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IMA 
O lllperintendente da Receita 
IDdual, Paulier Soares Brandão, 
~u hoje o secretário de 

·~(.~,, .. ,.,. 

IDdo da Fazenda, João Heraldo 
liDa, na Comissão de Agropecuária 
e Polkica Rural. Ele e o presidente 
elo JMA, Antônio Cândido Martins 
Jlorses, ao lado do d ireto r-secretário 
da faemg, Roberto Simões, vão 
dilcutir com os parlamentres o valor 
da tiXll para emissão de certificado 
de vacin:lção em favor do IMA, 
Iluda pela Lei 10.847, de 3/ 8/ 92. Às 
10 horas, no Plenarinho li 

Credireal 
A Comissão de Fiscalização 
financeira e Orçamentária d iscute 
hoJe, em audiência pública, o 
processo de privatização do 
Credireal , especialmente quanto à 
aJnstiruição de reserva técnica na 
aposentadoria móvel vitalícia 
prevista no artigo 3° da Lei 11.967, 
de 1° de novembro de 1995. A 
reunião será às 9h30min , no 
Audkório, com a presença do 
teaetírio de Estado da Fazenda, 
)oào Heraldo Lima; do presidente 
do Banco de Crédito Real , José 
Afonso Bicalho Beltrão; e de 
representantes de entidades 
sindicais, de trabalhadores e 
aposentados 
CPI 
A CPI da "Máfia do Carvão " ouve 
hoje o representante do IEF no mu-
nicípio de Coração de Jesus, Carlos 
Augusto Silva e o d ireto r técnico do 
lnst•ruto de Pesos e Medidas de 
Belo Horizonte , Waldir Macedo. Às 
I S horas, no Plenarinho III 
Trânsito 
Integrantes da Comissão de Direitos 
c Gar:mtias Fundamentais , p residida 
pelo deputado João Leite (PSDB) 
foram ontem a Pedro Leopoldo par:a 
d1scutir a necess idade de reparos no 
km51 da BR-424 e a viabilidade da 
implantação da Comissão 
Comunitária de Segurança no 
Trfmsito naquele município. O 
encontro foi realizado no Sindicato 
dos Trabalhadores na Construção 
de Pedro Leopoldo e Matozinhos 
Curso 
A Comissão de Higiene e Segurança 
do Trabalho realiza hoje e amanhã 
curso sobre a importância do uso 
de equipamentos de proteção 
individual. O curso é destinado a 25 
servidores da gráfica e do xerox e 
será ministrado na Escola do 
Legislativo das 8h30min às 12 ho r:as 

1:1 9horas 
• Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário) 
• Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (Pienarinho 11)- discussão 

. @B•fj'l e v~ta_ção de parecer de 1° _turno sobre o PL 4_78/95, do deputado _Marcos 
ti- Helemo (PT), que trata do livre acesso da sociedade aos estabelecimentos 

policiais e carcerários 
9h30min 

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Auditório) - Audiência 
pública para obter esclarecimentos sobre o encaminhamento do processo de 
privatização do Credireal. Ouvir os seguintes convidados: secretário de Estado da 
Fazenda, João Heraldo Lima; presidente do Credireal, José Afonso Bica lho Beltrão; 
presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários, Eder 
Marcelo de Melo; representante do Comitê de Preservação do Credireal em Juiz de 
Fora, Ruy Machado Faria e o presidente da Associação dos Bancários e Securitários 
Aposentados do Estado de Minas Gerais, Hermélio Soares Campos 

• Comissão de Saúde e Ação Social (Pienarinho 111)- discussão e votação de parecer 
de 2° turno sobre o PL 486/95, do deputado Gil Pereira (PPB), que proíbe a venda 
e o uso de cigarros e bebidas alcoólicas nas escolas das redes estadual e municipa is 
de ensino e conveniadas 

10 horas 
• Comissão de Agropecuária e Política Rural (Pienarinho 11) - discutir o valor da taxa 

para emissão de certificado de vacinação em favor do IMA, fixada pela Lei 10.847, 
de 3/8/92. Ouvir o superintendente da Receita Estadual , Paulier Soares Brandão; 
o presidente do IMA, Antônio Cândido Martins Borges e o diretor-secretário da 
Faemg, Roberto Simões 

10h30min 
• Comissão de Defesa Social (Pienarinho I)- discussão e votação de proposições que 

dispensam a apreciação do Plenário 
14 horas 

• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário) 
• Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Pienarinho IV) -discussão e 
votação de parecer de 1° turno sobre o PL 671 / 96, do governador do Estado, que 
transforma as Secreta rias de Estado da Casa Civil e de Comunicação Social em 
Secreta ria de Estado da Ca sa Civil e Comunicaçã o Socia l. 

14h45min 
• Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça ; de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Pienarinho 
IV)- discussão e votação de parecer de 1° turno sobre o PL 649/96, do governador 
do Estado, que dá nova redação ao artigo 11 da Lei 11.517, de 13/07/94 
(nomeação de reitor da Unimontes) 

15 horas 
• Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias contra a chamada 

"Máfia do Carvão", que vem atuando principalmente no Norte de Minas Gerais 
(Pienarinho 111) - ouvir o representante do IEF no município de Coração de Jesus, 
Carlos Augusto Silva e o diretor técnico do Instituto de Pesos e Medidas de Belo 
Horizonte, Waldir Macedo 
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Secretários falam da 
reforma administrativa 

A reforma administrati-
va trouxe três secretários 
estaduais à Assembléia para 
expor as medidas adotadas 
pelo Executivo nas admi-
nistrações direta e indireta 
do Estado. O evento foi 
aberto pelo presidente da 
Assembléia, deputado Agos-
tinho Patr s, que ressaltou 
a importância do encontro 
dos secretários para expor 
aos deputados, jornalistas e 
servidores p blicos a refor-
ma. 

O secretário do Planeja-
mento e vice-governador do 
Estado, Walfrido ·dos Mares 
Guias, definiu a reforma ad-
ministrativa do Estado como 
um ajuste de contas . dos 
ltimos 30 anos. Ele afir-

mou que está sendo muito 

A DO ES\AOO 
ENlANiES DE ENl\DADES 

ISLATlVA·PODER EXECUTWO·REPRES ----O Ciclo de Debates sobre a Reforma do Estado foi realizado no Plenário 

difícil para todos os Estados 
ajustar as contas na era da 
inflação de 24% ao ano, ao 
contrário da era inflacioná-
ria , quando as projeções 
poderiam ser feitas e en-
quadradas. Para Walfrido, 
há um desequilíbrio nas fi-

nanças da União, dos Esta-
dos e municípios desde a 
implantação do Plano Real. 
"Basta uma pequena mu-
dança nos mecanismos eco-
nômicos e financeiros para 
abalar os Estados", comen-
tou. 

Mares Guia defende a desoneração do Estado 
Mares Guia afirmou 

que em 1995 Minas Gerais 
gastou R$ 1,3 bilhão a mais 
do que arrecadou, e que 
os mecanismos para ajus-
tar a receita p blica não 
estão disponíveis. Ele 
acrescentou que "a estabi-
lização econômica tem sido 
muito boa para a popula-
ção, mas tem tido um cus-
ro altíssimo para os 
governantes". Citou o Pla-
no Mineiro de Desenvolvi-
mento Econômico (PMDI), 
como aporte para o Plano 
Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG), desta-
cando o aumento de aporte 
de recursos próprios; re-
dução de custos; agilidade 
da máquina administrativa 

e melhoria dos serviços pres-
tados pelo Estado. Ele acha 
muito importante a deso-
neração, com privatização de 
bancos, hotéis e outras ativi-
dades alheias às funções do 
Estado. 
Agilidade - O secretário de-
fendeu a privatização , 
terceirização e reforma 
patrimonial; demissões de ser-
vidores, redução de cargos 
comissionados, privatização 
de estradas e terceirização de 
construção de rodovias, além 
de melhoria dos serviços pres-
tados aos cidadãos como fór-
mulas de agilizar a máquina 
administrativa. O Estado de-
verá implantar o Programa de 
Informação e Atendimento ao 
Cidadão, com o Disque Servi-

ço P blico; Manual elo Ci-
dadão Mineiro; Serviço In-
tegrado ele Atendimento ao 
Cidadão; Contrato de Ges-
tão; Avaliação de Desem-
penho da Ação Governa-
mental; Valorização do Ser-
vidor P blico; Implantação 
elo Plano de Carreira do 
SerYidor P blico. 

Ele considerou como 
um enorme desafio do 
Governo a valorização do 
servidor através do desem-
penho ou do estímulo ao 
desempenho. "É um as-
sunto difícil , porque o 
mecanismo de aferição é 
complicado, num Estado 
com 21 secretarias, 35 co-
ligadas, 17 autarquias, 21 
empresas. 
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João Heraldo explica 
situação fiscal de Minas 

O segundo expositor, se-
cretário da Fazenda João 
Heraldo Lima, falou sobre o 
problema fiscal; o comporta-
mento da Receita e da Despe-
sa de 1990 a 1995; o combate 
à sonegação; medidas para 
aperfeiçoar a administração 
tributária e agilizar a cobran-
ça judicial da dívida ativa. 
João Heraldo mostrou atra-
vés de transparências o de-
sempenho da dívida estadu-
al, que passou de R$ 3,6 bi-
lhões em 90, para R$ 10 bi-
lhões em 1995. Ele acentuou, 
entretanto, que as dívidas 
internas e externas estão em 
situação confortável, com 
perfil longo e custo adequa-
do. O secretário demonstrou , 
também, que 1995 foi o ano 
de melhor desempenho da 
receita desde 1970, mas a 
despesa tem sido altíssima. A 
receita corrente do Estado foi 
de R$ 4,4 bilhões, enquanto o 
gasto com pessoal atingiu os 
R$ 4,3 bilhões, chegando a 
95% o gasto com a folha. 

Sonegação - O Estado 
de Minas possui 300 mil con-
tribuintes do ICMS, desses, 
75 mil recolhem o imposto 
pelo sistema de débito e cré-
dito, atingindo 85% da recei-
ta. Segundo o secretário , ape-
nas 5.500 contribuintes reco-
lhem o ICMS 12 vezes por 
ano; 37 mil não recolhem o 
imposto nenhuma vez e 
22.500 recolhem até 6 vezes 
por ano. Para ele, a grande 
dificuldade é o desapa-
relhamento da máquina esta-
tal para fiscalizar. "Estamos 
envidando todos os esforços 
possíveis para aumentar a 
arrecadação. Contratamos 
mais 700 agentes fiscais, mais 
163 fiscais e abriremos con-
cursos para aumentar o qua-
dro", concluiu. 

Cláudio Morão cita números 
da área de pessoal 

O terceiro expositor, se-
cretário Cláudio Mourão, da 
Secretaria de Recursos Hu-
manos e Administração, se 
ateve a n meros curiosos 
extraídos de estudos feitos 
por sua pasta. Demonstrou 
a evolução da folha de pa-
gamento, que passou de 
R$ 327 milhões em janeiro, 
para R$ 390 milhões no final 
do ano passado. O Estado 
possui 468 mil servidores na 
administração direta, 31.426 
na administração indireta e 
112.910 inativos, cuja folha 
passou de julho de 94 a 
dezembro de 95, de R$ 48 
milhões para R$ 119 mi-
lhões de reais. Ele esclare-
ceu que a aposentadoria é 
bancada integralmente pelo 
Estado, pois os servidores 
contribuem apenas para a 
assistência à sa de. 

Mour.ão citou três metas 
da reforma administrativa, 
que são: valorização do ser-
vidor; seleção adequada de 
pessoal e implantação do 

plano de carreira no Esta-
do. O secretário demons-
trou também que a transfe-
rência da folha de paga-
mento da Secretaria da Fa-
zenda para sua pasta redu-
ziu em 23% o n mero de 
servidores encarregados da 
tarefa, e que a mudança na 
escala de pagamento bene-
ficiou os servidores que ga-
nham menos. O objetivo, 
segundo ele , será a 
descentralização da folha . 
Mourão lembrou que com 
um controle mais rigoroso 
da frequência do servidor 
ao trabalho, foi possível 
demitir 4.432 servidores. 
Segundo ele, a meta da re-
forma no setor de pessoal é 
demitir 40% dos 12 mil ser-
vidores de função p blica 
não estáveis; reduzirem 20% . 
as folhas das autarquias e 
fundações; redução de 
20% dos cargos comissio-
nados e estabelecer critéri-
os para contratação de ser-
vidores. 

Projetos querem reduzir despesas 
Ao concluir a exposição, 

o secretário de Recursos Hu-
manos e Administração falou 
sobre o projeto RODAR, lem-
brando que o Estado possui 
8.250 veículos, com gastos 
de R$ 760 milhões em com-
bustíveis, R$ 570 milhões em 
manutenção desses veículos. 
Ele pretende reduzir a frota 
de 1.200 carros da Capital 
para 200, e terceirizar o servi-
ço de transporte do Estado, 
criando uma central de aten-
dimento. Citou a implanta-
ção do Pró-Cadastro, que visa 
a controlar o patrimônio do 

Estado, com seus 8.485 imó-
veis cadastrados , 15% dos 
quais invadidos. Falou, tam-
bém, da descentralização ad-
ministrativa, meta do gover-
nador Eduardo Azeredo, que, 
segundo o secretário, facili-
tará a vida do contribuinte e 
dos servidores do interior que 
têm que vir a Belo Horizonte 
resolver suas pendências. Nas 
Regiões Administrativas, se-
rão feitas as folhas de paga-
mento e tudo que diz respei-
to ao servidor e ao contribu-
inte terá solução em cada 
uma das 25 regionais. 

Encerramento 
Encerrando a fase de. 

exposições, falou o jornalista 
Batista de Almeida, do CEPO, 

que elogiou a iniciativa da 
Assembléia com a realização 
do Ciclo de Debates. Elogiou 

ainda a "coragem do Governo 
em realizar a reforma 

administrativa". Finalizou 
afirmando que o povo 

mineiro precisa de mais 
emprego. O Ciclo de Debates 

foi realizado pela ALEMG, 
com apoio do Centro de 

Cronistas Políticos (CEPO). A 
Mesa foi presidida pelo 

deputado Agostinho Patr s, 
com a presença do vice-

governador e secretário de 
Planejamento, Walfrido dos 

Mares Guia; secretário da 
Fazenda, João Heraldo Lima; 

secretário de Recursos 
Humanos e Administração, 

Claudio Mourão; secretário de 
Estado da Casa Civil , Amilcar 

Martins; jornalista Sebastião 
Maciel e Batista de Almeida , 

do CEPO, e como 
coordenador dos debates o 

deputado Ajalmar Silva 
(PSDB) 
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Participantes pedem 
detalhes sobre demissões 

Os representantes do go-
verno também foram ques-
tionados sobre projeto que 
prevê a cobrança de taxa 
previdenciária, bem como 
sobre os critérios que 
adotados para demitir servi-
dores de função pública e 
sobre a possibilidade de se 
estabelecer uma forma de 
indenizar os demitidos. Se-
gundo o secretário da Ad-
ministração, os servidores 
de função pública que estão 
sendo demitidos não pos-
suem estabilidade. O crité-
rio, segundo Mourão, é o do 
desempenho, elaborado 
pelos órgãos nos quais o 
servidor está lotado. 

Sobre a taxa previ-
denciária, ele explicou que 
a Constituição recomenda a 
sua cobrança. Atualmente, 
o servidor não é cobrado e 
a aposentadoria é coberta 
integralmente com recursos 
do Tesouro do Estado. 
Quanto ao projeto de de-
missãovoluntária, disse que, 
além de um projeto do de-
putado José Bonifácio, 
em tramitação, estão discu-
tindo uma forma de indeni-
zar os servidores que forem 
demitidos. Segundo Cláu-
dio Mourão, todo processo 
de demissão é traumático, 
em qualquer lugar do mun-
do, mas insistiu na necessi-

dade de promover os cor-
tes. 

O vice-governador cal-
culou que com os cortes de 
custeio e de pessoal, com a 
arrecadação de dividendos 
da Cemig e outros recursos 
previstos, o Estado vai con-
seguir economizar cerca de 
R$ 350 milhões, o equiva-
lente a uma folha de paga-
mento. Seus cálculos não 
embutiram as receitas da 
privatização do Credireal, 
que serão utilizadas para o 
pagamento das dívidas do 
Estado, em especial para a 
liqüidação das Aros (Ante-
cipação de Receita Orça-
mentária). 

Contrato assinado pelo governo 
recebe críticas de debatedores 

Na fase destinada à parti-
cipação do público, os secre-
tários do Planejamento, da 
Fazenda e da Administração, 
WalfridodosMaresGuia,João 
Heraldo Lima e Cláudio 
Mourão, responderam, duran-
te quase duas horas, às inda-
gações dos participantes. 

Depois de questionarem 
o encaminhamento do deba-
te, que não permitia réplica , 
deputados do PT e lideranças 
do setor público fizeram du-
ras críticas ao contrato assina-
do pelo governo de Minas, 
em fevereiro, para conseguir 
um empréstimo de R$ 190 
milhões junto à Caixa Econõ-
mica Federal. O empréstimo 
foi usado para o pagamento 
do 132 salário do funcionalis-
mo. Em contrapartida, o go-
verno se comprometeu, entre 
outras coisas, a privatizar o 
Credireal e o Bemge, a demi-
tir 40% dos funcionários não-

estáveis e a entregar ações da 
Cemig como garantia pelo 
pagamento do empréstimo. 

Em suas críticas, deputa-
dos e sindicalistas disseram 
que o contrato foi assinado 
"na calada da noite" . Tam-
bém afirmaram que o ato é 
ilegal, por se tratar de maté-
ria que deve passar pela aná-
lise do Legislativo. O vice-
governador e o secretá rio d e 
Estado da Fazenda disseram 
que o contrato foi assinado 
depois de emitido parecer 
favorável da Procuradoria da 
Fazenda Nacional e que se 
trata de uma medida tempo-
rária, já que o documento 
definitivo deverá ser enviado 
para a apreciação da Assem-
bléia. 

Quanto às garantias da-
das para a obtenção do em-
préstimo, informaram que 
não se tratam de exigências, 
mas de medidas que já havi-

am sido propostas pelo go-
verno para enxugar a m áqui-
na administrativa. Mares Guia 
destacou que elas não ferem 
a disposição do governo em 
priorizar as áreas da saúde e 
educação. 

Guerra fiscal 
Sobre a guerra fiscal, o 
vice-governado r disse que 
o governo de Minas e st:á 
atemo às perspectivas de 
novos investimentos e que 
tem lutado com as mesmas 
armas dos demais. Mas, 
completou, "a decisão 
definitiva cabe 
exclusivamente às 
empresas, que definem o 
local onde vão se instalar". 
Disse, porém, que o 
Estado já tem 
investimentos garantidos 
da ordem de R$ 16 bilhões 
de reais. "Somente a Fiat 
fará investimentos maiores 
que a Mercedes Benz e 
que a Renault juntas", 
disse Mares Guia. 
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AGENDA 

HOJE 
Bird no Brasil 
O chefe de operações do Bird para o Brasil. Homi 
Kharas. chega ao País. Ele deverá colher novas 
mformações sobre os problemas brasileiros nos 
m1n1sténos da Fazenda e Planefamento e 
também no Congresso. Economia 
Base monetaria 
O BC divulga às 15h, em Brasília, os numeres da 
evolucão da base monetána no mês de fevereiro 
e os dados das reservas camb1a1s. 
Acordo com a CUT 
MetaiLirg1cos da CUT no Estado de São Paulo 
recebem do "grupo 19-3' da Fiesp (máqumas e 
eletroeletrõn1cos) proposta de fle10bil1zação da 
JOrnada de trabalho para a campanha salanal 
deste ano. Outras mformações na Economia 
Contribuição provisória 
Será mstalada às 10h na Câmara, a com1ssão 
encarregada de analisar a emenda constitucional 
que propõe a cnação da Contnbu1ção ProVISÓria 
sobre Movimentação Financeira. 
Companhias aéreas 
A Com1ssão de Infra-estrutura do Senado reúne-
se às 10h para ouw os depoimentos do diretor-
geral do DAC. João Felipe. e dos presidentes da 
Vang , Vasp, Transbrasil e T AM sobre tarifas 
aéreas e descumprimento de horários. 
Presidente da Funai 
O mimstro da Justiça, Nelson Jobim, empQi?sa o 
novo pres1dente da Fundação Nacional do lndio. 
Júlio Geiger. Será às 16h. em Brasilia. 

MERCADO FINANCEIRO 

N. 1092- Ano 4 

Seguros e transportes 
A Fundação Escola Nac1onal de Seguros rea11za 
a partir das 9h. no Rio. o Sem1náno lnternaaonal 
de Seguros e Transportes: 
Prêmio de qualidade 
O superintendente de Me1o Amb1ente da 
Petrobrás, Canos Aguiar, fará o lançamento do 
·Prêmio Petrobrás de Qualidade". às 14h. na 
sede da empresa no Rio. 
Cores para o Santos 
A prefeitura de Santos assma às 1 1 h30 convênio 
com a Fundação Roberto Mannho e a empresa 
T1ntas Yp1ranga para formalizar o programa 
Cores da Cidade. 

Circuito da lndy 
O arcurto oval da Fórmula lndy no 6ras1i. no 
Autódromo Nélson Piquei. em Jacmepagua. 
se:rã OfiCialmente mauaurado às 11 h30 Cs 
carros que vão disputá r o Granoe Frêm1o do 
Brasil de Fórmula lndy. no dommgo. fazem a 
part1r das 14h tre1nos extra-ofic1a1s para a 
cornda. 
Flamengo em campo 
O Flamengo estréia no Campeonato Estadual do 
Rio às 17h contra o Votta Redonda. 

AMANHÃ 

Vôos para o Paraguai 
A partir desta sexta-feira a Lapsa paragua1a 
começa a voar quatro vezes por semana na rota 
São Paulo.C1udad del Este. 

PFL e telecomunicações 
Agradaram ao mercado duas atitudes do PFL em relação à privatização das telecomumcações. Uma 
se refere à discordância do deputado Arolde de Oliveira (PFL), relator do projeto de regulamentação 
da le1 mín1ma das telecomunicações, da proposta origmal do Mimsténo das Comunicações. O 
documento limita a 49% a participação do capital estrangeiro na exploração dos serliços de telefonia 
celular e satélites. A outra f01 a indicação pelo PFL do presidente da ComiSSão de Ciência. 
Tecnologia, Comunicação e lnfonmática da Câmara, Ney Lopes (PFL- RN). Principal aliado do 
governo no Congresso, o partido é grande defensor da abertura da economia sem restrições ao 
dinheiro externo. 
Recuperação das bolsas· A Bolsa de Valores de São Paulo recuperou um pouco as perdas da 
véspera e operou ontem em alta durante todo o dia. No fechamento, a Bovespa era cotada a 48.055 
pontos. valorizada em 1.39% e equivalente a USS 17,74. O giro financeiro foi significativo ao totalizar RS 
296,538 milhões (USS 290,90 milhões). No Rio, o IBVencerrou o pregão com atta de 1 ,27'/o e 1 B.D7B 
pontos. Os negócios atingiram a cifra de R$10,950 m1lhões. As quatro holdings estatais -Telebrás, 
Petrobrás, Eletrobrás e Vale do Rio Doce· apresentaram ganhos equilibrados. Uma relativa estabilidade 
da Bolsa de Nova York e das taxas de remuneração dos títulos do Tesouro norte-americano de longo 
prazo- os Treasury Bonds de 30 anos· influenciaram positivamente as bolsas brasileiras. 

INDICADORES -AE TAXAS 

12.103 
13i03 
13103 

Comercial 
RS 0,983 RS 0,984 
AS 0.984 AS 0.985 
Cotação do Aio de Jane1ro 

DÓLAR 
Paralelo 

RS 0.980 RS 0,986 
AS 0.980 A$ 0.986 
AS 0.970 A$ 0.985 

Turismo 
RS 0,953 RS 0,988 
A$ 0.953 AS 0.991 
AS 0.987 RS 0.988 

~=====VA=L=OR=E=S=D=E=R~===R~=N=CI=A~~~~ ~~ ~~7=M=E=R~C~AD=O=A~~~~CE§~~O~====~ 
Sal:irio mínimo - m<rco RS 100,00 IBOVESPA: alta f .39%. vol. AS 286.538 milhões 
Ufir mens.:~l - m<lfco - RS 0,8287 IBVRJ: alta 1 .27%. vohsne RS 10,950 m1lhões 
IGPM·FGV -1' pré•.;afmarço 0.37;.í OuroBM&F: (13!03) RS 12,610, <llta0,24"'-
IPC-Fipe - 1• qu<ldnssem<lOa/m<lfÇO 0,47:-, CDB Pós TR: (13/03) 153 dias. 16. 17!16.50>ó 
TR Pre l12i03J 0,8395% CDB Pré: (13/03) 30 dias, 28.30/28.50% 
TBF (12103) 2.1504% Poupança: (14{03) 1,2953% 
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ECONOMIA 

Riscos para o Real 
O Banco Mundial IBird) separou o Brasil dos 
outros três países do Cone Sul para frns de 
monitoramento. O novo responsável pelo 
acompanhamento da política econômica 
brasileira, Homi Kharas, alertou para a atual 
política de juros anos como forma de incentivar 
empréstimos internos. Segundo ele, o controle do 
déficit fiscal através desse recurso ·tem limites". 
Na avaliação de Kharas o País precisa avançar 
nas reformas fiscal, administrativa e previdenciária 
para evitar o que chama de "bomba-relógio" 
contra a estabilização. (FSP 1 e 14) 

Empréstimos atraentes 
As linhas de financiamento co Bird são atraentes e 
normalmente são concedidas a países que 
conseguem fazer as refonmas necessánas. Os juros 
são de 6% ao ano. com 17 anos para pagamento. A 
Argentina e o Brasil receberão créditos de USS 4.2 
bilhões cada um nos próximos três anos. O governo 
brasileiro também negocia emprést1rno emergenaal 
de USS 1 bilhão para aliviar o ca1xa de Estados e 
municípios. Os Estados do Rio, Minas Gera1s, Rio 
Grande do Sul e Pará deverão ser os primeiros a 
receber esses recursos. (FSP 11-4) 

Suspensão de recursos 
O STF atendeu a uma acão de inconstituicionaüdade 
movida pelo PT e suspendeu através de liminar a 
utilizacão de recursos do Fundo de Garantia dos 
DepóSitos e Letras Imobiliários (FGDU) e da 
Reserva para Promoção da Estabüi:lade da Moeda e 

ÍNDICES FIPE-ESTADÃO 
Preços 

Compellllvos 12/0:2 _
1
0.w1 % 

12103 - o, % 
13103 - 0,61 % 

t'ú'& 
12102 - ~1.04l% 12/03 - 0,98 % 
12/03 - 0,88 % 
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Variação em 30 dias dos preços em RS de 26 bens e 
serviços cornpetiuvos e de 11 preços e tarifas oficiais 

INTERNACIONAL 

Cúpula antiterror 
A Conferência Internacional dos Pacificadores que 
reuniu ontem no Egito líderes de 27 países 
aprovou uma condenação unãnime ao terrorismo e 
manteve seu apoio ao processo de paz no Oriente 
Médio. Aaípula não conseguiu um consenso para 
condenar formalmente países acusados de apoiar 
o terrorismo, como o Irã. O grupo extremista 
Hamas recuou da possibilidade de fazer um 
acordo de paz com Israel e ameaçou continuar a 
série de atentados (OESP 1 e A 14/JT 14A/FSP 1 e 
1-14/0G 1 e 36/J8 10}. O governo ISraelense va1 
expulsar do pais militantes islâmeos ligados a 
terroristas suicidas, anunciou hoje o porta-voz do 
primeiro-ministro Shimon Peres. (Plantão AE) 

Guerra psicológica 
A China intensificou ontem sua campanha de 

do Uso do Cheque (Recheque) para a composição 
do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os dois 
fundos vinham sendo usados na cobertura do 
~guro de depósitos de clientes dos banoos falidos. 
no ümite de RS 20 mil por correntista (OESP 1 e 
81/JT BA/FSP 1 e 1-5/0G 25) 

"-E prec iso 
evitar a explosão 
da bomba-relóg io" 

Homi Kharas, do Bird. sobre a 
urgência das reformas no Brasil 

Denúncias contra o Nacional 
Na pnmeira denúnc1a encammhada pelo Banco 
Central ao Ministério Público contra o Banco 
Nacional foram listadas 26 operações de crédito 
irregulares. que configuram cnme previsto na Le1 
do Colannho Branco. Outras denúncias poderão 
ser encammhadas à medida em que o inquénto 
que apura as causas da quebra da 1nsiitU1cão 
avance. Dentro de 30 dias o Um banco va1 iniciar a 
substituição dos talões de cheques e cartões 
magnéticos do ant1go Nac1onal, em co meses após 
a fusão dos dois bancos. Em junho começa a 
integração das 764 agências dos dois bancos. 
(OESP 81 e 84/JT BA/OG 24/J8 1 e 11) 

Afastamento de cargo 
O presidente da BM&F, Manuel Francisco Pires da 
Costa, e do1s administradores do Banco Patente 
foram afastados temporariamente de suas funções 
como corretores por decisão do Conselho de 
Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Eles 
são acusados de terem letto operações irregulares 
com títulos e ouro. provocando um prejuízo de R$ 
4.5 milhões à corretora Patente. A decisão 
repercutiu no mercado flnance1ro, já tumuttuado 
pela crise do sistema bancário. A BM&F é a 
terceira maior bolsa de futuros do mundo. (OESP 
84/JTBA/FSP 1 e2-1/0G 1 e23/JB 1 e 12) 

Balanca comercial 
Em fevéreiro as importaoôes superaram as 
exportações brasileiras em uss 7 milhões. É o 
primeiro déficit registrado este ano. Em janeiro 
houve superávit de USS 35 milhões. Os números 
foram divulgados ontem pelo secretário de Política 

intimidação contra Taiwan ao realizar novas 
manobras militares próx1mas à ilha com aviões, 
foguetes, bombas e o disparo de um quarto 
míssil terra. que caiu no mar. perto de 
Kaohsiung. a ma1or odade mdustrial de Taiwan. 
O objetivo da guerra ps1cológ1ca é abalar as 
primeiras eleições presidenCiais na ilha, 
marcadas para dia 23, que poderá reeleger o 
atual presidente, L.ee Teng-hui, favorável à 
independência. (OESP A 75/JT 14A/FSP 1-
14/0G 31) 

Dole consolida candidatura 
O senador Bob Dole , que venceu ontem as 
primárias na ·superterça", já está trabalhando 
como candidato republicano a fim de unificar o 
partido para a disputa presidencial de novembro. 
A vrtória de Dole provocou a desistência do 
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Econômica do Ministério da Fazenda. Mendonca 
de Barros. A Associacão Brasileira de Comércio 
Exterior (AEB) prO]età aumento de 2:; a 3:é nas 
exportações este ano em comparação com 95 e 
estima que a perspectiva para 96 é de equilibno 
na balança comercial. (OESP 810/JT 10A/FSP 2-
4/GM 1/0G 32jJ8 13) 

Propostas contra desemprego 
O presidente da CUT, Vicente Paulo da Silva. 
sugeriu ontem a criacão de um Fundo de 
Manutençãc. do Em prego para combater as 
demissões em períodos de retração da eccnorma. A 
proposta será diSQJtida amanhã com representantes 
da Fiesp e na próxima semana com o mmistro do 
Trabalho. Paulo Pa1va. O smdicahsta defende que a 
CUT discuta a proposta do governo de reduz1r os 
encargos nas contrataçi':es, mas afirmou não acertar 
debater acordos que implquem em reduzir os 
direitos dos trabalhadores. (FSP 2-13/0G 32) 

Promocões de verão 
As liqu idáções de verão nos shoppmgs. embora 
oficialmente encerradas, deverão contmuar pelo 
menos até o final do mês. Os lojistas temem que o 
movimento caia se as promoções forem 
suspensas. Levantamento do Procon revela que a 
taxa média de juros cobrados pelo cheque 
especial caiu de 11 ,18% em fevereiro para 
1 O. 71 % em março. Nos empréstimos pessoais. 
houve queda de·7,37°1c para 7, 18'/c no período e 
no crédito direto ao consum1dor. a taxa média 
atual está em 6.67Vo contra 7,26% do mês 
anterior. {OESP 89/JT 11A) 

Curtas 
• Hugo Gaggero. responsável pela Direcão Geral 

de Impostos. órgão ligado ao Ministério da 
Economia argentino. pediu demissão ontem. É 
o segundo membro da equipe do ministro 
Domingo Cava/lo derrubado por denúndas de 
corrupção no caso que envolve a IBM e o 
Bancada Nação Argentina. (FSP 2-2/0G 34) 

• Cerca de 75% das linhas de montagem da 
General Motors nos EUA estão parali&1das. 
Aproximadamente 83 mil funaonários da 
empresa estão em greve há duas semanas 
contra o programa de terceirizaçào da produção 
de peças. (OESP 820) 

segundo colocado, o milionário Steve F orbes. 
Dole já dispõe de 761 delegados, mais de 75'/o 
dos 996 votos necessários para a indicacão. 
(OESP A 1 0/JT 14A/FSP 1 e 7-15/0G 3i;JB 1 O} 

Curtas 
• O ex-escoteiro Thomas Hamilton invadiu ontem 

uma escola em Dunblane (Escócia) e 
assassinou 16 cnanças entre 5 e 6 anos e a 
professora delas. Ele suicidou-se em seguida. 
(OESP 1 e A12/JT 1 e 14A/FSP 1 e 1-16/0G 
37/JBl e 7) 

• O grupo guerrilheiro Forcas Armadas 
Revolucronárias da Colômbia utilizou um bu,To 
carregado com 60 quilos de explosivos para 
atacar um qua.1el da polícia em Chalán. no 
norte do país. cau&1ndo a morte de 11 
soldados. IOESP A 1 0/JT 14A) 



NEWSPaper 
Quinta-feira, 14 de março de 1996 

pOIJTlCA 

~ntadoria de Temer 
o lider do PMDB na Câmara. deputado Michel 
-emer (SP), novo relator da reforma da 
pre'II(JêncJa, requereu, há cerca de dois meses. 
al)OSélntadona na carreira de procurador do 
Estado após 33 anos de serv1ço. "Só por ser 
-elator não tenho direito ao beneficio?". reagiu 
Temer ao ser quest1onado sobre o pedido. Seus 
.enc1mentos de inativo devem chegar a RS 9 m1l 
~eosa1s, fora as gratificações mcorporadas. 
~e o ano passado. cerca de cem procuradores 
00 Estado se aposentaram em São Paulo. A 
rornda à aposentadoria é atnbuida à reforma da 
P•evJdêncJa. (OESP 1 e A4fJT 6A) 

Projeto criticado 
A pressão do govemo e dos partidos aliados levou 
0 deputado M1chel Temer a mudar o seu texto. 
que transfena para a legislação complementar o 
1m dos pnvllêg1os dos servidores públicos. 
Ontem. os govem1stas reumram-se com o 
p·es1ct:nte em ti:xercicJo, Marco Mac1el. e corn o 
m1msrro Remhold Stephanes IPrev1dênc1a) para 
d•scut1r uma saída. O governo quer o f1m 1med1ato 
dos pnV!Iég1os. A votação do projeto deve ocorrer 
na semana que vem. (OESP A5/JT 1. 3A e 
6A/FSP 1-1 0/JB 4/0G 5) 

Exigências de aliados 
Os aüados do govemo querem mais cargos para 
aprovar a reforma da Previdência. A exigência fo1 
feiTa ontem pelo líder do PPB, Odelmo Leão (MG), 
durante reunião dos lideres governistas com Marco 
Mac1el. Odelmo ameaçou liberar a bancada se não 
houver contrapartida do governo. A bancada do 
PSDB do Rio também condicionao apoiO ao 
prOjeto à permanência do superintendente do INSS 
no cargo. que está sendo reiVIndicado pelo PFL 
(OESPA5/JT3A/FSP 1-10) 

GERAL 

Vitória do PAS 
O Tnbunal de JustK:a de São Paulo cassou ontem 
a lim111ar que desdé o dia 19 de Janeiro vinha 
impedindo a implantação do Plano de Atendimento 
a Saúde IPAS) pela prefettura paulistana. A 
suspensão do serviço tinha sido estipulada pelo 
presidente do TJ, Yussef cahah, atendendo a 
lled1do das entidades médicas que se opõem ao 
lllano. A prefertura poderá dar continuidade à 
~lantação doPAS até o julgamento final da 
açao, ainda sem data marcada (OESP 1 e A 76/JT 
7 e 15A/FSP 7 e 3-1) 

Transferência de Caies 
O Qovemo federal decidiu transferir aos Estados e 
munlcipiOS a adm1nsttracão dos Centros de 
Atenção Integral à CrianÇa (Caies). A iniciativa retira 
do Ministéno da Educação a responsabilidade pela 
~utenção dos prédios, reduzindo as despesas 
edera1s. Apesar da decisão, o MEC inclui na 
ProDOsta de orcamento deste ano RS 111 milhões 
Para finaliZar a ·oonstrucão de 124 centros. (OESP 1 
eA78jJT 76A) . 

4rrnas para o tráfico 
O Informante da polícia carioca Cosme dos 
~ntos acusou ontem o deputado federal João 

endes IPTB-RJ) de atuar no contrabando de 
armas pesadas para traficantes do Rio. Cosme 

, Prestou depoimento ao delegado Roberto Prel, 
da Delegacia de Prevenção e Repressão a 
~ntorpecentes da Su'perintendência da Policia 
l
0
ederal do Rio. Mendes negou as denúncias. 

I' f:SP BR C10/FSP 3-3/0G 19) 

Beneficio para professores 
O Supremo Tribunal Federal ISTF) decidiu ontem 
que a aposentadona especial dos professores só 
vale para os que estiverem trabalhando em sala 
de aula. Os docentes que exerçam funções em 
áreas admimstrativas ou atividades acadêmicas 
não poderão se valer do beneficio. Os professores 
podem se aposentar aos 30 anos (homens) e 25 
anos (mulheres) de serviço. O relator da emenda 
previdenciária. Michel Temer. pretende adotar a 
mesma Interpretação na sua proposta. (OESP 
A5/JT3A) 

"o -momento e para 
os bombeiros e não 
para piromaníacos" 

Senador Hugo Napoleão sobre 
acusações de Tasso Jereissati a Jose Sarney 

Honda no Nordeste 
J pr~1Jente Fernando Hennque Cardoso. em 
VIagem ao Japão, pediu ontem ao presidente da 
Honda. Noboh1ko Kawamoto, que considere a 
possibilidade de instalar no Nordeste a fábnca de 
automóve1s que a montadora planeja para o 
Bras1l. Os recursos miciais são de USS 200 
milhões. "É uma reg1ão que precisa de mais 
mvest1mentos para gerar mais empregos", 
argumentou. No Ex1mbank, Fernando Hennque foi 
mformado OÍIClalmente sobre a liberacão de c1nco 
financiamentos ao Brasil. num total de USS 1 .066 
bilhão. (OESP 1 e AB/FSP 1-8/JB 2) 

Ataques de Jereissati 
O pres1dente do Senado, José Samey IPMDB-
AP), convocou reunião com os senadores ma1s 
próximos para avaliar as críticas do governador do 
Ceará, Tasso Jere1ssati, que no Japão o chamou 

Corrupção na policia 
Peritos da Un1camp entregam amanhã à Policia 
Militar do Rio a transcrição de três horas de 
gravação de oonversas telefônicas que 
confirmam que policiais cariocas prendem 
traficantes para extorquir dinheiro. A propina para 
que não seja lavrado o flagrante varia entre RS 5 
mil, quando o preso é um simples "avião", um 
atravessador da droga, e RS 500 mil para aqueles 
mais graduados na Quadrilha. (JB 1 e 18) 

Corinthians vence Botafogo 
o Corinthians venceu ontem o Botafogo por 3 x 
O, no Pacaembu (SP), na estréia das duas 
equipes na Taça Libertadores da América. Os 
gols do Corinthians foram marcados por 
Leonardo e Edmundo no 1° tempo e Marcelinho 
carioca. Com a vitória, o Corinthians lidera o 
Grupo 4 ao lado do Universidad de Chile, que 
venceu o Universidad Católica por 2 x O, em 
Santiago (Chile). (OESP 1 e E1/JT 1 e 18) 

Jogo adiado 
A jogo entre Palmeiras e Rio Branco peb 
campeonato Paulista foi adiado por causa da 
chuva O placar era de O x O quando o juiz 
encerrou a partida. Os outros jogos de ontem 
foram Juventus O x O Novorizontino. Aracatuba 1 x 
O Botafogo, União 5 x 1 Mogi Mirim e ~de Jaú 2 
x 2 América Hoje, jogam Ferroviária x São Paub e 
Guarani x Santos. (OESP 7 e E3 a E5/JT 7 e 
2B/FSP 3-5). Pela Copa do Brasil, o Crtiúma 
derrotou ontem por 3 a O o Goiás. O Juventus (AC) 
empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro. (Piat!tiio AE) 
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de "irresponsável e leviano" por articular a CP! 
dos bancos. Sarney escalou o senador Gilvam 
Borges (PMDB-AP) para responder as criticas em 
discurso na tribuna. O senador Hugo Napoleão 
(PFL-PI), governista, disse temer uma possível 
revanche IOESP 1 e B3/FSP 1 e 1-6/JB 1 e 3/CG 
1 e 3). Em Tóqu1o, o porta-voz Sérgio Arnaral 
disse hoJe que Fernando Henrique não concorda 
com a declaração de Jere1ssati e que Sarney 
nunca lhe faltou com a colaboração necessária. 
(Plantão AE) 

Gastos sem licitacão 
Os RS 50 milhões emprestados pela Prefertura do 
R1o para reaparelhar as policias CiVIl e Milrtar do 
Estado, no ano passado, foram gastos sem 
licrtação. Além d1sso. o govemo pagou RS 48 mil 
por cada uma das 1.285 p1capes C-20 que 
comprou. O preço do carro no mercado fica entre 
RS 22 mil e R$ 24 m1l. O mesmo aconteceu com 
as 1 13 rnotoc1cletas computadores e apar&lhos 
de fax. A Suosecretana Admm1stranva da 
Secretaria de Segurança. que conduz1u o 
processo. alegou pressa para justificar a falta de 
licrtação. (JB 1 e 18) 

Curtas 
• A bancada do PMDB na Câmara Impediu 

ontem à no1te a votacão da LIJI de Patentes. 
alegando falta de tempo para exame do 
substitutNo do senador Fernando Bezerra 
(PMDB-RNJ. IOESP 84/FSP 1 e 1-4) 

• O TCE de São Paulo inidou auditona na 
Secretana da Fazenda e na Procuradoiia-Ge;al 
do Estado para saber por quê o gov~mo não 
pagou dívidas de sentenças Judiaais. No 
Orçamento constava reserva de RS 300 
milhões para quitar os débitos. IOESP A9/ 
JT7A) 

Curtas 
• A queda e explosão de um bimotor. em Foz do 

Iguaçu (PR), deixou ontem quatro pessoas 
mortas. Morreram os empresános José Carlos 
Muffato. ltajiba Fortunato. Sérgio Gaspareto e o 
piloto Garfos Do/lo. (OESP C7/FSP 3-3) 

• Os coletores e varredo;es de lixo da Captai 
paulistana suspenderam a greve que durou dois 
dias e voltaram ao trabalho ontem. Os 
trabalhadores aceitaram o reajuste salarial de 
20.85%. (OESP 1 e C3/FSP 3-1) 

• A armadora Paula confirmou ontem sua 
presença na seleção brasileira de basquete 
feminino que disputa;á a Olimpíada de Atlanta 
(EUA). IOESP 1 e E7/JT 58/FSP 1 e 3-7) 

• O dneasta polonês Krzysztof K1eslo~sk1. 55. 
morreu ontem em Varsóvia vítima de enfarte. 
Seus filmes mais conhecidos s.:io A Dupla Vida 
de Verõnica e a Fraternidade é Vermelha. (OESP 
01/JT 1C/FSP 1 e 5-1PG 1 e 20/JB 1 e Cad B-1) 

• O Papa João Paulo 11 suspendeu ontem uma 
audienda dev1do a uma febre de 38 graus. O 
Vaticano descartou a !Jipótese de qve o papa 
esteja doente. (OESP 1 e A 1 7/JT 1 4A/FSP 1 e 
l-14/JB 10) 

COLUNAS 

Fuso maluco 
Serra cochilou ontem durante a execucão do 
hino japonês. no jantar de hofTlênagem que o 
imperador Akihito ofereceu a FHC. Mais cedo, 
FHC havia "pescado• no Eximbank. banco de 
investimentos do Japão. (Painei/FSP) 
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Igreja deve ajudar na 
conscientização do povo 

Articular, informar, interagir 
e valorizar a participação dos 
leigos. Essas são as metas da 
Igreja Católica com a Campa-
nha da Fraternidade deste ano, 
que tem como lema "Justiça e 
Paz se Abraçarão". Em reunião 
realizada ontem, no Plenário, o 
arcebispo metropolitano de Belo 
Horizonte , Dom Serafim 
Fernandes de Araújo, disse que 
a Igreja deve informar os cris-
tãos e ajudar também na inter-
pretação dos fatos. Ele ressaltou 
que a participação na área da 
política significa também pro-
por o diálogo entre as diferen-

tes religiões, reconhecendo e 
respeitando o pluralismo das 
visões. 

Dom Serafim falou que o 
tema é uma conclusão para a 
campanha do ano passado -
uma resposta sobre o que fazer 
e como fazer para que os exclu-
ídos sejam incluídos na socie-
dade. O tema é também oportu-
no, já que o povo pode apren-
der a fazer política nas próximas 
eleições. Com relação às elei-
ções, o arcebispo frisou que a 
Igreja não tem compromisso 
com os políticos e sim com a 
conscientização dei povo. Ela 

pretende ampliar a política para 
além das eleições ao incentivar 
as pessoas a se tornarem sujeito 
de ação política. 

Sentido da política deve ser resgatado 
O presidente Agostinho 

Patrús (PSDB) lembrou que nin-
guém melhor do que Dom 
Serafim para fal ar sobre 
fraternidade e política. O presi-
dente disse que, sob a orienta-
ção do arcebispo, a Igreja de 
Belo HoriZonte desenvolve uma 
ação coerente, ancorada no 
ensinamento de Cristo e na ori-
entação do Papa, fazendo-se 
irmã dos pobres e solidária com 
os excluídos. O presidente fa-

!ou que os cristãos não devem 
se envergonhar da vocação 
política, mas que é importante 
que descubram nela um cami-
nho privilegiado para a vivência 
concreta da fraternidade. 

A necessidade de resgatar o 
sentido da política e a 
credibilidade das pessoas com 
esta dimensão essencial à vida 
humana foram lembrados pelo 
deputado Durval Ângelo (PT), 
autor do requerimento que re-

sultou na reunião. O deputado 
observou que a Campanha deve 
avançar em ações concretas, já 
que, para ele, há uma tendência 
de algumas comunidades, pas-
torais ou movimentos ficarem 
só na discussão e não se com-
prometerem. 

Compôs a Mesa, além do 
presidente Agostinho Patrús e 
do arcebispo Dom Serafim, a 
deputada Maria José Haueisein 
(PT), 2a secretária da Mesa. a Dir~toria. da Aslemg será 

({qfiHJ ele1ta hoJe · 
A eleição da nova direto-

ria da Aslemg será hoje , das 
8 às 18 horas . As urnas serão 
colocadas no hall da entrada 
da Assembléia . Os associa-
dos poderão escolher entre 
duas chapas para o biênio 
96/ 97, a encabeça da por José 
Ferreira Rezende, dos Servi-
ços Gerais, e a encabeçada 
pelo atual presidente, Márcio 
Juliano Vieira de Almeida. A 
Aslemg tem atualmente cer-
ca de 2.500 associados. 

-

Márcio juliano V. de Almeida josé Ferreira Rezende 

O arcebispo metropolitano de 
Belo Horizonte, Dom Serafim 

Fernandes de Araújo, falou 
sobre a Campanha da 

Fraternidade no Plenário 
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CPI do. VAF solicita dados 
à Secretaria da Fazenda 

A CPI que investiga a 
ocorrência de irregularida-
des no processo de apura-
ção dos índices do Valor 
Adicionado Fiscal de muni-
cípios mineiros aprovou, em 
reunião realizada na tarde 
de ontem, requerimento 
solicitando ao secretário da 
Fazenda, João Heraldo Lima, 

a remessa de arquivos mag-
néticos de todas as empre-
sas das 25 maiores cidades-
pólo de Minas, além dos 
municípios de Contagem, 
Congonhas e Varginha. Os 
deputados pedem os seguin-
tes dados sobre as empre-
sas: razão social, inscrição, 
estoque inicial, estoque fi-

nal e VAF. O autor do re-
querimento foi o deputado 
Gilmar Machado (PT). 

A reunião contou com 
as presenças dos deputa-
dos Geraldo Rezende 
(PMDB), presidente da CPI; 
Carlos Pimenta (PL), relator; 
Paulo Piau (PFL) e Gilmar 
Machado (PT). 

Veto a alienação de imóveis 
A Comissão Especial cria-

da para apreciar o veto à Pro-
posição de Lei 12.845, que 
autoriza o Poder Executivo a 
alienar imóveis de proprieda-
de do Estado, aprovou parecer 
pela rejeição do veto ao artigo 
22 , que autoriza o Executivo a 
doar ao município de Betim 
bens de propriedade do Esta-

do, naquela região, para a im-
plantação de programa comu-
nitário de habitação popular. 
O parecer também opinou pela 
manutenção do veto ao artigo 
32 da proposição, que determi-
na que as alienações de que 
trata a Lei 12.845 serão prece-
didas de parecer do Conselho 
Estadual de Política Ambiental 

(COPAM), no caso de imóveis 
situados no estado de Minas 
Gerais. O relator foi o deputa-
do Gilmar Machado (PT). O 
deputado Miguel Martini 
(PSDB) presidiu a reunião que 
contou com a participação dos 
deputados Toninho Zeitune 
(PMDB) e Raul Lima Neto 
(PPB). 

11 
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Aprovado relatório final sobre 
comunicação no Estado 

O Plenário aprovou, on-
tem, durante a Reunião Ordi-
nária Deliberativa, o relatório 
f mal da Comissão Especial para 
proceder a estudos que ve-
nham criar melhores condi-
ções de comunicação no Esta-
do. O relatório concluiu pela 
apresentação de um projeto de 
lei e de requerimento, bem 
como pelo encaminhamento 
de cópias do trabalho às em-
presas de jornal, rádio e TV 
que menciona. 

Também aprovados pare-
ceres da Comissão de justiça 

Requerimentos 
aprovados: 
• do deputado Romeu 
Queiroz (PSDB), solicitando 
urgência na tramitação do PL 
646/96, que trata de 
declaração de utilidade 
pública 
• do deputado Dimas 

pela inconstitucionalidade do 
PLs 298/95, do deputado José 
Bonifácio (PSDB), que dispõe 
sobre veículo apreendido com 
suspeita de furto ou roubo; e 
362/ 95, do deputado Jairo 
Ataíde (PFL), que cria o Pro-
grama Estadual de Educação 
por televisão- "Canal-escola". 
Requerim.entos - Os parla-
mentares também aprovaram 
o requerimento 914/95, do 
deputado Ibrahimjacob (PDT), 
em que solicita a transcrição, 
nos anais da Casa, do artigo 
"Líbano", publicado no "Esta-

Rodrigues (PPB), solicitando 
que seja formulado apelo à 
Diretoria Regional da Empresa 
Brasileira de Correios e 
Telégrafos, com vistas à 
implantação de unidade 
postal na comunidade de 
Mocambinho, município de 
Porteirinha 

do de Minas" na data que 
menciona. Aprovado, ainda, o 
requerimento 968/ 95, do de-
putado Alberto Pinto Coelho 
(PPB), que solicita a transcri-
ção, nos anais da Casa, dos 
textos "A última fronteira" e 
"Cresce silêncio no mundo que 
fala Português", publicados no 
"Diário da Tarde" e "Folha de 
São Paulo" nas datas que men-
ciona. 

Por falta de quórum não 
foi votado o restante da maté-
ria constante da pauta da Reu-
nião. 

• do deputado Paulo Piau 
(PFI..), solicitando reunião 
conjunta das Comissões de 
Agropecuária e Politica Rural, 
de Ciência e Tecnologia e de 
Defesa do Consumidor, para 
debater com o presideme da 
Epamig a importância da 
pesquisa em Minas Gerais 
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INSS Seguranç a Pública 
O deputado Ronaldo 
Vasconcellos (PL) 
comentou sobre o PL 
601195, que concede o 
parcelrunento de 

créditos tributários do ICMS 
decorrentes de operações re alizadas 
até 31/ 1 2/94. O projeto pro p õ e , 
entre outraS medias, o parcelamento 
em até 96 meses. O deputado pediu 
aos demais parlamentares que 
derrubem o parecer da Comissão de 
Constituição e justiça que considera 
inconstitucional a matéria. Ronaldo 
Vasconcellos frisou que o projeto 
possibilita ao contribuinte saldar a 
dívida e evita o fechamento de 
várias empresas que ainda estão em 

débito. Ele observou que além da 
multa de lOOOAI para os inadiplentes 
existem os juros e a correção 
monetária. 

Educação 
O deputado Bonifácio Mourão 
(PMDB) falou sobre a .;,inda do 
presidente Femando Henrique 
Cardoso, na semana passada, a Belo 
Horizonte, junto com ministros e 
autoridades, para lançar o programa 
"Acorda Brasil, Está na Hora da 
Escola". O parlamentar comentou, 
ainda, as prioridades do govemo 
federal para a educação, a 
convocação para um compromisso 
nacional pela educação básica e a 
campanha para qualidade no 
trabalho. 

O deputado Carlos Pimenta (PL) 
falou sobre a questão da segurança 
pública no Norte, principalmente, 
em Montes Claros. O deputado 
apresentou matérias de jomais 
daquela cidade que retratam o 
crescimento da criminalidade e , 
corno conseqüência, d a 
intranqüilidade. Ele ressaltou que é 
um absurdo Montes Claros ter 
apenas cinco detetives. Carlos 
Pimenta apresentou, ainda, 
requerimento solicitando que 
sejam tomadas providências no 
sentido de melhorar a 
situação e promover um debate 
sobre o assunto em 
Montes Claros. 

Reunião O r d inária À Proposição de Lei 12.901, que dispõe braille, formulários e documentos de 
(14 horas) sobre estágio poro estudante em órgão recolhimento de tributos estaduais 
Parecer da Comissão e entida de do administração público . Vet o 
de Justi<;a Discussão em turno único À Proposição de Lei 12.870, que torno 
Sobre 0 constituciono- PL 44/ 95 obrigatório o instalação de sanitários 
Jidode do PL 400/95, do Do deputado Ermono Batista, (ex-PL nos terminais rodoviários e nos pontos 
deputado José Bonifácio, 1.953/94, do deputa do Torcísio de parado de ônibus intermunicipais 

que autorizo o DER o reflorestar, em Henriques), que dó nova redação aos Veto 
parceria, os margens das rodovias es- artigos 1°, 2°, 3° e 4° d o Lei n° 9.532, À Propç>sição de Lei 12 .897, que obrigo 
toduois. 30/1 2/87, e dó outras providências . o Estado o adotar medidos de preven-

Parecer da Comissão de Justi<;a Discussão em 1° turno ção da cárie, da doença periodontol e 
Sobre 0 constitucionalidade do PL PL 47/ 95 do câncer bucal, e dó outros providên-
41 0/96, do deputado Ermo no Batista, Do deputado José Bonifácio (ex-PL cios 
que asseguro oo servidor público o 2.274/94), que dispõe sobre os Canse-Vet o 
percepção dos vencimentos indepen- lhos em Minas Gerqis). Discussão em À Proposição de Lei 12.901, que dispõe 
d entemente de publicação, no Minas 1° turno sobre estágio poro estudante em órgão 
Gerais, de concessão de licença médi- PL 55/ 95 ou entidade d o a dministração público 
co. Do deputado Jorge Edua rdo de Olivei- PL 637/ 96 

PL 660/ 96 ra, que dispõe sobre o gestão de equi- Do goveniodor do Estado, que autorizo 
Do deputado Gilmor Machado, que pomentos hospitalares, acrescento dis- o Poder Executivo o doar imóvel ao 
susto os efeitos da Decreta 37.779, de positivo à Lei n° 10.359, de 28/1 2/90, município de Dores do lndoi6 
14/2/1996. (Exo neração e dispensa, que criou o Instituto da Coração de P L 638/ 9 5 
por conveniência administrativa, de Minas Gerais, e dó outra s providências . Do governador do Estado, que autoriza 
servidor ocupante de cargo efetivo ou Discussão em 1° turno o Poder 'Executivo a fazer reverter ao 
de função pública). Discussão em 1 o PL 64/ 95 patrimônio do município de s.;borá 
turno Do deputado Marcos Helênio, (ex-PL imóvel que menciona 

PL 637/ 96 2.031/94, do ex-deputa d a Maria Elviro),PL 44/ 95 
Do governador da Estado, que autorizo que torno o b rigatório o construção de Do deputado Ermono Batista, que dó 
o Poder Executivo 0 doar imóvel 00 escadas poro peixes de piracema em nova redação aos arts. 1°, 2°, 3° e 4° 
município de Dores do lndoió. Discus- barragens edificados em cursos d'água da Lei n° 9 .532, de 30/12/987, e dá 
são em 1° turno de domínio do Estado. Discussão em 1° outras providências 

PL 638/ 96 turno PL 47/ 95 
Do governador do Estado, que outorizaP L 68/ 95 Do deputado José Bonifácio, que dis-
o Poder Executivo o fazer reverter ao Do deputado José Bonifácio, (ex-PL põe sobre os Conselhos em M inas Ge-
patrimônio do município de Sabará 2.237 /94), que concede compensação reis 
imóvel que menciono. Discussão em 1° aos municípios produtores de P L 55/ 95 
turno hortifrutigronjeiros e flores . D iscussão Do deputado Jorge Eduardo de Olivei-

V eto tota l em 1° tu rno ra , que d ispõe sobre o gestão de eq u i-
À Proposição de Lei 12.825, que obrigaPL 104/9 5 pamentos hospitalares, acrescenta dis-
os órgãos e entidades da administra- Do deputado Jorge Hannas, (ex- PL positivo à Lei n° 10.359, que autorizo o 
çãodiretoeindiretodoEstodoomonter 1 .339/93, do deputado Torcício Poder Executivo o criar o 
à disposição do público impresos em Henriques), que acrescento competên- CARDIOMINAS, e dá outros providên-
broille, formulários oficiais e documen- c io ao parágrafo único do art. 1°, do Lei cios 
tos de recolhimento de tributos estodu- no 5.830, de 6/12/81. Discussão em 1 ° PL 64/ 95 
ais . Discussâo em turno único turno 

Veto total PL 278/ 95 
Do deputado Marcos Helênio, que tor-
no obrigatório o construção de escadas 

À Proposição de Lei 1 2.870, que torno Do deputado João Leite, que define poro peixes de piracema em barragens 
obrigatório o instalação de sanitários medidos poro combate ao tabagismo edificados em cursos d'oguo de domí-
nos terminais rod oviários e nos pontos no Estado e proíbe o uso do cigarro e nio do Estado 
de parado de ônibus intermunicipais . similares nos locais que estabelece. PL 68/ 95 
Discussão em turno único Discussão em 1° turno Do deputado José Bonifácio, que con-

Veto parcial cede compensação a os municípios pro-
À Proposição de Lei 1 2.897, que obriga Re união Extraordinária (9horas) dutores de hortifrutigronjeiros e flores 
o Estado o adotar medidos de preven-Veto P L 278/ 95 
ção do cárie, do doença periodontal e À Proposição de Lei 12.825, que obrigo Do deputado João Leite, que define 
do câncer bucal e dó outros providên- os órgãos e entidades do administro- medidas poro combate 00 tabagismo 
cio s . Discussão em turno único ção direta e indireta do Estado a manter no Estado e proíbe o uso do c igarro e 

Veto total à dispo sição do público im p ressos em similares n os locais que estabelece 
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Encabeçados pelo 
presidente da 
Assembléia, deputado 
Agostinho Patrús, 32 
parlamentares 
reuniram-se com o 
governador Eduardo 
Azeredo, na última 
terça-feira (12), no 
BDMG. O assunto foi a 
atuação da Secretaria 
de Estado da Saúde e os 
projetos do Executivo 
para a área 

D 
TV - CAPITAL 
Tema: LULA 
ENTREGA 
DOCUMENTO 

~ O ex-presidente 
do PT, Luís Inácio 

Lula da Silva, esteve na 
Assembléia para pedir 
apoio dos deputados às 
propostas de 
desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha cóntidas no 
relatório sobre a Caravana 
da Cidadania que percorreu 
a região em outubro do ano 
passado. O Vale do 
Jequitinonha no Nordeste 
de Minas, é uma das áreas 
mais pobres do país. A 
repercussão do encontro 
está registrada no 
"Assembléia Informa" 
veiculado nas emissoras de 
TV da Capital, nesta quinta-
feira. 
Entrevistas: Luiz Inácio Lula 
da Silva, ex-presidente do 
PT; deputado Agostinho 
Patrús, presidente da 
ALEMG; deputado Maria 
José Haueisen, PT; Maria do 
Carmo Ferreira Silva, 
Coordenadora Projeto 
Comunitário Araçuaí; 
Rubinho do Vale, compositor 
e cantor. 

(Globo 13h13m in; 
Alterosa 13h25min; 
Record 18h30min; Man-
chete 19h30min; Bandei-
rantes 18h37min e TV 
Minas 19h00min) 

TV - INTERIOR 
Tema : EDUCAÇÃO OUVE 
SECRETÁRIA 
O debate promovido pela 
comissão de Educação da 
Assembléia que contou 
com a presença da 
secretária de Estado da 
Educação, Ana Luíza 
Machado, está registrado 
no "Assembléia Informa" 
veiculado hoje, nas 
emissoras de TV do 
interior. O principal tema 
do debate foi a reforma 
administrativa e a não 
renovação de contratos de 
professores e funcionários 
das escolas. 
Entrevista s: Ana Luíza 
Machado, secretária de 
Estado da Educação; 
deputado lrani Barbosa, 
presidente da Comissão de 
Educação da ALEMG; 
deputado Anderson 
Adauto, PMDB; deputado 
Gilmar Machado, PT. 

(Globo Ju iz de Fora 
12h54min; TV Triângu-
lo Uberlãnd ia 
12h58min; TV Sul de 
Minas Varginha 
12h54min; TV Leste Go-
ve rnador Valadares 
12h54min; TV Montes 
Claros 12h54min; TV 
Pontal ltu iutaba 
12h54min; TV Jaguara 
Araxó 12h54min); TV 
Reg ional Uberaba 12h, 
TV Parana íba 
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Uberlãndia 18h50min e 
TVTiradentes Juiz de Fora 
18h50min) 

RÁDIO 
Tema : INSTALADA CPI DO 
VAF 
Começou a funcionar, na 
Assembléia Legislativa, a 
CPI que vai investigar as 
denúncias de 
irregularidades nos índices 
de apuração do VAF de 
alguns municípios. Fique 
por dentro ouvindo o 
"Assembléia Informa" 
veiculado nesta quinta-
feira, nas rádios. 
Entrevistas: Deputados: 
Gilmar Machado, PT; 
Geraldo Rezende, PMDB; 
Carlos Pimenta, PL. 

(Altaneira (FM) 20 hora s; 
Alvorada (FM) 
20h45min; América (AM) 
11 h40 mi n; Ante na-1 
(FM) 7 hora s; Ata la ia 
(AM) 20 horas; BH (FM) 7 
ho ras ; Cap ital (AM} 
18h55min; Cidade (FM) 
20h30min; Cultura (AM) 
21 horas; Del Rey (FM) 8 
horas; Extra (FM) 7 ho-
ras; Globo (AM) 19 ho-
ras; Guarani (AM) 9 ho-
ra s; Guarani (FM) 
20h30min; Itatiaia (AM) 
21 horas; Inconfidência 
(AM) em 3 horários : 
8h30min, 12h58min e 
23h27min; Transamérica 
(FM) 7 horas e Líder (FM) 
20 horas) 

•mesa da assembléia 
Presidente 

Agostinho Patrús 
12-Vice-Presidente 

Wanderley Ávila 
22-Vice-Presidente 

Sebastião Navarro Vieira 
32-Yice-Presidente 

(Licenciado) 
12..Secretário 

Rêmolo Aloíse 
22-Secretário 

· Maria José Haueisen 
32-Secretário 
lbrahim Jacob 
42-secretário 

Ermano Batista 
S2..Secretário 
Antônio Júlio 

SECRETARIA 
Diretor-Geral 

Dalmir de Jesus 
Secretário-Geral da Mesa 

Paulo Rubens Navarro Vieira 
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