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AGENDA

9h30mifl - Comissão Especial Política Salarial (Plenarinho III) - colher subsídios com a finalidade de dar

prosseguimento aos trabalhos da Comissão

io horas - Comissão de Saúde e Ação Social (Plenarinho II) - discussão e votação de parecer sobre dois

projetos sujeitos à apreciação do Plenário e discussão e votação de 13 proposições que dispen-

sam a apreciação do Plenário

- Comissão Especial Instituições Financeiras do Estado (Auditório) - presença dos convidados Dr.

Sandoval Saores de Azevedo Filho, Presidente do Banco de Crédito Real; Dr. Hindemburgo Pe-

reira Diniz, Presidente do BDMG; e Dr. Marcos Raimundo Pessoa, Presidente do BEMGE

10h30min - Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho III) - discussão e votação de proposições da Comissão

- Comissão de Administração Pública (Plenarinho 1) - discussão e votação de 12 proposições que

dispensam a apreciação do Plenário; presença do convidado Dr. José Rezende de Andrade, Se-

cretário de Estado de Segurança Pública, que falará sobre o problema da supeTotação nos pre-

sídios mineiros

11h30min - Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho 1) - discussão e votação de pa-

recer sobre o Projeto de Lei Complementar n 2 5191, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
dispõe sobre a Assembléia Metropolitana

14 horas - Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

114h30min - Ciclo Nacional de Debates - tema: "Projeto Jaíba"
Participantes: - Aluízio Fantini Valério— Diretor-Geral da Ruralminas

Airson Bezerra Lócio— Presidente da Codevasf

Carlos Antônio Landi - Gerente Exec. do Distrito de Irrigação Jaíba
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Sebastião Neves Rocha - Presidente da Fetaemg
- Coordenação: Deputado Roberto Amaral

- Coletiva (Sala de Imprensa) - Entidades que apóiam o Seminário Legisaltivo "Saneamento Bá-
sico,,

17 horas - CPI Vagas 22 grau (Auditório) - tratar de assuntos de interesse da Comissão

20h30min - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
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ORDEMDO DIA

A Reunião Ordinária de hoje será destinada à realização do Ciclo Nacional de Debates, que irá discutir o

"Projeto Jaíba". Já a Reunião Extraordinária de 20h30min destina-se à apreciação das seguintes matérias:

— apreciação da Proposta de Emenda à Constituição n g 14191, do Deputado Dilzon Mello, que dá nova reda-

ção ao art. 52 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas

Gerais;

— discussão e votação de pareceres de redação final.

PAINEL

CENTENÁRIO

A Biblioteca do Legislativo está comemorando 100 anos e, para marcar a data, a casa realiza hoje, a partir

das 14 horas, exposição comemorativa, com a presença de Deputados, autoridades e funcionários da Casa.

PROJETO JAIBA 1

Parelela à exposição do artista plástico Ajuricaba Brasil, o Espaço Cultural também está abrigando urna ex-

posição de fotos da Companhia de Desenvolvimen to
 do Vale do São Francisco — CodevaSp, contendo proje-

tos da empresa nas áreas de irrigação, de incentivo à agroindústria pesca e fruticultura.

PROJETO JAÍBA II

A Casa realiza hoje a 5 etapa do Ciclo Nacional de Debates discutindo em Mesa Redonda o Projeto Jaíba, no

P
lenário, às 14h30min. Participam do encontro o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do

São Francisco, Airson Bezerra Lócio; o Gerente Executivo do Distrito de Irrigação do Jalba, Carlos Antônio

Landi, o Diretor-Geral da Ruralminas, Aluizio Fantini Valério, e o Presidente da Fetaemg, Sebastião Neves

Rocha.

O Deputado Roberto Amaral (PTB) é o coordenador do tema.
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MANCHETES
O Estado de S. Paulo 	 OESP

] Colior investiga negócios do rmao

j PT acusa Fleury de crime eleitoral e
recorre à Justiça

J Pobres vinculam acordo na Rio-92 a
envio de verba

.J Presidente considera ajuste essencial
para a economia

J FMI vai antecipar parte do empréstimo
para o Brasil

j Procurador afirma que cacique Paiacá
pode ser processado

jornal da Tarde	 JT
J O que pode acontecer como índio Paiakà
J Paulistas se viram na crise
,J Carros argentinos começan a chegar

sem imposto
J Colior vai lutar pela reforma fiscal

completa
J PT no TPE contra Fleurv: crime eleitoral

Folha de S. Paulo	 FSP
J Juro alto não derruba inflação, diz FMI

Colior diz que a j ule tributário é tudo'

j PC diz que intercedeu a favor da Vasp
J Portuários fazem greve para evitar

privatização
J Juiz afirma ter provas para prisào de

Paiakan

Gazeta Mercantil 	 GM
.J Como financiar a prese-vaçào do

ambiente
] "Não podemos perder o ano fiscal de 93'
.1 A proposta aos credores
J Greve para manter monopólio

Jornal do Brasil	 JB
J Colior quer aiustes a favor do cidadão
J Indio acusado de estupro pode ser

processado
J Pedro Colior coce para ir de novo à CPI
J Cadastro de contriciuintes sai em agosto
J Diverg ências levam Pio-92 a jm impasse
J Radicalismos impedem acordo
J Consórcios cc imóvel atrasam as

prestações

O Globo	 OG
J Em presário diz que PC contrcla tarifas de

o fiou s
J TCLi apura denúncias de Peoro Cc'lor

contra a IEF
J Chefe caia pó acusado de mais um caso

cc estupr.:
J Ccillor: scimanto o ausio fisci

conseguirá aomar a nflacàc.
J ONGs eleaem EUA os vikes da

Conferéncia -
J Policia Feaerar vai apurar vazamento de

sennas na

Correio Braziliense	 CB
J Colior alerta que só infiacào aerrubará

intiacàv

CPI/CASO PC - O empresário Paulo Cé-
sar Farias depõe. às 10h. na CPI do Con-
gresso que apura as denúncias do irmão
do presidente Collcr. Pedro Colior. contra
sua pessoa. PC é acusado por Pedro Col-
lor de tráfico de influências no governo.
Os membros da CPI esperam receber ain-
da hoje uma lista com nomes de empresá-
rios dispostos a depor no caso. (Leia
mais na Política, pág. 3)

.. PORTOS - A comissão especial da Câma-
ra que examina o projeto de moder-
nizaçào e desregLlamentaçào portuária
vota, as 14h30, os 506 destaques feitos
ao substitutivo do relator, deputado José
Reinaldo Tavares )PFL-MA). As principais
lideranças sindicais já se encontram em
Brasília para acompanhar a sessàoda Câ-
mara e os demais dirigentes estão em
suas cidades preparando a paralisação de
protesto marcada para amanhã. (Veja a
Economia. pág. 2)

, COLLOP - O presdente Colior inaugura
às 9h30, juntamente com o governador do
Rio, Leonel Brizola. o Ciep Lindolpho Ccl-
lor. em Jacarepaguá (RJ). As 10h30. Col-
lor participa da abertura dos debates das
essdex pibiiáiidb d liujb dd Rio-92.ri(-)

Riocentro. e recebe a visa da princesa do
Bhutan, Sonam Chcdem. às 12h,
RIO-92 - Prosseguem hoje as discussões
sobre os diversos tratados em discussão
na Rio-92, no Riocentro. Veja a programa-
ção: 11h, presidente do Global Environ-
ment Facility ( G E fl - o fundo de financia-
mento de programas ambientais ligado ao
Banc ':' Mundial -. Mohamed El Ashay:
11h30, presidente do Fundo ' Internacional
para o Desenvolvimento da Agricultura.
ldriss Jazairy: 12h30. as delegações do
Japão e dos EUA falam sobre as posiçbes
dos governos de seus países em relação
aos temas ainda em negociaçao na confe-
rência: 13h. ministro britânico do Meio
Ambiente. Michael Howard: 14h. diretor-
executivo do Pro g rama Mundial de Ali-
mentação. Sa$ahuddin Ahmed: 14h30. di-
retora do Funco da ONU para o Desenvol-
vimento da Mulher. Sharon Catehng-Alaji-
ka: e. às 15h30. o presidente da Embratur,
Ronaldo Monte Rosa. que tala sobre Eco-
turismo.

-, RIO-92/CHEGADAS - Estão previstas
para hoie as chegadas do presidente de
Cuba. Fidel Castro. e ao príncipe Rainie:.
de Mónaco, juntamente com seu filho Ai-
bert. Devem desembarcar no Pio nos pró-

Urra
Marco Aiema:
Franco Francé
lene

TERÇA
ximos dias a maioria dos chefes de Esta-
do e de governo que ainda participarão da
Rio-92.

.., FÔRUM GLOBAL - Temas como"Tecno-
logias para um desenvolvimento sustentá-
vel" e 'O capel das corporações multina-
cionais na proteção do meio ambiente"
serão discutidos hoje no Fórum Global, no
Parque do Flamengo )RJ).
ONGs - Representantes do Fórum Inter-
nacional cas Organizaçóes Nào-Governa-
mentais cão entrevista coletiva. às 12h.
no Hotel Flórida. no Pio, para faiarem so-
bre diversos temas como: mulher, popula-
ção e pobreza.

—, FLORESTAS TROPICAIS - O secretário do
Meio Aniente, José Goldemberg. e  mi-
nistro do Meio Ambiente alemao. Klaus
Tophel, eplicam. às 10h30. no Riocentro,
o Programa Piloto para Proteção das Fio-
restas Trpoicais, financiado pelo G-7.
RECURSOS GLOBAIS - O seçretãrio da
Ciência e Tecnologia. Hélio Ja g uaribe, e,:)
p residente do programa da ONU para o
Meio Ambiente. Mostafa Tolba. assinam.
às 15h, no Rio. um acordo para a implan-
tação de uma base de dados com informa-
ções para recursos globais no Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais. em São
José dos Campos )SP).

-, INTERNACIONAL SOCIALISTA - Será
aberta hoje. às 10h. no Hotel Meridién. no
Rio, a reunião da Comissão de Meio Am-
biente da Internacional Socialista, por sua
presidente, a ex-ministra do Meio ' Ambien-
te da Suécia. Bir g itta Dahl, e pelo gover-
nador Leonel Brizola.

-, DALAI LAMA - O Lialai Lama, lenzin
Gyatso, líder espiritual do Tibet. taz confe-
rência às 9h30 na PLIC de Porto Alegre
)RS). As 13h. o Dalai Lama aesembarca
no Aeroporto de Congonhas(SP) e segue
para ci salão nobre da Prefeitura, onde
recece o titulo de cidadão paulistano.
CUT/FMI - O presidente nacional da CUT.
Jair Meneg uelli. reúne-se as 9h30. no au-
ditório da Gazeta Mercantil. em Sã,-) Pau-
lo. com o diret':'r-aerente do FMI. Michel
Camdessus,
LEILÃO DO BC - O Bano ':' Central realiza
um leilão recorde de títulos púciicos. Se-
rão oterecidos a ':' mercado. inicialmente.
CrS 20 trilhóes em títulos.
IGP/FGV - Á Fundação Getúlio Vargas di-
vuiga esta tarde. no Rio, sCLi inc ice Geral
de Preços )IGP) de maio.
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COLUNAS
'O Banco Central está estudando a ioossibi-
jidade de abrir as Bolsas oe Vaiores nacio-
nais a investidoreS pessoas físicas estran-
geiras. Uni levantamento aue cnegoJ ás
m4os ca presidência dO BC mostrou OuC 114

um segmento ainoa peQueno, mas signifi-
cativo. aisposto a entrar no mercado orasi-
ieiro. opera noo inoepencenteniente ae cor-

retoras. A mite inves-
timentos oe estrangeiros operados através
oe envres as e fundos. (ZózimO/JB
Na última reunião do Conselho Nacional
oe Seguros e Previdencia Frivaoa surgiu
estueQ permitindo inaesaçàO ae apólices
em dólar, terminanteniente proibioo pelo
CMN. Ficou no ar a auestàm por oue só os

eauro? Oc r'dÕrS CO se rôr A M9CAM

explicação: essa inoeraÇão esta em sinto-
nia com intenção velaoa ao governo oe
abrir o setor ao capital esrrangeiro. Direto

1 da FontefOESP

PEDRO COLLOR - Os ministros da
Economia. Marcílio Moreira, e da Justiça.
Célio Borla. receberam determinação do
presidente Fernando Collor Para investigar
as denúncias sobre tráfico de influências no
governo contra seu irmão. o emoresárici
Pedro Collor. O presidente pretende saber
se há indícios que Justifiquem a abertura de
um inquérito policial ou uma sindicância
fiscal (OESP 1 e 4/JT 1 e 5). Pedro Collcr
pediu ontem para ser ouvido novamente
pela CPI do Congresso antes do
depoimento de PC Farias, marcado para
hoje. O relator da CPI. Ámir Lando,
prometeu conversar com Pedro Collor para
avaliar suas novas informações. (OESP41JT312 1 e 2/00 5)
CASO PC 1 - O empresário P C Farias Sè
preparou para esclarecer desde a história
do dinheiro arrecadado na campanha
eleitoral do presidente Collor ate os
números de suas últimas declaraçoes de IF,
em seu depoimento de hoje, na CPI dc
Cong resso que apura as denúncias contra
ele formuladas por Pearci Collor, C

RIO-92

envolvimento de Pedro Collor na 	
Brasileira de Formulários (lBF). é

deve ame
de negócios do governo 	

compatível com o preco cobrado pela
declaraçoe

enizar o clima em torno das	
empresa. A IBF, que tenta comprar a TV

31FSP 1-61CM
s de PC. (0ESP 1 e 4IJT 1 e	 Manchete, é acusada7/JB 2100 5)	 por Pedro Colior desuperfaturar', 0 e de licitaçõesCASO PC II - PC Farias admitiu à PF que	 irregulares. (00 1 e 4)realmente pressionou o entào presidente da 	 FLEURy - A bancada do PT na AssembléiaPetrobrás, Luis Otávio Mofla Veiga. a 	 Legislativa entra hoje com umaaprovar uni empréstimo para a Vasp (r3e 1IQ 3. Um empresário do setor	

F 1	 reresenào no TRE contra o goern
tr ansportes acusou PC de controlar o 	

adcrde	 de São Paulc,taç Fleury Filho. por crime
reajuste das tarifas do transporte rod	

eleitoral, Fleury Ó acusado de ter
oviário	 contratado parentes e funcionáriosde passageiros A denúncia, encaminhada 	 fantasmas nc Baneser com o proçõsifi ) deà CPI do Congresso, afirma que as grandes 	 fortalecer o PMDB no interior paulista paraempresas pagam ao seu grupo USE 500 mil as eleições de outubro. (OESP 1 e 6/JT 1 ePor mês e USE 1 milhão a cada a umento,	 7/FSP 1-4/00 7)em troca de elevações constantes das 	

1 CONTAS - Auditores do TCLI descctriranis
tantas e do bloqueio ao projeto de	

diferencas nas contas do qoverno relativasCru vinel - 00 1 e 3
dereguIamenfç 0 dc setor, (Tereza	

a 1991.os números do 8lanço Geral da
IBF - O presidente do TC11, Carlos Afila, 	 União não coincidem com o demonstrati .vídas despesas public

de 
ado no Diário Oficial.determinou à inspetoria técnica do órgã: 	

1 Alguns ministros	 TCLI pretendem sugerirQue apure se o custo dos cartões da 	 ao C ongresso a rejeição das contas. (OESCraspadinha. fornecidas à CEF pela indústria 1	 5/JT 5)

FUNDO VERDE - Ás n egociaçç na
flio-02 chegam a um imoa sSe, O paiae
Pobres se recusam a cumprir os acordos
conferência se o Primeiro Mundo não
definir os créditos, alguns a fundo perdidc,
para O des envolvimento e a preservaç
ambrental no Terceiro Mund p . Nas reunibe:
que ocorreram ontem á tarde, ricos e
pobres trocaram várias acusações. O G-7
(grupo dos paises ricos) diz que o 0-77 (aos
pobres) está pedindo demaro e não aceita
Prazos para pagamento. (OESP Árnb 1 e
31FSP 1-1 1/GM 1 e 15100 Rio-9J1 e 2,'FMI- O diretoraerente do FMI, Michei
Camdessus Qetendeu ontem a tese Oe
os países rico saevem destinar iJ,7% do PIE
para preservar o ambiente Camaessuç na,-falou em prazos para paaamens e sa transferência de, 	

uaen,
militares paraáreas civis, (OESP Anib 1 e 31CM 1 e 15)

ÚLTIMA HORA - Hoje é. reoricamente oúltimo dia para n egociações na Fio-92. A
partir de amanhà, começam a cneaa'
chefes de Estaao e Pc governo de 115p
aíses para as deliberações (OESPAnib1/4 11JB Eco! 1)

"VILÃO' -As 150 Drganizap
Nao_Gover namentas (ONGs) eieoerarn co
EUA como o viloes da Rio-92. Os árabes,Que segundo as ONGs só Querem sacer cia

GERAL

la

	

petrõleo, ficaram em segundo lugar. O 	 ex-comunistas do Leste Europeu te

	

oiocacao.	
trotamonjo difcrcnciai

rao uma	 Fsr	
c o

 ^ 

1-111CM 15/JB Eco!
Japao ganhou a tercei' c

3/QG 1 Rio-92 1)  ros países do Teceiro M	 Onj	 -

	

DEFINIDO - O ministro das Relacões 	 1 diretorgeren:e do FM UM;ch;l C&m.dessu	Exteriores, Celso Lafer, disse q uelá há	 ) considera o Leste Europeu como a 'z:naPontos definidos na Rio-92: a convocacai, 	 1 mais devastada do m und,:'. Letíc,a Borges	para breve, de uma cvençao soire 	 - OESp Anrb 1 e 2)desertificaç0 e a criação de uma comissão
ligada á O	 FLORESTAS - O presidente Fernanac,NU para fazer cumprir as
decisões da Ag	 Colior assinoj um proleto para aenda 21 (ainda não	 1 preservaç0 das florestas tro picajsdueitdaj: Os duordossobia.piuiecárro	 t:acllo+ra,9 doc anes ncCoceanos e a pesca	 E0Y:.
devem ficar para o futuro	

:0 7 -

	

em alto-mar também	 1 ciestin	 USE 1,5 bilhao, ai: longo de seis

	

 A Comunidade	 1 anos, para as florestas Prasileirês O BancoEuropéia decidiu assinar os tratados sobre 	
M undial estuda a li beração de USbiodiversidade e mudancas climáticas. 	 1 rnilhoe	 S 8.2para o p rolet-i c	 tunoi-na:(OESPAmb 1 e 21CM 1.' 15 e 16/J5 Eco	 1 (2E5p Anrb 21CM 1	

omecar a
6,)31OG Rio-92 7	

FÓRUM GLOBAL - O Aterro dci Fiarnengc.INDEFINIDO - Os principais temas da	 cinde funciona o Fórum Global das ONOs seRio-92 (finanças, florestas, poluição	 1 transformou num aranae centro cultural. Ashiotecnolog i a) ainda esta,-, longe de	 l vendas nao andam bem e us exçcslt:ieQualquer acordo, segundo o ministro Celsc.	 1 vestem traies tipicos e derendem a causa

	

Lafer. Exemplo: os euro peus Querem	 1 verde no cantj e na Pança.Ontem. atores ci:normas de bioseauran ca o que	 grupo teatral Fábrica de Sonhos' serviu uniadescartado pelosELlA,' Os	 , sopa de cniancinhas recheadas cc

	

1 norte-americanos insistem também p ua a	 1 macarrao' o Protoctoc,-ntr3 o

	

1 Declaraco das Florestas ceve ter seus	 cc menores O Forurn Global precisa de L/SS

	

1 ccimprcisscis mais claros, (QESPÁmh	 milnoes para salaar as dividas 0cm1 11Já Eco! 3100 Rio -92 31	 1 torneceper5 Que ameaçam cortar,:,,
servis de some numinaca o (0f5PAn:L

	

1 EX-COMUNISTAS O ministrc Celso Lafer 	 1,JT 14/FSp 7-77/ 1 aisse estar certo de ae os pa isco	 28 Ec ! 6 -1 Rjo-92 Si 	 -

PAJAIU 1- O caciaue caiao Pauirnr,: 	
icienta 1 ano. au rnentana : a ociulça:,, (085 0 1

P aiakà é acusado ae ter praticai,-) mais 	
i nirnp	 se nau tiver cultura o sutco	 oar.a ter.00nsci õncia 00 crime aos comere,, i rç	 r e 17,F5p r e

estupro Á denúncia foi feita Pela lamina cia 1 108SF 7 e 12/JT 1 & 16/Fs 0 1-70/28	 1 TÁXIS - Taxistas de 54: Paulo tarão Lima
Protessora Sfivja Letícia aa Luz Ferre)r,	 1 5/Q 7 e 10)	

1 assem	 ainda sem data marcaca 
Eiar

Que diz ter siao vioientaaa Dor Palalcã O	 COLERA - Foi confirmaar ontem o seaunni- 	 1 aerinir a Possibiliaaae I,- Par aesccntos no

rimeiro estup ro ao caciQue teria con: 	
i caso ar--cóiera impertada' neste ano. o: 	 1 oreco aas conudas.	 10/J(0101j7-1.TSF3J

vitima a filha de uma lava peira aa reolã:.	
1 Estado de São Paulo, O Centro de Viailânca 	

SEGUICÃO - Uni motcdueir:, cIa

o 1 e 10	
1 Eoiaemiolóaica não ve 'iscos je	 PEeoiaemia na 

1 anos-- um bebé de aois anos morreram
1 ci

AKÃ II - Pauunh-, P aakã Pç rresr	 aaa, (0858 10/JT	 an

	

17185p 3-3/J5 5	
1 ontem na Zona Sul de São Pauio aer cis cia

aeooimento amanha, na aeleaacia na	 1 CALOR - A cidade de Saci Paulo teve	 1 uma Dersegu ção poiicia, (:i Par:,::

eaenç (PAI, S egunac o Pocuraju'	
1 ontem o aia mais auente acode 194a	

1 acusaao de roubar unia mot. peraeu a
geral da Repúpii3 Seriúi'Jida 

Pertence :	 (0858) ou 1972 ('JT/F5 0) Fora 28m	 .5	 1 a	 quando fugia e caiu sop ,'e ielhari:

cacique pode ter sua prisao p re . ienti, a	 1 graus Celsius. LI	 reçama massa de ar Quente	 1 ae uma casa: onae estaa a criança,
aecre tadaesó será cn	 1 Dri:ivcociu a terceira lfliQrsaci térmica a: 	 iOESP 11/F5p 3-12 14100

ECONOMIA
POLITICA ECONÔMICA - o presidente	 medida pela Funda	 o	 pedindo uma dção Getúlio Vargas	

d~ do governo até o dia

Fernando Cojior afirmou ontem no piO,	
Rio (IPC-RJ) subiu de 19.10% em abril para 	

15 em reaçàO aos consorcios e ao

durante encontro com jornalistas	
23.46% em maio (OESP Eco 8JJT IIIFSP	 financiamento para carros (JT il/FSP 2).

econômicos. que a aprovaçàO da reforma 	
2-1/GM 3/JB Eco 1/OG 19). O ndice de	 No dia 1 de; ulho deve chegar ao Brasil o

fiscal ainda este ano é fundamenta l para o	 Preços no Vare)O (IPV da Federação do 	 primeiro lote de 200 veículos Renault.

programa de estabiliZa0 e para o futuro 	
Comércio do Estado de Sao Paulo mostra	 importad	 gentina, isentos doos da Ar

da economia, o presidente quer que as 	
que os preS médios no varejo passaram	 imposto de i mportação. Seus preços serào

t ideranças nacionais discutam o projeto do	
de 0.76% (última semana de abril) para 	

competitivos corri os aos modelos

governo antes de seu envio ao congresso. 	
4.05% (primeira semana de maio). mas o	 nacionais. (JT 1 e 11)

mas afirmou que qualquer mudança ou 	
faturamento do comércio na rande Sào 	 RÁPIDAS - Imposto S fldiCI - A ComissàO

cortes irào compromete r toda a estrutura da	 Paulo caiu 18% em maio em comparaçàO	 de Trabalho da Câmara aprovou ontem o

prpoosta. A alternativa é a aprovação da 	
ao mesmo mês do ano passado. (OES	 projeto que e fim ao imposto Sindica

l
,

reforma. observou (OESP 1 e Eco 1 e 7IJT	
Eco SIFSP 2-2IJB Eco 1) 	 criado na década de 40 (FSP 1-7). FGTS -

1 e 9IFSP 1 e 1-81JB 410l5 1 e20/CB 1 e 	 DEMISSÕES - Pesquisa realizada pela 	 As contas do FGTS serào corrigidas

31. o presidente Collor está conienCido de	 CooperS & Lybrand. de Sào Paulo. entre	 amanha em 22.33% e todas as Que forem

que os ajustes que o governo está	
170 empresas de grande e médio prazo. em 	

retiradas a partir desta data têm de ser

provendo na economia só terão i mpacto	 sua maioria, revela que os cortes de	 pagas atualizadas (JT 1 e 11). IR - O último

positivo quando forem percebidos no	 pessoal não serão revistos mesmo que haja	
lote de restituieS de 82.892 contribuintes

dia-a-dia do cidadàO. (JB 1 e 4)	 retomada do crescimento econômico. Entre	 do IR. relativo ao ano-base de 1991. está

DiVIDA EXTERNA - O diretor-gerente do	 os entrevistados, a orcem é manter a 	 disponivel na red
(JY 11). D	

e bancária a partir de hoje

Fundo Monetário Internaciona l (FMI),	 política de reduÇàO de custoS. nào 	 flCOS - A Federação Brasileira

Michel Camdessus. assegurou ontem ao 	
retomada de mercados acan gonados e do	 dos Bancos está realizando estudos para

presidente Fernando Collor que a entidade
não reativação da linha de produÇaO. onde	 combater a proposta do imposto Unico

vai antecipar em0réstiS entre USS 100 	
teriam ocorrido as dispensas. (R	 sobre TransacOe

	

(Ricardo	 s (IUT), que prevê a

milhões e USS 150 mi ao Brasil. para	 Gandour - FSP 21)	 subskituiCaõ dos 18 tributoS istS por

	

cobrir as Garantias exigidas pelcs credores 	 ECONOMIA INFORMAL - A economia	 apenas m (FSP 1-7). CdStrO - Até

	

).	 informal na Grande São Paulo absorve 	
agosto. a Receita Federal pretende

internacionais (OESP 1 e Eco 1 e 310G 21
Na avaliação de Cae55u5 a atual	 atualmente 46% da mãodobra do Estado.	

cadastrar todos seus contribuintes (JE 1 e

	tributos	 Eco 31. Imóveis - Segundo o BC. mais da

	

política de controle da emissão de moeda e 	 Além do desemprego. o excesso de t
pp.- çnhrp rhalh	 iitnn tnrmsl	 metade doa conaorciedo 3 de imóveiS têm

de elevação das taxas de juros á cumpriu o

	

seu papel e que agora o combate intIaÇà 	 também contribuiu para a expansão da .
	dificuldades para manter as prestaçOes em

	

passa pelo ajuste fiscal (FSP 1 e 1-71J6 7).	 i nformalidade (JT 1 e 28). Mas a retraçao	 dia (JE 1 e Eco 3). Senha - A PF vai abrli

	

Sexta-feira passada o governo i nformou ao	 do consumo causada pela recessão 	
inquérito para aescobrir os responsáveis

comitê dos bancos credores que aceita	 á está afe

	

compor as garantias iniciais de até USE 3.2 	
prolongada	 randO o comércio 	 pelo vazamento das senhas do Cheque

i nformal, conforme avalia o assessor da	 Azul da Caixa Econômica Federal )CEF).

bilhões para a renegOciaçào da dívida	 diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na	 (00 1 e 24)

externa. (GM 1. 21 e 22)	 Economia Informal de São Paulo. Antõnio

GREVE DOS PORTOS - Caso a greve geral Lacerda. Muitos quebram na primeira
por tempo indeterminado nos prncipais	 semana. afirma. (GM 1 e 6)

Portos do País, com inicio marcado para 	 MERCADO FINANCEIRO - As Bolsas

	

amanhã - em protesto contra o projeto de 	 voltaram a fechar em baixa ontem. Ê M São

odern iZ3ção portuária - se proongue. o

	

abastecimento de matérias-primas para os	
Paulo. a queda foi de 3.69% e no Rio. de
1.9690. Os especialistas apontamos sinais

principais setores produtivos ficará 	 de retraÇàO do capital estrangeiro. a
0 mprometido e haverá uma	 grave crise na

i skrihLIiÇ0 naciofl51 dC gros Os	
expectativa de inflação ascendente e a

exportadores. porém. acreditam que o 	
indefinição 00 aluste fiscal como igumas

movimento terá fôlego curto. Ontem. o 	
das causas das persisefltes queaas no

ministro dos Transportes' Aftonso Camargo. 	
mercado de ações. Por sua vez, o dólar

a	 trabalhacores para quepelou aos	 2,489°. Na

paralelo subiu ontem apenas 0.33%

desistam da paral i sação (OESP 1 e Eco 1	
enquanto o oficial fechou com aiuste de

e 8IJT 1 e 8/FSP 1 e i-9IGM 1. 7 e 812
0.89%. com o ágio caindo para 

Eco 3/00 26)	
BM&F, o grama ao ouro fechou em alta de

RECESSÃO - Dados divulgados ontem pela

	

	
0.489°. A taxa de luros do over oscilou entre
31.409° e 31 .45% ao mês nos bancos de

Fiesb mostram Que a i ndústria paulista
demitiu 10.833 mil trabalhadores em maio.	 primeira linha. (OESP Eco 4 a JT 10/FS°

	o que representa um recuo de 0.6690 em	
26 a 2/GA4 1 e 20 a 3012 Eco 4 a 6100

	relação ao mês anterior. Nos últmos 12 	
24 e251

meses foram desativados 117.686 postos 	
AUTOMÔVEIS - As revended0ra5

de trabalho na i ndústria de rantformaÇà0	
consideram inviável o atual estoq u e de 38.7

	

do Estado de São Paulo (OESP Eco 8/J	
mil veículos acumulado pelo setor. aue

FSP 2-4/GM 1 e 8/J6 Eco 31. A inflaçã:	 corresPonae a 18 dias de vendas. e estão
ii/ 

INTERNACIONAL

de

OLP - O chefe de e Qurança da OLP. Atei 	
combates entre milícias sérvias e uniaaaes 	

terrciristas ao gru po Sendero Luminoso. qLie

	

Bseiso. foi assassinad o com sete tiros.	
de detesa hõsnias. Pelo menos 25 pessoas 	

promoeLi jiÍiCfltOS atefliaaos nasúltimas

ontem de madrugaaa. em Paris França	
morreram e mais de 200 ficaram tendas. A	

1 semanas em Lima, capital ai: riais.

	Dirigentes da organ i zação atri puiram o	 1 ONU aprovou ontem o envio os 	
1 e	

ÃO
1.100

	

crime ao serviço secreto de Israel. o 	
soldados oe uma torça itániae paz para garantir 1 AZERBAIJ	 - A intória de Abulia:

	

Mossad. Dois gruPos i sraelenses de	 o Dousci	 vôos humancis no aerOdO	 Elchioe, lidei da Frente Popular. na

extrema direita assumiram ri awntaan em	 1 aiacidade U aviões aflmPflt -	 1	 s i imlq n	 zrraiLv

telefonemas a a gências noticiosas	 1 remédios para cis civis sitiaacis. (OESP 1 e	 1 representou uma i mportante cOflQUiSiC pa:?

i nternacionais. (0ES 1 e 7IJT 12/FS°	 91J  121FSP 1 e 2-10/GM2/JB 13'OG 1)	 i a Turcua. Os turcos aisciutam com o ira

2-1112 1 e 12/00 1 	 1 PERU - O governo do Peru vai treinar 50 	 l controle aos ntiuêflcias nas reoúhiiCa

BOSNIA - Saraieco. capital ao	
mil civis para compor as Bri g aaas de	 isiámicas ja X-ufliâ0 SciviéticC. iOE5:

dia I-1	 segurança. uma milícia ae combate a: 	 1 81,1T2T l2/°5-1h1 73/OG 1

65 n ia-herZeg0VIna. viveu mais um7



VOTO DE FATO

Horários: TV Globo (7h27min) TV Alterosa (12h55m1n) TV Record (18h25m1n) TV Manchete (19h05min)
TV Bandeirantes (19h15min) TV Minas (22h45min)

Terça-feira (24/3): ISONOMIA SALARIAL

Resumo: - Em obediência ao que determina a Constituição Federal, os Deputados estão discutindo isonomia

salarial para os servidores dos três Poderes. Uma Comissão de cinco Deputados foi ao Palácio
para uma audiência com o Secretário Evandro de Pádua Abreu.

Entrevistas: - Deputado José Bonifácio (PSD)

Evandro de Pádua Abreu, Secretário da Casa Civil
Deputado José Renato (PMDB)

Deutado Ambrósio Pinto (PRN), Presidente da Comissão

PROGRAMA RADIOFÔNICO "ASSEMBLÉIA INFORMA"

Tema: ISONOMIA SALARIAL

Ouça, também, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, pela Rádio
Inconfidência, o Programa Tribuna da Assembléia - um resumo das
atividades diárias do Legislativo mineiro.
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