vota de
Neto, ao corintnians (QESP 1 e ESP 31JT
101FSP 1 e 3-8/). Pelo Mundial de Futebol
Júnior. ontem. na Austrália. Brasil 2, México 1.
(OESPE5p 31JT 10FSP 1 e 3-81J8 2210G 1 e 27)
Professores ameaçam greve
Os professores municipais de São Paulo
podem fazer uma greve de 24 horas amanflã,
em protesto pelo não-repasse pela Prefeitura.
em fevereiro, do percentual de 93.031/c
garantido por lei. No pe ríodo. a administração
municipal concedeu à categoria apenas 40%
desse reajuste. (OESP 1 e 13)
"Comando Vermelho" deixa Bangu 1
Urna parte da cúpula da organização
criminosa 'Comando Vermelho' e de outras
faegões, que controlam o tráfico, assados e
wni j mtrm nrfIt frfranstrjrja Iri nrí1r

Freire fala sobre críticas de Erundina
As criticas que Luiza Erundina. ministra-chete
da Admmstração. Feder3I. fez segunda fera a-
forma de como foi escolhido Eliseu para o
Ministërio da Fazenda, foram consideradas
normais pelo líder do governo na Câmara.
Roberto Freire, Para ele, as declarações de
Erundina não são uma ameaça de
rompimento com o governo, mas uma
satisfação dada pela ex-pretef a a seus
eleitores - aue esperariam dela essa posição
crítica. (OESP 7)
Plebiscito de 21 de abril
A Frente Parlamentarista discute hoje uma
estratég ia para tentar reverter a vantagem que
OS presidencialistas têm nas pesquisas -
D2% contra 2Ô 1: dos padamentanstas.
segundo Desausa do DataFolha. O Núcleo de
Estudos da Mulher e Relações Sociais do
Gênero Nem ge) da USP. promoveu ontem
uma mesa redonda para deDater o interesse
da mulheres pela manutenção do
presidencialismo ou a implantação do
parlamentarismo. (OESP4/FSP 1-101J8 7)
Mudança da Prefeitura
O prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, disse
ontem que e um grande engano os dois kcais
anunciados aue poderiam se transformar na
nova sede da Prefeitura, 'O local a ser
escolhido vai ser uma surpresa'. afirmou o
prefefo. Ele admite gastar USS 200 mil por
mês para alugar uma nova sede para a
Prefeitura Odilon Guedes, vereador do PT. vai
dar entrada ho j e na Varada Fazenda Pública
contra a oecisáo de Maluf em transferir a seae
da Prefeitura. Segundo o vereador, a
transferência 'causará prejuízo injustificável ao
erário público'. (OESP Cid 1 e )4/JT 12)

de segurança máma Bangu 1. Agora somam
20 as transferências realizadas nos últimos
dois anos para unidades de segurança menos
rígidas. Segundo a direção do Departamento
do Sistema Penitenciário (Desipe), isso se
deve ao pequeno número de vagas de Bangu
1. (C/áudlo Renato - OG 1 e 15)
Autorizada importação de armas
O ministro do Exército. Zenildo Zoroastro de
Lucena. assinou uma portaria aue autoriza a
importação de armas de porte de uso
permitido para venda ao comércio. Segundo o
ministro, a medida se justifica pela política de
maior intercâmbio entre os países. O
importador terá que pedir uma autorização ao
Departamento de Material Bélico do Exército.
(JB 1 eS)
Carros: o Corsa vem aí
Veloz, compacto e moderno. Assim é  Corsa,
carro que chega em 94 para substituir o
Chevette, segundo avaliação feita em Sevilha
pelo 'Jornal do Carro', suplemento do JT.
(Marcus Vinicius Gasques - JT 1 e Jornal do
Carro 1 e 3 aS)
Motosserra: falta controle
Quase três anos após a entrada em vigor da
portaria do Ibama que normaliza o uso da
motosserra, o equipamento ainda é utilizado
indiscriminadamente no Pa, principalmente
em desmatamentos. Atscaltzação é falha e
das 40) mil motosserras existentes no Brasil,
calcula-se que apenas 10% tenham registro
nr 1hm ftDF.'IP 1 p ,cjjJAr-y',jp 1 lo p 11

HOJE NOS JORNAIS
OPUPO SA. O ESTADO DE 5 PAULO"	 - 10 de  marco de 1993

ECONOMIA

-1--5	:3t.	 3
Quarta-feira,

GJPO SA. O ESTADO DE 5 PAULO'	 lfl de março de 1993



AGENDA	 io DE MARÇO DE 1993

9h30m'n	-	Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

llh3Omin

- Comissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120 dias, apurar
possíveis irregularidades na privatização da CAMIG e de todo o processo
de privatização praticado p

elo Governo mineiro desde 1987 (Auditório) -
eleger o Presidente e aesignar o Relator

- Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei n2 11.799 (ex-PL n 2 618/91, da Deputada Maria José Haueisen), que
regulamenta o art. 290 da Constituição do Estado e dá outras providências
(MSG n 2 319/93) (Pienarinho 1)— apreciar o parecer do Relator Deputado
Baldonedo Napoleão

- Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei n2 11.800 (ex-PL n2 719/92, do Deputado Tarcísio Henriques), que
regula o parcelamento do débito de ICMS de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (MSG n 2 315/93) (Plenarinho 1)— apreciar
o parecer do Relator Deputado Raul Messias

ii horas

14 horas	-	Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

1 4h3Omin

15 horas

- Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei n 2 11.806 (ex-PL n 2 698/92, do Deputado Dilzon Meio), que
estabelece condição para comercialização e utilização do adesivo químico
de contato que menciona (Pienarinho 1) - eleger o Presidente, designar o
Relator e, se possível, apreciar a matéria

- Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei n 2 11.724 (ex-PL n 991/92, do Tribunal de Contas), que dispõe
sobre o reajustamento dos símbolos e vencimentos do quadro de pessoal
dos servidores da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, inclusive inativos, e dá outras providências (Plenarinho 1) - eleger
o Presidente, o Vice-Presidente, designar o Relator e, se possível, apreciar
a matéria

- Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei n 11.764 (ex-PL n 2 563/92, do Deputado Sebastião Costa), que
altera o art. 79 e seu inciso 1 e o art. 10 e seus § 32 e 42 da Lei n 2 9.380,
de 18/12/86, que dispõe sobre o IPSEMG (Plenarinho 1) - eleger o
Presidente, o Vice-Presidente, designar o Relator e, se possível, apreciar
a matéria

-	Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei n 2 11.766 (ex-PL n 2 822/92. do Deputado Ronaldo Vasconceilos),

3

16 horas



que dispõe sobre a criação de áreas de proteção ambiental na Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco (Plenarinho 1) - eleger o Presidente
Vice-Presidente, designar o Relator e, se possível, apreciar a matéria

- Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial à Proposição
de Lei n 2 11.784 (ex-P1_ n 2 1085/92, do Governador do Estado), que dispõe
sobre microempresas, empresas de pequeno porte, microprodutores
produtores de pequeno porte no Estado de Minas Gerais, estabelece
tratamento diferenciado e simplificado nos campos administrativo, tributá.
rio, creditício, de desenvolvimento empresarial a eles aplicáveis (Plenan.
nho 1) - eleger o Presidente, o Vice-Presidente, designar o Relator e, se
possível, apreciar a matéria

PLENÁRIO

ORADORES

Sabin
O Deputado Célio de Oliveira (PRS) prestou ontem uma homenagem ao cientista Albert Sabin,
falecido no último dia 3 de março. "O momento da saúde pública no Brasil - disse ele - impõe
determinado ideal e obstinação como a do Dr. Sabin no exercício da sua profissão e, portanto,
da sua vida".

Jogo

l6h3Omin

2Oh3Omin Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

ORDEM DO DIA

A pauta da Reunião Ordinária contém as seguintes matérias:

-	votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 11.700, que autoriza
a reversão de imóveis ao patrimônio da União na condição que menciona;

- votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 11.702, que dispõe
sobre a criação da área de proteção ambiental Mata do Krambeck, no município de
Juiz de Fora;

- discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n 2 11.703, que
regulamenta o art. 21 da Constituição do Estado, proibindo o estabelecimento de
requisito referente a idade máxima para inscrição em concursos públicos;

- discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n 2 11.704, que altera
a redação dos artigos 69 e 72 da Lei n 7.109, de 13/10/77, com a redação dada pela
Lei n2 9.938, de 26/7/89 (propõe a modificação de normas para a movimentação e
disposição de professor e especialista em educação);

-	discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n 9 11.705, que institui
meia entrada para estudantes em locais que menciona e dá outras providências.

A Reunião Extraordinária das 9h30min destina-se à apreciação das matérias constantes da
pauta da Reunião Ordinária.

A Reunião Extraordinária das 20h30min destina-se à apreciação das matérias constantes da
pauta de Reunião Ordinária acrescida de:

- Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 11.707, que dispõe sobre as normas de
elaboração do Quadro Geral e dos Quadros Especiais, estabelece as diretrizes para
a instituição dos Planos de Carreira do pessoal Civil do Poder Executivo e dá outras
providências.

O Deputado Dilzon Meio (PTB) lembrou a possível votação de hoje, na Câmara Federal, do
projeto do Deputado catarinense Dércio Knopp, a respeito da abertura do jogo, dos cassinos,
nas estância hidrominerais. Ele pediu o apoio dos parlamentares mineiros, junto aos Deputados
Federais, a fim de que o projeto seja aprovado. Dilzon Meio destacou ainda a importância
econômica da liberação do jogo no Brasil.

Austeridade

Lembrando os últimos episódios nacionais, das denúncias de corrupção e da falta de interesse
e cuidado com o dinheiro público, o Deputado Agostinho Patrús (PFL) destacou a austeridade,
honestidade e competência do governo de Minas, que tem dado um exemplo para o país, a ser
seguido, e retornando com o Estado para a sua posição de liderança na decisão de questões
nacionais.

Credireal

O Deputado Gilmar Machado (PT) denunciou ontem as demissões ocorridas na segunda-feira
no Banco de Crédito Real. Foram afastados 293 funcionários, existindo a possibilidade desse
numero chegar à casa dos 1 mil 200.0 Deputado encaminhou à Mesa requerimento solicitando
ao Governador a imediata reversão das demissões e a formação de uma comissão, com
representantes de funcionários, da Assembléia e do governo para estudar, junto à direção do
banco, a necessidade desse enxugamento. Os Deputados lbrahjm Jacob (PDT), Maria Elvira(PMDB) e Antônio Carlos Pereira (PT) também prestaram solidariedade aos funcionários
demitidos.

ICMS

O Deputado lbrahjm Jacob (PDT) apresentou ontem projeto de lei propondo que os encargosfinanceiros i ncorporados ao valor de operação de vendas a prazo não sejam acrescidos ao
Pflflcipal para efeito de cálculo do ICMS.

Demissões
Denunciando a situação de penúria do município Campo do Meio (Sul de Minas) depois dofecharnen toda usina de álcool e açúcar Ariandonópolis, quando foram demitidos 1 mil 200
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trabalhadores e deixando outros 3 mil que, indiretamente, sobreviviam das atividades da Usina
a Deputada Maria Elvira (PMDB) solicitou o apoio da Assembléia para a solução dos problemas
desse município.

Mulher

O Deputado Geraldo Rezende (PMDB) prestou ontem uma homenagem às mulheres pela
passagem do Dia Internacional da Mulher, na última segunda-feira. A Deputada Maria Elvira
(PMDB) informou que as comemorações desse dia, pela AL, deverão se realizar no próximo dia
18. O Deputado Antônio Carlos Pereira (PT) também falou sobre o tema,

COMISSÕES
ADESIVO QUÍMICO

Os Deputados Edward Abreu (PTB) e Wanderley Ávila (PSDB) foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente da Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei
n 2 11.860 (ex-PL n 9 698/92, do Deputado Dilzon Meio), que estabelece condições para
comercialização e utilização do adesivo químico de contato que menciona. O Deputado Gilmar
Machado (PT) foi designado Relator da matéria.

TRIBUNAL DE CONTAS

Parecer do Deputado Antônio Fuzatto (PT), pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei
que dispõe sobre o reajustamento de símbolos e vencimentos do pessoal do Tribunal de Contas,
foi aprovado pela Comissão Especial encarregada de examinar a matéria. A Comissão foi
presidida pelo Deputado Cóssirno Freitas (PMDB), e teve como Vice-Presidente o Deputado
Márcio Miranda (PRN).

IPSEMG

Os Deputados Geraldo Santana (PMDB) e Adelmo Carneiro Leão (PT) foram eleitos Presidente
e Vice-Presidente da Comissão Especial encarregada de emitir parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n 2 11.764 (ex-P1_ n2 536/92, do Deputado Sebastião Costa), que altera
dispositivos da Lei n 2 9.380/86, que dispõe sobre o IPSEMG. O Deputado Wilson Pires (PRN)
foi designado para relatar a matéria.

INFECÃO HOSPITALAR

Os Deputados Adelmo Carneiro Leão (PT) e Jorge Eduardo (PMDB) foram eleitos ontem
Presidente e Vice da Comissão Especial encarregada de emitir parecer sobre o Veto à
Proposição que estabelece a obrigatoriedade do desenvolvimento de programas de controle de
infecção hospitalar. O Deputado Dilzon Meio (PTB) foi designado Relator da Comissão.

DE LINHA DE TRANSPORTE

A omiso Especial constituída para emitir parecer sobre o Veto à Proposição que cria linha
de transporte rodoviário coletivo intermunicipal, com sede no município de Cataguases, foi
eleita ontem. Os Deputados Antônio Júlio (PMDB) e Wanderley Ávila (PSDB) foram eleitos
presidente e Vice da Comissão. O Deputado Ajalmar Silva (PRN) foi designado Relator.

COMISSÃO ESPECIAL

os Deputados Antônio Pinheiro (PSDB) eAmbrósio Pinto (PRS)foram eleitos ontem Presidente
e Vice da Comissão Especial encarregada de emitir parecer sobre o Veto à Proposição que
altera o item 6 da Tabela a que se refere a alínea "a" do inciso do art. 12 da Lei n 2 6.763, de 26/
12175, com a redação dada pela Lei n 2 9.758, de 10/2/89. O Deputado Raul Messias (PT) foi
designado Relator.

COMISSÕES PERMANENTES

Foram eleitos ontem os Presidente e Vices de 10 das 14 Comissões Permanentes da Casa. São
eles: Comissão de Saúde: Presidente, Deputado Jorge Hannas (PFL); Vice, Adelmo Carneiro
Leão (PT); Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: Presidente, Deputado
Célio de Oliveira (PSDB); Vice, Roberto Amaral (PTB); Comissão de Redação Final:
Presidente, Deputado Roberto Amaral (PTB); Vice, Péricles Ferreira (PSDB); Comissão de
Agropecuária: Presidente, Deputado Ajalmar Silva (PRN); Vice, Arnaldo Carnarinho (PSDB);
Comissão de Assuntos Municipais: Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo (PTB); Vice,
Baldonedo Napoleão (PRN); Comissão de Ciência e Tecnologia: Presidente, Deputado
lbrahim Jacob (PDT); Vice, Gilmar Machado (PT); Comissão de Defesa do Consumidor:
Presidente, Deputado Marcos Helênio (PT); Vice, Márcio Miranda (PRN); Comissão de Defesa
Social: Presidente, Deputado Francisco Ramalho (PSDB); Vice, Homero Duarte (PRN);
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais: Presidente, Deputado Adelmo Carneiro
Leão (PT); Vice, Márcio Miranda (PRN) e Comissão de Meio Ambiente: Presidente, Deputado
Ronaldo Vasconceilos (PL); Vice, Ivo José (PT).

Na Próxima quinta-feira, dia 11, deverão ser eleitos os Presidentes e Vices das Comissões de
Administração Pública, de Constituição e Justiça, de Política Energética e de Educação,
Cultura, Desporto Turismo e Lazer.

PAINEL

COMBATE À VIOLÊNCIA

de entidades ligadas aos direitos humanos reuniram-se ontem na Assembléiara estabelecer estratégias de combate à violência no Estado. Foi apresentado o projeto
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"Quinto Mandamento", elaborado pela Assembléia, que tem o objetivo de sensibiliza,, 
asociedade mineira e envolver os Deputados Estaduais, em especial a Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais, em ações concretas de prevenção e combate à violência, para 
Sepromoverem alterações na legislação penal brasileira. Na próxima reunião, marcada para terça.

feira, às 10 horas, na Assembléia, as entidades vão apresentar propostas de ação para atuar
no combate à violência.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT) que presidiu o encontro, sugeriu a formação de 
Urfórun, permanente de defesa da vida, trazendo para a Assembléia a discussão sobre 
0Problemas da violência e suas possí'e so!u?õec, CO, Dep utado António Pinheiro ( PSDBdestacou que "o fórum vem em boa hora, e já vem tarde, embora nunca seja tarde demais 

parase fazer alguma coisa contra a violência".

Participaram da reunião representantes da Pastoral dos Direitos Humanos da Arquidiocese de
Belo Horizonte; da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal; da Associação do
Ministério Público; da Associação dos Parentes de Vítimas da Violência; da Comissão de
Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais e das Secretarias
de Estado da Justiça, da Educação e da Segurança Pública.

VISITA DA MESA AO GOVERNADOR

A nova Mesa Diretora da Assembléia eleita e empossada no dia 15 de fevereiro, foi recebida
ontem pelo Governador Hélio Garcia para um almoço, no Palácio das Mangabeiras. A visita da
Mesa ao Governador, em caráter de cortesia, faz parte da tradição do relacionamento entre os
dois Poderes, Legislativa e Executivo. Segundo o Presidente José Ferraz, durante o almoço foi
reafirmada a disposição dos dois Poderes em manterem este bom relacionamento e a
Assembléia, através da Mesa, colocou-se à disposição do Governador para ajudá-lo no
encaminhamento dos problemas de interesse do Estado e de toda a sociedade mineira.

BLOCO PARLAMENTAR

A Mesa recebeu ontem a adesão dos Deputados integrantes das bancadas partidárias que irão
compor o Bloco Parlamentar Mineiro de Reorganização Democrática - BMRD. A exceção do
PT e do PSDB, todas as bancadas aderiram ao Bloco, sendo que, do PMDB, apenas os
Deputados José Renato, Geraldo Santana, Tarcísio Henriques e Bonifácio Mourão não
aderiram. Duas questões, porém, estão pendentes e serão definidas hoje, pela Mesa: a
Participação dos PDS e do Deputado Reinaldo Lima. No primeiro caso, a pendência refere-seao fato de a bancada ser com posta por dois Deputados, Roberto Luís Soares, que não tem
interesse em integrar o Bloco, e José Bonifácio, que já assinou sua adesão. Como a adesão da
Bancada só pode se dar pela adesão da maioria de seus deputados, a questão ficou indefinida.
Quanto ao Deputado Reinaldo Lima, ele já anunciou publicamente seu desligamento do PT
mas ainda não a formalizou perante a Mesa e, se não filiar-se a outra bancada, ficando sem
partido, não poderá participar do Bloco.

oGRAMA DO ASSEMBLÉIA INFORMA PARA O DIA 10/3/9 - QUARTA-FEIRA

15SORAS DE TV - CAPITAL
(lOb° 12h58mifl Alterosa 13h1 Omin; Record 1 8h3Omin; Manchete 1 9h5min; Bandeiran-
. 1151 l e TV Minas 22h30m1n).

T: BLOCAO DO HÉLIO
Resumo: Com apenas dois partidos de fora, formou-se na Assembléia Legislativa o Bloco de
AeOrganhz ão Democrática, composto de 53 deputados, o que permitirá uma rápida votação

dos projetos de interesse do governo.

entrevIsta:	Deputado Agostinhos Patrús, Líder do Bloco
Deputado Rêmolo Aloise, 1 2-Suplente da Mesa
Deputado Clêuber Carneiro, Articulador do Bloco
Deputado Roberto Carvalho, 22-Secretário da Assembléia
Deputado Romeu Queiroz, Fundador do Bloco
Carlos Lindemberg, Analista de Política

EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54m1n; TV Triângulo Uberlândia 112h54min; TV Sul de Minas
varginha 112h54min; TV Leste Governador Valadares 112h54min; TV Montes Claros
12h54min; TV Pontal ltuiutaba 12h54min e TV Jaguara Araxá 112h54min).
Tema: ASSÉDIO SEXUAL
Resumo: Interdição, falta de crédito junto aos bancos estaduais e até mesmo a perda da
inscrição estadual são algumas das penalidades a que estão sujeitas as empresas onde for
cometido ato vexatório, discriminatório ou atentatório contra a mulher, conforme a Lei n2 1 1.039/
93, de autoria da Deputada Maria Elvira, recentemente aprovada pela Assembléia.
Entrevistas: Eliane Matozinhos, Delegada de Mulheres de BH

Deputada Maria Elvira, Autora do Projeto
EMISSORAS DE RÁDIO
(Alvorada (FM) 20h45min; América (AM) 111h40min; Atalaia (AM) 20 horas; Capital (AM)
18h55mjn; Cidade (FM)2Oh3Omin; Cultura (AM)21 horas; Dei Rey (FM) 8 horas; Extra (FM)
20 horas; Geraes 20 horas; Guarani (AM) 9 horas; Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM)
21 horas; Inconfidência (AM) 112h30min; Mineira (AM) 17h58min; Transamérica (FM) 7
horas e Terra (FM) 20 horas).
Tema: ASSÉDIO SEXUAL
Resumo: Interdição, falta de crédito junto aos bancos estaduais e até mesmo a perda da
flScnçao estadual são algumas das penalidades a que estão sujeitas as empresas onde for

m etido ato vexatório, discriminatório ou atentatório contra a mulher, conforme a Lei n2 1 1.039/
de autoria da Deputada Maria Elvira, recentemente aprovada pela Assembléia.

Entrevistas: Eliane Matozinhos, Delegada de Mulheres de BH
Deputada Maria Elvira, Autora do Projeto
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