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Educação
será amanhã, às 10 horas, no
tuditório do andar SE, a palestra
10 jornalista Demóstenes
omano sobre o Pacto de Minas

Dela Educação

.acontece hoje
10 horas

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) - discussão e votação de
parecer sobre 13 proposições sujeitas à apreciação do Plenário e de 16 propo-
sições que dispensam a apreciação do Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

l4h3Omin
• Reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Ação

Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) - discussão
e votação do PL 54195, do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a
implementação de medidas necessárias à prevenção e ao tratamento do câncer
de mama e do câncer ginecológico

15 horas
• Comissão especial (Plenarinho III) - procedera  estudos que permitam a avaliação

da real extensão do problema da violência perpetrada contra a mulher, em todo
o Estado de Minas Gerais

18 horas
• Reunião com deputados (Plenarinho 111) - apedido do deputado Jairo Ataíde (PFL)

19 horas
- Reunião da bancada do PT (Auditório) - apedido  do deputado Gilmar Machado (PT)

Movimento da
Mulher
ks representantes do
Movimento Popular da Mulher,
Maria Izabel Ramos de Siqueira,

da Coordenadoria de Direitos
Humanos e Cidadania da
Prefeitura de Belo Horizonte,
Benilda Regina Paiva de Brito, e
a vereadora à Câmara Municipal
ie Belo Horizonte, Neusa
antos, estarão presentes, hoje, à

'eunião da Comissão Especial
ue estuda a violência contra a
ulher em Minas Gerais. O

ncontro será às 15 horas, no
lenarinho III

.painel

Assembléia de Roraima vai usar
programa desenvolvido na Alemg

Ocoordenadordoprocesso José Chaves da' Silva Santos,
de informatização da Assem- 	 esteve naAssemb lé ia dc \l i nas
bléia Legislativa de Roraima,	 durante dois dias, na semana

) funcionário da Assembléia de
?oraima José Chaves da Silva
dir.), ao lado de servidor Sérgio
ntânio de Barros, da Gerência
e Informárica

passada (quinta e sexta-feira),
buscando subsídios para
incrementar a informatização
daquela casa legislativa. Ele vi-
sitou diversos setores e acom-
panhou, na Escola do
Legislativo, duas aulas sobre o
SISAP— Sistema de Apoio ao
Parlamentar, criado pela Ge-
rência de Sistemas e
Informática para atender aos
gabinetes, incluindo as solicita-
ções das bases eleitorais. A As-
sembléia de Minas está ceden-
do uma cópia deste programa

para a Assembléia de Roraima.
José Chaves informou que

o Legislativo de seu Estado já
adquiriu equipamentos para
informatização dos gabinetes
parlamentares e das diretorias
administrativa, financeira e
legislativa. Durante a visita, foi
acompanhado pelos funcioná-
rios Maria de Lourdes Cam-
pos, Sérgio Antônio de Barros,
José Ramos dos Santos e José
Geraldo de Oliveira Prado (Ge-
rente-Geral de Sistemas e
Informática), além do secretá-
rio de Planejamento e Desen-
volvimento Institucional, Luís
Valadares de Abreu,



História do Legislativo•	 •
mineiro e

Sem a pretensão de es-
gotar o assunto ou dar a ele
uma abordagem científica,
mas, sim, de uma grande
reportagem, o consultor
Floriano Nascimento apre-
sentou na última sexta-fei-
ra, aos alunos do curso so-
bre "O Poder Legislativo
no Brasil Contemporâneo",
um relato sobre "A História
do Poder Legislativo de
Minas Gerais". A palestra
mrcou o encerramento do
primeiro módulo, sobre
História, deste curso, que
veio substituir o curso de
Atualização do Servidor da
Secretaria da Assembléia
Legislativa. Ele foi ofereci-
do para alunos de 2° e 3°
graus.

Floriano situou o início
do exercício parlamentar
em Minas Gerais no século
XVII, com acriação das Jun-
tas da Capitania de Minas
Gerais, que tinham a com-
petência de discutir o im-
posto do quinto, sobre a
produção de ouro e eram
compostas por representan-
tes da comunidade, eleitos
indiretamente. "Esse é um
marco polêmico, pois ai-

tema de seminário
guns historiadores discor- Legislativas foram fecha-
dam de que as Juntas re- das, de 37 a 45; e o segundo,
presentariam um esboço do dos regimes militares,
que viriam ser as casas quando o Poder Legislativo
legislativas futuras, mas foi esvaziado das suas prin-
outros o defendem e por cipais funções.
isso é importante colocar	 Ele encerrou sua pales-
essa questão" - disse ele.	 tra falando sobre a Consti-

Passando pelo período tuição de 1988, que devol-
Imperial, quando a Consti- veu ao Legislativo suas
tuição de 1824 cria os Con- prerrogativas. Para ele, os
selhos da Província, trans- desafios do Legislativo ago-
formados, dez anos depois, ra são os de sintonizar suas
pelo Ato Adicional de 1834, ações comas crescentes de-
nas Assembléias Provinci- mandas sociais. Floriano
ais, Floriano Nascimento Nascimento frisou que seu
relatou as experiências da trabalho ainda está em fase
República, marcadas por de finalização e, posterior-
dois períodos autoritários, mente, deverá ser editado
O primeiro, da ditadura de e colocado à disposição dos
Vargas, quando as Casas interessados.

Floriano Nascimento: uma grande reportagem sobre o Legislativo
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Pi- 11/95
Do Tribunal de
Justiça, dispõe sobre
a criação de cargos
nos Quadros das
Secretarias dos
Tribunais de Justiça e

de Alçada do Estado de
Minas Gerais e dá
outras providências.
Discussão, em 12 turno

Pi- 17/95
Do deputado João
Batista de Oliveira,
dispõe sobre a cobrança

de serviços
prestados pela rede
pública estadual de
sáude aos usuários
de planos e seguros
de saúde privados.
Discussão, em 2
turno
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Palavra do Presidente 	 Balanço de empresa
Corrcarn a ser veiculadas a sete de	 A Souza Cruz, fabricante de tagarros. divulga as
mensagens gravadas pelo presidente Fernando	 1 6h em sua sede. no Rio. os resultados do seu
Henrique Cardoso, intituladas Palavra do	 balanco trimestral.
Presidente, para irem ao ar todas as terças-feiras 	 Feira de eletroeletrônicosnas emissoras de rádio. A transmissão e
facultativa, corri exo da rádio Nacional 	 Começa no Palacio de Exposições do Anhembi.

(estatal), que tem horário fixo. 6h.Politica 	 em São Paulo. a 17 Feira Internacional da
Indústria Etroeletr6nrca (Fe/Abinee Tec' 95). O

Conversas no Congresso	 evento se realiza até o dia 6, das 13h às 21 ft

Fernando Hennque se encontra com vários	 Visto para os EUAparlamentares em Brasilia para obter a peio para
a aprovação das propostas das emendas do 	 A Assocação Brasileira de Agências de Vagens

governo encaminhadas ao Congresso. 	
(Abav). tramada pelo Coradado doe EUAern São
Paulo 	 analisar, a partir de te, os

Reformas em pauta	 documentos nártas para obtenção de vistos
O ministro da Fazenda, Pedro Malan, e a ministra 	 para entrada noterntáro norte-amenesno. O
da lndústira do Comércio e do Turismo, Dorothéa 	 recebimento dos passaportes, até agora limitados as
Werneck, comparecem ao Congresso, em Brasília.	 terças e sextas-feiras, passará a ser feito
para ocnversaes coro as lideranças Poldras. 	 diariamente.

Prisão de Jorge Bandeira	 Operação Mãos Limpas
O governo brasileiro pedirá a extradição do piloto	 Os procuradores italianos Franoesco Borelli e
e sócio de PC Farias. Jorge Bandeira de Meio 	 Davigo responsáveis pela Cperação
preso em Buenos Aires (Argentina). As 11h.	 Mãos Limpas". reúnem-se às 14h com o
Bandeira será ouvido pela Justiça argentina, 	 procurador-geral de Justiçado Pio, Hamilton
Porrtica	 Carvalhido.

Boletim conjuntural 	 RioArte
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 	 O ministro da Cultura, Francisco Weffort, participa
(IPEA) apresenta o seu Boletim Conjuntural de 	 ás 11h30. no Centro Cultural Banco co Brasil, no
abril a partir das 14h no Rio. 	 Re, do lançamento do projeto ProArte.

MERCADO FINANCEIRO 	 Angela Bittencourt

Realinhamento dos juros nominais
O mercado financeiro retoma do fim de 	 equilíbriodojuro p r imário podeespelhara
semana prolongado e, nesta terça-feira cedo, 	 expectativade manutenção da política
estará realinhando os juros nominais a um	 cambial. considerando o fato do governo estar
patamar mais baixo. O movimento é	 mais preocupadoatualmente com a relacão
capitaneado pelo mercado aberto, onde o 	 juro xtaxa de câmbio do que propriamente
custo primário da moeda (overnight) declina 	 juro xinflacão. No bastidor desse novo
de 7.35 1/c, praticamente constantes em abril, 	 enfoqueasautoridadesmonetáriasconfirmam
para 5.68 ao mês. O corte é significativo, 	 sua prioridade: não perder reservas ou evitar
mas não traduz exatamente dinheiro mais	 -a convivenciacom contas externas
barato, uma vez que a taxa está apenas deficitárias A rem uneracâodocaprtalatravés
sendo acomodada a um calendário mais
longo de 22 dias úteis ante os 17 dias de 	

do juro alto frente ao cámbio é um atraente

abri. Feitas as contas, o juro efetivo 	
estimulo para queexportadoresantecipemc

sancionado pelo Banco Central permanece 	 fechamento de contratos junto aos bancos. Do

estável em 4 ,25. pelo menos na abertura do	 lançamento do real para cá, o juro superou o

novo mês. Ataxa pode ser alterada nas 	 cãmbioem64.11. Apenasem1995.em

próximas semanas, mas as operações de	 quatro meses. o prêmio do juro sobre o

compra e venda de moeda lastreada em	 câmbio é de 7.53. Atendéncia, acredita o
títulos federais. sinalizando a abertura de 	 mercado, é o Banco Central aumentara sua

junho, sugere afta mudo discreta do custo do 	 vigilância sobre a relação dos dois
dinheiro também daqui a um mês: 4.45. O 	 indicadores.

INDICADORES
DÓLAR

Comercial	 Paralelo	 Turismo
27104 P80918	 RS 0.920	 P8 0.90	 P8091	 RS 0.88	 P8 0.92
28104	 P8 0,911	 P8 0.913	 P8 0.89	 P8 0.90	 P5087	 P8 0.91
28/04 Coo do Rio de Janeiro 	 P8088	 P8 0,90	 P8090	 P8 0,91

1	 VALORES DE REFERÊNCIA	 MERCADO FiNANCEIRO

[Saióiio mínimo - maio	 P510000	 IBOVESPA: queda 0.', vol. P5235549 milhões
L16r mensal - maio	 P5 07061	 IBVRJ queda 0,91 . volume P523554 milhões

Ouro BM&F: (28/0' P5 11,310a)ai0,82/.
IPC-r - abili	 1.92^1. CDB Pós TR: (2804) 122 dias, 14.67118.50i
lPC-ipe— 3 quadtsseiianabdl 	 244'ti	 0DB Pré: i28104i 31 dias. 56.40/56.50
TR Pré I27/04i	 3,1156'	 Poupan l0Z05l3,9840
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Combate ao consumo
A diretoria do Banco Central se reúne hoje para
avaliar os efeitos das medidas para conter o
consumo. O BC deverá adotar outras como o
enquadramento das empresas de factorin g como
irsttuicães financeiras. Na semana passada, o
governo havia adotado várias medidas para impedir
as empresas de factoring deterem acesso ao
crédito bancário. Para evitar contestasóes na
Justica, o governo estuda a melhor forros de
enquadrá-las. (ReginaA/varez — OG 1 e 17)

Ganhos de autônomos
A renda dos trabalhadores autônomos da Grande
São Paulo cresceu em rrledia 13.5%. no primeiro
trimestre. em comparacão com o período
julho-setembro. O rendimento dos assalariados foi
6.4% maior no período. Este foi o resultado do
étimo levantamento do Deese e da Fundacão
Seade. Os números refletem a ata de preces nos
serviços, apurada em todos os índ ices de inflação.
Embora tenha crescido : o poder de compra dos
assalariados está44.9% abaixo do de 1985.
(OESP 1 e 511JT 1 e 9)

IR de empresas
O secretário da Receita Federal. Everardo
Mace!, pretende encaminhar ao Congresso este
ano projeto de lei reformulando o Imposto de
Renda das pessoas juríd icas. Ele quer acabar
com o ato nível de isenes e incentivos. Estão
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30/03-220% 3CVOS••O,0O)%
27104-(-2,l3)% 27/04- -0,00'j%
28104-(-2,16)% 28/04- -o.00)%

ccrve
2

:S

Pr,çc
-2

-L	 '1
30	 1	 g1I	 28

Vsnaçito em 30 dias dos preços em RO de 26 bens e
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INTERNACIONAL

Embargo ao Irá
O governo britânico não pretende aderir ao
embargo total anunciado domingo pelos EUA
contra o Imã, segundo uma "fonte autorizada"
citada pela agência de notícias Franca Pressa.
Os EUA vão pressionar os poises ricos europeus
para que cortem reiabées com o Irã. apontado
como o maior exportador de terrorismo do mundo.
A dedaracão do boicote fez com que os precos
do petróleo subissem. O barril foi negociado
em Nova York a USS 20,72 para entrega em
junho. (OESP A 101JT 121FSP 1 e 2-61GM
A-12/JB 6/06 15/NYT)

Absolvição de assassino
O ex-capitão da Marinha argentina Adoto
Scilingo , que admitiu ter participado dos "vôos da
morte" durante a "guerra suja" e confessou ter
lancado ao mar 30 presos políticos, afirmou que
os militares envolvidos nos assassinatos eram

no alvo os benefíc ios indiretos pagos a
executivos e as brechas da legislacão tributáha
que permitem, por exemplo. que as atMdades
monopolizadas não paguem IR. A Receita deixa de
arrecadar cerca de AS 7 bilhões com a renúncia
fiscal. (0ESPIeB11FSP1e2-312 10)

' IAs estradas poderio
continuar esburacadas

até se
Odacir Kin, ministro dos Transportes

Privatização lenta
O programa de privatizacão do governo.
considerado essencial para o equilíbrio das
contas públicas, esbarra na lentidão do processo
de venda das estatais. Em média, a venda
demora 629 dias para ser consolidada, segundo
um estudo do BNDES com 41 empresas
privatizadas desde 1990 pelo Programa Nacional
de Desestatização. (Rosângela Cal/ardo -
JT 8)

Agências do BB
O Banco do Brasil poderá fechar 255 agências
se até o final de maio elas não apresentarem
resultados positivos. Um diagnóstico da entidade
considerou 617 agências "sem viabilidade
ecohõmica", mas pressões políticas reduziram
esse número. O relatório faz parte do Plano de
Ajustes 1995196, lançado pela atual diretoria.
(Li//ana Lavorattt— FSP 1 e 1-8)

Aumento dos carros
As montadoras devem elevar os pregos dos
veículos entre 5% e 10% ainda esta semana. A
Volkswagen e a General Motors elevarão os
preços em 9%. O presidente da Federação
Nacional de Detnbuicão de Veículos Automotores
(Fenabrave). SérgicReze, critchuadecisão.
Segundo e, as montadoras ainda têm fôlego para
evitar o reajuste nos veículos gracas aos ganhos de
produtividade obtidos em 94. (OESP 1 e Bi/JB
12/OG 18)

Colapso nos transportes
O ministro dos Transportes, Odacir Klein

absoidos por capelães católicos. Em entresa
ao jornal BMLrIdO. Sclingo declarou que a I g reja foi
consultada sobres elirrrnação dos suspeitos do
terrorismo e subversão, (OESP Ai 1/JT 1
e 12)

Cerco a esconderijo
A polícia japonesa já descobriu o esconderijo
do guru Shoko Asahara, líder da seita Aum
Shinn Kyo, afirmou ontem o diário Sankei
Shimbun. A polícia pretende detê-lo na próxima
semana. Enquanto isso, investigadores tentam
obter mais evidências de que o grupo fabricou o
gás sann usado no atentado no metrâ de Tóquio
nada 20 de marco, que matou 12 pessoas e
intoxicou 5,5 mil. (OESP 1 eA9/JT12/FSP
2-61JB 71OG 16)

Ofensiva croata
O Exército croata, apoiado por aviões, atacou
ontem a autoproclamada "república sérvia da

declarou que o setor de transportes está à beira
de um colapso. "As estradas estão em situação
caótica: os portos são caros e ineficientes, a
malha ferroviária tem apenas mais dois meses
de sobrevida". Segundo ele, a saída para o setor
é a participação da iniciativa privada. O Ministério
dos Transportes recebeu até agora RS 25
milhões, quando o necessário seria RS 140
milhões. Klein está com problemas para pagar os
salários da Rede Ferroviária Federal (RFFSA).
(OESP 34)

Tráfego aéreo
O fluxo tráfego áereo de passageiros deverá
crescerem todo o mundo 7% este ano em
relação a 1994. No ano passado. as despesas
mundiais com viagens movimentaram USS 3,4
talhões, volume que deverá subir para USS 7.9
talhões em 2005. A informacão é da Arosncan
Express, com base em dados das companhias
aéreas. No Brasil. 90% do fluxo aéreo é pago por
pessoas jurídicas. Por eso, os técnicos da ,Arrex
aconselham a adoção de políticas formais de
controle de custos nas empresas. (OESP 84)

Investimentos da Dinamarca
A ministra do Comércio e das Indústrias da
Dinamarca. MimiJakobsen, afirmou ontem que
empresários dinamarqueses querem se tornar
parceiros dei .100 empresas brasileiras. Eia
chegou a São Paulo como chefe de uma missão de
representantes de 50 empresas que planejam
investir no Brasil. De 1993 para 1994 : o comércio
entre os dois países aumentou 301/c . Em 94,o
Brasil exportou USS 240 milhões paro a Dinamarca
e importou US$120 milhões. (OESPB51F5P2-5)

Curta
• Relatório dos interventores do Banespa

nomeados pelo BC, referente ao balanço de
94. revela que o banco pode ter um buraco de
R$ 4,1 bilhões, o que obrigaria oBO a liquidá-lo
ou aportar recursos para salvá-lo. (GM 1 e Br5)

• O grupo holandês iND demitiu omitam 21
executivos do banco britã nico Banhgs. Eles
foram responsabiilzados pelas operações
financeiras que provocaram um rombo de USS
13 bilhão e levaram a instituicão ao colapso.
(OESP B6/FSP2-2,INYI7

‹rapa'. na Croácia, violando linhas de cessar-fogo
esbeedidas pela ONU A. ma ior olensva acata em 19
meses matos pelo menos dois rebédes Em resposta
ao ataq ce milícias servias acatas retomaram armas
que tinham entregado às tropas de paz com base no
acordo de cessar-fogo e tomaram 115 observadores
da ONU cano refém, (0ESPA1JT 121FSP 1 e
2-7JGMA-11/JB6/NYl

Curtas
• Equipes de resgate desistiram de encontrar

sobreviventes nos escombros do prédio de
Oklahorna (EUA). destruído há 12 dias por uma
explosão. O número de mortos subiu para 15.
(OESP A1 OIG M A-1 11J13 7100 16/NYT)

• Oco adorJaoguesChrace osodalista bona'
Josgfrn, canikiabs à eecé rios daFram

amtrndebetedec;isivo em, aris. (OESP
A8JJT 12JFSP 2-6ftYt)

Semana de votações
A Câmara dos Deputados deverá votar amanhã a
emenda à Constituicão que quebra o monopól io
dos Estados na dstnbuão de gás canalizado
proposta pelo governo. Para ser aprovada a
emenda precisa de três quintos dos votos em
dois turnos. Também deverão ser votados esta
semana, por duas comissões especiais, os
substitutivos às emendas do governo que
propõem a redefinição de empresa brasileira e a
abertura da navegação interior e de
cabotagem. (OESP A51'JT 1 e 5/FSP 1-4)

Direitos sociais
O ministro do Trabalho. Paulo Paiva, anunciou
ontem. durante comenioracão do 1de Maio
promovida pela Forca Sindoal em São Paulo, que
o governo pretende retirar da Constituição
dispositivos como licença maternidade de 120 dias
e férias de 30 dias com adicional de 33% no
salário, previstos no capítulo dos Direitos Sociais.
O objetivo é estabelecer regras mínimas na
Consttuio e encaminhar o restante para
discussão em contrato coletivo entre empregados
e empregadores (OESP 1 e A4IJT 1 e 51FSP
1-61JB 4100 21)
Extradição de Bandeira
O governo brasileiro apresenta hoje à Argentina o
pedido de extradão do piloto Jorge Bandeira de
Meio, sócio do empresário Paulo César Farias,
preso em Buenos Aires rio domingo. O ministro
interino da Justiça, Milton Selligman, acredita que
em 15 dias o piloto poderá serextraditado.
Quest io nado pelos pol

ici
ais brasileiros se n€o

temia ser morto no Brasil como 'queima de
arquivo, Jorge Bandeira disse que "confia na
Justir Brasiioira e afirmou estar sem dinheiro.

GERAL

Pobreza mortal
A pobreza mata anualmente cerca de 12
milhões de crianças antes de completarem cinco
anos de idade nos países em desenvolvimento.
O relatório da Organização Mundial da Saúde
(OMS) divulgado ontem em Genebra (Sujos)
ainda revela que a maioria das mortes é causada
por doenças que poderiam ser prevenidas, como
pneumonia, diarréia, sarampo e malária. (OESP 1
eAl5/JT1e 10B/J81e5/OG leiS)

Homenagens a Senna
Mais de vinte mil f ãs foram ao Cemitério do
Morumbi (SP) no fim de semana para visitar o
túmulo de Ayrton Senna no primeiro ano da morte
dotricampeão mundial de F-1. Entre outros, lá
estavam japoneses, alemães e italianos. Em Imola
(Itália). cerca de 500 pessoas também participaram
da mesa em memória do loolo na curva Tamburello.
local do acidente fatal. rezada pejo 	 Amadeu
Zuffa o mesmo que deu extrema-unção ao piloto no
Hospital Magglore, de Bolonha. (QESP 1. ES e
E81JT 1 e 3B,'FSP 4-1 e 4-31JB 1 770G 23)

Terror do tráfico
O bairro de Santa Tereza, no centro do Rio. vive
hoje o térro da de tenor, mposto pela disputa dos

N IWSPupi'r
editor: Adalberto Wodianer Marcondes
Subeditora: Mônica Paula da Silva
Editores Assistentes: Aexandre Falcão,
Avelino Alves, Cláudia Muller, José Paulo
Borgas, Manuel Luinre Caseiro
DTP: Roberto Santos,Sergio Paes
Realização: AGÊNCIA ESTADO

(OESP 1. A6 eA7/JT 1 e 3,/FSP 1 e 1-91GM 1 e
A3/JB 3106 1 e 3)

Queremos um piso
e que a partir daí
se possa avançar

Ministrado Trabalho Paulo Paiva
sobre mudancas nos direitos sociais

Marajá capixaba
Vantagens especias aprovadas pela Assembléia
Legislativa do Espírito Santo elevaram para mais
de cem salários mínimos os vencimentos de
alguns funcionários públicos do Estado. O coronel
da FM Higino Eernardes dos Santos, o maior
marajá. recebe R$ 71 mil. sem contar o aumento
de 25%. que vigora a partir deste mês. O governo
gasta RS 905,8 mil com os 167 aposentados
privilegiados. (André I-iess—JB 7e2)
Palavra do Presidente
O presidente Femando Henrique Cardoso gravou
ontem a sua primeira participação no programa de
rádio Palavra do Presidente. Na mensagem. ele
defendeu o Plano Real, a necessidade de
reformas constitucionais e políticas sociais mais
justas. A gravacão feita ontem está à disposição
das rádios desde a Oh de hoje e é facultativa.
Segundo a secretária de imprensa , Ana Tavares,
'será o início de uma longa conversa de quatro
anos". (OESP 1 eA51JT31FSP 1-71GM 1 e
A 91 3/063)

Paralisação sindical
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo (Forca Sindical). Paulo Pereira da Silva

pontos de droga entre traficantes do Comando
Verrnefiio e do Temem Comando. Já morreram
aro bandidos e uma menina de ess anos.
ating ida por uma baia de fuzil AR-15. O Morro dos
Prazeres foi ocupado por cerca dei 00 polida e ave
e militares ontem à tarde, quando cinco suspeitos
foram detoos. (OESP C71FSP 1- 10/JB 1 e
14/061 e lia 13)

Fim do drama
Os sete ex-reféns que passaram 123 horas nas
mãos dos sequestradores na residência do
em p resário Roni Martin em Marechal Cândido
Rondon (PR) já recorcecam vida nova. Segundo
um deles, o instante mais tenso do episódio
ocorreu durante a invasão policial que culminou
coma morte dos três bandidos. A dona da casa
Lema Martin, que levou quatro tiros. já respira sem
ajuda de aparelhos e pode sair hoje da UTI da
Policlínica de Cascavel (PR) (OESP C6/JT
951FSP 3-3)

Curtas
• Um pequeno barco naufragou sábado à tarde

no rio Madeira e deixou um saldo de pelo
menos 12 mortos e 19 desaparecidos O
addente aconteceu nas imediao5es de
Manicoré (AM) quando o barco tentava
uiltrapassar uma balsa de ferro, (OESP 1 e
A141JT SB/FSP 1 e 3-1/JB 4100 1 e 5)

• Um médico, dois filhos e um funcionário do
Departamento de Água e Esgoto (DAE)
morreram ontem à noite num peco de uma
chácara em anunr. interior de São Paulo. Ainda
não se sabe se os quatro morreram afogados
ou intoxicados por gases. (Plantão AE)

• Funcionários da lnfraero decidiram iniciar hoje

promete fazer greve em defesa das reformas
constitucionais caso a CUT mantenha a
paralisacão por tempo indeterminado contra o fim
do monopólio dos setores de petróleo e
telecomunicaes, marcada para cornecar
amanhã. Segurstc ele, sua categoria pára 'doiaou
três das após a greve da CUT. A Central omete
paralisar petrcteiros, teôns, etrtátes,
trabalhadores do correio e funcionários públicos
federa (FSP1-JB4/CY

Rede católica
A Fade Vida de televisão, ligada à Igreja Católica,
entrou rio ar ontem com uma mensagem do capa
João Paulo 2e a transmissão de uma missa. mas
poucas pessoas conseguiram assisti-la em São
Paulo. O ianal não pôde ser raptado em São Paulo
pelo canal abe rto 40 U H F (OESPD2,/.jTõ/FSP 1-6).
O ministro José Eduardo de Andrade Vera que
pagou antecipadamente FIS 1.2 milhão por inserroes
comerciais, foi o principal convidado da emissora na
solenidade de inauguração em São José do Rio

o (SP). (FSP 1-6)

Curtas
• A pira dekienfrficao da Fazenda Agrcpeaca'ia

Córrego da Ponte Limitada em Burifis (). de
propfiedade do presIdente Fernando Henrkgue
Câdoso edo ministro Séteo Moita
(Cemianicaes). foi ,perfurada por  Ires. O
presidente visitou ontem a fazenda axmpanhrdo

rsegurancos. (OESP 1 e A51fl 3)
• Oe-govemadorde São Pau/o. üazMtonro

Fleur/Ribo. deósitu abandonara disputa com o
também ex-governador Ores/es OuórcmpeJo
co~ do PMDB estadoal. A daca quezcra
iierrceu domingo com larga m&gem ogrup.i de
F/eun/ rio diretório do PMDB paulistano.
(FSP 1-10)

uma greve nacional por tempo indeterminado
rios aeroportos do Pais. A categoria protesta
contra anão cumprimento de uma dáusula
sobre o rernftje'e do vale-refeição. (GM A-3)

• O sortea da Supersena será às 9/noras de hoje
em Brasilia no auditório da Cacra Económica
FederaL O prêmio acumulado há três semanas
é demais deRS24rrill/nões.(OESPO8JJT1 e
8B/FSP 3-4)005)

• O uso nitrogénio líquido ajuda a combater o
câncer de próstata. Pesquisadores da
Universidade Estadual Wayne de Detroit (EUA)
conseguiram mostrar que a ciruraia destrór o
tumor maligno em 50% dos casos. (FSP 1-12)

COLUNAS

Suspeita fundada
A Polba Federal suspeita que as passagens
aéreas que levaram a mulher e a boa do piloto
Jorge Bandeira de Maceió até Buenos Aires foram
pagas pelo empresário PC Farias Faz sentido.
Não iinteressava a PC Farias aprisão do piloto e o
empresário estaria fazendo tudo para tornar mais
amena a vida do sócio no exterior E sintornairca o
murro de PC na mesa ao saber que Bandeira tinha
sido capturado. (Zózirrro/OG)

Srs. Assinantes
Problemas cora transmissão co boletim,

apare'ho do fax e aiieraç5o cadasnral devem
eer comunicados ao nosso setor de

AXENDIMEr4To AO CLIENIE:
o soe iii 666

Horário de funcionamento; 7h00 às 17h00
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audiências públicas

Sete Lagoas d à a largada para
as Audiências Regionais

Já está tudo preparado para
a realização da ia Audiência
Pública Regional deste ano,
marcada para os próximos dias
4 e 5 (depois de amanhã), erra
Sete Lagoas. A cidade deverá
receber o governador do Esta-
do, Eduardo Azeredo (PSDB),
o presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador
Monteiro de Barros, o presi-
dente da Assembléia, deputa-
do Agostinho Patrús (PTB), re-
presentantes do Tribunal de
Contas— todos eles parceiros
nessa iniciativa; além de vários
parlamentares estaduais. Pre-
vistas na Constituição Estadu-
al, as audiências têm o objetivo
de tornar participativo o Orça-
mento do Estado e, ao mesmo
tempo, fazer com que aAssem-
bléia fique mais perto da co-
munidade.

Em Sete Lagoas, serão defi-

nidas as reivindicações mais im-
portantes feitas ao longo das audi-
ências municipais nas 59 cidades
que compõem a macrorregião
Central I. A escolha se dará atra-
vés do voto de delegados indica-
dos pelas cidades. A Faculdade
de Direito, localizada na avenida
Marechal Castelo Branco, 2.765,
é o local da reunião.

O primeiro módulo da Au-
diência Pública Regional terá
início às 13 horas, com a abertu-
ra, apresentação da dinâmica
dos trabalhos e exposições de
representantes do Executivo,
Judiciário e Tribunal de Con-
tas. Depois disso, será feita a
justificação oral das propostas.
O segundo dia da audiência é 
mais importante, já que os re-
presentantes credenciados dos
59 municípios vão indicar, em
formulário próprio, as dez pro-
postas mais relevantes para a

macrorregião. À tarde, será
divulgada a lista com as reivin-
dicações selecionadas.

A Assembléia vai promo-
ver, até o dia 4 de julho, 12
Audiências Públicas Regionais.
Este é o terceiro ano em que são
realizadas as reuniões. Poderão
participar das audiências repre-
sentantes dos 756 municípios
mineiros, assim definidos: pre-
feito, presidente da Câmara e
cidadãos eleitos pela sociedade
civil (dois no caso de municípi-
os com menos de 30 mil habi-
tantes; três no caso de 30 mil a
100 mil habitantes; e, cinco, no
caso de mais de 100 mil habi-
tantes). Caberá a eles discutir e
votar as propostas apresenta-
das. No ano passado, cerca de
80% das propostas priorizadas
nas audiências e apresentadas
ao Executivo foram incluídas
no Orçamento para este ano.

Funcionarios
chegam hoje

da Assembléia
cidadea civaue

Começa a chegar hoje em
Sete Lagoas parte da equipe da
Assembléia Legislativa que vai
atuar na realização da Audiência
Pública. A idéia é começar a cri-
ar desde hoje, na cidade, um
clima de envolvimento entre a
equipe e a comunidade, que fa-
voreça o pleno êxito do primeiro
encontro. Na reunião que teve
com 22 membros da equipe na
última sexta-feira, o coordena-
dor da primeira Audiência, Élcio
Costa Moreira, gerente-geral da
Consultoria e Pesquisa, chamou
a atenção dos funcionários para a
responsabilidade de todos no
encontro que inaugura o novo
formato das Audiências.

Havia um clima de otimis-
mo até sexta-feira, em razão do
total envolvimento da Prefeitu-
ra de Sete Lagoas no evento. O
Executivo local ajudou na

mobilização das prefeituras da 	 votaçãodepriorizaçãodasl0pro-
região para a realização das audi- 	 postas a saírem da Audiência e
ências municipais e está mon- 	 eleição da comissão representa-
tando uma completa infra-estru- 	 tiva de cinco membros que acom-
tura, para receber os represen-	 panhará os desdobramentos da
tantes dos outros municípios,	 Audiência Pública de Sete Lago-
autoridades e imprensa. A previ-	 as junto à Assembléia, ao Execu-
são é de que estejam presentes 	 tivo e ao Judiciário.
80% dos 59 municípios daquela
n-iacrorregião. Como serão apre-
sentadas cinco propostas por ci-
dade, serão cerca de 300 propos-
tas a serem defendidas por dois
representantes de cada municí-
pio.	 -.

A Audiência vai se realizar
em três blocos. O primeiro, de 1,fil

13h às 15h de quinta-feira, será 	 - f
de exposição técnica dos mem-
bros dos três poderes. O segun-	 -
do, a partir das 15, será o de
defesa das propostas pelos re-
presentantes. O terceiro, de 9h L
às 13h de sexta-feira, será o de h

É/cio Costa Moreira, gerente-
geral da Consultoria e

Pesquisa, chamou a atenção
dos funcionários para a

responsabilidade de todos no
encontro

Dir. Resp.: Rodrigo Mesquita

FRANQUIAS

Honey-Honey
A Honey-Honey, que vende balas e chocolates.
abriu três lojas, um quiosque e quatro
pontos-de-venda em cinemas no Chile. A
primeira loja foi aberta em setembro de 93.
Todas as lojas são de um único empresário e
faturam, por mês, cerca de USS 30 mil.

Outros países
O resultado da Honey-Honey no Chile anima
seu proprietário e franqueador, Roberto
Ferreira. Ele quer abrir uma unidade no Uruguai
em três meses e outra ria Argentina em seis
meses A empresa nasceu em 92 e um ano
depois se instalava no Chile.

Bum Bum
A loja de biquinis Bom Bum. que tem dois
pontos em Madri (Espanha). nasceu em 1979.
Hoje já possui uma unidade em Punta DeI Este
(Uruguai). Alcindo Pereira, dono da grife, conta
que a empresa foi obrigada a remodelar seu
produto para conquistar o mercado externo 'E
importante que se saiba que nem tudo que
certo aqui dentro funciona lá fora' ensina
Alcindo.

Pesquisa detalhada
Para c consultor da Sifra Sistemas de
Franchising. Paulo Henrique Menezes, a
empresa que quer se instalar fora tem que ter
uma pesquisa de mercado detalhada. A
internacionalizacão. segundo ele, tem deter
'esoiral ou seja. o empresário deve se instalar
nos paises mais próximos. que é mais fácil de
adminstrar e é bem mais barato.

Caminho ideal
A Hisuãn Línguas Latinas escola de espanhol
e r..ués tem seguido à risca os conselhos
de Menezes A empresa tem fornecido material
d.a:ico para escolas e empresas argentinas.
ccr o cL1etivo detestar o mercado e em
seouaa. se instalar.

Exemplo dos grandes
A iocadora Localiza Rent a Car está em seis
países enclobando os do bloco e prepara-se
cara se instaiar em Aruba. Sua
internacionalizacão aconteceu em 92, vinte
anos depois de criada. A empresa faturou USS
220 milhões em 94. A rede de Íast fcod Bob's
começou sua expansão a partir dos países do
Mercosul. Em 96 se instala na Argentina e
Uruguai.

MERCOUL
A Agência Estado oferece o NewsPsper
Mercosul gratuitamente aos assinantes do
NewsPeper que desejarem receber o pro-
duto. Essa cortesia tem prazo limitado e os
assinantes do NewsPaper serão avisados
com antecedência quando deverá terminar.
Para cancelar a cortesia, basta ligar para
0800-1313. A ligação é gratuita.

NEWSPap'r M±r..Rcos L
Editor: Adalberto \k odianar Marcoodes
Subeditor: AveLteo AWes
Ope DTP Ri,rit CrL». lie. S nis
RIi,a»: A(1CTA rSTÁTJÍ)

Terca-feira. 2 de maio de 1995

NEGiCIOS

Estratégia
f	 da Santista

A AJpargatas-Santista já
tem uma estratégia para
o Mercosul. Abastecerá o
mercado brasileiro com
produtos argentinos
Além disso, aumentará
sua capacidade local de

* exportação para outros
países. Hoje. a empresa

conclui a compra da Grandes Fábricas Argentinas
(Grata). Os investimentos para modernizar e am-
pliar a capacidade de produção serão de USS 61
milhões. (Rita Karani - GM 1 e 02)

Encontro de empresas
Pequenas empresas brasileiras e argentinas fe-
charam negócios de USS 18,28 milhões durante
uma rodada de negócios no Rio de Janeiro O
evento foi coordenado pelo Sebrael RJ, Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro (Firlan) e Banco
Ciudad de Buenos Aires. Participaram 278 empre-
sas do Rio e 25 da Argentina. (FSP 2-1)

Ajuste fiscal
O ajuste fiscal aprovado pelo governo entrou em
vigor ontem no Uruguai. Ele prevê diminuição dos
gastos públicos e da contratação de funcionários
para a rede pública e aumento dos impostos co-
brados sobre os salários. O objetivo do ajuste é
conter o déficit fiscal do país. (FSP 2-2)

Vendas da Kodak
A Kodak Brasileira Ltda fechou o ano passado com
um total de USS 150 milhões em exportacões.
Deste total, o Mercosul representou uma fatia de
11%. As exportações da Kodak para o Mercosul.
além de Chile, Peru e Bolivia, são feitas através de
seu centro de distribuição Trata-se do Depósito
Alfandegário de Distribuição (DAD). A empresa
quer faturar USS 167 milhões em exportações este
ano.

Mercosul Assistance
Assistência técnica automotiva ,em qualquer pais
do Mercosul até o final de 95. E o que promete a
Mercosul Assistance no Brasil itá quatro anos. A
empresa pretende estender em 96 seus servicos
também para o Chile e Colômbia A empresa tem
9.400 pontos espalhados pelo Pais. (FSP Esp 87)

ARGENTINA

Plano Quinquenal
O presidente argentino, Carlos Menem. aproveitou
o Dia do Trabalho para lançar um Plano Quinque-
nal. O projeto prevê investimentos de USS 80
bilhões. E uma forma de combater a taxa de de-
semprego do pais. que supera a faixa de 12 da
população economicamente ativa Meriern quer
fazer este ano cortes de gastos públicos e elevar
tributos para obter recursos externos do FMI. Ban-
co Mundial e BID. (GMA-2)

SAÚDE

Combater doenças
Os países do Mercosul planejam juntos combater
as epidemias de que são vitimas, principalmente

N46-Ano0

cõlera e dengue. A primeira reunião nesse sentido
aconteceu no Terceiro Congresso Brasileiro de
Epidemiologia, que terminou quinta-feira passada
em Salvador (BA). Foi um dos maiores encontros
sobre saúde pública lá realizados no mundo.

LEGISLAÇÃO

Atencão de empresários
Os empresários da construção civil precisam par-
ticipar das normas do setor para o Mercosul. A
opinião é dos advogados Paulo Borba Casella e
Ricardo Thomazinho da Cunha. Es participaram
do seminário 'Oportunidades do Mercosul para a
construção civil', realizado no Sindicato da lndis-
tna da Construção Civil de São Paulo (Sindus-
00nISP). (Construfax/SindusCon)

AL4DDA

Reunião na Argentina
A Associação Latino-Americana dos Distribuido-
res Automotores (Aladda) vai se reunir hoje na
embaixada brasileira em Buenos Aires (Argenti-
na). Objetivo é discutir a importância do setor de
distribuição de veículos automotores na economia
dos países que fazem parte do Mercosul (OESP
81/JB 121OG 18)

EVENTO

Brindes e presentes
Começa hoje. e vai até dia 6.011 Salão Interna-
dona Ide Brindes e Presentes. O evento acontece
no Expo Center Norte (SP). Este ano a feira lan-
çará um anuário de brindes para o Mercosui. O
diretor do anuário. Aufi Prado de Vitto. diz que o
setor movimentou USS 1.3 bilhão em 94.

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES
PARA O PARAGUAI

(em US$ milhões FOB)

Exportacões

Empresas	 1993	 1994
(12 meses) (JiAgQ)

Souza Cruz	 22.6	 34.7

Petrobrás	 28.3	 23.3

Bndgeston
Firestone do Brasil	 16.4	 22.1

Autolatina do Brasil	 17,0	 151

Goodyear do Brasil	 15.7	 13.0

Mercedes Benz do Brasil	 11 ,0	 11 .7

lmportacões

Empresas	 1993	 1994
12 meses) (Ji!Ago(

Cera! Alimentos	 0.0	 18.6

Eximbel lmp.
Exp. Belavistense	 0,2	 lii

Sadia Concórdia	 0,6	 4.5

Zunem	 0.0	 3,13

Ovetnl	 1.13	 3.6

Fonte: Secex e NEST!FIERC'S
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Cae vai a
As sedes de 38 associa-

ções microrregiOnais terão,
em breve, terminais de
computador do Centro de
Atendimento ao Cidadão.
Uma parceria entre a As-
sembléia e o Governo do
Estado vai permitir que
esses equipamentos
disponibilizem informa-
ções institucionais
atualizadas para o cidadão
do interior. A assinatura
do convênio foi realizada

o interior
na Fundação João Pinhei- bléia Informa" de hoje,
ro e a cobertura do evento retransmitido pelas emis-
está no programa "Assem- soras da Capital.

Lei do ferro-velho
Uma lei promulgada pela jeito à multa e será interditado

Assembléia e sancionada re- por 90 dias. O proprietário de
centemente pelo Executivo um ferro-velho, Luiz Carlos de
obriga os proprietários de fer- Oliveira, vê dificuldades naim
ros velhos e sucatas a emiti- plantação dessa lei. A cobertu-
tem nota fiscal de entrada e ra sobre a regulamentação des-
saída de mercadoria. O estabe- sa lei está no programa "As-
lecirnento que não possuir o sembléia Informa" dessa ter-
registro, em livro, de todas as ça-feira, retransmitido pelas
transaçãesefetuadas,estarásu- emissoras do interior.

Presidente
Agostinho Patrús

1 2-Vi ce-Presi dente
Wanderley Ávila

22-Vice-Presidente
Sebastião Navarro Vieira

32-Vice-Presidente
Paulo Pettersen

12-Secretário
Rêmolo Aloíse
22-Secretário

Maria José Haueisen
32-Secretário
lbrahim Jacob
42-Secretário

Ermano Batista
52-Secretário
Antônio Júlio

SECRETARIA
Diretor-Geral

Dalmir de Jesus
Secretário-Geral da Mesa

Paulo Rubens Navarro Vieira

• programação
TV- CAPITAL
Tema: Balcão do cida-
dão
Entrevistas: deputado
Agostinho Patrús, presi-
dente da Assembléia;
deputado José Militão,
secretário de Assuntos
Municipais, Paulo Men-
des Soares, Vale do
Paraibuna; Arlen Santia-
go, área mineira da
Suderie

(Globo
1 3h1 3 m i n ;
Alterosa
1 3 h 2 5 m i n ;
R e c o r d
18h30min; Man-
chete 19h30min;
Bandeirantes
18h37m1n e TV
Minas 1 ghOümin)

TV- INTERIOR
Tema: Lei do ferro-velho
Entrevistas: deputado
Sebastião Helvécio (PP),
autor do projeto; Rogério
dos Santos, delegado de
Repressão Furtos de
Veículos; Luiz Carlos de
Oliveira, proprietário de
ferro-velho

Oliveira, proprietário de
ferro-velho

(Altaneira (FM)
20 horas; Alvora-
da (FM)
20h45min; Amé-
rica (AM)
11h40min; Ante-
na-1 (FM) 7 ho-
ras; Atalaia (AM)
20 horas; BH
(FM) 7 horas;
Capital	 (AM)
18h55min; Cida-
de (FM)
20h30min; Cultu-
ra(AM)21 horas;
Dei Réy (FM) 8
horas; Extra (FM)
7 horas; Globo
(AM) 19 horas;
Guarani (AM) 9
horas; Guarani
(FM) 20h30min;
Itatiaia (AM) 21
horas; Inconfi-
dência (AM) em 3
horários:
8h30min,
l2h58min e
23h27min;
T ra n 5 a m é rica
(FM) 7 horas e
Líder (EM) 20 ho-
ras)
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(Globo Juiz de
Fora 12h54min;
TV Triângulo
Uberlândia
1 2h58min; TV Sul
de Minas
V a r g i n ha
12h54min; TV
Leste Governa-
dor Valadares
12h54m1n; TV
Montes Claros
12h54min; TV
Pontal Ituiutaba
12h54min; TV
Jaguara Araxá
12h54min); TV
Regional
Uberaba 12h, TV
Parana íba
Uberlândia
18h50min e TV
Tiradentes Juiz
de	 Fora
1 8h50min)

RÁDIO
Tema: Lei do ferro-velho
Entrevistas: deputado
Sebastião Helvécio (PP),
autor do projeto; Rogério
dos Santos, delegado de
Repressão Furtos de
Veículos;Luiz Carlos de
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