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AGENDA	 -

10h30min - Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de AdministraçãoPública ede F iscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho l) — discussãoe votação de parecer sobre o PL n 2 904/92, do Tribunal de Contas, que dispõe
sobre o plano de carreira dos servidores do Tribunal de Contas do Estado e sobreo PL n 2 921/92, do Governador do Estado, que dispõe sobre a t ransformação daSecretaria de Estado de Assuntos Metropolitanos e, Secretaria de Estado deComunicação Social, cria a autarquia Departamento Estadual deTelecomunicações e dá outras providências

- Comissão Especial (Plenarinho II) - Proposta de Emenda à Constituição P 20/92,do Deputado Antônio Fuzatto, que dá nova redação ao art. 111 da Constituição
do Estado —apreciar o parecer de 1 P turnodo Relator, Deputado Elm iro Nascimento

11 horas -	Reunião da Mesa (Salão Oficial - Edifício Tiradentes - 23 andar)
-	Comissão de F iscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1)— discussão

e votação de parecer sobre 10 proposições sujeitas à apreciação do Plenário

12 horas -	Comissão Especial (Plenarinho ll ) — Proposta de Emenda à Constituição n 16/91,
do Deputado Hely Tarqüínio que acrescenta inciso ao § 1 do art. 93 da
Constituição Estadual apreciar o parecer de 1 9 turno, do Relator DeputadoMarcos Helênio

	

12h15min -	Reunião conjunta das Comissões de Administração Pública e de FiscalizaçãoFinanceira e Orçamentária (Plenarinho 1) - presença do convidado MárcioFagundes de Oliveira, Assessor-Chefe da AIRP, para apreciar denúncias deirregularidades ocorridas no processo de licitação para escolha de agências de
Publicidade que irão atender ao Governo do Estado

	

14 horas -	Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

	

17 horas-	Comissão Especial (Plenarinho li) - Proposta de Emenda à Constituição n 2 07/91,da Deputada Maria Elvira, que dá nova redação ao art. 89 do ADCT da Constituiçãodo Estado - apreciar o parecer de 22 turno do Relator, Deputada Maria JoséHaueisen
- Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho l)—discussão

e votação de parecer sobre 10 proposições sujeitas à apreciação do Plenário e
de uma proposição que dispensa a apreciação do Plenário

1?h3Ornin

13Omin

SÍLVIA RUBIÂO RESENDE
Diretora do Departamento

Jornalista Responsável - Reg. 4.155

AGDA PIMENTEL (Jornalismo) - ANTÔNIO DE FARIA JÚNIOR ( Comunicação Visual) - MÔNICA FALABELLA (Relações PúblIG
CRISTIANE PEREIRA e MARIA TEREZA BRONZO LADEIRA (Redatores)

Impressão e Acabamento: Departamento de Segurança e Serviços Gerais - PAULO DANIEL GODOY - Diretor
MARCELO SILVEIRA JÚNIOR (Repro'afia e Transportes)

A

Comissão Especial (Plenarinho li) - Proposta de Emenda à Constituição n g 12191,do Deputado Homero Duarte, que altera os prazos previstos nos §§ 1 e2 do art.
82 do ADCTda Constituição Estadual— apreciar o parecer de 1turno do Relator,Deputado Mílton Sailes
Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
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ORDEMDO DIA

ErciA NEWSFaper 
EUm Guia para a Leitura cosdos Joais	 are as 8 h
retorResnsavei: Rodrico iviescluila	 Quinta-feira, 2 de rumo de 1993	 167 -

A Reunião Ordinária de hoje destina-se à apreciação das seguintes matérias:
eleição da Comissão Representativa da Assembléia;

discussão, em 1 2 turno, do PL n 2 406191, do Deputado Anderson Adauto, que dispõe
sobre o exercício da pesca no Estado de Minas Gerais e dá outras providências;

discussão, em 1 turno, do PL n 2 797192, do Deputado Homero Duarte, que altera o art.
46 da Lei Estadual n2 8.502, de 19/12/83;

discussão, em 1 2 turno, do PL n2 828/92, do Deputado Homero Duarte, que autoriza
o Poder Executivo a doar terreno situado no Município de Piranguçu à Associação
Comunitária Padre Laureano — ACOPEL — para construção de sede da referida
entidade (este e os dois projetos acima estão incluídos em Ordem do Dia para fins do
art. 288 do Regimento interno, ou sejam retirada de tramitação a pedido do autor);

discussão, em 1 2 turno, do PL n2 717/92, do Deputado Antônio Fuzatto, que dispõe
sobre o livre acesso dos deputados estaduais aos estabelecimentos destinados ao
cumprimento de pena criminal e outros estabelecimentos;

discussão, em 1 9 turno, do PL n2 297/91, do Deputado Bonifácio Mourão, que institui
a obrigatoriedade de notificação, em caráter de emergência, dos casos de morte
encefálica;

discussão, em 2 9 turno, do PL n2 184/91, da Comissão de Meio Ambiente, que proíbe
no Estado de Minas Gerais o uso e a comercialização de produto que contenha gás
clorofluorcarboflo — CFC —, e dá outras providências;

discussão, em 29 turno, do PL n2 800/92, do Deputadod Roberto Carvalho, que cria O

Programa de Incentivo à Produção — Pró-Cachaça —, e identifica a suas áreas

propícias;

discussão, em 2 2 turno, do PL n 2 50/91, do Deputado Jorge Hannas, que dispõe sobre
isenção do ICMS para o milho, arroz, feijão e leite in natura, quando comercializados

dentro das fronteiras do Estado de Minas Gerais.

Já a Reunião Extraordinária da noite (20h30min) destina-se à apreciação da mesma matéria
constante da pauta da Ordinária, e ainda:

PL n2 664/92, do Tribunal de Contas;

PL n9 842/92, da Procuradoria-Geral de Justiça;

PL n2 886/92, do Governador do Estado;

PL n2 916/92, da Comissão de Assuntos Municipais;

PL n2 920/92, do Governador do Estado.
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õÏstndo de S. Pauto	OESf
j Revad canta d CrS 250 mmlhõs
a Motorista reatirma na OP1 denúncias

sobre pagamentos
,_j PresvJente J1SSC em 88 aue cornnausen

tentou suborno
_j Fiesp pene aiuste fiscal ae emergênc i a e

juros menores
a Carros têm acordo relrvaclr

combustivem sobe 23.69%

	

Jornal da Tarde	 JT
aO homem que pode derrubar o

Presidente
a ibope: 67% auerern que OcHor tique
a Acordo dos carros renovau
a Divida: acorcic com os bancos cieve sa

em urna semana

	

Folha de S. Paulo	FSP
• Motorista diz ter sofrido hrssa- car a

recuar de acusaçao que li g a OoHor a PC
• Conta bancaria ae Acou movimenta Cr-

240 rnilhoes
._J .hriahsci,	ii(, Ri-	Íin

Cruz
a Combustrzes sobem noje 23.6% em

média

	

Gazeta Mercantil	 GM
J Governo tem mais dinheiro pala gastar

i)
• Renovado acordo sobre os carros
• Nota da opos cao critica Ccl lo
Jornal do Brasil	 JB
a Motorista arnojia acusaçôca a PC
J Ibope constata 70% de arrovacav,
• Vídeo de Colmor acusa BornnaLiçen

	

• Receita cJmeca devas 	ias contas civsbicheiros do Pio
O Globo	 OG
J Motorista faz novas nenúncas na Ç
a Secretária movimentou 250 iiilhiesrna i o

000siç	acnou deresains uficlen te
PC mantém rftiç ne g ócios na Franca.

	

Correio Brazihense	CBCPI	orotecc da Policia Federa aotcrist5Erirt

Plantão AE
PRIMEIRO-MINISTRO
O1ONE8 RENUNCIA

ODflrneirmin polonês Waldemar Pc.-
lak,32 anos, entregou sua renúncia ao ores-
dente Lech Walesa. nesta madru g ada. 'ELJ-StO

a	P Olndo ao ores idente Da'a me iioerarm1ss80 de criar um novo aoverno, aisseawlak n uma sA,,à, do P arlamento oco-de Ele tOl flOmeo p ara o carqc há menos
um mes. mas não conseguj unia coam-

Nri que desse maioria a seu Ooverno no

ACONTECE NESTA QUINTA— COLLOR/AGENDA - o presidente F'-	Jorna'istas cc ivnas Gerais. em Eeir Hc-nanjç Cclior acre nome. as 8h. no samãc	rrzonte,
:.am do Pamâcio do Planalto. c serninárro	, FGTS - o Caneco: Curador do FGTS seSistema de Lonistia p ara a Macroregiao	reúne nome no iviinistérir Jc Trabamn-, emuntru-Lste . qLi vai discutir o scva-	Brasilia Na ceuta. está a reestrut Lira c .ii-ntu ca san a acrrmuu a Estara c i-s-r	pr ri i u n-lri	r i-t-ncuda r H mites os c:vernadores do Distrito Federai.	stro J:o Mejià-.	pro posta trata iaEsoirm jc Santo. Minas Gerais. Goiás. Mato	criacêr de Liii conselho fiscal e cc tiniGrosso do Sul. Mato Grosso e Tocantmns.	sIstma de aestdo financeira para contro-além aos ministros da secretaria do [e_	ar o crcanienrc, as aolicac:es e os de-senvoivimentc Re g ional . da Aaricultu ia .	seninci:s ao Tuncic, miem cni: SLi a a rre-nterino ias ivenas e Energia. cmos Trans-	caaacáo.cortes e secretaria :le Assuntos Estratêci
u-- - s.	 -	INSS/JULGAMENTO - Deve terminar cci--	 tre hoje e amanhã o julgamento das 25CPI/AVALIAçAQ - A CPI do Congresso	pessoas acusaaas fie p rtIcerem rrauiescue aoura as nenúncias cio empresacic	bilonármas contra o INSS, entre elas oPeqro Co mor contra PC Ferias neve se	Nestor José ao ic ascimento. no 1 Trmp unalreunir nome. em Ei esilia. cara lazer um a	OfI Júri, no 00 LQ ki mcii stério Público pechucccli acao cmos trabalhos des envolvicios	rena de 20 a nos. fie c afiei a cara o mccii a-ate ag ora. Também fome cieverao ser (ia-	:raao e para 1 T a:mocracron rmollcaivs ci:is	n msisii xim s i-fPnr	aS	-1icn s maictisii L Li am i-a sCrervi con'ocaa3s ceia cc'niissac.	:ro NSS tary r.oi VrI /0171005 mias raca-

CPI/CROS - viempros fia CPI tem uma	Iruan.	 -
eurico marcada com o presiliente cm	.' PROJETOS/SANCAO - O Con g resso Na-Renco Centram. Francisco Gros. nue neve-	:ionai envia cicce ao Palácio dc Planalto.ra esclarecer o oorué ia morosidade cio	vara sanção Dresienca 1. o p rometo fiecenco na oi:tençao das Intormaçoes s:-	cx Diretrizes Dicamentárras (LEO e octaua L- aio c-arianiantara.	 Plano Plu-inui vera o período cia 03-00.

-/ CPI/INVESTIGAÇÕES - Uma supcomms-	.LS duas meteras toram a p rovadas ontem
Lacim s letivo.sao nesta CPI vai se dirigir hoje as empoe-	calo Pudi	 -

nas GM Rent a Ocr. Locarautc e Posto - CONVENJO/LjSp - O cm ocu racior-cremam dcPolar. em Brasília. Os três estabeiecirnen	República, Aristides Junnuemra, e o reitortu afl 'cUmd s i	-s uma i	r	a LISP P1 ii 1	L-;l LI	1 altiumi iliinecimento decai ros e combustível para o	cicie. às 15h. cia assinatura de uni convê-,-II	 fiO ÍC OOÜr.r-a-secretária, Alia Maria AcicIm. M acréncma	entre a Procuradoria e a universidade. A
mvrasiliense cIo Bancesa prometeu entre-	solenidaae acontece li: salao nobre ciaocr.

	

ainda hoi. coo docutgaop mntcgrcn	reitora -ia 1 lP. em S4 Paul-.
:es da O P1. p arte dos docuriient3s solicita-	FLEURy/SANEAMENTO - o ccvernacl - m:1 ,:,s  QLi 5 iterr i a conta corrente H	Sa P-aUiu. ,' s	nt ci	Plul\ Fiia Ac i nlr no cancc,	 anuncie cicie. no Palácio dos Banaeiran-ERIBERTO NA PF - A Policia Federa	Ias, a alce -lura :ias ocerações e das cone-Li C nu m- as lUn 1 Jfu imeni cie Er	LiLCu5	ije stau	1- tiet1 Franca. -x ci tu mista 1- /-kna Mar-1	m-nt uui -'SCI	i i LI	li-' anua Hili s oetai ia 1 rise i-nt Fr nan m	-rca j- 5 0 m icimLmi 1	1 Ested
Colmor, fera lazer cade do Inquérito que	ENERGIA - o nirriisfro das Mines e Ene-acura as denúncias de Pedro Coilcir ccci-	cima. Pratmri de vmoiaas. tara p arte de uniaa PaLiic César Fa ias	 reuniac soicre coritica energética ccii Bar-PT/ENCONTRO - Os p artidos Ice esdiLier-	cren lNoruecmel. O encontro é Detrocunacloa miar a i	-1 PT - -mitrais sri huCi	r-m s ciovernosgovernos ia m\i 1 u-craItália Eaut
se reúnem cicie p ara lançar. es 16n. uma	CEF/CARTÕES - O uiretor de Operacoescampanna nacional ceia mcpmlrzaoac o:-	:ma Caixa Bconõnuica Fejeral. Ceisj Har-Luar pedmcidci 1 nvekimgacoes miiams rmcior o-	Le Camarqo, entreaa hoje os 20 prmmiiemm c

conas ao envolvimento de PC Farias eui	cartões da CEF. cio servico Banco 24	-rire g ularmdaies Lmntu:u ao governd e ciue	rasa. O evento aLontece as 11h. ria Acir --ating em o cresiderte Fernando Collcr. O	cia Paulms:a de CEF, na Avenida Paulista.aio acontece na sacie do Sindicato dos	em Sào Paulo.

CDB (Pré) ci o-	25,05 % ao més
ouro (BM&F) Ot :-	OS 40.970,00
Ufir diária o2 07	 CrS 2.122.93
PC Fipe

auadrrssernana . ca	 22.70%

INDICADORES
Dólar	 Compra	Venda	Valores de ReferênciaCi	 CiS	CiSComerciam	3.475.50	3.475.75	1 Salário Minirno	CrS 230.000,00Turusmo	3.575.00	3.675.05	Taxa Ret. Dália (TRD) o , ,--	0.925475Paralelo	3.700.00	3.750.00	1 TFm acumulada ioesde o4 02	15.115247
Outras Moedas

Licra	 6.703.335	0043.080Marco Alemàc	2.31 1,680	2.428.820Franco Francês	687.634	722.480

	

25.0309	29.4514



EXTRATOS DE MAIO - A secreá ria
particular do p residente ColIor. Ana Acioli.
movimentou CrS 250 milhões - ou CrS 240
mi jhôes (F$F) -, no 8ançesa, em maio, O
salário do presidente, nesse mês, foi de
CrS 10,8 milhões. Só no dia 30 de abril. ti:
reg istrado um aepós4o de CrS 41.7 milhões
na conta de Ana. Os extratos troam
emitidos ontem pelo hanino. AnA Anioli usou

também um terceiro nome no Bancesa:
Ana Maria Correia Acioli. (OESP 1 e 41JT
1. 3e6IFSP 1 e 1-51GM8/J5 1 e4/OG 1 e
14/GB 1. 3 e 4)
PAGAMENTO - O ex-motorista ia
secretária Ana Acioli. Eriberto Franca.
prestou depoimento ontem na CPI i:lo PC e
reafirmou aue as contas da Casa da Dinrlx
foram pagas por PC Farias (OESP 1. 4 e
5/JT3e51FS° 1 -6/151 eB/OG 1 e3).Amulher do motorista. Patricia t-rança,
afirmou ontem eu-- o aoartamento do casal
toi invadido e revirado. íQESP 1. 4 e 5/LIS
e51J51e8/OG 1 e3)
CAPITÃO DARIO - O oficial de aabinete cIo
presidente Coijor. capitão Dáricu Cavalcanh.
nega que tenna procurado o motorista
França para intimidá-lcu e fazer com aue ele
desmentisse as acusacoes. Dar  contou
guo oó ligou para a sogra do motorista para
saber por que ele havia faltado no serviço:
Me disseram aue sua filha de quatro anos

estava internaca com pneumonia, disse.
(OESP 41JT5/FSP 1 e 1-1JB 1 e 81OG 1 e 4)

SUBORNO - ColIor acisou Jorge
Bornhausen. em 1988. de tentar suoornâ-lo.
A denúncia foi acresertada ontem pelo
senador Eduardo Subi cy (PT), q ue mostrou
UM video, g ravaao em Petrópolis IRJ(. em
que o então g overnador de Alagoas dizia.
nu inicio da campanna política:
Bornhausen (ministro da Educação dc

governo Sarney) ia lá (em Alagoas) com
uma mala preta Querendo me comprar e
comprar aqueles que estavam comigo."O
vídeo grude afetar as relações de Collcur com o
PFL. (OESP Is 8/JT&FSP 1 e 1-10/45 153)
OPOSIÇÃO - Sete partidos de oosicao
(PMDB. PSDB. PT. PC do B. PPS. PSB e
PST) divul g aram ontem uma nota criticando
o pronunciamento de Ccullcir. Não foi
convincente, diz a nota. O presidente rio
P1. Luís Inácro Lula da Silva, afirmou, com

u 0QD. fliiD
PSB: Ternos ris votos necessários (234 -
aois terços para a Câmara acriner o

1 processo de crime cie resoonsa p ilidade rir
presidente da Re p ública. (OESP 10/JT
Oi'FSP 1 o 1-10/Gil 1 o 8/45 410 ('J' 1 o
PC/DROGAS - A PF infestiaalrá relações ris
PC com o narcotráfico. O deputado Moroni
Trurgan disse aLie O avião Morcego Negro.
de PC. frui de Era Vista (PR( a Havana
(Cuba), passanrio cor Montevicléu. em ano:
horas, quando seriam necessárias, pelo
menos, 16 horas. A Secretaria Nacional de
Vig ilância Sanitãria, son sus peita de fazer
Parte do esquema PC, nâci tem controle

sobre ris produtos usados no refino ris
cocaína. A PF desconfia da ligação ao
ex-assessrur ri: ex-secretário dci i:uresiuente
Co Ilrur. Ciáudio Viera, cciii ri Cartel de Cai.
(OESP 1 e 7117 6/FSP 1-81
LIGA ÇÕES - O escritório ciaLuista de PC
Farias mantinna, se g undo a Teiesp,
contatos teleló flicrus 0cm ri ex -ministro ria
Infra-Estrutura. Jcião Santana. PC ligava
lambem p ara a chefia de gabinete rir
Banco do Brasil. Guri presidente, Lafaiete
CriLitinho, ter a sino indicado pelo
empresário. iv Diretoria de Credito Gei ai.
Captaçâci e Serviços do BE. oie cLorla ris
créditos e débitos ris Lisxieirrus (inclusive ris
de Alaaaoasl, também recebia telefonemas
de PC,iOESP 61J7- 1 eS)
PESQUISA - Pescruisa ar Ibripe uirica qLis
670 rios 894 entrevistados em 114
renuncie: 23% op tam pelo afastamento rir
presidente. )OE5P 1 e 10/LI 1 e 6/Gil 8/JE
1e2/OG leS

ACELERADO - O Con g resso a provou. nas
uLaS últimas samanas. alciLins pru:ilci-c
importantes. :ue tratam rias normas ris
concessaci de serviço púl:iíicri e rias
licitações p úblicas (COM dis positivos QLI 5
iniciem corrupcãci). (Josd Casado - Gil 1 e $i

PC/FRANÇA - PC Eu	uuuuiliu. ia CPI,
sua iigacào c:irn a Fidal Paris & Assriciss,
ici gurpo KPMG, cima das maiores redes
internacionais de crnisultruri a e auditrirua
empresarial.  l illozart de Carai/io - OG 1 e 14)

1 ONIBUS - A tarifa de ônibus de São Paulo
vai passar de CrS 1.230.00 para CrS

1 1.000.00 a partir de zero hora ia próxima
ouarta-feira. A partir da data do aumento.
a Prefeitura coloca a tenda o passe-fácil
pelo preço de CrS 1.150.00 nos postos
fixes e volantes da CMTC, vâlidru até o
dia 21 neste más. (QESP 1 e Cid I/JT
151FSP 1 e 3-2,'
SEQUESTRADOR - O assaltante Jnusé
Lafaiete Nunes. 29 anos. frui mrurtnu ontem
pela manhã durante- trunca de ti mis com
policiais da Dele g acia Anti-Sequestrcu do
Lie pahamentnu de Homucídiris e Prriteçàru a
Pes soa. em Sâru Paulr, Ele era acusaricu ris
cuarticipar de seauestros em Brasília. Santa
Catarina. Paraná e estava truraçxdo do
presiujio uje Lrunucrina (PP). ÍOESP 1 LCd
31JT1 e 141FSP3-I)
CONDENAÇÃO - O garcrun Elton Rodrigues
Gonçalves. 25 anos. frui 'condenado ontem

bela Justiça. em Belo Horizrunte (MG). a 19
anos e 6 meses ris reclusão pelo
sequestrcu, assa s sinato e rcuitaçãr rir
corpo rir menino LLirlruvinnu iviartrns Filio, ris
14 anos. )OESP Cid2iFSP3-r
BISPO MACEDO - A queixa-crime cc,
difamaçau:u e upúi ia mruvlria ciciou bisOcu Ecl,r
iviacerio. chefe ria grela Universal rIr P:ein:
ris Deus, contra seis ornalistas rios
fraba bani ccx Sâru Pa Lia. foi (Li Ia ana runtem
um p roceaente pelcu Juiz Antiuniru Celsr,
Rg uila rCortez, cia 1Z Vara Criminal cl:
Furam Re g ional ris Santana (SP).
e Cd2/JT 14'

TRÂNSITO - O antepmnuieto ris lei srubre o
1:0 Códigru l\'acinin aI ris Trânsito CILiC o
IViinistériru ria Justica 'ai encaminhar a:
Con g resso Nacional permitirá que ris
crimes de tráis,tru sejam caracterizaujos
ccuriio clrulusrus. com penas ris 6 a 20 anrus
ris cadeia. (45 121'

NEWSPapr
>̂iÊNC1AL	 HOJE NOS JORNAIS	 Quinta-feira.

LJPO	O ESO :E	
2 de 1 ulho de 1992

ECONOMIA

N.E'W'S..Paper	7. 92 6.25 P. 3 af 3

LSIALXJ HOJE NOS JORNAIS i--97 6:17am	
Quinta-fera,

2 de iulhci de 1992

POLÍTICA
ACORDO SETORIAL - Na reunião de	INFLAÇÃO - Os combustíveis estão mais	PRIVATIZAÇÃO - O Tribunal Peaiona
ontem do comitê coordenador da câmara	caros desde a zero hoa de hoie. Em Sã ,:,	Federai do k o de Janeiro decice noe a
setorial automobiiistica.trabalflaoOres.	Paulo, os preços do ito da gasolina e do	cassaçáo OU flO aas cuas iiminare s aue
empresários e governo prorrogaram até 31	diesel foram reajustados em 2380 g 0 e	5uspenaerarr, a poucos minutos do início
de dezembro o acordo firmado em março.	j custam respectivamente. CrS 2.080.00 e	leão da Com panhia Nacional de Acalis
cue reduziu em 22% o preço dosvelculos.	1 CrS 1.300.00: o litro do álcool subiu para	CNA. Diretcres do Sindicato dos
Os salários no setor terão correção mensal	CiS 1.63000 (+23.48). No Rio. o litro da	Èmpreaaaos de Alcaiis auestionararn. rn
celo Indice Nacional de Precos ao	 aasolina agora custa C. r5 2.050,00	 . 	 .	-
donsumidor (INPC) por quaro meses.	1 +23.49o: o do álcool. CrS 1.610.00	a .ao pop u l ar na Justiça. a transterencia j

TrbaIhdors demitidos entre aotõ	(+22.9%) O dó diesel. CrS 1.280.00 	mnr)nii(	rRrn n çtiir flri '

outubro receberão um salário a ais de	(+23.19o) (OESP 1/JT 1 11FSP 1 e 2-11G114	proauÇaO da arriIha. (OESP EcoIJT9,

indenização. Os empresários ccncordaram	1/OG 1). Na terceira quadrissemana de	DIVIDA EXTERNA - O acordo da dívida
em manter o nível de emprego até o dia 3	junho. a taxa de inflaçâo em Saio Paulo	externa brasi eira com os Dancos credores
de julho. O Imposto sobre Produtos	medida pela Fipe foi de 22.70 q 0, o que	deve sair nos próximos iias - ou em urna
Eindustrializados  (IPI) permanece seis	representa uma esiabiizaçào frente aos	semana JT) -. seaundo o ministro as
pontos percentuais abaixo do que era	22.66q0 do período anterior (OESP 1 e Eco	Economia. Marcílio viDreira. Falta resolver
cobrado em março. Este acordo poderá ser	3/JT 11/FSP2-21GM 1 e 71OG 1). Dados	o paaamento de 50% de jurusvencioos
revisto caso o Conselho de Pcii:ica	1 cotados Dcc Dieese rrostramque. no	este ali,:) e aspectos Liríaicos cio contratc
-azenoaria (Conlazt não aceite renovar. em	primeiro semestre. o prece médio da cesta	FSP). o total a ser rnecicciacio é de US
seis pontos percentuais. o Imposto sobre	1 básica subiu 211.25% (OEP Eco 9). As	42 bilhes	ap'rã sctr p r urna
Ciruulacao de Mercadorias e Servicos	novas tabelas de	 c 1(S. 	

rejucaL de 3 5 % IJT. Os
ICMS). (OESP 1 e Eco 31JT 1 e 111FP	das cervejas reaistram aumentos medias

2 1/GM 1 e 14)	 d 23 0 o FSP 2 10) L)a	ntm a
	i nte rnaci onais r p s 1 'rxm icn rar a

POLíTICA MONETÁRIA - O decreto	Oassaaens aéreas de vôos domésticos	politica rrasiieira,	jF5r

número 587 ubiicado no Diário Oficial d	estào 20% mais caras OESP Eco 9).	DIVIDA INTERNA - A parcela da ci'iaa

União de ontem estabeleceu um feio de	Técni cos d(-) Minisfêrio ria Econõma	flama RprGsentad	oIs titLilos

	

o	taarais

CrS 83.2 trilhões em valores ncminais)	prevêem o crescimento da inflação em	em poder do público cresceu 32.67o em
rara os gastos da União neste seguindoulho em consequência da atual crise	relaçao a abril, fazendo com aLie a diriJa

semestre. Descontada a infiac ào. este	unorniva. (L)/lana LasoIatI - F5P2-9)	interna ao g overno atinaisse. no rinai
número náo representa uma grande folga.	FIESP - O Conselho Superior de Economia	maio. CiS 82.5 triiiióes. O diretor cie
rna3. na opIrlIao de jécnic5 do Minitéri:	da Eiep vai encamininar ao goiri1c	monetária do Banco C entra l . P:lrc» Bcain
da Economia, pode representar um fôleg o	proposta de criação de um imposto-ponte	acredita que D valor real da divida deve 55

importante para o nível de atividade da	que permita manter a economia do Pais em	estabilizar ciii aaosto. Quando acaPa a
-O-,.-

monetária mais ativa. Na opiniâo desses	a reforma fiscal. Este imposto. que seria
mesmos especialistas, porém a derrubada	abolido com a entrada em vor ao novo •u	LL d5 rs. •	 . er!
da inflacào depende da soíucào definitiva	sistema tributário. está vinculado a internacionais atingiram. em abril. USb
da atual crise política e da arovacáo da	diminuicào da divida mobiliária do governo, 15
reforma fiscal ainda este ano. (GM 1 e 3)	O documento da Fiesp condiciona a criacão	.16 bilhoes pelo conceito de caixa.

CONSÓRCIOS - A secretária nacional de	do imposto-ponte a medidas de controle je	seg undo o Banco entral. Foi o maior ralor

Economia. Dorothêa WernecK admitiu	gastos e de redução de Juros. A proposta	a registrado ,)elas reservas cambiais assOe

ontem a possibilidade de serem feitas	uma resposta dos emresãrios aos rumores	1983. uudiRJu U EC passuLi d divulud! -
reformas nas normas para os novos arupus	de que as dificuldades de Ou terno na	niJiue Pi u nit l liquid

de consórcios aprovadas pelo Conselho	iaprovação da retoma fiscal podem levar o	1 internacional do FivVii. o sairia cneaa a

ivionetario Nacional (CMN( P or sua vez.	 cioverno a dlarizar a economia. OEóP 1	18 biInnes iGivi) Prni E din OH E
Associação dos Conorciados de São	Eco 1 e 31Ji 1 e 91FbP 1-121G114 1e3) 	disse que a venda de dólares cara coniS
Paulo estuda a possibilidade de acionar a	MERCADO FINANCEIRO - O	 alta nos últimos dias) nao implicaiam na
Justiça por entender que as novas regras	desdobramento da CPI do caso PC voltou a	queda aas reservas internacionais. isto i:c
não dão garantia de entrega do bem. Já a	se refletir no mercado financeiro, ontem.	que, em determinados dias. as vendas
União Nacional dos Consorciados critica o	1 Em São Paulo. o Indice bo/espa	 ficaram abaixo do voiurne compraaO pci:
fim do rateio de caixa. Para o ministro cia	apresentou notechamento alta de 0.7o e	covernc. FSP2 - 10/GM2fl
Economia. Marcilio Moreira. a	 no Rio o encerramento mostrou unia
regulamentação dos consórcios não	valorizacáo de 2.1 q0. O BC realizou trás
significa um afrouxamento da política	leilóes cie-dólar comercial(um deles.
econômica do governo OESP Eco 3/JT li).	frustrado) mas não conseauiu dar
AAnfava pr evê que a reabertu a dos	sustentacao aos preços aa moeda	 °	 eM0 LorJLer 10

consórcios permitirá a comercializacão d,_nortarnericana. que apresentou urna	
para aue o B asi/ anuncie. seaunda -Te i a-

35 milciculos mensais por meio desse	íalorizauao d 0.8%. O dólar paralelo subiu	Lorco doiJ oio co r' o iPdY O
dos esrernos A oin;ii 01/riu	Pai

sistema (FSP 2 1)	 0.531 0 e o á g io recuou paia 7.9 0 0. Na	 1

CRÉDITO AO CONSUMIDOR - Os juros	BM&F. o grana do ouro fechou em alta deCRÉDITO	
a urgencia co viesloente tO

altos e a recessão devem inibir	 9q0. CDB5 de primeira linha prefixados	nando o//oi em rei uma noticia DQSit
ç	1 .2 para cai.JVa analise de urna ronrebanLtiiH

empréstimos o consumidor. Cois so.	por 30 dias paoaram 1.363 q0 ao ano. taxa ja anfl iho rizi 1 1 itO rnPP1 '7
fim do imite do credito deve ter peqLiena	que corresponde a	.	o ao mês e	 -ons .	-	.

	

-	 u.Qa rec ursos cos oiOS.'-
influencia na reativacao dos finaciamentos

	projeta ganho iqui O Cc	.	o. (	 nao se	 .
- 1 0/ /T	0D 4	

oficiais cc cr9uito p aia financiar Da. 5
e. por extensão. das vendas. Na avaliação	LO a	 - a	 caranfias. o fracasso teria uni custo muro
da Associação das Empresas de	 ORÇAMENTO - Em vctaçao simbólica, O	naior para o País. considera a mesma 10'7
Investimento. Credito e Financiamento	Congresso aprovou ontem a Lei de Diretrizes	te. Resurninoo: o Brasil banca a si DrODil

(Acrefi). em curto prazo a oferta de recursos	Orçamentárias (LDO) que deiine as normas	lOirejo da FonteJOEPi
emprestados pelas financeiras em todo o	para a elaboracao do Orcamento Geral da	. t	-em sentido - contrário o resultado oa o-
País se manterá no atual patama' de USS	União para 1993. Uma d as novidades da

,.,.,,.,.	..	 .	.	 ,	.	cuisa o /bqoe cieoois ao oronuflc1Pfl1e:L
GOO
'ez já estão se movimentando para merecer	apresentar ao Conaresso relatórios mensais

	

rts Rei 5 inli p.ntes o orectitn que vehili7ar s	sohre exe'7.i '7.50	 flOdci orr.sme.010. Fm todos os

compra de bens. A redução para J.5o de IOF	setores. a prio r idade de orçamento será para	
C-

nas eracões de credita e o fim do	 a continuidade das obras orojetos em	
Curioso: o instituto não informou aL/

contingeniamento não deverão refletir-se a	andamento e sua manutenção. A LDO segue	cornendou a pesquisa. mas disfnbwtie;

curto prazo no comércio varejista. (OESP Eco agora para sanção presidencial. (OESP Eco	
a inU

1/JT 1 11F5P 1. 2-7 e 281GM)	 9/FSP 1-I2IGM 8)	 1 
(Coluna do

GERAL
NEWTON CRUZ - O general Newton CrLiz
e o ex-agente do SNI Mozart Gouveia
Belo da Silva foram alb3olvido2 ontem e
noite nru 1 TriDunal do Júri. nu: Rir, por
sete votos a zero. Eles eram acusados ris
sequestro, morte e tentativa de cucultaçâru
00 cadáver ao jornalista Alexandre von
Bau mgarten. O bailarino Claúcio Werner
Polua. Princi p al testemunna de acusação.
in ocentou Belcu de participaçãr ri(--) caso.
mas manteve as acusações contra Cruz.
de Que chefiava o seouestro. (OESP 1 e15147 1 e 81FSP 1. 1-4 e 1-12145 1 e
Cid3/OG 1 e 231GB 1 e 10)
PIPA - O g aroto Cláudio Roberto Salvador.
de 6 ancus, morreu anteontem ao sofrer um
corte no rosto e no pescoçru prur uma linha
do pipa com cerol, mistura de cria e vidro
morde, O menino passeava de bicicletapertcu de sua casa, na Vila Ré. Zona Leste
de São Paulo, (OESP 1 e Gid 1/JT 1 e
I41FSP3I1J5 121QG 16)
II i	ri rt i 1:' 1 i: 1 L
ARGÉLIA - A agência oficial de noticias	cima intervenção militar na ex-república	Várias pessoas ficaram feridas. As centraisAPS in formou ontem que o assassino rir	iugoslava da Bósnia-Herzegóvina para	snaicais convocaram uma greve geral paraP residente arg elino Mohamed Boudiat fr u i	, deter çu ataques das nllíçias servia-. O	3 oe ag osto, (OESP 141f5P2-1I/2 15)um sub tenee do servico de	 1 presidente dos EUA. Geujrge Bush.	EUA/IRÃ - O almirante da reserva. Williarncontra

	

es pionaaem do Exercito. O autor	afirmou ontem aLie o deslocamento de	Crrur'.ue. ex-chefe rir' Estado Maior udasdos disparos iniegrava a unidade	 forças navais	 para i	F(--,roas Armadas dos EUA. revelou cunfem,encarregada de fazer a segurança	 Mar Adriático visa mostrar a seriedade"	empres idencial na casa de cultura de AnnaLia.	da medida, (OESP 14147 131GM	 'entrevista a rede de TV ABC. quer2/45	1 '7ru17aulcur srneru'7anu-i "Vunurennes' estti emonde Boudiaj fazia um discurso, na	 141OG 25)au	 áaLias iraniaras auandcu derrubou umSend a,feira (OESP 13/FSP 202/JE	ÁFRICA DO SUL - A polícia sul-africana	Aïrbus civil do Irá, matando 290 pessoas..1510G25)	 disparou ontem contra 4 mil manifestantes.	Na c)casiâo, o presidente Ronaid ReaganIUGOSLÁVIA - Os Estados Unidos e a	que pediam o fim do governo de minoria	alegou que o navio de guerra se encontravaAlemanha não afastaram a hipótese de	branca. no centro da Cidade do Cabo.	1 em ácuas internacionais. (OESP 13/JT 13)



PLENÁRIO

Durante a Reunião Extraordinária da noite de terça-feira os Deputados aprovaram as seguintes
matérias: PL n 9 893192, do Governador do Estado, que autoriza O Poder Executivo a suplementar
oOrçamento do Estado e o Orçamento de Investimentos das empresas controladas pelo Estado;
PI. n2 827/92, do Governador do Estado, que autoriza abertura de crédito especial para cobrir
despesas da Imprensa Oficial; Projeto de Resolução n2 839/92, da Mesa da Assembléia, quedispõe sobre o reajustamento dos vencimentos do pessoal ativo e inativo da Secretaria da
Assembléia Legislativa; PL n 2 916/92, da Comissão de Assuntos Municipais, que altera dispositivos
daLeing 10.704, da Comissão de Assuntos Municipais, que cria municípios; Projeto de Resolução
0881192, da Mesa da Assembléia, que cria a Escola do Legislativo no âmbito da Secretaria da
Assembléia Legislativa. Foi mantido o Veto Total do Governador à Proposição de Lei n 2 11.505,
que dispunha sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado e
rejeitado o Projeto de Resolução n 2 889/92, da Mesa da Assembléia, que dava a denominação
deLuizGonzaga Jr— Gonzaguinha_ 0 auditório da Assembléia. Foi também rejeitada a emenda
n, do Deputado Simão Pedro Toledo (PTB), apresentada ao PL n 2 827, que propunha a
concessão de recursos da ordem de Cr$ 5,7 bilhões aos deputados federais mineiros, através da
ASFAS.

Na Reunião Extraordinária da manhã de ontem, foi aprovado, em 12 turno, o Pi- n 2 800/92, do
Deputado Roberto Carvalho, que cria o Programa Mineiro de Incentivos à Produção - Pró-
Cachaça. Foram também aprovados: PI- n 2 345/91, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o
aumento dos servidores do Tribunal de Contas; PL n 2 746/92, da Procuradoria-Geral de Justiça,
que dispõe sobre o reajuste dos servidores do Ministério Público; PL nQ 895/92, da Procuradoria-
Geral de Justiça, que dispõe sobre os valores de vencimentos dos cargos dos membros do
Ministério Público; PL n2 896/92, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o reajuste dosvencimentos dos servidores do Poder Judiciário; Projeto de Resolução n 2 930/92, da Mesa daAssembléia, que dispõe sobre alteração do art. 74, § 2 9 e 3 da Constituição do Estado,relativamente à entidade administrativa da Assembléia Legislativa; PI- n2 731/92, do GovernadorEstado, que dá nova redação ao art. 12 da Lei n 2 10.308; PL n 2 228/91, do Deputado Jorgeir

ias, que concede ao município 50% da arrecadação das multas de trânsito; Pi- n 2 741/92, do
Deputado Antônio Fuzatto, que estabelece normas para fixação de placas alusivas a obrasPúblicas; PI- n2

 679/92, do Deputado José Militão, que fixa novo limite para a receita bruta anualmicroempresa; e PL n 2 782/92, do Deputado Am ficar Padovani, que dispõe sobre alteração na10. 128, de registro de imóvel.
Na ordinária da tarde de ontem foram aprovados, em 12 turno de discussão o PL n 2 875/92, doeem0 0 Estado, que dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de Florestas— IEF©fl22 turno, o PI-n2 2.532/90 do Tribunal de Contas do Estado, que dispõe sobre a%"sãO de abono aos seus servidores.
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COMISSÕES
	 PAINEL

FVNDHAB

ICMS
AComissão de Constituição e Justiça aprovou ontem o projeto do Deputado Tarcísio Henriques
(PMDB), que parcela em até 36 meses as dívidas em atraso de ICMS. A votação tinha sido adiada
porque houve divergência sobre o substitutivo do Relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT),
que exigia das empresas devedoras, em contrapartida, a manutenção dos níveis de emprego
enquanto quitassem a dívida. No entanto, o Deputado Relator acabou retirando do corpo do
projeto esse dispositivo, depois de concordar com o argumento do Deputado Bonifácio Mourão
(PMDB) de que a exigência já é prevista em lei federal. O projeto ainda passará pelas Comissões
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

ANABOLIZANTES

A Comissão de Agropecuária e Política Rural adiou ontem a votação do projeto, de autoria do
Deputado Gilmar Machado (PT), que proíbe o uso de anabolizantes em gado bovino em Minas
Gerais. Os Deputados Wilson Pires (PRN)eAdelmo Carneiro Leão (PT)querem ouvirtécnicosda
Secretaria de Estado da Agricultura e do Departamento de Veterinária da U FMG para aprofundarem
na questão. Requerimento nesse sentido foi aprovado ontem.

TERRA PÚBLICA

A Comissão de Agropecuária e Política Rural também decidiu ontem adiar a votação do projeto
que regulamenta a alienação, concessão, doação e venda de terra pública, em substituição à
antiga lei, ainda do tempo do Império. Foram apresentadas quatro emendas pelo Deputado
Wilson Pires (PRN), duas do Deputado Arnaldo Canarinho (PSDB) e uma pelo Deputado Jaime
Martins (PFL). Em função das emendas, o Relator, Deputado João Marques (PDT), pediu prazo
para analisá-las. As principais inovações do projeto são a transferência para o Poder Legislativo
de todas as aprovações de concessão de terra pública no Estado e a restrição dos poderes da
Ruralminas. As emendas tendem a facilitar o processo de transferência de imóveis de pequeno
porte ou situados em área de expansão urbana.

AGROPECUÁRIA III

AComissão de Agropecuária e Política Rural aprovou ontem requerimento do Deputado Marcos
Helên io (PT), que pede ao Governo e à CEMIG a implantação de eletrificação rural nas propriedades
de 11 produtores de Sobrália. Segundo o Deputado, esses produtores estariam sendo
discriminados, por razões políticas, pelo Prefeito do Município.
Também aprovado o projeto do Deputado José Renato (PMDB), que declara de utilidade pública
o Sindicato Rural de João Pinheiro e o projeto que proíbe o corte de pequizeiro no Estado, do
Deputado Ronaldo Vasconcelios (PL).

Encontram-se abertas as inscrições para empréstimo habitacional referente à reforma de imóvel.AFUNDHAB comunica que os interessados devem dirigir-se ao Edifício Tiradentes, 12 andar,Sala02, de 9h30min à 11 h30min e de 1 4h3omin à l 7horas para preenchimento do requerimentoinscrição e da ficha sócio-econômica o prazo para inscrição termina no dia 30 de julho.

PROGRAMA DO ASSEMBLÉIA INFORMA PARA O DIA 1°1792

Vis DA CAPITAL

(Globo 12h58m in, Alterosa 1 3h1 Omin, Record 1 8h3Omin, Manchete 1 9h5mjn, Bandeirantes 1 9h1 5min•TVMinas 22h3Omin).

Tema: CRISE POLÍTICA II

Resumo: As provas de que as despesas da Casada Dinda são pagas por uma empresa de PC Fariasagravam a crise política e repercutem na Assembléia. Vários Deputados saíram em defesa do Presidente,enquanto outros exigem que tudo seja rigorosamente apurado.Entrevistas : Deputado Home Duarte, PRN
Deputado Geraldo Santana, PMDB
Deputado Elmo Braz, PMDB
Deputado Amílcar padovani Líderdo PTR
Deputado Célio de Oliveira, PRS
Deputado Ermano Batista, PL
Deputado Ailton Vilela, PDC

TVs DO INTERIOR
(G10b0 1" iz 

de Fora 12h54min TV Triângulo Uberlândia 12h54min, TV Sul de Minas Varginhaflin, TV Leste Governador Valadares 1 2h54min, TV Montes Claros 12h54min, TV Pontalba 12h54min eTV Jaguara Araxá 1 2h54min).

T!aHINO DE MINAS IV
O Co

ncurso para a escolha de um Hino Oficial para Minas recebeu mais de 600 inscrições,
outros Estados Até  dia 6 de julho serão escolhidas as três melhores letras.

Brant, Presidente da Comissão Julgadora
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M. Antonieta Antunes Cunha, Secretária da Comissão
Bartolomeu Campos Queiroz, Presidente da Fundação Clóvis Salgado

Ângela Vaz Leão, Professora da PUC-MG

Deputado Jaime Martins, PFL

EMISSORAS DE RÁDIO 1
(Alvorada (FM) 20h45min; América (AM) 11 h4omin; Atalaia (AM) 20 horas; Capital (AM) 1 8h55min;
Cidade (FM) 20h30min; Cultura (AM) 21 horas; Dei Rey (FM) 8horas; Extra (FM) 20 horas; Gera"
20 horas; Guarani (AM) 9horas; Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas; Inconfidência (AM)
12h30min; Mineira (AM) 1 7h58min; Transamérica (FM) 7 horas e Terra (FM) 20 horas).

Tema: HELENA GRECO
Resumo: A Assembléia prestou, no dia 22 último, uma homenagem à Vereadora Helena Greco, do PT,
porsuavida dedicada aos direitos humanos, principalmente os das mulheres e dos presos políticos.

Entrevistas: Dona Helena Greco, Vereadora do PT
Luíza Erundina, Prefeita de São Paulo

Deputado AjalmarSilva, PRN

Deputado Álvaro Antônio, PRS
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