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Esclarecimento
Por motivos técnicos, o AI

Informo deixou de circular na
última sexta-feira. Constam deste
número matérias sobre as
atividades do Plenário e das
Comissões, referentes aos dias 22
e23

Homenagem
A Assembléia promove hoje, às
20h30min, Reunião Especial para
homenagear o engenheiro
siderurgista Louis Ensch, cujo
centenário de nascimento foi
comemorado ontem. A solicitação
foi feita pelo deputado Jairo
Ataíde, líder do PFL. Nascido
em Luxemburgo, Louis Ensch
veio a Minas, décadas atrás, para
avaliar o possível fechamento da
Belgo-Mineira, em Sabará.
Acabou fazendo o contrário, ao
transformar a empresa em carro-
chefe de um conglomerado com
mais de 14 mil empregados. O
engenheiro siderurgista morreu
em 1953

Audiência Pública
Começa amanhã a Audiência
Pública Regional da macrorregião
Rio Doce, em Ipatinga. A
programação do primeiro dia dos
debates começa às 13 horas. O
local da audiência é o Industrial
Esporte Clube, no Bairro Bom
Retiro. Das 84 cidades da
macrorregião, 64 promoveram
audiências públicas municipais.
Apenas os representantes desses
municípios terão direito a voto,
para eleger e priorizar as 10
propostas de desenvolvimento
para o Rio Doce, em 96.0
coordenador político da
audiência é o deputado Dilzon
Meio (PTB).

Todos os servidores que
têm cadastrados como depen-
dentes o pai com mais de 70
anos ou inválido, mãe ou filho
maior de 21 anos, estão sendo
convocados a fazer o
recastramento de seus depen-
dentes, na Gerência de Convê-
nios da Gerência-geral de Saú-
de e Assistência até o dia 14 de
julho, impreterivelmente. O
recadastramento será feito na
Central de Atendimento, no
andar do Edificio Tiradentes. A
Gerência de Convênios infor-
ma que o não comparecimento
à convocação implicará na ex-
clusão destes dependentes do
sistema de saúde e assitência
prestado pela Casa.

Documentos - Quem tem
como dependentes o pai ou a
mãe deve apresentar o xerox do
comprovante de renda. Em caso
de inexistência de renda, a com-
provação será feita através de

declaração escrita do funcioná-
rio, sob as penas da lei, sujeita a
investigação sócio-econômica a
ser realizada pelo setor de As-
sistência Social da GSA. Se o
dependente for filho (a) soltei-
ro, maior de 21 anos, que fre-
qüente curso superior de ensi-
no, em nível de graduação, o
servidor deverá apresentar xe-

Termina amanhã o pe-
ríodo de matrículas para os
interessados em participar do
curso "0 Poder Legislativo
no Brasil Contemporâneo".
As vagas se destinam à disci-
plina de Direito. Para para se
matricular, basta procurar a
Secretaria da Escola, de 8 às
18 horas, na rua Dias Adorno,
n°367(1°andar). E indispen-
sável a apresentação de uma

rox de recibo de mensalidade
ou declaração da faculdade. Se
a dependência do filho maior
de 21 anos for por invalidez,
deverá ser apresentado xerox
de certidão de nascimento emi-
tida pelo Cartório de Registro
Civil, nos últimos 60 dias. Mai-
ores informações na Gerência
de Convênios, ramal 7866.

declaração do titular do se-
tor, confirmando a participa-
ção do servidor no curso, a
turma na qual irá matricular-
se e o horário. Haverá duas
turmas pela manhã - uma de
2° e outra de 3° grau - e uma
turma de 3° grau à tarde. A
carga-horária é de 45 horas-
aula. Maiores informações
podem ser obtidas pelos ra-
mais 7908 e 7909

.acontece hoje	 . . ..

lOh3Omln

• Visita de 320 alunos d 2 série do 2grau do Colégio Marconi

llh3Omln

• Projeto Sobrevídeo (Teatro) 	 ..	 . .	 . .......

20 horas

• Reunião Ordinária de Debates (Plenário)	 .

2Oh3Omin

• Reunião Especial em homenagem à memória do engenheiro siderurgista Louis
Ensch, pela passagem do centésimo aniversário de seu nascimento (Plenário)

BOLETIM DA
SECRETARIA

Gerência de Saúde convoca para
recadastramento de dependentes

Escola do Legislativo
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Visita a sanatório	 Convocação

1

A Comissão de Saúde e Ação
Social, presidida pelo deputado
Carlos Pimenta (PL), irá visitar,
amanhã, o Sanatório Santa Isa-
bel, em Betim, a requerimento
do deputado Ivair Nogueira
(PDT). Em visita ao sanatório,
que abriga cerca de mil pessoas
e é administrado pela Funda-
ção Hospitalar do Estado de
Minas Gerais (Fhemig), o par-
lamentar verificou a existência

A Comissão aprovou, na úl-
tima quinta-feira, parecer de
1" turno, do deputado Marcos
Régis (PPS), favorável ao PL
16195, do deputado João Batis-
ta de Oliveira (PSB), que esta-
belece critérios para a implan-
tação dos centros profissio-
nalizantes previstos no art. 224,
IV, da Constituição do Estado.
Foi aprovado também pare-
cer, de 10 turno, do deputado

de diversas irregularidades,
como atraso na distribuição de
cestas básicas, risco de conta-
minação de alimentos na cozi-
nha, falta de medicamentos e
ocupação clandestina de terras
do sanatório, entre outros pro-
blemas. Nogueira solicitou a
visita da Comissão de Saúde,
para a adoção das medidas le-
gais cabíveis para solucionar os
problemas.

Jorge Eduardo (PMDB), favo-
rável ao PL 156195, do deputa-
do Amaldo Canarinho (PSDB),
que cria o Programa de Leite
na Empresa. Foram aprovados
ainda 34 projetos de lei que
tratam de utilidade pública.

Participaram da reunião os
deputados Carlos Pimenta(PL),
Marco Régis (PPS), Jorge
Eduardo de Oliveira (PMDB) e
Jorge Hannas (PFL).

Foram aprovados, na
reunião da CPI que in-
vestiga a prostituição in-
fantil na região Norte de
Minas, dois requerimen-
tos, de autoria dos depu-
tados Durval Angelo (PT)
e Dimas Rodrigues (PP),
convocando os delegados
regionais de Montes Cla-
ros e Janaúba, para pres-
tar esclarecimentos à Co-
missão. A reunião, que
ocorreu na última quinta-
feira, foi presidida pelo
deputado Antônio
Andrade (PMDB) e teve
ainda a participação do de-
putado Marcelo Gonçal-
ves (PDT).

Embrapa
A Comissão de Ciên-

cia e Tecnologia aprovou,
na última quinta-feira, re-
querimento que propõe
voto de congratulações
com a Sociedade Mineira
de Engenheiros, do de-
putado Alberto Pinto Co-
elho (PP). Também apro-
vado requerimento do
deputado Almir Cardoso
(PT), em que solicita a
presença de diretores da
Embrapa e do sindicato
dos trabalhadores da em-
presa. Ele está preocupa-
do com a situação da em-
presa e quer discutir o
tema conjuntamente com
os membros da Comissão
de Agropecuária e Políti-
ca Rural. Participaram da
reunião os deputados
Raul Lima Neto (sem
partido), que a presidiu,
Almir Cardoso (PT), Irani
Barbosa	 (PSD)	 e
Anderson	 Adauto
(PMDB).

Burocracia, carência de
recursos, falta de entendi-
mento, exclusão social,
fome, mortes e violência.
Essas podem ser conside-
radas as mazelas típicas da
realidade agrária do país.
De acordo com levanta-
mento da Comissão Pasto-
ral da Terra, foi registrada,
em 94, a morte de 47 traba-
lhadores rurais em confli-
tos pela posse de terra.

O diagnóstico começou
a ser traçado, na última
quinta-feira, pela Comissão
de Agropecuária e Política
Rural da Assembléia, que

"Não podemos admitir
mais que a questão agrária
seja tratada como reivindi-
cação política e ideológica e
não como uma questão soci-
al", ponderou o representan-
te do Movimento dos Sem-
Terra, Armando Miranda.
Segundo ele, muitas vezes a
ocupação é a saída para os
trabalhadores, após tentati-
vas frustadas de entendi-
mento com os órgãos com-
petentes.

Agilidade e transparên-
cia nos processos de
legitimação de terras
devolutas também foram
pontos defendidos pelos re-
presentantes da Fetaemg,
Otacílio Cândido Pereira, e
da Comissão Pastoral da
Terra, Maria Aparecida Sou-
za. Ambos defenderam a cri-
ação de uma comissão de
representação que acompa-
nhe a análise dos processos

realizou audiência pública
para ouvir representantes
das entidades e órgãos es-
taduais ligados ao proble-
ma agrário. O requerimen-
to para realizar a reunião foi
encaminhado pelo deputa-
do Almir Cardoso (PT), que
defendeu, no encontro, a
definição de políticas pú-
blicas para solucionar os
problemas agrários no Es-
tado, citando a regulamen-
tação do Fundo de Desen-
volvimento Rural, a agili-
dade nos processos de as-
sentamento e desapropria-
ção e a realização de vistori-

de legitimação, para evitar o
beneficiamento dos grandes
proprietários de terra. Ape-
sar do problema da violência
no campo - que, segundo

A Ruralminas, porsua vez,
representada na reunião pelo
assessor da Diretoria de As-
suntos Fundiários, Antônio
Maria Claret, alega falta de
recursos para realizar a
discriminatória— recurso para
identificação das terras
devolutas em Minas. Claret
disse que se gastam U$ 15
para o levantamento de ape-
nas um hectare de terra.

"Os conflitos existem
porque os mecanismos soci-
ais não funcionam", defen-
deu o chefe da Assessoria de
Comunicação da PMMG,

as em 21 áreas de conflitos
em Minas Gerais como pro-
vidências urgentes a serem
tomadas.

ela, revela uma situação de
exclusão social -merece des-
taque a resistência de enti-
dades e movimentos articu-
lados.

Ten.-Cel, Walter Lucas. Se-
gundo ele, existem hoje
diagnosticadas pela
corporação cinco áreas prin-
cipais de conflito no Estado,
sendo a do Vale do
Jequitinhonha a que inspira
maior atenção. Ele disse que
a corporação está cumprindo
determinação judicial quan-
do é chamada a agir.

Participaram da reunião
os deputados Paulo Piau
(PFL), presidente; Almir
Cardoso (PT), Olinto
Godinho (PL) e Carlos Pi-
menta (PL).
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Conflitos pela posse da terra
provocaram morte de 47 pessoas

Latim nas escolas
Foi eleita, na última quinta-
feira, a Comissão Especial que
vai emitir parecer sobre a
Proposta de Emenda à
Constituição n°4/95, do
deputado José Bonifácio
(PTB), que propõe a inclusão
do latim nos currículos de 2°
grau das escolas públicas e
particulares. O deputado
Simão Pedro Toledo (PTB) foi
eleito presidente e o deputado
Ajalmar Silva (PTB), vice. O
deputado Arnaldo Pena
(PSDB) foi designado relator
dos trabalhos. Participaram da
reunião os deputados Simão
Pedro Toledo (PTB), Ajalmar
Silva (PTB), João Leite
(PSDB), Arnaldo Pena
(PSDB), Carlos Pimenta (PL),
Antônio Roberto (PMDB), Ivo
José (PT) e Almir Cardoso
(PT).

Centros profissionalizantes

Solicitada prorrogação
de prazo para Vale

A Comissão Especial nho. O presidente da
criada para acompanhar Comissão solicitou, ain-
o processo de privatização da, a seus membros a lei-
da Companhia Vale do tura de documento já dis-
Rio Doce, presidida pelo tribuído pelo deputado
deputado Anivaldo Coe- Arnaldo Penna, sobre
lho (PT), aprovou, na úl- "Privatização no Mun-
tima quinta-feira, reque- do", para um debate in-
rimento do deputado terno em próxima reu-
Arnaldo Penna (PSDB), nião. A deputada Elbe
solicitando nova prorro- Brandão (PDT) solicitou
gação de prazo para o tér- a elaboração de um docu-
mino dos seus trabalhos. mento preliminar sobre o
Apesar de depender de tema analisado, para
um acordo de lideranças, acompanhar o processo
os deputados justificam de mobilização da socie-
o pedido, afirmando que dade contra a privatização
os trabalhos foram preju- da companhia. Participou
dicados pelas Audiênci- ainda da reunião o depu-
as Públicas Regionais e tado José Henrique
pelo feriado de 15 de ju- (PMDB).

Entidades cobram transparência

Ruralminas alega
falta de recursos

Deputados discutem questão
agrária



seria integrante da mesma
zona urbana do município.
O relator questionou que o
cemitério tenha sido
desativado - por decreto do
prefeito -, após a promulga-
ção da Lei Complementar
37, que exigiu a existência
de cemitério como requisito
para emancipação. Ele acre-
dita que o intuito foi

inviabilizar a emancipação do
distrito de São Benedito. No
entanto, contemporizou que
a lei exige apenas a "existên-
cia" de cemitério, o que já
está comprovado no caso em
questão. O parecer também
conclui que há duas zonas
urbanas, distintas, e que não
se confundem nem se mis-
turam.

Relatores pedem prazo
Outros dois requerimen-

tos não foram apreciados na
última quinta-feira. O relator
do requerimento 148195,
Dimas Rodrigues (PP), so-
bre a emancipação dos dis-
tritos de Juréia e Santa Cruz
da Aparecida (município de
Monte Belo), pediu prazo
regimental para emitir pare-
cer. O mesmo fez o depura-
do Sebastião Costa (PFL),
relator do requerimento 179/
95, sobre a anexação do dis-
trito de São Sebastião da
Barra, no município de lapu,
ao município de São João do

Oriente.
O único parecer favorá-

vel aprovado foi do deputado
Dilzon Meio, sobre a emanci-
pação do distrito de São Se-
bastião da Vargem Alegre
(Miraí).

Além dos deputados cita-
dos, participaram da reunião,
presidida pelo deputado José
Henrique (PMDB), os depu-
tados Ivo José (PT), José
Braga (PDT), Irani Barbosa
(PSD), Anderson Adauto
(PMDB), Carlos Pimenta
(PL), Carlos Murta (PP) e
Cleuber Carneiro (PFL).

Anexação
O deputado Dilzon Meio
(PTB), pediu vista do parecer
do deputado Ivair Nogueira
(PDT), sobre o requerimento
143195, que trata da anexação
dos distritos de Cordeiro de
Minas e São Cândido, no
município de Caratinga, ao
município de Ipatinga. Para
haver a anexação, é necessário
que as Câmaras dos dois
municípios se manifestem
favoravelmente à mudança.
Nesse caso, apenas Ipatinga já
concordou com a anexação. O
deputado acha que o acordo
entre as Câmaras deveria
preceder o plebiscito
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Adiada votação sobre processo A

do distrito de São Benedito
Foi adiada a votação do

parecer do deputado João
Batista de Oliveira (PSB)
sobre o requerimento que
encaminha documentação
para emancipação do distri-
to de São Benedito, no mu-
nicípio de Santa Luzia. O
parecer, favorável à emanci-
pação, foi apenas lido na reu-
nião da última quinta-feira,
uma vez que o deputado Ivair
Nogueira (PDT) pediu vis-
tas do documento. Manifes-
tantes favoráveis à emanci-
pação do distrito de São Be-
nedito lotaram o Plenarinho
IV, onde a Comissão se reu-
niu.

A polêmica em torno do
pedido de emancipação
acontece porque o prefeito
do município de Santa Lu-
zia encaminhou representa-
ção contra o processo, argu-
mentando que dois requisi-
tos legais não estariam sen-
documpndos. Primeiro, com
a desativação do cemitério
localizado em São Benedito
e, ainda, porque o distrito

Prefeitos e direção do Banco
doBrasil discutem enxugamento

O Banco do Brasil vai fazer missão Especial que analisa o dos prefeitos de Itapagipe; San-
o possível para evitar o fecha- enxugamento e a desativação ta Margarida; São Romão;
mento de agências em Minas de agências do BB em Minas. Buenópolis e Lontra; além do
e, nas praças onde não existam A instituição mantém, no Es- presidente da Câmara Muni-
outras instituições bancárias, tado, 71 agências sob cipal de Divino. Participaram
as agências pioneiras do BB - monitoramento, por serem de- também da reunião os deputa-
ainda que deficitárias - não ficitárias. 	 dos Cleuber Carneiro (PFL),
serão desativadas. O compro- A Comissão, presidida pelo relator, Sebastião Costa (PFL);
misso foi reiterado, na última deputado Almir Cardoso (PT), Paulo Piau (PFL); Anderson
quinta-feira, pelo superinten- discutiu, ainda, a situação de Adauto (PMDB); José Braga
dente regional da instituição, agências do Norte, Leste, Tri- (PDT); Dimas Rodrigues(PP);
Wagner Gomes, ao participar ângulo e Zona da Mata. A reu- Geraldo Santanna (PMDB) e
de mais uma reunião da Co- nião contou com as presenças Durval Angelo (PT).

BANCO BBANEWSPaper _
Cedit - Bwvan,
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ACONTECE NESTA SEGUNDA

Gás canalizado	 presidente. Os candidatos são o ex-presidente de
o Senado vota em primeiro turno a emenda que 	 Furnas Marcelo Siqueira e o engenheiro
acaba como monopólio dos Estados na	 aposentado Luis Laércio.
distribuição do gás canalizado. Também hoje o	 Emprego e desemprego
Senado define o calendário do esforco 	 o Dêesa e a Fundacão Seade drajani às 14h30
concentrado da última semana de trabalho do	 a pesquisa mensal sobre emprego e desemprego
Congresso neste semestre Polibos	 II maio na Grande São Paulo. P 16h30. a Resp
Sealfaro em Brasília	 apresenta osdados refererrtesaonief de emprego
o presidente da taba, Oscar Lui Scalfaro 	 na indústria

encontra-se àsl6h, ern Brasília. com  a	 Cartão seguro
primeira-dama Ruth Cardoso. M 16h20 reúne-se 	 AWican, maka fabrrrte de osrtães de crédito do
com o presente Fernando Hennque Cardoso 	 Pa, anuncia às 11 h. no Re, o lancamento do
para conversar sobre um programa de 	 cartic de adito cc'i, foto, que aumenta a
intercâmbio na área de micro e pequenas 	 segurani do sistema
empresas. Política	

Aniversário da ONU
Corrupção em Cumbica	 O presidente Bili Clinton participa em San
O coordenador geral da Corregedona e Auditoria 	 Francisco (EUA) da testa dos 50 anos da
da Receita Federal, José Oskowicz, anuncia 	 assinatura da Carta das Naes Unidas marco
em Brasilia os nomes dos auditores que farão as 	 da fundação da ONU. A Radiobrás envia às
hstigaçôes sobre as denúncias de corrupção emissoras de rádio e TVa fala do piesidente Fernando
no Aeroporto Internacional de Curnbica (SP). Dez 	 Henrique sobre o oruentenáro da organiza* Entre
funcionários de cargos comissionados serão 	 os tem, deve faiarsobre a asprao do Brasil em ter
afastados. Política	 urra cadeira no Conselho degurarca

Eleição em Fumas	 Reunião da UE
O Conselho de Administração de Furnas Centrais 	 dos 15 países da União Européia
Elétricas, reúne-se no Rio para eleger o novo 	 iniciam reunião de cúpula em Cannes (França).

REVISTAS

Veja	 IsloÉ
Para onde vai o Real	 Fui demitido porque tenho Aids
O Plano Real comemora um ano no próximo 	 Estima-se que até o ano 2.000, 5% da
dia 1 A estabilidade desta moeda elegeu um 	 mão-de-obra brasileira esteja infectada com o
presidente, derrubou a inflação de 50% para	 vírus da Aids. A regra ainda é demitir o
2% ao mês, elevou o crescimento da economia	 funoonanio quando descobre-se que é
de 4 1/2 para 9% e expandiu a produção	 soropositivo. Em alguns casos, antes da
industrial. Prateleiras cheias, emprego e 	 demissão, o funcionário é transferido para
dinheiro no bolso para comprar o básico	 outro setor. Os programas de prevenção são
fizeram com que o brasileiro readquirisse a 	 raros, mas há indícios de que algo comeca
confiança em si mesmo O México e a 	 a mudar. Apesar dos cortes orçamentários,
Argentina mostraram que o Brasil se protege 	 as campanhas ganham espaco dentro das
Aconteceu então o choque da inflação baixa	 empresas. A pioneira no Brasil foi a

com a estrutura económica, que resultou 	 de pneus Goodyear, em 1988

	

ou em	 Outra frente de batalha é a cobertura damais demanda do que oferta e índices	 Aids pelos convénios de saúde. Alguns já
recordes de inadimplóncia. O governo adotou 	 admitem incluir a Aids nos contratos desde
a nova banda cambial antes do esperado 	 que as empresas aceitem um aumento em
para equilibrar a balança comercial e 	 torno de 6%. Além de perder o emprego ou
permitir uma redução dos juros. A pagaras despesas médicas, o trabalhador
alternativa mais imediata para se evitar a 	 soropositivo ainda corre o risco de não
volta da inflação é uma mudança de 	 conseguir um posto de trabalho devido à
comportamento, com mais poupança e	 aplicação do teste HIV durante o
menos consumo.	 processo de seleção dos candidatos.

INDICADORES

DÓLAR
Comercial	 Paralelo	 Turismo

22106	 RS O.918	 R$ 0,920	 RS 0,90	 RSO.91	 R30.89	 R$ 0.92
23/06	 RS 0.919	 R$0,921	 RSO.911	 RS 0,92	 R$ 0.91	 R$ 0.95
406 Coodo Rio deJaneiro	 P8090	 P8093	 R$ 0 ; 91	 P8092

VALORES DE REFERÊNCIA 	 MERCADO FINANCEIRO
Salário mínimo —junho	 P810000	 IBOVESPA: queda 0.36%. vol. P8221559 milhões,
Ufir mensal —junho	 RS 0,7061	 IBVRJ: queda 0.72%. vclurne P858285 ntlhõs
IPC-r— maio	 257	 Ouro BM&F: (23f0 P8 11,510. queda 0.26.

0013 Pós TR: (22/06) 122 dias : 13.015.33'iIPC-Fipe— 2 quadnsse-nanaunho	 2,00'i,	 0D13 Pré: (22106) 31 dias. 58.00'5820%
TRPré (22106)	 3.1505%	 pari 	 (26/06)3.2298%

Dir. Resp.: Rodrigo Mesquita

MANCHETES

O ESTADO DE S. PAULO OESP
J Conexão Cumbica será investgada

jorn.al da tarde	 jt
J Reforma pretende acabar com farra do

emprego público

FOLHA DE S. PAULO FSP
Li Gomo usa fundos de RS 5.4 bi sem controle

GAZETA MERCANTIL GM

D Intervenção faz Banespa captar menos

JORNAL DO BRASIL
	

JB

Li Fluminense é campeão

O GLOBO
	

OG
Li Apoteose tricolor

b4cui3Jurk tme
	

NYT

Li Hatans goto tfle polis to fUI 2200 seats

ESTADÃO NO AR . ECONOtIA
Agora também no seu FAX

900-0700
R$ 1,50	 - kd&ui..10 a	 liaM

Correio Braziliense	 DF

lmportacões abertura foi muito rápida.
diz Vieira

Zero Hora	 RS

Real completa um ano e enfrenta o
desafio dos juros

Estado de Minas	 MG

Desindeacão protegerá aposentados

O Popular	 GO
1 V)uerrerdivado produtor

O Povo?	 CE
Li PT quer volta do gatilho salanal

Gazeta do Povo

J Resduosdo IPC-r complicam desindexacão

A Tarde	 BA
) 22 homicídios no São João na Bahia

A Noticia
	

sC

J Inicia votacão da ordem econômica

Jornal do Conimércio	 PE

O BID dá pnoitdade à conclusão das
obras no Nordeste



Desindexação da economia
O governo deve editar até quarta ou quinta-feira a
medida provisória que destridexa salarri. aluguéis
e demos contratos não financeiros. Antes serão
definidos pontos considerados polêmicos, como o
pagamento do resíduo do IP--r acumulado por
todas as categorias profissnais desde a criação
do Plano Real. A equipe econômica discorda do
pagamento, mas aceita ceder para que os políticos
desistam de indexar os satános até a faixa de três
mínimos. Há discordâncias também quanto ao
destino daTR. (OESP1 e83/.JT1 e8FSP
1-5/GM1eA-71J88/OG 7  15)

Proposta de Malan
O ministro da Fazenda. Pedro Matan, defendeu no
sãbado, em reunião com o presidente Fernando
Henrqi e o ministério na Granja do Torto, a idéia de
reduar o excesso de juros embutido na composição
da Taxa Referenaal de juros (TR). O ministro quer
que a TR reflita apenas a expectativa de inflação do
mercado para diminuir  peso das dividas. Vamos
desnfiaraTR', anunciou oministro. çJB1ec'G 15)

Campanha do Real
O governo vai gastar RS 10 milhões até o final do
ano com campanhas pubhcitánas para divulgar o
Plano Real e proclamar a estabilidade econômica.
O onmeiro anúncio com rïrerisagens sobre um ano
do real começou a ser exibido cintem pelas emissoras
de TV e ficará no ar uma semana. Outros filmes vão

conforme o setor e a região do Pa. Enquanto em
São Paulo o nível de emprego na indústna caiu
0.41% entre abril e maio. em Santa Catanna as
indústrias têxteis registram queda de 40% nas
encomendas em relação a janeiro. Segundo a
Centralizacão de Servi os de Bancos (Serasa). o
número de protestos subiu 132 1/D e o das
concordatas 411% em comparaoão com mio de
94. índices semelhantes foram registrados na
quebradeira pós-Cruzado. (GM 1. A-3 eA-ó)

o BB esta trabalhando
igualmente os bons e
os maus pagadores e,5
isso não é possível

Ministro da Agricultura.
Andrade Vieira, sobre dividas agrícolas

Dívidas agrícolas
O ministro Jose Eduardo de Andrade Vieira
(Agricultura) sugenu ao presidente Fernando
Henrue Cardoso que o Banco do Brasil
renegocie caso a caso as dividas dos agricultores.
Ele pede que o banco dê um tratamento
dteiera10 ao produtor que pretenda saldar ris
compontesos. Na reunião mnenal de sábado, nem
o presidente riem o ministro Pedro Malan (Fazenda)
prorneram sokicxrnaro probiema. mas anotaram a
reivindicação de Andrade Veira (OESP 1 eB3)
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Rentabilidade no ar
A boa rentabilidade está provocando interesse pelas
companhias aéreas regionais, TAM e Ria Sul, as
majores do setor, trabalham com edaÜsi de
laturarriento bem superior ao de 94. As riachnais
buscam tant'm esse rrrerca& ATransbrasli já está
opeiarido sua coligada, a Inter Brasil Star. Já aVasp
transforma a Brata de empresa de táxi aéreo em
egcna (CESPB4FSP2-3)

Curta
• crcenl,vs &as cor spoart atados

mfrfrimer.os estãoáuzencfoSão Pvfo

ç.e!rlerenpesas empegcis arrecadações 
tiicacfo. Ogmop.rv&s	 ormfiisttz.

Jg~com essa sibatéo. (JT1 é7)

MERCADO FINANCEIRO

Aniversário do Real
O Plano Real completa o primeiro aniversário
no próximo sábado e o governo inicia uma
nova fase do programa de estabilização no
Pais: promoverá a partir de 1 de julho a
desindexacão da economia. A princípio, a MP
que deverá chegar ao Congresso na
quarta-leira não deverá alterar regras do
sistema financeiro, a não ser pela perspectiva
de aplicacão de um redutor sobre a Taxa

retor	 ceia de estabilidade. (7 p 7 . )	 Referencial de juros. Na prática. ara desindexação persegue dois focos que podemCaptação do Banespa 
Economia em queda	 Em setembro do ano passado. o Banespa detinha 	 realimentar a inflação: os salários e os
A recessão que atingiu o comércio já chega à 	 9% da captação no sistema bancário nacional. No	 contratos como aluguéis e mensalidades
indústria, como mostram os principais indicadores 	 primeiro trimestre deste ano, poriam, a participação 	 escolares. Ambos passam para a livre
econômicos. A intensidade da desaceleração varia	 caiu para 6%. Os dados, já analisados 	 negociacão a partir co dia 1 2. Nada garante

internamente pelo banco, se referem a poupança e que esta passagem será simples. pois a queda
ÍNDICES FIPE-ESTADÃO	 depósitos a prazo (CDB e RDB). à vista, judidais. 	 da atMdade econômica, já identificada em

preç	 Preços	 além de outros. excluindo-se os depósitos 	 estatísticas de emprego, por exempla, poderá afetar

Compeilitw,s	 Pricos	 interbancários de curtíssimo prazo O Banespa 	 a parceria afinada estabelecida no último ano entre
2115105 - (1 41)%	 26ili5 - ( O,OO)% reduziu sua captação no mercado a partir da 	 empresas e trabalhadores. A inflação
22108-	 8- (2,24)%
23106 - 1 ,o8)%	 _- - 2,74)%	 intervenção do 60. em dezembro. (GM 1 e 5)	

histoncamente baixa - média mensal de 2.07%
em um ano de real - poderá amenizar prescães

1	 Indústria automobilística 	 por recomposição salarial. Por outro lado. o receio

21	
Chega a 95.500 o número de carros nadonais e 	 do desemprego ainda multo claro na men'na de
importados parados em concessionárias. o	 quem passou apuros entre 1990 e 1991, tende a

....- encalhe deve chegar a 100 mil neste mês,	 estimular a formação de poupança, iniciativa que
segundo revendedores Um Gol de linha 	 favorece o governo e o ajuste da economia se for

2t	
nãopoprcuana véspera da abertura do 	 confirmada Nesta fase pré-desindexaçãoede
rrrercadoS% =nos do que nde em dólar (FSP 1 e	 consumo menos aquecido, os investidores têm
2-1) AAnla.ea quer ditiro nove regime aitomntnrz 	 revelado preferência pela caderneta de poupan.

26	 31	 23	 com outras entidades do setor antes de nojo encontroque em menos de 3 semanas conseguiu depósitos

Vanao em 30 dias dos preços em	 26 bens e	 com orno portemer puis com ncantrve à 	 de mais de R$ 500 milhões acima dos saques.
ser, 005 competvos e de 11 preços e tarifas ofis	 irrctatéo de ajtop se. (OESP 1. Si eB7/JT' 1 e9)	 Ângela Bittencourt

INTERNACIONAL

Golpes na América Latina	 captura. em 93. de Saatore Totó Rima, o chefe
Golpismo e instabilidade persistem na América 	 dos chefes' mafiasos. Eagaiella, que nasceu na
Latina e ameaçam as democracias. No Chfe, os 	 cidade de Conleone, foi julgado culpado, à revelia,
ex-chefes da policia política de Augusto Pinochet, 	 pela morte de dos d'ates de policia. Também é
generais Manuel Contreras e Pedro Espinoza,	 acusado de ter participado do assassinato do juiz
sentenciados respectívamente a sete e seis anos	 Gvanni Faicone. em 92 (OESP 1 e A'JT MIJE 5)
de prisão, não querem se entregar àijsta. Na
Cclõeibia, narcotraícantese milícias esquerdistas 	 Ataque a Sarajevo

Os servas vetaram a bombardear ontemdesafiam e tentam desestabilizar o regime. 
Peru, o presidente Alberto Fujimon cedeu às 	 Sara,0, capital da Bósnia, e pelo menos 9
pressões e anistiou militares condenados. A 	 pessoas morreram. Os rebeldes dispararam
sombra do golpismo ameaça ainda Venezuela, 	 granadas das colinas próximas para três locais da
Paraguai e Bolívia. (OESP 1 e Ali)	 capital e feriram dezenas de pessoas. Os	 Curta

combates prosseguem violentos em tomo da 	 • A desa-ganizacão ma'cou ontem as eleçóes no
Prisão de mafioso	 cidade. Pela primeira vez forcas da ONU 	 Haià as plirneiras desde a recondução do
A polida italiana prendeu sábado. em Palermo, 	 responderam aos ataques corri uma granada de	 p-esleerrteJe.arr-BertratmdAïiattde arpoder.
Sicília, Leoluca Bagarella, um dos grandes chefões morteiro que só produz fumaça, corno advertência. 	 Votaram 35milhões de uIaJÍIaOS. (QESPA 1 01J

da Mália. Foi o mais importante leito desde a	 (OESP 1 eAô/JT 141FSP2-810k9 13) 	 141FSP2-712 "Ck9 1-VNY7?
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Reforma administrativa 	 Batalha dos juros 	 deputado Valdemar Costa Neto (PL-SP) desde
O ministro da Administração, Bresser Pereira,	 O governo poderá ser derrotado amanhã na 	 O governo Coilor. O secretário da Receita,
começa hoje uma campanha, através de	 votação do requerimento de urgência para o 	 Everardo Maciel, se disse "impressionado' com
telefonemas e reuniões com entidades da 	 projeto que regulamenta o limite dos juros em 	 os subornos. que podem chegar a USS 1 milhão
sociedade civil, ministros, governadores. entre 	 12% ao ano. A bancada governista poderá 	 por dia. Importadores denunciam que pagam RS
outros, para tentar angariar votos para a	 perder até 140 votos, o que somados aos 115 	 1 O mil aos fiscais da Receita Federal para fugir
a provarão do projeto da reforma administrativa. 	 votos da oposição serão suficientes para 	 dos impostos. (OESP 1. A5 eA7/JT 1 e 3)
a ser encaminhado ao Congresso ernagosto. 	 aprovacão do projeto. Metade da bancada do 	 Justiça social
Além dessa emenda, o governo enviará ao	 PMDB, que dá sustentação ao governo. votara
Congresso o Pronto Organizações; Sociais", que	 com a oposição. (Jorge Bastos Moreno e 	 O presidente italiano Oscar Lui Soataro

driana Vasconcelos - OG 1 e 3) 	 encontra-se hoje em Brasilia com o presidenteApermite a museus, universidades e hospitais	 Fernando Henrique Cardoso. Na pauta: as
buscarem financiamento privado (0ESPA5/JT	 reiatées comerciais entre os dois paes e
61JE 1e4106 3) 	 Só incompetente	 principalmente ajusti social brasileira. Scalfaro
Funcionalismo público	 teme mudanra	 manifestou a integrantes da delegação italiana
O projeto de reforma administrativa preparado 	 Ministro da Administração. Bresser Pereira	 seu espanto com a quantidade de arenosa
pelo governo prevê o processo seletivo como 	 pobres no Rio. "Quando a justiça social é tenda,
uma alternativa para os concursos de ingresso 	 Dinheiro público 	 há perigos para a paz". disse ele. (Sérgio Torres
no funcionalismo público Considerado simples, 	 o governo dispõe de um canal para gastos não 	

—FSP 1-8)
o projeto poderá evitar a estabilidade, já que o	 previstos no Orçamento Geral da União. São 	 Curtas
mau desempenho no cargo poderá causar 	 31 fundos vinculados a ministérios que 	 • Osenado =cá a votaras emendas de
demissão. Autarquias e fundações contratariam	 receberam no primeiro semestre de 95 R$ 5,4 	 ordem eoonrômi.arr. Hoje. em primeiro turno.
com base na CLT. O projeto ainda deverá 	 milhões. O dinheiro é usado para pagar desde 	 será votada a emenda que acaba como
recebem modificações, segundo Bresser 	 diárias de hotéis até bebidas e chicletes. O 	 morropólici dos Estados na distribuição do gás
Pereira. (OESP 1 e A41JT 1 e 6)	 deputado Augusto Carvalho (PPS-DF) vai propor 	 canalizado e na qua#a-férra a da navegação de
Investimento social	 que a Comissão de Fiscalização e Controle da	 cabotagem. (OESP A4IJT 3)
O presidente Fernando Henrique cobrou de seus 	 Câmara"fiscalize os gastos realizados por esses 	 • Os senadores estão pressionando a Mesa
ministros maior empenho na área social, onde o	 fundos". (Gustavo I<ieer— FSP 1-7)	 DieIm do Senado poraunrento salarial Eles
governo ampliará os investimentos no segundo 	 Fraude em Cumbica 	 aIam que não conseguem wwr com AS 8 mil
semestre. O governo fez um balançado 	 A Receita Federal investiga um esquema de 	 ~sais. ieduzidos a R5 5.300 com os
programa Comunidade Solidária na reunião 	 corrupção no Aeroporto Internacional de 	 descontos (10117)515 (FSP 1 e 1 -9)
ministerial de sábado e decidiu prcnzar os	 Cumbica, em Guarulhos (SP) , e deve afastar	 1 O ex-governadorpaulists LuizArrtânio F/eury
projetos de infra-estrutura e de alimentação. 	 hoje 10 funcionários de cargos comissionados.	 Filho inaugura hoje o Centro de Estudos Ano'
Serão investidos US$ 1 bilhão este ano na área Segundo denúncias, Cumbica se transformou 	 2X. em São Pauio. epromove um debate
de saneamento. (18 1 e 2)	 em uma extensão do poder político do 	 sobre descztminacão das drogas (JF 5)

GERAL

Libertado filho de deputado	 Mudanças no ensino
O estudante Jonh Mendes Reis, de 14 anos,	 O governo federal se utiliza de uma complicada
filho do deputado carioca Albano Reis, foi	 engenharia política na tentativa de impor suas
libertado no final da noite de ontem no Rio. Ele 	 teses na preparação da Lei de Diretrizes e
ficou 15 dias no cativeiro. Os sequestradores o 	 Bases da Educação (LOB) A matéria se
deixaram de olhos vendados próximo ao Hotel 	 arrasta há seis anos no Congresso. O
Monza, em frente ao autódromo Nelson Piquet. 	 Ministério da Educação pretende assegurar ao

em Jacarepaguá. Segundo a família, não houve 	 Estado alguns poderes vitais, como estabelecer
pagamento de resgate (PIanÍãoAE). o	 normas, fiscalizar e regulamentar o ensino.
empresário José Luiz Oueletti de Oliveira, dono	 (OESP 1 e A 14/JT 13)

de uma agência de turismo , e o comerciante	 Redução de professores
Ademir Pereira foram sequestrados na noite de	 O ministro da Administração. Bresser Pereira,
sábado no Ao. (OESP C31JT 1 1/JB 131019 11)	 autorizou a contratação de apenas 2.095

Rebelião em Tremembé	 professores para as universidades federais

Os detentos que se rebelaram sábado na 	
este ano. O anúncio da reforma da Previdência
provocou aposentadorias em massa nas

Penitenciaria ide Tremembé (SP) ainda 	 universidades, o que abriu 4.190 vagas, segundo
ocupavam ontem a noite o pátio interno do	 o Ministério da Educacão. A admissão dos
presídio e os pavilhões. Não há noticias de feridos 	 professores só ocorrerá em janeiro de 96. (E/lana
ou reféns. O sindicato dos agentes penitenciários, 	 LUcena - JB 1 e 4)
em greve contra a falta de segurança, divulga
hoje uma nota em que pede a saída dos dire'.ores	 Interesse dos leitores
do sistema prisional do município (0EsPc31FsP	 O primeiro encante do projeto editorial assinado

3-1 e 3-31J8 4). A polida paulista registrou pelo 	 entre o Estado e a Nationa/ Geographic Soaety
menos 20 assassinatos no violento fim de	 para a dstnbucão de reportagens das revistas

NatinaIGeographice Trave/em, editadas nos EUA.semana na cidade. (OESP C3/JT 1O/FSP provocou ontem corrida dos leitores às bancas de
331OG 1 C )	 São Paula. As vendas dos exemplares do jornal

dobraram na cidade, confirmando as previsões
NlWSla.p"r	 iniciais. (0ESP1 eAl6)
Coordenador AdalbertoW Marcondes	 CurtasEditora Mônica Paula da Sitva
Sub-editor Avelino Alvos	 e As relações entre a Igreja e o governo estão
Editores-assistentes Alexandre Falcão, 	 particularmente delicadas. As discussões
Cristina Gurniero e Renata Stuani 	 envolvem desde as dividas das
Colaboradores: Nelson Cilo, Patrícia	 universidades católicas com o INSS até a
Lara e Posângela Costa	 montagem de uma rede de estações
DTP: Roberto Santos e Sérgio Paes	 repetidoras da TVRedeviva. (Roldão Arruda
Rp Ii,n	 amNr.ia msTafln

Desocupação da Cisjordânia
O chanceler israelense Shimon Peies e o líder da
OLP, Yasser Arafat . reunidos em Gaza,
prometeram que até o dia 1 será definido o
acordo que trata da retirada das tropas israelenses
da Cisjorcãnia e as eleiçães para o Conselho
Patestino, o que vai marcar a extensão da
autonomia dos territórios ocupados na guerra de
67. Ontem, durante manifestação, soldados
israelenses mataram dois palestinos. (OESP
A91JT 141FSP2-7IJ9 51 13)

• Pele menos 1% dos harrossexuais brasileiros
paarnlesda 17adaAa
hf Is- LésblaseGarysno ,q'o rido
asaimeir acu d*téoperrrrte a lamisr e23% não
usam con-rsirtra A pesogsa aiwi4iüpeseoas.
(OESP A16IJT 12/FSP 1 e 3-1JJB
14/OG 12)

• O Fluminense verr.esi ontem o Fiam erpo (3 a 2)
mv macar7ã e conqsistcu o elule ra'sicc C
taióisdapartrda foram Renato Gaídio e Asflat.
Em São Pavio. Coririthra'is2x2 Santos e
Pcilugesa3x0Urão São João. (OESP1 e
E51JT1.1Be5/FSP1 e4-8/GM1IJB1.Espi
e3a12/OG1,Espl a13e16)

COLUNAS

Quebra-cabeça
Llrra das g'andesprenaipeçx5es do gaemo agora.
corno tem caro ria rainião ministerial, é errcrrt ra' a
fórmula que permita aileraro cabulo da 71? sem que
Isto prejúdiqueosatratvos do çoupanca, (Pan&IFSP)

A história continua
Novo escâidaio na área da saúde. Pele menos
USS 50 milhões foram destrados do Fundo
Nadonalde Saúde, no final do ano passado.
segundo relatórios do próprio ministéric. Empresas
de materiais hospitalares usaram notas frias e
abusaram do superfaturamento. Um restrito grupo
se beneficiou da comnipcão. (JB 1 e Informe JB)

Srs. Assinantes
Probmaa com transmissão do boletim,

aparelho de fax e alteração cadastral nevem
ser comunicados ao nosso setor de

ATEM)IMENTO AO CUENTE
0800 111 666

Hortelo de funcionamento: 7h00 às 17h00
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acomissões

Com quase 50% da obra
concluída, os trabalhos de
construção da Hidrelétrica
de Miranda estão em ritmo
normal, com o pagamento
dos fornecedores em dia e
recursos para sua conclusão
garantidos. Foi o que infor-
mou o assessor da Diretoria
de Projetos e Construções
da Cemig, Rubens Gonçal-
ves Andère, ao participar, na
última quinta-feira, da reu-
nião da Comissão de Política
Energética, Hídrica e
Minerária.

As obras foram iniciadas
em abril de 90 e a proposta
original era de que Miranda
fosse tocada com recursos
próprios. "Mas os investi-
mentos na Usina de Nova
Ponte, prioritária até para ga-
rantir o aproveitamento de
Miranda, acabaram absor-
vendo a capacidade de in-
vestimento da companhia e

Questionado pelo depu-
tado Ilrani Barbosa (PSD)
sobre os riscos de compro-
metimento de andamento
da obra, em função da situa-
ção concordatária da empre-
sa Tratex, o assessor Rubens
Andère esclareceu que o
contrato da Cemig com o
Consórcio prevê a responsa-
bilidade solidária. "Hoje o
andamento da obra está nor-
mal - disse ele - e, se, futu-
ramente, surgir algum pro-
blema, os sócios do consór-

a obra sofreu paralisações no
período", explicou Andère.

Em 91, através de um
acordo com a Eletrobrás, foi
garantida uma participação da
ho/ding estatal no financia-
mento de 70% das obras ci-
vis. Um segundo acordo foi
firmado com empresas argen-
tinas para o financiamento
de 85% dos investimentos em
equipamentos eletro-mecâ-
nicos, como restante do cus-
toda obra sendo bancado pela
Cemig.

Segundo Andère, a Usina
de Miranda representa um
investimento de US$600 mi-
lhões, sendo que US$92 mi-
lhões são a parcela da
Eletrobrás e US$90 milhões,
o acordo com a Argentina.
Até maio, US$ 280 milhões
do total do investimento já
haviam sido realizados, res-
tando a realizar US$ 326
milhões.

cio são responsáveis pela con-
clusão da obra".

O deputado Irani Barbo-
sa questionou ainda o acordo
com a empresa argentina
para o fornecimento de equi-
pamentos. "Se essa empresa
tiver algum problema no fu-
turo ou mesmo o seu país, a
manutenção destes equipa-
mentos poderá ficar compro-
metida?", perguntou ele. O
assessor explicou que a
Cemig é muito conservadora
nos seus negócios e todo con-

Antecipação

O cronograma de fun-
cionamento da Usina
Hidrelétrica de Miranda
está sendo reanalisado e
deverá ser antecipado
para dezembro de 1997,

capacidade de geração de
energia de 390
megawatts. Andère ex-
plicou que as obras estão
sendo realizadas por um
consórcio formado pelas
empresas Queiróz
Galvão e Tratex,
reponsáveis, respectiva-
mente, por 70% e 30%
dos trabalhos.

trato é analisado com muita
profundidade. A empresa em
questão é tradicional no mer-
cado mundial e os riscos
conjunturais são
imprevisíveis em relação a
qualquer fornecedor. De
qualquer forma, o assessor
explicou que fornecedores
nacionais poderiam ser acio-
nados. A reunião foi presidi-
da pelo deputado Anivaldo
Coelho (PT) e teve ainda a
participação do deputado
Paulo Piau (PFL).

Tribunal
A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária
aprovou, na última quinta-
feira, parecer favorável aos

seguintes projetos: PL 94195,
do deputado Raul Lima Neto
(sem partido), que declara de

proteção ambiental áreas de
interesse ecológico situadas na

Bacia Hidrográfica do Rio
Pandeiros; PL 11195, do

deputado Ronaldo
Vasconcellos (PL), que

autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de
Santa Cruz do Escalvado; PL

251195, do governador do
Estado, que autoriza o Poder

Executivo a doar imóvel ao
Município de Jacinto, com a

subemenda n° 1 à emenda n° 1 -
e as emendas 2 e 3 da

Comissão de Administração
Pública, e pela

prejudicialidade da emenda n°
1 da Comissão de Constituição

e Justiça e Ofício 2195, do
Tribunal de Contas, que

encaminha o relatório
contendo as contas do

Tribunal relativas ao exercício
de 1994. O requerimento 1981
95, que dispensa a apreciação

do Plenário, foi rejeitado. A
proposição, do deputado Gil

Pereira (PP), solicitava o
adiamento da fiscalização da

Receita no município de
Francisco Sá. Participaram da
reunião os deputados Romeu

Queiroz (PTB), que a presidiu,
Geraldo Rezende (PMDB),

Alencar da Silveira Júnior
(PDT), Djalma Diniz (PFL),

Cleuber Carneiro (PFL), Elbe
Brandão (PDT) e João Leite

(PSDB)

Obras de Miranda têm ritmo

normal e recursos garantidos

Assessor da Cemig responde

questionamentos de deputados
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ARGENTINA	 CONSUMIDORES
Direito	 CARROS> i 
regulamentado
O Mereosul mostra avan- Brasil em vantagem

- • no campo dos direi- A balança comercial entre Brasil e Argentina no
tos dos consumidores, setor automobilístico é favorável ao País. Volks e
Em 30 dias, sai no O/á no Ford exportaram juntas para a Argentina, em 94,

iaaJda União um reg u- um total de USS 4351 milhões, entre veículos e
lamento do Instituto Na- autopeças. No sentido inverso, os negócios ficaram
monal de Metrologia (In- em USS 336,24 milhões, O superávit brasileiro foi
metro) que define 	 de USS 98,86 milhões. (JT9)critérios para exames de

peses e medidas dos produtos que estão no mer-
cado. Com a nova regra, acertada pelos pases do PESQUISA
Mercosul, os produtos vão ser submetidos a dag- Trabalho no Mercosulnosticos individuais. Quem estiver fora da lei sairá
do mercado, (QESPBB)	 O número de executivos que querem trabalhar rio-

Mercosul aumentou 32%. A pesquisa foi feita pela
Manager Assessora em Rec ursos Humanos, AMERCADO FiNANCEIRO 	
empresa detectou também orandes dif.rnr'..

Efeito gangorra
Um novo tipo de efeito agita o mercado financeiro
É o efeito gangorra. A expressão foi criada pelo
vice-presidente do Citibank, Cássio Casseb Lima.
Toda vez que o Brasil preserva sua balança comer-
dai, a Argentina sai prejudicada, ou vice-versa.
(FSP2-4)

Comportamento dos investidores
O mercado financeiro logo sentirá o efeito e as
Bolsas de Valores devem ser afetadas. Quando o
Brasil preservar sua balança, o investidor estran-
geiro comprará papéis brasileiros e venderá os
argentinos. Isso aconteceu na última sexta-feira,
quando os títulos da divida externa brasileira reagi-
ram no mercado internacional e empurraram os da
Argentina para baixo. Duas medidas recentes do
Brasil comprometeram as exportações do paisvizi-
nho: cotas para exportação de carros e mudança
na banda cambial. FSP2-4)

iq-ueroa, o pais não
pode conviver com 1.3 milhão de desocupados 	 Banda cambial
por muito tempo. A retracão das vendas chegou 	 A mudança da banda cambial no Brasil refletiua 30 só este ano, o que já se fez sentir na	 negativamente nos titules da dívida argentina sex-producão. (OESP 8?)	 ta-feira. Os investidoras internacioras estão preo-

cupados. Eles querem saber, segundo FranciscoNJWSP,zpr MERCOSUL	
Gros, atual diretor do banco Morgan Stanley, emEditor: AdabertoWodiannrMcons 	 Nova York (EUA), se a Argentina vai cumprir asSubeitjiser: Avelino Alvas	 metas acertadas com o FMI e qual será a saídaQperecõo DTP:. Roberto Catos dos Samos .' 	 para o impasse no caso das cotas de importaçãoReafiZaCãO:.AGENCIA ESTADO 	 1	 de carros determinada pelo Brasil. (GM 82)
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ingreaienies recessivos
Queda na aweCadacãotribii-tána. retração nas
vendas e tara de credito interno Esses'três
ingredientes arrieasarn a Argentina, cuja economia
passa pela fase mais difil desde o plano de
estabilização econôrnoa. implantado em abril de
91. (OESPB7)

Déficit fiscal
O pais teve de enfrentar uma fuga do capital
externo de pelo menos USS 8.5 bilhões desde a
crise mexicana em dezembro passado. O
episódio levou ao enxugamento da liquidez e fez
com que o crédito interno sumisse. Aelevacõo
do IVA de 18% para 21% em abril não resolveu
o déficit fiscal do governo A arrecadao
tributária de miam lei de USS 3.950 bilhões. 5.9%
abaixo do pactuado como FMI (OESPB7)

Acordo com o FMI
As metas prometidas ao FMI em 94 estão
ameaçadas. O organismo deu crédito de USS
2,7 bilhões ao passem troca de um superávit de
USS 1,05 bilhão até o final deste mês. sem
contar com o obtido com as pnvatizaes. e de
USS 6 bilhões até dezembro. (0ESPB7)

Saldo da balanca
A recuperao da balanoa comercial não trouxe
alivio aos governantes argentinos. Nos cinco
prmeiros meses do ano o déficit caiu 90% em
relação ao mesmo período de 94. Até maio, o
saldo era de USS 385 milhões As exportações
de laneiro a maio aumentaram 48L As
exportacões recuaram 1.9:'. com um volume de
negócios de USS 8.25 bilhões (0ESPB7)

Desemprego e comércio
O desemprego tira o sono de quatro entre dez
argentinos segundo urna recente pesquisa.
Pulou de 12% para 14% co populacão
economoamente ativa. Para o ministro do
T kik	 N	 -.-

laicas. governamentais, sindicais e empresariais
nos países do bloco.

Algumas diferenças
As maiores diferenças são encontradas na jornada
de trabalho, encargos sociais, gratificações por fé-
nas, indenizacões e direito de greve. No Brasil, por
easrriplo. um executivo que se case tem três dias
de licença remunerada. Na Argentina são dez. A
banca maternidade no Paraguai e Uruguai é de 84
dias e no Brasil, 120.

Mercado promissor
Dados da embaixada brasileira em Buenos Aires
mostram que ba 132 pequenas e miercempresas
brasileiras na Argentina. Destas. B1 % optaram por
parcenas e acordos de complementação. 37% fize-
ram um novo investimento ou aquisição e 5 opta-
ram por foint-venture

EVENTO

Perfil do bloco
O Bureau de Consultores Independentes realiza
amanhã o seminário Como fazer Negócios no
Mercosul: uma abordagem prática. Será das 9h
às 17h no Hotel Pari 	 Rua Augusta.
778 (SP). Informações e insa-icões. (011)
251-1306 ou 283-4099. Especialistas abordarão o
tratado do Mercosul, o perfil dos países
envolvidos, os aspectos legais da integracão e
solucão de conflitos

uJP

AGENCIA
ESTADO
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Central de Pagamentos será
transferida em dezoito meses
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Lei deDiretrí*zes Orçamentárias
começa a tramitar esta semana

equilíbrio das contas do setor
público, promoção de ações
estruturantes nas áreas de ci-
ência e tecnologia, moderni-
zação do Estado, educação,
aproveitamento de recursos

Acordo de Li,
regula análise

Ruralminas
Outro projeto aprovado foi o
PL 250195, do governador do
Estado, que autoriza a
Fundação Rural Mineira -
Colonização e
Desenvolvimento Agrário
(Rurahnjnas) a doar imóvel ao
município de Jaíba. A matéria
foi analisada em l' turno

Ano Legislativo
O Plenário rejeitou a Proposta
de Emenda à Constituição 31
95, do deputado Ronaldo
Vasconcelios (PL), que dá nova
redação ao capur do art.53 da
Constituição Estadual. Ela
estabelece que a Assembléia se
reunirá, ordinariamente, de 1°
de fevereiro a 30 de junho e de
1° de agosto a 31 de dezembro

Requerimento
encaminhado
• do deputado Paulo Piau
(PFL), solicitando a criação de
uma Comissão Especial que
venha criar melhores condições
de comunicação em Minas
Gerais. O requerimento foi
encaminhado à Comissão de
Administração Pública

Comunicação
• do deputado Geraldo
Santanna, informando sobre
sua eleição para a liderança do
PMDB

Cinto de segurança
Também aprovado o PL 21195,
do deputado Ronaldo
Vasconceilos (PL), que
estabelece a obrigatoriedade do
uso do cinto de segurança nos
veículos automotores do
transporte coletivo
intermunicipal. O projeto,
aprovado em 1° turno na forma
do substitutivo n° 1, determina
que a concessão ou a renovação
dos contratos para exploração do
transporte intermunicipal ficará
condicionada à adaptação dos
veículos ao disposto na lei. As
empresas deverão afixar, nos
veículos, mensagens
informando sobre a existência
do cinto nas poltronas e da
obrigação de seu uso. O
descumprimento da lei sujeitará
o dono do veículo a multa e
rescisão do contrato de
concessão

Foi aprovado, em 2° turno,
na reunião extraordinária da
manhã da última quinta-feira, o
PL 219195, do governador, que
transfere a Superintendência
Central de Pagamento de Pes-
soal da Secretaria da Fazenda
para a Secretaria de Recursos
Humanos. O projeto estabele-
ce que a transferência definiti-
va se dará em até 18 meses, a
partir da publicação da lei, e
que os cargos de provimento

O Plenário aprovou, na úl-
tima quinta-feira à tarde, em
2° turno, o PL 54/95, do depu-
tadoCarlos Pimenta(PL), que
dispõe sobre a implementação
de medidas necessárias à pre-
venção e ao tratamento do
câncer de mama e do câncer
ginecológico. A matéria foi
aprovada na forma do vencido
em 1° turno.

De acordo com o projeto,
o Estado deve assegurar trata-

Nota fiscal
Foi aprovado, em 20 turno, na

forma do vencido, o PL 78195, do
deputado Paulo Pettersen (PP),
que dispõe sobre a permuta de
nota fiscal por ingressos para
evento esportivo, artístico e cul-
tural. O projeto pretende assegu-
rar ao portador de nota fiscal de
venda direta ao consumidor ou
cupom de caixa a sua permuta
por ingresso para evento esporti-
vo, artístico ou cultural em esta-
belecimentos como estádios, te-
atros ou espaços culturais per-
tencentes à administração públi-
ca direta ou indireta do Estado. O
valor das trocas realizadas será
igualmente deduzido da quota
de participação do Estado nas
bilheterias

em comissão da Secretaria da
Fazenda, lotados na Superin-
tendência transferida, serão
relotados e identificados, por
decreto. O projeto foi aprovado
com a emenda n° 1, do deputa-
do Dinis Pinheiro (PSD). A
emenda estabelece que a esca-
la de pagamento dos servidores
da Região Metropolitana de BH
se dará na mesma época que a
dos servidores da Capital.
Extinção - Com a aprovação

mento cirúrgico curativo à pa-
ciente que vier a ser submeti-
da a mastectomia ou a qual-
quer outra cirurgia mutuante;
efetuar acompanhamento psi-
cológico, fisioterápico e assis-
tência social a todas as pacien-
tes; empreender ações pre-
ventivas, que compreendam
exames preventivos de roti-
na, laboratoriais e comple-
mentares que forem neces-
sários.

da matéria, ficam extintas 12
Divisões de Pagamento de Pes-
soal, integrantes da estrutura
orgânica das Superintendênci-
as Regionais da Fazenda, bem
como 12 cargos de supervisor-
III, código CH-03. Cria 12 Di-
retorias Regionais de Pagamen-
to de Pessoal subordinadas téc-
nica e administrativamente à
Superintendência Central de
Pagamento, símbolo S-03, de
recrutamento limitado.

Para cumprir o que manda
a lei, o Estado deverá estabe-
lecer as medidas necessárias
para que o atendimento seja
prestado, prioritariamente, em
unidades já integrantes do
SUS. As despesas decorren-
tes da aplicação da lei serão
cobertas por recursos orça-
mentários, transferência de
recursos mediantes convêni-
os federais, doações, entre
outras.

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) começará a
seranalisada pelaAlemga par-
tir desta quarta-feira (28), com
a reunião da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária, marcada as 14h30.
Novas reuniões estão
agendadas para a quinta-feira
(29), às 10 e às 15 horas. Foram
enviadas, até o último dia 2-
data-limite para apresentação
de emendas ao projeto da
LDO -,25 emendas. O relator
da matéria, que tramita em
turno único, é o deputado
Romeu Queiroz (PTB).

O projeto de lei que trata
da LDO é  234/95, que esta-
belece as diretrizes para o Or-
çamento Fiscal e de Investi-
mento nas Empresas contro-
ladas pelo Estado para o exer-
cício de %. Ele determina
normas gerais de procedimen-
to para a elaboração da pro-
posta orçamentária para % -
com ênfase à manutenção do

O Plenário aprovou, na
tarde da última quinta-feira,
em 1° turno, o PL 11195, do
Tribunal de Justiça, que dis-
põe sobre a criação de cargos
nos quadros das Secretarias
dos Tribunais de Justiça e
de Alçada. O projeto, apro-
vado com várias emendas,
cria 25 cargos de assistente
especializado, 45 de assessor
judiciário e um de coordena-
dor de área. Ele foi aprovado
com as emendas nos 1,2,3,7 e
8 (na forma da subemenda
n°1). Foram rejeitadas as

emendas nos 4,5,6 e 9.
Entre as emendas apro-

vadas, destaca-se a n° 7, que
assegura o direito à estabili-
dade no serviço público aos
servidores oriundos da ex-
tinta Processamento de Da-
dos de Minas Gerais
(Probam), absorvidos na for-
ma da Lei 10.470, de 91 -
relativa aos funcionários da
Minascaixa. Muitos desses
servidores encontram-se
lotados, hoje, no Tribunal
de Justiça de Minas Gerais.
Outras emendas aprovadas

hídricos nas regiões Norte e
Jequi-tinhonha e eixos viári-
os, descentralização adminis-
trativa. A Assembléia não en-
trará em recesso, enquanto não
votar o projeto.

anças
projetos
acordo, estão relaci-
os dois deputados

os de cada uma das

criam dois cargos de portei-
ro-zelador no Fórum Men-
des Pimentel, em Barbacena,
e transferem da Comarca de
Entre Rios de Minas para a
de Conselheiro Lafaiete o
município de Casa Grande.

Uma emenda rejeitada tra-
tava da conversão, em espé-
cie, de férias individuais não
gozadas, na magistratura esta-
dual. A justificativa para a re-
jeição é que o direito às férias
é considerado indisponível, ou
seja, não pode ser recusado
pelo destinatário.

Pareceres
aprovados

• da Comissão de Justiça, sobre
a constitucionalidade dos PLs

35195 e 48195, do deputado
José Bonifácio (PTB), que
dispõem, respectivamente,

sobre readmissão de servidores
das entidades de economia

mista do Estado e sobre a
criação de unidades de ensino

superior. A Comissão de
Justiça concluiu pela

inconstitucionalidade dos dois
projetos

Requerimentos
aprovados

• n°320/95, da Comissão de
Educação, pedindo

informações ao governador do
Estado sobre o patrocínio, pela

administração pública, de
entidades relacionadas a clubes

de futebol, grupos de teatro e
organizações assemelhadas,
bem como esclarecimentos

atinentes aos critérios
adotados. O requerimento foi
aprovado com a emenda n° 1,

da Mesa
• n'321195, do deputado Ivo

José (PT), solicitando ao
diretor-geral do DER as

informações que menciona,
referentes às condições de

trânsito da estrada que
interliga os municípios de

Congonhas do Norte e
Conceição do Mato Dentro,

em virtude da ocorrência,
neste trecho, de trágico

acidente com ônibus da viação
Serro, no último mês de abril,
causando a morte de dezenas

de pessoas
• do deputado Kemil Kumaira

(PMDB), solicitando ao
Ministério da Saúde que libere

recursos para suprir as
necessidades emergenciais do

Hospital São Vicente de Paulo,
em Itambacuri

• do deputado Ronaldo
Vasconcellos (PL), solicitando

o desarquivamento do PL
2.250/94

Aprovadas medidas de prevenção
e tratamento do câncer de mama

Compensação tributária
Também aprovado, em 1° 114 da arrecadação do ICMS des-

turno, o PL 27195, do deputado tinada aos municípios mineiros—
Ronaldo Vasconcelios (PL), que incluída a parcela relativa ao IPI,
dispõe sobre o repasse de recur- repassada pela União. Esse re-
sos tributários compensatórios passe, correspondente a 1% da
aos municípios que abriguem em quota total do ICMS e do IPI
seu território unidade de conser- 	 destinada aos municípios, segui-
vação ambiental. A matéria foi 	 rá critérios a serem estabelecidos
aprovada com as emendas n o

s na regulamentação da lei.
1,2,3 e 4. O projeto privilegia O projeto determina, ainda,
tendência já implantada em ai- a criação de um cadastro estadual
guns estados de se proporciona- de municípios queabriguem uni-
rem estímulos e benefícios fi- dades de conservação. As emen-
nanceiros aos municípios que das aprovadas promovem a ade-
arcam com os custos da preserva- quação do texto e relacionam
ção ambiental.	 explicitamente as categorias de

De acordo cora o projeto, unidade de conservação que ser-
serão destinados, aos municípios virão como parâmetros para os
que abriguem as unidades de benefícios da lei, entre outros
conservação ambiental, 4% de pontos.

A Presidência leu, na iil-
na quintzi-fdra, as delibe- onad•
2ões de uni Acordo de Li- mcm
ranças tendo Cm vista a comi:
.rnitaçãodos projetos que que t

mento para %. O objetivo é Financeira. Eles só poderão
facilitar a análise da LDO e votar as matérias que dizem
agilizar o processo de vota- respeito às comissões das
ção pelas comissões técni- quais fazem parte. O acordo
cas. Ele também preenche também estabelece que, na
lacunas do Regimento In- ausência de um dos mcm-
temo sobre os critérios de bros relacionados, o líder de
escolha dos parlamentares bancada ou de bloco parla-
que têm direito a voto do- mentar poderá indicar ao
rante a fase de debates na presidente da Comissão de
 r:

Financeira.	 ibstituto

Aprovado projeto que cria cargos
nos Tiibunais de Justiça e de Alçada
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A Assembléia sediou, na
última sexta-feira, a instala-
ção da Subcomissão Especi-
al das Micro, Pequenas e
Médias Empresas, integran-
te da Comissão de Econo-
mia, Indústria e Comércio
da Câmara dos Deputados.
A instalação aconteceu em
Minas porque o autor da pro-
posta de criação da
Subcomissão foi o deputado
federal mineiro Antônio do
Valle (PMDB).

O objetivo da
Subcomissão é dar tratamen-
to preferencial, na Câmara
dos Deputados, aos assun-
tos relacionados às micro,
pequenas e médias empre-
sas, como propor alterações
no texto constitucional e na
legislação ordinária, para dar
uma nova dimensão a essas
empresas, gerando oportu-
nidades de emprego.

Depoimento - De acordo
com o deputado Antônio do
ValIe, o desenvolvimento in-
dustrial das últimas décadas
não teve condições de propi-
ciar um crescimento auto-
sustentado com força sufici-
ente para romper os bolsões
de pobreza e de atraso
tecnológico no País. "Existe
atualmente, ao lado de um
segmento moderno da eco-
nomia, um grande contin-
gente de mão-de-obra de
baixíssima produtividade e
com salários que não permi-
tem a sobrevivência com
padrões mínimos de decên-
cia", afirmou.

Na avaliação do parla-
mentar, a situação não é mais
dramática pelo fato de as
micro e pequenas empresas

estarem funcionando como
grandes absorvedoras de
mão-de-obra, empregando
70% dos trabalhadores na
indústria e nos serviços, em-
bora só participem com 20%
do Produto Interno Bruto
(PIB). Ele argumentou, ao
propor a criação da

A cerimônia de instala-
ção da Subcomissão foi pre-
sidida pelo deputado fede-
ral Pauderney Avelino, pre-
sidente da Comissão de Eco-
nomia, Indústria e Comér-
cio da Câmara dos Deputa-
dos. O presidente da Assem-
bléia, deputado Agostinho
Patrús (PTB), foi represen-
tado pelo 10 vice-presiden-
te, deputado Wanderley
Ávila (PSDB). Já  governa-
dor Eduardo Azeredo foi re-
presentado pelo secretário de
Assuntos Municipais, depu-
tado José Militão.

Participaram do evento,
entre outros, o senador
Arlindo Porto (MG);o depu-

Subcomissão, que a contribui-
ção destas empresas é bem
maior do que as estatísticas
revelam, por existir um seg-
mento ponderável de
microempresas que funciona
na economia informal, "tal-
vez pela ausência de legisla-
ção de apoio e fomento".

tado federal Herculano
Anghinetti (MG), 1° vice-
presidente da Subcomissão;
o secretário de Indústria e
Comércio de Minas,
Reginaldo Arcuri; o presi-
dente nacional do Sebrae,
Mauro Durante; o presiden-
te do Conselho dos Direto-
res Lojistas de Minas Ge-
rais, Sebastião Mauro
Figueiredo Silva; o presiden-
te da Associação Mineiro da
Micro e Pequena Empresa,
Ildel de Oliveira Santos; além
de deputados estaduais e fe-
derais e de representantes
do Ministério da Indústria e
Comércio e da Prefeitura de
Belo Horizonte.

Sa1rios
O deputado Raul Lima Neto (sem
partido) encaminhou à Mesa
requerimento para apurar o que está
ocorrendo nas empresas de
terceirização da Casa que, segundo
ele, pagam salários vergonhosos. Ele
ressaltou que uma ascensorista com
10 anos de trabalho recebe R$ 70—
menos que um salário mínimo. Para
ele, o país não se desenvolve
enquanto não se criar uma política
para aumentar o poder aquisitivo do
trabalhador. O deputado falou, ainda,
que, durante a Audiência Pública de
Pirapora, teve conhecimento de que
o funcionalismo daquela cidade não
recebe pagamento há cinco meses.
Ele questionou a atuação do
promotor de Justiça, que não entra
com uma ação contra o prefeito. Raul
Lima Neto disse, também, que já
está na hora de começarmos a
valorizar a mão-de-obra do
trabalhador. Segundo ele, os
deputados têm poder de fiscalizar,
denunciar as injustiças das
sociedades e de outros Poderes,

A palestra do ex-presiden-
te da Fundação João Pinhei-
ro, Luís Aureliano Gama de
Andrade, marcou, na última
sexta-feira, o encerramento
do segundo módulo do curso
"O Poder Legislativo no Bra-
sil Contemporâneo", sobre
Sociologia e Política. Luís
Aureliano fez uma análise da
situação atual do Brasil. Para
ele, o país tem três desafios a
enfrentar. O primeiro é que a
democracia moderna não per-
mite mais que haja desigual-
dades sociais muito acentua-

podendo assim corrigir a gritante
impunidade no país.

Desgaste
O deputado Gilmar Machado (PT)
falou sobre o desgaste que os
trabalhadores e as organizações que
os representam estão sofrendo. Ele
disse que o governo federal está
querendo acabar com as organizações
que se colocam na oposição.
Lamentou essa atitude, justificando
que, para o exercício da democracia,
é preciso que tanto o lado favorável
quanto a oposição tenham direito de
se manifestar, caso contrário o que
prevalece é a ditadura. O deputado
falou que, a exemplo do que
aconteceu com os petroleiros, a CUT
está sendo impedida de fazer
qualquer manifestação contra as
medidas econômicas do governo. Ele
também cobrou investigações sérias,
com o acompanhamento da Casa, dos
atentados à bomba que aconteceram
em BH. Em nome da bancada do
PT, o deputado manifestou apoio à
nota oficial da CUT, publicada no dia

das. É preciso haver a reto-
mada do crescimento com
redistribuição de renda. O se-
gundo desafio é a reforma do
Estado. "Não podemos cair
na tentação do Estado míni-
mo, nem manter como está.
E preciso buscar o equilíbrio
entre as funções clássicas e as
de regulamentação da eco-
nomia", observou. O terceiro
desafio é a institucionalização
da economia de mercado. Se-
gundo ele, o Estado brasilei-
ro vai ter que criar a competi-
ção, abrindo gradualmente a

21 e lida por ele, e espera que a
justiça seja cumprida com relação aos
atentados. O deputado disse ainda
que o desgaste não vai impedir que
os trabalhadores continuem lutando a
favor de seus direitos.

Homenagem
O deputado Carlos Pimenta (PL)
homenageou o deputado federal
Humberto Souto, que foi escolhido
para ocupar o cargo de ministro do
Tribunal de Contas da União. "No
seu quinto mandato, Humberto
Souto foi coerente com a frente
liberal e responsável pelas inúmeras
obras na região do Norte de Minas",
afirmou. Carlos Pimenta destacou a
ação política do parlamentar, tanto na
área de saúde quanto de educação, na
cidade de Montes Claros. Através da
sua influência, conseguiu junto ao
governo Federal recursos para a
Unimontes. Carlos Pimenta afirmou
que o deputado deixa um vazio numa
região que carece de apoio
quantitativo no Congresso Nacional e
pede que continue apoiando o Norte
de Minas nesta nova etapa política.

economia e
protegendo
algumas
áreas para
que não haja
desempre-
go. Ao mes-
mo tempo,
terá que
considerar
as mudan-
ças no qua-
dro internacional, em que os
países estão, cada vez mais,
com as economias inte-
gradas.

8	 ai informa — segunda-feira

.plenário

Instalada Subcomissao da
Câmara dos Deputados

Senador e representantes de
entidades participam do evento

.painel

Palestra aponta desafios do país

.. .. se e e •. õe ....se . . .. ... . .... ... . e e•se eõi

Projeto do governador reduz
ICMS sobre óleo diesel

	

A Assembléia recebeu mensagem do	 abrandar, na forma a ser prevista em

	

governador do Estado encaminhando 	 regulamento, a carga tributária sobre
o PL 380195, que reduz a alíquota atividades que influem diretamente no

	

incidente sobre operações internas	 desenvolvimento da economia do

	

com óleo diesel e nas prestações de 	 Estado. O projeto pretende, ainda,

	

serviço de transporte de passageiros. 	 conter a evolução do valor da Unidade

	

O projeto modifica a Lei 6.763, de	 Padrão Fiscal de Minas Gerais

	

26112175, e dá outras providências. 	 (UPFMG), flexibilizando a regra

	

Segundo a mensagem, o projeto vai 	 prescrita no artigo 224 da lei 6.763.



Presidente participou do Congresso Mineiro de Municípios,
no Minascentro, e ministrou palestra

10	 ai informa - quinta-feira

'ão sugerir
emancipaçõesmudanças

O presidente da Assem-
bléia, deputado Agostinho
Patrús (PTB), afirmou, na últi-
ma quinta-feira, ao participar
de debate no XII Congresso
Mineiro de Municípios, no
Minascentro, que os prefeitos,
através da entidade, poderão
propor ao Legislativo alterações
nos critérios de emancipação
de municípios. Ele ressaltou
que a Assembléia tem tempo
"não para mudara lei profunda-
mente", mas para fazer algu-
mas modificações antes que seja
efetivada a criação de novas ci-
dades.

Na palestra que proferiu so-
bre "A Assembléia Legislativa
e sua Parceria com os Municípi-
os", o presidente fez uma breve
análise do Legislativo brasilei-
ro na segunda metade deste sé-
culo. Afirmou que, após a Cons-

•programação
TV - CAPITAL
Tema: Emancipação de
distritos
Entrevistas:João Batista de
Oliveira (PSB), Manoel
Borges, prefeito de
Paracatu; Inês Santos,
prefeita de Bom Jesus do
Amparo; deputado Geraldo
Rezende (PMDB), deputado
José Henrique (PMDB),
presidente da Comissão de
Assuntos Municipais;
deputado Agostinho Patrús,
presidente da Assembléia.

(Globo 13h13min;
Alterosa 1 3h25min;
Record 1 8h30min;
Manchete
1 9h3Omin; Bandei-
rantes 1 8h37min e
TV	 Minas
1 ghOOmin)

TV - INTERIOR
Tema: Passo a Passo
Entrevistas:deputado
Rêmolo Aloise (PMDB), 1
secretário da Assembléia;
Neusa Pampolini, Gerente

tituinte mineira, em 1989, aAs-
sembléia se preocupou com um
movo modelo de prática parla-
mentar que pudesse conciliar a
instituição com o povo, restau-
rar-lhe a credibilidade e resta-
belecer-lhe o status de sujeito

da Escola do Legislativo;
deputado Agostinho Patrús,
presidente da Assembléia.

(Globo Juiz de Fora
1 2h54min; TV Tri-
ângulo Uberlândia
1 2h58min; TV Sul
de Minas Varginha
12h54min; TV Les-
te Governador
Valadares
1 2h54min; TV Mon-
tes	 Claros
12h54min;	 TV
Pontal ltuiutaba
12h54min; TV
Jaguara Araxá
12h54min); TV Re-
gional Uberaba
12h, TV Paranaíba
Uberlândia
18h50min e TV
Tiradentes Juiz de

-	 Fora 1 8h50min)
RADIO
Tema: Passo a Passo
Entrevistas: deputado
Rêmolo Aloise (PMDB), l
secretário da Assembléia;

destacado no processo
decisório. "Numa atitude ousa-
da e pioneira, apostamos na
parceria com a sociedade como
estratégia para renovar a face
do Legislativo estadual", con-
cluiu.

Neusa Pampolini, Gerente
da Escola do Legislativo;
deputado Agostinho Patrús,
presidente da Assembléia.

(Altaneira (FM) 20
horas; Alvorada
(FM) 20h45min;
América (AM)
11h40min; Antena-
1 (FM) 7 horas; Ata-
laia (AM) 20 horas;
BH (FM) 7 horas;
Capital	 (AM)
1 8h55min; Cidade
(FM) 20h30min;
Cultura (AM) 21
horas; Dei Rey (FM)
8 horas; Extra (FM)
7horas; Globo (AM)
19 horas; Guarani
(AM) 9 horas;
Guarani (FM)
20h30min; Itatiaia
(AM) 21 horas; In-
confidência (AM)
em 3 horários:
8h30min, 1 2h58min
e 23h27min;
Transamérica (FM)
7horas e Líder (FM)
20 horas)
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