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9 horas

* Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
• Corrussão de Direitos e Garantias Fundamentais (Plenarinho IV) - ouvir o assessor sindical do

Governo do Estado, João Paulo Pires de Vasconcelos; o superintendente do Incra em Minas
Gerais, Geraldo Rezende; a coordenadora do Departamento de Política Agráiiada Fetaemg, Mana
Antônia Costa Nogueira; a coordenadora-executiva da Comissão Pastoral da Terra, Maria
Aparecida de Souza; eodiretorde Política Agrária dacontag, Francisco Sale&O objetivo édiscutir
a questão social dos conflitos no campo

9h3Omln
- Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho II) - discussão e votação de

proposições da Comissão
10 bom

• Comissão de Meio Ambiente (Auditório) - ouvir o diretor-geral do IEF, José Carlos Carvalho~, o
presidente da Emater, Paulo Seveiino de Resende; ocomandante-geralda PMMG, coronel Nelson
Fernando Cordeiro; o superintendente do Ibama em Minas Gerais, Jáder Campos Figuefrdo; além
de presidentes de clubes de pesca de Minas Gerais e os jornalistas Onofre Miranda, Osvaldo
Wenceslau e Sérgio Luiz Bittencourt. O objetivo é discutir a questão da pesca no Estado

• Comissão de Saúde e Ação Social (Teatro) —ouvir os secretários de Estado da Saúde, José Rafael
Guerra, e de Lazer e Turismo, Ademir Locas: o secretário municipal de Desenvolvimento Social,
André Quintão Sflva a presidente do Servas, Heloisa Azeredo; a representante do Núcleo de
Estudo Escola da Terceira Idade, Audineta Alvos de Carvalho. O objetivo é debatera situação do
idoso no Estado

• Comissão de Administração p	 (Plenaiinho l) - discussão e votação de parecer sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário

lOh3OmIn
Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária (Plenarinho 1)— discussão de assuntos de
interesse da Comissão

14 horas
- Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

l4h3Omln
• Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (Plenarinho 1) —discussão e votação

de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda â Constituição (PEC) 14195,

de autoria do deputado Marcelo Gonçalves e outros, que suprime o parágrafo 2 do art. 15 da
Constituição do Estado (Plenannho IV) - a fu-talidade da reunião é eleger o presidente e o vice-
presidente, designar o relator e programar os trabalhos

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenannho III) - discussão e votação de
parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário, entre elas a mensagem 6/95, do
governador do Estado, que encaminha o Balanço Geral do Estado relativo ao exercício financeiro
encerrado em 31 de dezembro de 1994

• Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para, no prazo de 120 dias, investigar adesapropriação
realizada pela Codevasf na implantação do Projeto G urutuba, na região Norte de Minas (Plenannho
II) - dar prosseguimento aos trabalhos da Comissão

l4h45min
• Comissão Especial para omitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/95,

de autoria do governador do Estado, que dá nova redação ait 239 da Constituição do Estado
(Plenarinholv)—a tinalídadeda reuniãoéelegeropresidentee ovice-presidente,designarorelator
e programar os trabalhos

15 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenaiinho III) - discussão e votação de

parecer sobre o PI- 427/95, do governador do Estado
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 16/95,

de autoria do governador do Estado, que altera dispositivos da Constituição do Estado (Plenanaho
IV)—allnalidadeda reunião é elegero presidente eo vice-presidente, designarorelatoreprogramar
os trabalhos

20 horas	 . .	 .
Reunião Especial em homenagem ao"Mias Tênis" (Plenário)	 .	 .	 .

Concerto
O Trio Concertante de Brasília
se apresenta nesta sexta-feira
(29) no Espaço Cultural da
Assembléia Legislativa,
interpretando Domenico
Scarlatti, Beethoven e Franz
Schubert. O espetáculo começa
às 21 horas e tem entrada franca.
O Trio é formado pelos músicos
Ricardo Dourado Freire,
professor de clarineta na
Universidade de Brasília (UnB);
Ebnezer Nogueira, professor
adjunto na UnB; e Wolney
Alfredo Unes, pianista e
professor no Instituto de Artes da
Universidade Federal de Goiás

Reunião Especial
Acontece hoje, às 20 horas, no
Plenário, Reunião Especial em
homenagem ao 60° aniversário do
Minas Tênis Clube. A Reunião
foi solicitada a requerimento do
deputado Bonifácio Mourão
(PMDB), que ressalta os bons
serviços que o Minas Tênis
Clube vem prestando à
comunidade da capital, ao longo
desses 60 anos, nas áreas de
esporte, lazer, cultura e
entretenimento

Esclarecimento
Por problemas técnicos, o AL
Informa deixa de publicar
matéria referente à reunião de
ontem da Comissão de
Fiscalização Financeira e
Orçamentária



Deputado pede
prazo regimental

A Comissão aprovou ArnaldoPenna(PSDB),foi
ainda o pedido de prazo baixado emdiljgêncjaopL
regimental feito pelo de- 415195, que autoriza o Po-
putado Simão Pedro der Executivo a constituir
Toledo(PSDB)aopL3901 pessoa jurídica para admi-
9S, que dispõe sobre aapre .. nistrar e operacionalizar o
sentação de eventos cultu- metrô de Belo Horizonte.
rais nos órgãos das admi- Segundo o depurado, fal-
nistrações direta e indireta um informações sobre a
do Estado; pelo deputado natureza jurídica da em-

Gilmar Machado (PT) ao presa, que o governo pre-
PL 419195, que dispõe so- tende criar por meio da
brea proteção, o auxilio e a Mensagem n°19/95. Parti-
assistência às vítimas no ciparam da reunião os de-
Estado de Minas Gerais e putados Geraldo Santana
ao PL 426195, que cria o (PMDB), que a presidiu,
Fundo Estadual de Desen- Simão Pedro Toledo
volvimento de Comunida- (PSDB), Arnaldo Penna
des. Por meio de requeri- (PSDB) e Gilmar Macha-
meato do deputado do (PT).

Adiamento
O deputado Arnaldo Penna

(PSDB) pediu prazo regimental para
emitir seu parecer sobre a PEC 8195,
de autoria do deputado Leonídio
Bouças (PFL). A Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
acrescenta ao art. 63 da Constituição,
que estabelece as proposições
compreendidas no processo
legislativo, o instrumento do decreto
legislativo. Participaram da reunião
o deputado Arnaldo Penna (PSDB),
Ajalmar Silva (PSDB), Elbe Brandão
(PSDB), Simão Pedro Toledo
(PSDB), Cleuber Carneiro (PFL),
Almir Cardoso (PT), Dilzon Meio
(PTB) e Carlos Pimenta (PL).

í

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou on-
tem parecer pela
constitucionalidade dos se-
guintes projetos: 388/95,
que cria o Programa Minei-
ro de Incentivo à Pecuária
de Leite Pró-Leite, relata-
do pelo Arnaldo Penna
(PSDB); 418/95, do depura-
do Arnaldo Penna (PSDB),
que dispõe sobre a transfe-
rência de subvenções soci-
ais do Estado para as caixas
escolares das escolas públi-
cas municipais; e PR
437/95, da Comissão de
Agropecuária e Política Ru-
ral, que aprova, em confor-
midade com o disposto no
art. 62, da Constituição do
Estado, as alienações das
terras devolutas.

Sob a alegação de que
incorrem em vício de inicia-
tiva, foram aprovados os
pareceres pela
inconstitucionalidade sobre
os seguintes projetos:
410/95, que assegura ao ser-
vidor público a percepção
dos vencimentos indepen-
dente de publicação, no
Minas Gerais, de concessão
de licença médica; 424/95,
que dispõe sobre condições
de segurança nos estádios
administrados pelo Estado
de Minas Gerais e 425/95,
que acrescenta parágrafo 40
ao art. 48 da Lei 7109, de 13
de outubro de 1977, que
contém o estatuto do pesso-
al do magistério público do
Estado de Minas Gerais.

2 ai informa - quarta-feira
comissões

Aprovada criação do
Incentivo à Pecuárja

Programa de
de Leite

:
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Santos Moreira diz que denúncias
de abuso policial sao apuradas

O secretário de Estado da
Segurança Pública, Santos
Moreira, reconheceu ontem,
em reunião da Comissão de
Direitos e Garantias Funda-
mentais, que podem existir
"desvios de comportamento"
na Polícia Civil, mas que to-
das as denúncias de abuso
policial estão sendo apuradas.
Informou que, desde janeiro,
foram abertos 744 procedi-
mentos de investigação inter-
na, entre inquéritos policiais,
sindicâncias e processos ad-
ministrativos, dos quais 582
foram concluídos e resultaram
em 45 demissões.

O secretário foi convoca-
do a depor na Comissão, por
solicitação do deputado Alrnir
Cardoso (PT), para dar expli-
cações sobre as denúncias de
que o funcionário do Banco
do Brasil, Sidney Cangussu,
teria sido torturado nas de-
pendências da Delegacia de
Roubos e Furtos, sob acusa-
ção de ter participação no rou-
bo à agência do banco, em
Betim. Santos Moreira fez um

As denúncias da Coor-
denadorja de Direitos Huma-
nos da Prefeitura de Belo Hori-
zonte ainda não chegaram ao
secretário. Elas serão entregues
pessoalmente ao governador,
conforme informou a chefe da
coordenadorja, Helena Greco,
também presente na reunião.
Ela discordou de tudo o que o
secretário afirmou, alegando
que a opção por entregar o do-
cumento direto ao governador
tem a ver com o desgaste da
coordenadorja em buscar solu-
ções, inutilmente, com a Secre-
taria de Segurança. Santos

discurso contra a tortura -
"por formação moral e profis-
sional, nós somos contra qual-
quer tipo de violação ao direi-
to fundamental do cidadão"—,
mas não acrescentou dados à
investigação do caso. Disse
que há um inquérito sob res-
ponsabilidade da Corre-
gedoria de Polícia, que odeie-
gado acusado foi afastado de
suas funções e, enquanto não
se concluírem as investiga-
ções, "nós não podemos
prejulgar".
Suspeitas - Com isso, os de-
bates da reunião giraram em
torno das suspeitas de tortura
e impunidade da polícia em
todo o Estado. O deputado
Almir Cardoso levantou casos
que, segundo ele, continuam
sem a devida apuração ou pu-
nição: os atentados à bomba
na capital, a morte de um tra-
balhador na cadeia de Mira-
douro, o espancamento de tra-
balhadores em Carmo do
Paranaíba e as mais de 100
denúncias encaminhadas pela
Coordenadoria de Direitos

Moreira disse que está disposto
a responder aos deputados so-
bre cada caso que estiver sob
investigação, apresentando, se
preciso, cada inquérito. Mas que
não é possível falar, generica-
mente, em 100 denúncias.
Desrespeito - Apoiado pelo
deputado Marcos Helênio (PT),
o deputado Almir Cardoso lem-
brou também ao secretário que
os deputados foram "tratados
de forma desrespeitosa" pelo
delegado Vicente Lacerda na
visita de inspeção que fizeram à
Delegacia de Furtos e Roubos,
no início do mês. O deputado

Humanos da Prefeitura de
Belo Horizonte, O secretário
procurou responder a todas as
questões, alegando desconhe-
cimento da situação em al-
guns casos ou que o assunto
está sendo apurado, em ou-
tros. Sobre o fato de que a
Polícia teria acusado leviana-
mente o sindicalista Austen
Mudado de ter sido autor das
bombas,o secretário disse que
não houve acusações, mas in-
dícios testemunhados que
apontaram para ele no episó-
dio da explosão na OAB.

Paulo Schetino (PTB) disse
que, diante das circunstâncias
da visita, o delegado agiu como
"um ser humano normal".
"Mais de 30 pessoas adentraram
pelo gabinete, entre deputados,
assessores e jornalistas, estavam
todos tensos, o delegado estava
sozinho em meio à situação, e
era natural que os ânimos se
exaltassem", disse.

O secretário Santos Moreira
respondeu que não conhece as
circunstâncias da visita dos de-
putados à delegacia de Furtos e
Roubos, mas que também vai
apurar o assunto.

Secretário admite "desvios de
comportamento' na Polícia

Civil

Arquivos do Dops
O presidente da Comissão,

deputado João Leite (PSDB),
cobrou, entre outras coisas, a
abertura dos documentos do

Dops ao público. O secretário
disse que o arquivo está aberto,

mas que a manipulação é
complicada, porque depende

de outro tipo de organização. O
deputado Carlos Pimenta (PL)

aproveitou para chamar a
atenção para a iminência de

conflito armado na região de
assentamento do Jaíba, que é
objeto de uma CPI na casa. A

deputada Maria José Haueisen
(P1') disse que policiais estão

fazendo pressão contra
posseiros na região do Mucuri,
intrometendo-se em questões

que devem ser resolvidas na
Justiça. Também estiveram

presentes na reunião o líder do
Governo, deputado Romeu

Queiroz (PSDB), e os
deputados Ajalmar Silva

(PSDB) e José Braga (PDT)

Secretano recebe críticas



4	 ai informa - quarta-feira

•comissôes

Aprovada autorização para
alienar ações do Credireal

Foram aprovados ontem, çamentária, favoráveis à
em reunião conjunta, os pa- aprovação do PL 431195, do
receres das Comissões de governador do Estado, que
Administração Pública e de autoriza a alienação das ações
Fiscalização Financeira e Or- do Banco de Crédito Real de

Deputado quer mais informações
O deputado Marcos estamos votando o projeto -

Helênio ressaltou, no entanto, afirmou o deputado na sua de-
que o projeto não contempla claração de voto—estamos qua-
alguns aspectos que ele consi- se que passando um recibo em
dera importantes para dar mai- branco para o Executivo".
or transparência ao processo A reunião foi presidida pelo
de privatização do Credireal. deputado Geraldo Santanna
"Seria recomendável um dis- (PMDB) e teve a participação
positivo vinculando a aliena- dos deputados Arnaldo Penna
ção de ações à redução da dívi- (PSDB), relator da Comissão
da pública estadual", citou o de Administração Pública,
deputado, incluindo ainda a Cleuber Carneiro (PFL), relator
necessidade de outros disposi- da Comissão de Fiscalização Fi-
tivos explicitando a forma de nanceira e Orçamentária, Mar-
alienação que será utilizada celo Gonçalves (PDT), Ajalmar
pelo Poder Executivo, sobre Silva (PSDB), Carlos Murta
as moedas que serão aceiras no (PP), Jorge Hannas (PFL),
negócio, bem como informações Miguel Martini (PSDB), Ge-
sobre o valor de venda do banca raldo Rezende (PMDB), João
e doscritérios que serãoadotados Leite (PDSB), Marcos Helênio
para fixação desse valor.	 (PT), Romeu Queiroz (PSDB)

"Da maneira como e Elbe Brandão (PSDB)

Minas Gerais (Credireal). Na
reunião passada, havia sido
aprovado o parecer, também
favorável, da Comissão de
Constituição e Justiça, que
teve como relator o deputa-
do Leonídio Bouças (PFL),
mas os trabalhos foram in-
terrompidos com o pedido
de vista do projeto, encami-
nhado pelo deputado Mar-
cos Helênio (PT).

Ontem o deputado apre-
sentou o seu voto favorável à
aprovação do projeto, mas
com restrições. Na sua justi-
ficativa, o deputado Marcos
Helênio reafirmou o apoio
do seu partido à privatização
do Credireal, já que o "ban-
co não se reveste de qual-
quer essencialidade para o
Estado, podendo a alienação
de suas ações contribuir para
a redução da dívida pública
e, por conseguinte, para o
saneamento das finanças do
setor público".

Comissão de Justiça mantém
decisão da P-1 •1  esiuencia

Em reunião extraordiná-
ria realizada na tarde de on-
tem, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou pare-
cer pelo indeferimento de re-
curso apresentado por Gilmar
Machado (PT), contra deci-
são da Presidência da Assem-
bléia pela qual deixou-se de
receber requerimento de au-
toria do deputado. O parecer,
elaborado pelo presidente da
Comissão, deputado Geraldo
Santanna (PMDB), conclui

pela procedência de decisão
adotada pela Presidência.

O requerimento de Gilmar
Machado solicitava a formu-
lação de convite ao governa-
dor Eduardo Azeredo, para
prestar esclarecimentos em
Plenário sobre a real situação
financeira do Estado e o atual
estágio de negociação da dívi-
da junto à União. O parecer
foi aprovado com voto contrá-
rio do deputado Gilmar Ma-
chado, que também teve re-

jeitado requerimento pedin-
do o adiamento da votação. O
parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça será, agora,
apreciado pelo Plenário.

Compareceram à reunião
os deputados Geraldo
Santanna (PMDB), que a pre-
sidiu, Gilmar Machado (PT),
Romeu Queiroz (PSDB),
Elbe Brandão (PSDB), José
Bonifácio (PSDB), Cleuber
Carneiro (PFL) e Antônio
Genaro (PP).

O ESTADO DE S. PAULO OESP
Reforma administrativa sofre golpe

jorriaJ da tarde	 jt
Li Esle

FOLHA DE S. PAULO	 FSP
:I Relator proe enxugar fundo social

GAZETA MERCANTIL GM

Li Impasse na negociacão do Económ ico

JORNAL DO BRASIL	 JB

Li Estabilidade une estados pela reforma

O GLOBO	 OG
o Aeronáutica comprou prédio ilegalmente

cctu fio* iuu	 N.YI'

O Bosnian foes agree on goveming plan

Chegou o AgroCast

_S^
A safra de !nbnnacØes on une

que vQC eatava esperando

Ligue já: (011) 856-2000

Correio Braziliense	 DI',
Li Gasolina sobe 15 :42% em Brasflia

Zero Hora	 RS
Li FH assumo comando da reforma agrária

Estado de Minas	 MG
Li Azeredo anuncia investirTrentos de

US$ 15 bilhões

O Popular	 GO
O Malan diz que juro continuará caindo

O Povo	 ci:
O Ministro denuncia sabotagem na

reforma agrária

Gazeta do Povo
	

PR
Li Governo admite pacote contra desempregc

A Tarde	 BA
O Reforma agrária incluirá terras públicas

A Critica	 AM
Li Relator veta demissões na reforma

A Notícia	 SC
O Vieira lança zoneamento agricola

Jornal do Cominére.io
Li Governador pede pnortoade para a

estabilidade social

Caso Banespa
O deputado José Aníbal (SP), liderdo PSDB na
Câmara, toma café da manhã no Palácio da
Alvorada com o presidente Fernando Henrique
Card. Ambos vão acertara data e horário da
reunião do presidente com a bancada paulta na
Câmara para discutir urna solucão para o
Banespa.

Cargos para PFL
Os deputados estaduais do PFL têm encontro
como governador de São Paulo : Mário Covas.
no Palácio dos Bandeirantes. Os parlamentares
vão pedir mas cargos no governo em troca da
manutenção do apoio aos projetos do governador
na Assernbia Legislativa.

Reunião do CMN
O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne
às 1 5h para discutir as aplicações obrató nas em
crédito rural, entre outros assuntos. Leia em
Economia e Mercado Financeiro

CDIs isentos
A partir de hoje, os empréstimos entre os bancos,feitos por meio de Certificados de Depósitos
Inlerbancános (CDIs), deixam de pagar PIS.
Economia

Reivindicações a Malan
O ministro da Fazenda, Pedro Malan, tem
encontro de manhã com empresários e
trabalhadores em Brasilia, que vão reivindicar

A abertura do pregão de ontem da Bolsa de
Valores de São Paulo marcada pela reação do
mercado, já que chegou a valorizar 125% depois
de registrar quatro dias de negócios em baixa. O
motivo de tal otimsrre foi o pacto pelas
reformas' acertado na segunda-feira entre o
presidente Fernando Henrique Cardoso e os
governadores dos 27 Estados, quando o governo
buscou apoia para aprovar a prorrogação do
Fundo Social de Emergência (FSE) e a reforma
administativa. Em troca, assumiu o compromisso
de resolver a divida dos Estados. Na parte da
tarde, a situação se inverteu justamente porque
se percebeu que o entendimento entre as duas
partes não era tão ampla assim. A prova são
atitudes come a do deputado Inocáncia Oliveira
(PE), ider do L na Câmara, deque 'um ano é

redução na taxa de juros e medidas contra o
desemprego.

Emprego em agosto
O IBGE divulga àslOh. no Rio. a sua Pesquisa
Mensal de Emprego. relativa ao mês de agosto.

Estratégia da BM&F
A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F)

divulga ás 12h30. em sua sede em São Paulo, o
seu Plano Estratégico de orientação para os
próximos anos.

Posição dos petroleiros
Os funcionários da Petrobrás de to o Pais
fazem assembléias para votaro indicativo da
Federação única dos Petroleiros (FUP) pela
rejeição da proposta de acordo co~ teta pela
empresa.

Direitos Humanos
O ministro da Justiça. Nelson Jobim, preside às
10h, em seu gabinete em Brasilia : reunião do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana. Na pauta, o massacre aos posseiros
praticado pela PM em Corumbiara (PC) e análise
das denúncias de ação de grupo de extermino
no Rio Grande do Norte.

Amistoso da Seleção
A Selecão Brasileira de Futebol joga contra a
Romênia, às 21h30, no estádio Mineirão. em
Belo Horizonte (MG). A partida será transmitida
pelas TVs Globo e Baride,raníes

um prazo muito bom' para o FSE : quando o
governo defende pelo menos quatro anos de
duração do Fundo: e as alterações promovidas
pelo deputado Prisco Viana (PPR-BA) no texto
original da reforma administrativa : da qual é
relator, no que se refere à estabilidade dos
servidores. O indica Bovespa fechou a terça-feira
a 45.439 pontos, queda de 0,76 e equivalência
a US$ 17 :31.0 volume total de moeda
movimentada no pregão caiu 31 * no dia. O giro
financeiro foi de RS 220 :962 milhões (USS
231:616 milhões). Na Bolsa de Vaiares do Ria : O

IBV perdeu 08% no fechamento, confirmado a
17.372 pontos O Conselho Monetário Nacional
(CMN) se reúne hoje em Braslia para definir,
entre outras questões, a flexibilizacão do
recolhimento compulsório sobre depósitos a veta.
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MERCADO FINANCEIRO

Oscilações no pregão da Bovespa

INDICADORES - AE TAXAS

DÓLAR

Comórcial
	

Paralelo 	 Turismo
25109	 R$ 0.952	 RS 0,9E4	 RS 0.95	 RS 0.95	 RS 0.93	 R$ 0,96
26109	 R$ 0.953	 RS 0,955	 RS 0,95	 R$ 0.95	 Ff3 0.93	 R$ 0.96
28,109 Colado do Rio de Janeiro 	 RS 0,94	 R$ 0,95	 P5095	 RS 0,95

VALORES DE REFERÊNCIA	 1	 MERCADO FiNANCEIRO

Salàio mínimo - SetOr'iiLXo	 Ff3 100.00	 IBOVESPA: queda 0.76%, vol. RS 2.962 milI'3es
Uhr mmes —jLihserembro	 RS 0.7564	 IBVRJ: queda 0.88*. vdunre Ff3 13.311 intlhões
IGPM-FGV - 2E préviaJsetemo	 .0,49%	 oiro 6M&F: 6109) P5 11,750, alta 0,171:
IPC .Fipe2r quadiissurrana/seternlxo	 0,70%	 CDBPásTR: (26'09) 122 dias, 16,5q18,83í:
TR Pré i2109i	 1,7799%	 CDB Pu: (209) 30 dias, 43,17143,60*
TBF 125/091	 3.0013%	 Poupiça 1271091 2.7078



Desconto menor
A Ufir deve ser reajustada em 5,13%, passando a
valer RS 0,7952 a partir de 1 de outubro. Com
isso, a isenção do Imposto de Renda para
assalariados deve passar dos atuais R$ 756,44
para RS 79524. O desconto de um salário de mil
reais cairá 159%. (FSP2-3/OG 1e29)

Novos fundos
O Banco Central deve fixar em 30% o pDrcentual
máximo de ações para compor a carteira dos
novos Fundos de Investimento Financeiro (FIF5). A
medida poderá ser anunciada ainda esta semana.
O mercado financeiro queria compor os fundos
com 49% do seu patrimônio. A diretoria do BC.
que se reúne hoje. pode autorizar a transformação
do fundo de ações carteira livre em FIF. mantendo
a liquidez diária. (OESPB1/JT 111FSP2-3)

Isenção de PIS
A partir de hoje , os empréstimos feitos entre os
bancos por meio de Certificados de Depósito
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Vsnfe em 30 ias dos precisem RS de 26 bens e
seivicos compervos a de 1 f pres a ianfza oficiais

Precisamos
acelerar o
processo

Ministro Pedro Malan
(Fazenda) sobre pnvatizaes

Negociações com o Econômico
O grupo Monteiro Aranha, único interessado até
agora em adquirir o Banco Econômico, izíticou
ontem as condições propostas pelo BC para
realizar o negócio. O executivo Luiz Miranda
dedarou que não há viabilidade em transferir o
controle de um banco que deve USS 3,5 bilhões
Ele coordena para o grupo a formação de um
consórcio para a compra do Econômico. (CM 1)

Déficit estrutural
O ministro Pedro Malan (Fazenda) afirmou ontem
que o Pais tem um déficit público estrutural. A
solução para o problema passa pelo conjunto de
medidas que enviamos ao Congresso, afirmou.
Para ele, os Estados têm que deixar, por exemple,
de serem meros admin

is
tradores de folha de

Pagamento' . Malar, reconheceu a nessidade de
acelerar as privali (OESPBB/JT 1 IJGMA-3)

Redução de compulsórios
O recolhimento cornpuísóno sobre depósitos à
vista pode ter nova redução. A diminuição foi
solicitada pelo Ministério da Agricultura como
forma de liberar mais recursos baratos para o
crédito rural. O recolhimento de 83% cairia
gradativamente até chegar a 75 1/c no inicio de 96.
A questão deverá ser discutida flor na reunião do
CMN. O País captou USS 500 milhões para serem
usados por instituições financeiras como crédito
rural. (0ESP8411IT11)

Balança comercial
A balança comercial deste mês deverá ter
superávit de até US$ 300 milhões, revelou ontem

uma fonte do governo. Os números tomam como
base o movimento de exportacões e rmportacões
até sexta-feira. Dados do Ministério da Indústria e
do Comércio mostram que a média diária de
exportacões caiu entre a pnmeira e a segunda
semanas de setembro—de USS 219.6 milhões
para US$2022 míhões (OESPB1IJT 101FSP
2-91019 25). Importadores de bebidas e alimentos
estão encomendando até 30% mais produtos para
o Natal deste ano em comparação a 94. (FSP 2- 1)

Reajuste dos combustíveis
O Ministério de Minas e Energia divulgou ontem à
noite os novos preces dos combustíveis em
algumas cidades. Apesar de o aumento ter sido
anunciado segunda-feira para entrarem vigor à
zero hora de hoje, os preços brim de lodos os
rTunicrpos não estavam definidos ate as 30h de ontem
Em São Paulo. outro da gascirra comum passa a
custar RS a6 e do álcool, 

R$0,473 No Rio, os
rocs preces são 0.561 para gasolina e RSO.451
Para ábcol. (OESP 1 e 2101ff 101CM 1 eA-8)

Aumento de tarifas
O reajuste de tantas de energia elétrica ficará entre
10% e 35%. Haverá diferença entre as empresas
do setor. Os aumentos serão maiores nas regiões
com maior concentração de consumo residencial e
menores nas regiões induetnas. O subsidio às
contas residenciais deverá cair (FSP 1 e 2-3). As
taxas dos Correios deverão ser as próximas a ter
preces reajustados. (0ESPB10/Jr 10/JB 13)

Protesto de trabalhadores
Mais de cinco mil trabalhadores da
Mercedes-Benz bloquearam ontem duas pistas da
Via Ancti lela em São Bernardo do Campo (S P).
Eles protestaram contra as 1.6 mil demissões
efetuadas pela empresa na segunda4eira e exig

iram
reversão das dispensas. No contra desemprego
organizado pele setor de construção dvii reuniu
ontem cerca de 2 m il trabalhadores na Praga da Sé
(SF).(OESP1eB5/frle 14/FSP1e I- 121J8 12)

Fiat convocada
A Fiat será convocada pela Comissão de Defesa
do Consumidor da Câmara para prestar
esclarecimento sobre as supostas irregularidades
no Uno Mille Eleotronio. A Cetesb (SP) constatou
que os modelos não atendem às exigências da
leg islação ambienta]. f i18 1 e 12

CPI do narcotráfico
O presidente da Colômbia. Emesto Samper,
acusado de ligações como narcotráfico, depôs
ontem durante sete horas no Comitê de
Acusação da Câmara dos Representantes. O
interrogatório foi acompanhado por um membro
da Procuradoria Geral da República para
avaliar a sua imparcialidade, já que Heyne
Mongoilón, presidente da CPI, pertence ao
Partido Liberal, o mesmo de Samper. (OESP
Al2/JT15/Fsp 2. 12/,JB 1O/OG 19)

Curta
• 0jLIg3ne?to doex-o	 amercen, O.

J. Sfrnpson wsado por duljohomjrjdo. elitvu
artemna ib.se final Ase p póesftmr!s avparikr
11 horas diárias. O casoja dura 12 meses.
(OESP 1 e Al 3JT 16/FSP 2-12/JB 1 0/OG 21)
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Tabela do IR
O limite de isenção do Imposto de Renda de
pessoas fís ic

as deverá ser reajustado para cerca
de R$ 950 em 1 de janeiro. O governo pretende
congelar a tabela depois desse reajuste, que
poderá ser o único de 96. Minuta de projeto de lei
que regulamenta o imposto para 96 prevê reajuste
da tabela do IR pela expectativa da inflacéo. que
deve girar em torno de 151/c para o próximo ano.
(OESP 1 e 51/JT 101JB 1 e 14/0G23)
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Interbancários deixam de pagar AS. As
instituições terão desconto de 40% nas
contribuições sobre operacóes não sentas. O
desconto já extra, mas era calcu lado com base
na Ufrr e repassado aos bancos trimestralmente. O
objetivo da medida é reverter a crise de
credibilidade das instituições financeiras. (OESP
&'JT 1 1IOG)

INTERNACIONAL

Futuro da Bósnia	 funcionáno da imigração disse que o grupo sairá
O presidente dos EUA, BifI Clinton, anunciou 	 dos acampamentos para tendas na fronteira
ontem que os governos da Bósnia, Croácia e 	 como Egito, de onde serão deportados. A
nova Iugoslávia (Sérvia e Montenegro) chegaram	 medida é considerada uma represália do líder
a um acordo para a constituição do futuro Estado Muarriar Kadat ao acordo feito no domingo entre
da Bósnia e para pôr fim a três anos e meio de 	 Israel eOLP para a ampliação da autonomia
guerra civil. O acerto. feito em Nova York (EUA),	 palestina na Cordânra. (OESPA91F5P21121J5
prevê que o país será um Estado único	 1010321)
reconhecido i nternacionalmenteembora dividido
pela metade entre a aliança muçulmano-crosta e
sérvos. (OESPA 101JT 151FSP 1 e 2- 101iS
10/0G20)

Expulsão de palestinos
O governo líbio ordenou ontem aos 30 mil
palestinos no pais que se transfiram em 24
horas para campos Improvisados a fim de que
sejam mais tarde expulsos da Líbia. Um

Julgamento de Andreotti
Giulio Andreotti. sete vezes pnmerro-ministro da
Itália, 21 vezes ministro do Estado e senador
vitalício, começou a ser julgado ontem numa
prisão de Palermo. "Sinto-me humilhado", disse
Andreotti. de 76 anos, acusado de participar do
crime organizado. O julgamento pode demorar
dois anos. (OESP 1 e A 121FSP 2- 121i8
10/0G21)

pequenas causas como, violação de direitos do 	 municipal de saúde a fazer cirurgias de laqueadu naconsumidor, ações de despep e cobrança de taxa	 de trompas e vaseclomia. O Conselho Regional dede condomínio. Os novos juizados vão atuar	 Medicina considera o projeto iricastitudonal e alegatambém em causas de até um ano de pena, como 	 que estenlcacão sem fins terapêuticos fere a éticapendênc ias sobre acidentes de trânsito. A criacão	 Para Maluf, essa posicão é dnrca" (OESP 1 eda estrutura dependerá de iniciativa dos tribunais	 A1'Jr lOB/JB 5)de Justica dos Estados, com autonzação das
Assembléias Legislativas. (OESPA14/fr 10B/FSP
1 e 341J85/QQ 5)

Imposto da segurança
O governadordo Rio, Marcelo Alencar, anunciou
ontem que tributanstas e procuradores do Estado

vão apresentar propostas de criação de um
imposto para ajudar principalmente no
reaparelhamento das Polidas Civil e Militar. As
sugestões serão apresentadas no prazo de 30
dias. O imposto será cobrado somente das
empresas privadas diretamente beneficiadas pele
turismo. (J81e251X lei?)

Imóveis irregulares
A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Urbano de São Paulo publicou ontem uma lista
corri 183 imóveis considerados perigosos. A
vistoria comece a ser feita hoje pelos técnicos do
Contru. Uma discussão entre o diretor do órgão,
Caos Alberto Venturelli, e o coordenador de
Espertes e Reereacão da Secretaria Estadual de
Esportes, Nélson Guerra Júnior, antecipou a ação
e fechou ontem o Ginásio do lbirapuera, o maior
de São Pau lu (OESP1eC1/JT5B)

Programa de esterilização
O prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, anunciou
que sancionará projeto de lei que autoriza a rede

Casamento de Fittipaldi
O piloto Émerson Fittipaldi casou-se ontem com
Teresa 1-bife. sua companheira rios últimos 

anos.
Acenmômua, numa capela da Basilica de São Pedro.
rio Vaticano, teve a presença dos filhos do casal.
,.loana,deB anos, eLacade4 que levaram as
alrancas. (OESP 1 eE5'JT4B/FSP 1 e4-41JB 1 e
.'O2 1e)

Curta
• OSão Paulo bateu o O/im,oia, do Paraguai, por

2x 1. pela Superc.opír de Campeões da
Liõertadores da América. O jogo emAssunaio
teve gols de Carlos e Denlison, ambos no
primeiro tempo. (Plantão AE)

COLUNAS

Loyola: juro não é vilão
"Jure virou arma política para atingir o Banco
Central e o ministro Pedro Ma/ari. Chega de
bater em porta errada por fada de informação
ou má-fé. Esse discurso de que os juros são
responsáveis por todas as mazelas do País é
equivocado. Não venham procurar nas
poiibcas monetária e cambial o que elas não
podem dar", desabafa o presidente do Banco
Central. Gustavo Loyola. (JB 1 e Informe
Econômico)
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Mudanças no FSE
Fundo de Estabilizacâo Fiscal é o nome da nova
versão do FSE que começou a ser definida ontem
no Congresso. Segundo o relator da comissão que
cuida da emenda do FSE, deputado Ney Lopes
(PFL-RN),o fundo preservará repasses federais a
Estados e munic

íp
ios, representando uma redução

de R$ 1.6 bilhão na estimativa inicial do governo
com o FSE. A proposta foi feita após opacto"
entre FH e os governadores. (FSP 1 e 1-5)

4^ Não estamos aqui

para enganar
FH aos governadores

sobre o "pauto pelas reformas'

Curtas
• A OJdo Senado adiou para amanhã a

segunda votação da emenda que acaba com o
rrionopói/o da Petrobrás na exploração do
peíráloo. antes marcada Para ontem. (OESP
A71JT7JFSp 1-7JBoG 7)

•bancárias, 	 Senado aprovou com nvdilicaci5es opryetoca nas, contratuais e mobiliánas dos Estados 	 Compra ilegal	 de lei que regulamenta as eleiciães municipaisnuma Perspectiva de ajuste fiscal, segundo um
líder governista muito ligado ao Palácio do	 O secr

etáriode Patrrrô'io da Unõe, Hélio Gét	 de %. Redução do horário eleitoral para 30riei,	 ruas e outros destaques farão o texto vltar àPlanalto. A idéia é exigir um plano de 	 afirmou critam quea compra cio prédio 	 apreaa.cão da Câmara (OESP A8/JT 6/FSF 1estabilização" para cada Estado que deseje	 Eorde Seguros, feita pelo III Comando Aéreo	 e 1 -4M A-1 0/J8 ZDG 4)renegociar suas dividas com ajuda do governo	 Regional, no Rio, ad sena leg
al 

setresse sido	 • Oco nnelArrnariob Avólio Filho foi formalmenlefederal. Entre outros itens, as medidas incluem	 submetida a um pr,jradorda Fazenda Nacional. A 	 do cargo de adido militar em Londrescorte de gastos, pnvatização de empresas e uma 	 Pro
c
uradoria va rrbrmarao prJradcid,ete da 	 (lrrglaterra) pelo Mrnstóno do EXéTdtO. Ele émaior abertura para parceria como setor privado.	 República 

no
	 Nac Silva Filho, que a transação	 acusado de to arprsospohs durante o(0ESPA6)	 não pode ser reconhecida (02 1 e 13)	 regime multar (JB 110G8)

GERAL

Reforma agrária
O presidente Fernando Henrique Cardoso pediu
ontem, em seu programa Palavra do Presidente,
que policia e trabalhadores sem-terra se
desarmem. Ele propõe um esforce conjunto de
governo. Congresso e Judiciário para apressar a
reforma agrária. FH vai chamar o P7 e a CNBB
para discutir fórmulas de aceleração da reforma e
corno evitar a violência no campo. (OESPA 141JB
7/021 e 8)

Indios isolados
Urna equipe da Funai lecalizou uma mova aldeia
em Corumbiara (P0) que pode pertencer ao grupo
isolado de índios descoberto este mês. Os
vestíg ios são semelhantes aos identificados com
os dos três índios encontrados em matas de
fazendas na região. Com a descoberta, já são
duas as aldeias de uma tribo desconhecida no
local. (OESP 1 eAl4/JT7B)

Pequenas causas
O presidente Fernando Henrique sancionou ontem
uma lei que regulamenta os juizados especiais de
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Dívida dos Estados
Fernando Henrique aceitou negociar as dividas
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Reforma administrativa
A reforma administrativa do governo enviada ao
Congresso sofreu os primeiros golpes O parecer
do deputado Prisco Viana (PPB-BA, relator da
emenda na Comissão de Constituleão e Justica da
Câmara, permite alterações na estabilidade
apenas para os senadores admitidos após a
promulgação da emenda. O texto sugere a
eliminação do artigo que fixava o salário do
presidente da República como teto máximo para
aposentadorias e pensões de funcionários. (OESP
1 eA7/JT1 e3/FSP1-7/GMA-9/J5'l e3ft7G3)

Queixa dos governadores
Os governadores não gostaram da forma como o
presidente Fernando Hennque Cardoso conduziu
a reunião de segunda-feira. FHapresentou uma
nota oficial prevendo o apoio incond icional de
todos às reformas constitucionais e ao Fundo
Social de Emergência (FSE). A nota sobre o
pauto pelas reformas" já estava redigida antes

mesmo da reunião, sem as negociações. Não
fosse a intervenção do governador Jaime Lemer
(PR), o texto de FH sentenciaria o apoio total dos
governantes ás duas questões. (OESP 1. A4 e
A5/JTle6/FSP 1-610193)

Sub prog rama de analfabetismo
O governo destinará R$ 60 mil p

ar
a o programa

"erradicaoãzn do analfabetismo` do Ministério da
Educação. Segundo o último corso, o Paistem 17
milhões de analfabetos, 201/6 da população com
idade acima de 14 anos. Adoao corresponde a um
inveslirrrento de F 0,01 pala cada grupo de quatro
pessoas, Em 96,0 governo estima gastar R$ 104
milhões em 'cooperação internacional" que financia
a Participação de burocratas em eventos no Exterior.
(OESP 1 eA8)

Fichas do Dops
O ex-presidente Itamar Franco foi fichado em 76
pelo extinto Dops de Goiás por ter relações corno
Partido Comunista Brasileiro (PCB). O
ex-presidente Jânio Quadros, os músicos Caetano
Vialoso eGilbetto Gil, o scxxdogo Fleradan Fernandes.
o escribrDias Gomes e o deputado Aliei-to Golciman
PMDB-SP) também foram investigados pelo
entre 71 e 79. Os documentos do arquivo serão
catalogados pela Urisersidade Federal de Goiás nT
7jFSP 1 e 1-14/JB 6/02 59

"Sabotadores" no Inct
O ministro Andrade Veira (Agricultura) denunciou
ontem a existência de sabotadores" no lacra. Eles
são responsáveis pela destruição de seis disquetes
com cad

astros das 16 mil famílias que serão
assentadas até o prósmo dia 31 de dezembro
Segundo o nno. a PoI& Federal e um inquérito
administrativo estão investigando o crime (JB
1e7)
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mordem do dia
Ordinária (14 horas)
RON

Da Comissão de Assuntos
Municipais contendo solicitação
ao TRE para realização de
consulta plebiscitária à
população dos distritos de
Cordeiro de Minas e São
Cândido, quanto à sua anexação
ao Município de lpatinga

RQN 593/95
Do deputado Sebastião Navarro
Vieira, em que solicita a
transcrição, nos anais da Casa,
do artigo Audiências Públicas
em Minas Gerais", publicado no
jornal "Estado de Minas", na
edição de 30/7/95

RQN 698/95
Do deputado Anivaldo Coelho,
solicitando ao secretário de
Recursos Minerais, Hídncos e
Energéticos informações acerca
de financiamentos, subsídios e
outras medidas concretizadas
pela referida Secretaria, bem
como por outros órgãos
estaduais, em favor da
Mineração Morro Velho S.A.

PL343/95
Do governador do Estado, que
institui as Regiões
Administrativas no Estado de
Minas Gerais e dá outras
providências. Prosseguimento
da votação, em turno único

P1367/95
Do governador do Estado, que
cria o Fundo Estadual de Saúde
(FES) e dá outras providências.
Discussão, em 2Q turno

PL 407/95
Do governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter imóvel ao
património do Município de Ouro
Preto. Discussão, em 1 2 turno

PL 408/95
Do governador do Estado, que
autoriza o Instituto de
Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas
Gerais a vender parte do imóvel
de sua propriedade, situado no
Bairro Belmonte, nesta Capital.
Discussão, em l Q turno

P1 431/95
Do governador do Estado, que
autoriza a alienação das ações
do Banco de Crédito Real de
Minas Gerais (Credireal).
Discussão, em 1

P1 235/95
Do Tribunal de Contas, que
dispõe sobre o reajustamento
dos símbolos e dos padrões de
vencimentos dos servidores do
Quadrode Pessoal da Secretaria
do Tribunal de Contas e dos
integrantes do Quadro Especial
de Pessoal, inclusive inativos, e
dá outras providências.
Discussão, em 1 9 turno

PL5/95
Do deputado Marcos Ilelênio, que
dispõe sobre incentivo fiscal para
o apoio à realização de projetos
de geração de postos de trabalho,
no âmbito do Estado de Minas
Gerais. Discussão, em 1 2 turno

PL 6195
Do deputado Marcos Helénio, que
criao Fundo Estadualde Proteção
e Defesa do Consumidor e dá
outras providências. Discussão,
em 1 9 turno

PL41/95
Do deputado José Maria Barros,
que autoriza a reversão à
prefeitura Municipal de Acaiaca
de imóvel que menciona.
Discussão, em 12 turno

PL43/95
Do deputado Marcos Helênio (ex-
PL 1.326193, da ex-deputada
Maria EMra), que dispõe sobre a
gratuidade do registro de
casamento para os
reconhecidamente pobres.
Discussão, em 1 Q turno

PL 56/95
Do deputado Raul Uma Neto,
que dispõe sobre o respeito aos
direitos mínimos dos cidadãos
brasileiros e estrangeiros que
viajam de ônibus e usam as
estações rodoviárias e paradas
obrigatórias no Estado de Minas
Gerais. Discussão, em 1 9 turno

PL 93/95
Do deputado Ronaldo
Vasconcelios, que dispõe sobre
a instalação de gabinete sanitário
nos veículos automotores
destinados ao transporte
rodoviário coletivo intermunicipal
de passageiros. Discussão, em
1 2 turno

PL 226195
Do deputado Geraldo Rezende,
que dispõe sobre a criação da
Escola Técnica Estadual de Minas
Gerais. Discussão, em 12 turno

Pi- 241/95
Do deputado Marcos Helênio (ex-
PL 1.394/93, do ex-deputado Raul
Messias), que cria o Fundo
Estadual do Trabalho e dá outras
providências. Discussão, em 1
turno

PL 337/95
Da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, que
proíbe a venda e o consumo de
bebida alcoólica nas
dependências de estádios de
futebol da administração pública
direta e indireta do Estado.
Discussão, em 1 9 turno

Extraordinária (9 horas)
RON

Da Comissão de Assuntos
Municipais contendo solicitação
a0TRE para consulta plebiscitária

à população dos Distritos de
Cordeiro de Minas e São São
Cândido, quanto à sua
anexação ao Município de
Ipatinga

PL 343/95
Do governador do Estado, que
institui as Regiões
Administrativas no Estado de
Minas Gerais e dá outras
providências

PL 367/95
Do governador do Estado, que
cnao Fundo Estadual de Saúde

P1 407/95
Do governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a
fazer reversão de imóvel ao
patiimôniodo Município de Ouro
Preto

P1408/95
Do governador do Estado, que
autoriza o lpsemg a vender parte
do imóvel de sua propriedade,
situado no Bairro Belmonte,
nesta Capital

P1431/95
Do governador do Estado, que
autoriza a alienação das ações
do Banco de Crédito Real de
Minas Gerais

PL 235/95
Do Tribunal de Contas, que
dispõe sobre o reajustamento
dos símbolos de vencimentos
do pessoal do Tribunal, inclusive
inativos, e dá outras
providências

P15195
Do deputado Marcos Helênio,
que dispõe sobre incentivo fiscal
para o apoio à realização de
projetos de geração de postos
de trabalho, no âmbito do
Estado de Minas Gerais

P16195
Do deputado Marcos Helênio,
que cria o Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do
Consumidor e dá outras
providências

P141195
Do deputado José Mana Barros,
que autoriza a reversão à
Prefeitura Municipal deAcaiaca
do imóvel que menciona

P156195
Do deputado Raul Uma Neto,
que dispõe sobre o respeito aos
direitos mínimos dos cidadãos
brasileiros e estrangeiros, que
viajam de ônibus e usam as
estações rodoviárias e paradas
obrigatórias no Estado de Minas
Gerais

P1337195
Da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, que
proíbe a venda e o consumo de
bebidas alcoólicas nas
dependências de estádios de
futebol da administração pública
direta e indireta do Estado
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•plenário

Requerimentos aprovados

do deputado Durval Ângelo (PT),
solicitando regime de urgência na
tramitação do PL 461195, que declara de
utilidade pública a Ação Social Operária
Cristo Redentor, com sede em Belo
Horizonte;
do deputado Marcos Helênio (PT),
solicitando o envio de oficio ao Congresso
em apoio ao PL 2.464191, do deputado
federal Hélio Bicudo (PT), que define
os crimes de tortura;
do deputado Durval Angelo (PT),

solicitando a convocação do secretário
de Estado da Fazenda, João Heraldo
Lima, a comparecer ao Plenário para

prestar esclarecimentos sobre
arrecadação estadual e repasses de
verbas constitucionais aos municípios;
do deputado Ermano Batista (PL),
solicitando a convocação do secretário
de Estado da Fazenda, João Heraldo
Lima, e do presidente do Tribunal de
Contas de Minas Gerais, Flávio Régis
Xavier Moura e Castro, a comparecerem
a reunião da Comissão de Administração
Pública para prestarem esclarecimentos
sobre falsidade no fornecimento de
dados arrecadados pelo Estado e sobre
transferência de recursos aos mu-
nicípios
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•comissões

Rejeitadas emendas do PT a
projeto das regiões administrativas

O Plenário rejeitou ontem
à tarde as emendas 98 e 99 ao
PL 343195, do governador
Eduardo Azeredo, que institui
as regiões administrativas no

.1.

Já a emenda 99, rejei-
tada por 34 votos a cinco,
previa que os limites geo-
gráficos regionais estabe-
lecidos na lei constituem
referência para o processo
de planejamento estadu-
al; a elaboração do Plano
Plurianual de Ação Gover-
namental e do orçamento
anual; a elaboração de pla-
nos, programas regionais,
setoriais ou municipais em
caráter supletivo; e a apre-
sentação de dados estatís-
ticos agregados e desagre-
gados regionalmente.

Após a rejeição das duas
emendas, foi colocada em vo-
tação secreta a emenda 101,
também do deputado Gilmar
Machado. O resultado foi anu-
lado pelo presidente da Casa,
deputado Agostinho Patrús
(PSDB), pois votaram 31 de-
putados, quando o quorum
mínimo era de 39. Por isso, a
sessão foi encerrada, ficando
os deputados convocados para
sessão extraordinária, às 20
horas de ontem.

O PL 343195 foi aprovado
na quarta-feira passada, exceto
as emendas com votação em
destaque, por52 votos a 13, na
forma do substitutivo apre-

Estado de Minas Gerais. Res-
tam, agora, para serem analisa-
das destacadamente pelos de-
putados, através de votação se-
creta, as emendas 22, 23, 37 e

J.

Em sua justificativa, o
deputado afirmou que o
PL 343195 não pode
desvincular as funções ad-
ministrativas da função de
planejamento. Segundo
ele, não é possível que uma
administração dentro dos
parâmetros da moderni-
dade deixe de se orientar
por um plano de metas e
prioridades. "A emenda,
portanto, tem como obje-
tivo definir que a ação ad-
ministrativa seja balizada
por um planejamento in-
tegrado", argumentou.

sentado pelo líder do Gover-
no, deputado Romeu Queiroz
(PSDB). E de 25o número de

Questionamento
Durante a reunião, o de-

putado Durval Angelo (PT)
questionou o presidente da
Casa, que não havia colocado
em votação um requerimento
do parlamentar do PT que so-
licitava a convocação do presi-
dente do Tribunal de Contas
de Minas Gerais, Flávio Régis
Xavier Moura e Castro, a com-
parecer ao Plenário para escla-
recer denúncia de manipula-
ção de dados da arrecadação
estadual pelo governo.

101. Na semana passada, foram
votadas sete das 13 emendas
que receberam pedido de des-
taque por parte de seus au-
tores.

As duas emendas rejeita-
das ontem são de autoria do
deputado Gilmar Machado
(PT). A 98, rejeitada por 36
votos a cinco, com um voto em
branco, previa que "a definição
da área de atuação das unida-
des regionais atualmente cais-
tentes e sua subordinação à re-
gional administrativa serão
estabelecidas em lei, no prazo
de 90 (noventa) dias contados
da data de publicação desta lei".

Com a emenda, o deputa-
do visava impedir que a defini-
ção de atribuições, área de atu-
ação e subordinação das regio-
nais fosse feita por meio de
decreto, "uma vez que o Exe-
cutivo tem uma visão natural-
mente mais estreita que a gran-
de maioria dos parlamentares",
justificou o deputado.

é anulado
regionais e serem criadas, con-
forme a proposta já apro-
vada.

O deputado Agostinho
Patrús esclareceu que a Cons-
tituição Estadual impede que
o presidente do Tribunal seja
convocado a comparecer ao
Plenário. A convocação so-
mente pode ser feita paracom-
parecimento às Comissões.
Durval Angelo solicitou, en-
tão, que Moura e Castro fosse
convidado, ao invés de con-
vocado. O presidente da As-
sembléia informou que iria
analisar o pedido.

.oradores
Emancipação
O deputado Geraldo Rezende
(PMDB) apresentou o
requerimento que protocolou na
Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização,
solicitando que seja realizada
uma vistoria, "in loco", nos
distritos que pretendem se
emancipar, antes da realização do
plebiscito. Segundo o deputado,
muitos municípios não contam
com as 400 moradias previstas em
lei como requisito para
emancipação.

Apoio
O deputado Raul Lima Neto
(PPR) pediu o apoio dos colegas
para aprovação do PL 56195, de
sua autoria, que dispõe sobre a
gratuidade da utilização dos
banheiros públicos de rodoviárias
e pontos de parada de ônibus
intermunicipais. "É um absurdo
pagar para usar os toiletes nas
estações rodoviárias e paradas de
ônibus", disse o deputado. "No
momento em que o cidadão
compra a passagem de ônibus,
ele já está pagando por esse
direito", concluiu.

Plenário
O deputado Marcos Helênio
(PT) manifestou-se sobre as
denúncias do presidente do
Tribunal de Contas contra o
governador do Estado. Na sua
opinião, o Tribunal deveria
remeter à Casa a confirmação dos

dados divulgados na imprensa,
para que a Assembléia cumpra
sua atribuição de fiscalizar do
Executivo. O deputado
comentou, também, a atitude do
presidente Fernando Henrique
Cardoso de sancionar a lei que
cria os juizados especiais civis e
criminais. Segundo ele, esta é
uma vitória que facilitará o
julgamento de processos, no
civil, de valor inferior a 40
salários mínimos. Marcos
Helênio finalizou seu discurso,
chamando a atenção para a
utilização do Mineirão, em face
das atuais propostas de
enxugamento e racionalização
do Estado.

Seca
O deputado Carlos Pimenta (PL)
falou sobre o problema da seca
em várias cidades do Estado,
principalmente no Vale do
Jequitinhonha. "E necessário
que o governo do Estado atenda
às cidades que estão em estado
de calamidade", destacou. O
deputado achou um descaso a
declaração do secretário de
Agricultura, Alysson Paulinelli,
afirmando que vai "rezar para
chover". Carlos Pimenta quer
saber quais são as medidas que o
governador vai tomar para
solucionar o problema.

Segurança
O deputado Paulo Schettino
(PTB) entrou com requerimento

que torna obrigatória a cessão de
armas e outros equipamentos de
segurança aos policiais civis,
quando em exercício de suas
funções específicas. Segundo o
deputado, o requerimento visa ao
atendimento à sociedade,
principal destinatária do serviço
público, e a um bom
desempenho policial com
segurança.

Comentário
O deputado Ermano Batista (PL)
falou sobre matéria publicada no
jornal "Estado de Minas" a
respeito de denúncias do
Tribunal de Contas contra o
governador do Estado. O
deputado declarou que é preciso
que a Assembléia Legislativa faça
uma investigação detalhada sobre
os questionamentos do Tribunal.

Requerimento
O deputado Gilmar Machado
(PT) comentou as denúncias
apresentadas pelo Tribunal de
Contas do Estado. Ele salientou
que a bancada do PT já
questionava a arrecadação e a
distribuição de verbas para os
municípios. O deputado disse
que requerimento de sua autoria
solicitando a presença do
governador na Assembléia,
apresentado recentemente, não
foi uma convocação e sim um
convite. Ele concluiu dizendo que
o Legislativo tem que apurar as
denúncias feitas pelo Tribunal.

Limites geográficos como
referência nara olaneiar

Resultado de votação



•poinel

Cônsul da Suíça visita Assembléia
O presidente da Assem-

bléia Legislativa, deputado
Agostinho Patrús (PSDB),
recebeu ontem, no Salão
Nobre do Palácio da Incon-
fidência, a visita do cônsul-
geral da Suíça no Rio de Ja-
neiro, Rudolf Hiber, e do
cônsul honorário de Minas
Gerais, Nicolaus Bolier.
Durante o encontro, Agosti-
nho Patrús falou sobre o tra-
balho conjunto do Poder
Legislativo com o Executi-
vo em assuntos internacio-
nais de interesse do Estado,
como a recente visita à Chi-
na; sobre a atuação dos de-

à,

putados tanto em Plenário Assembléia; e comentou o
como em em audiências pú- momento político brasileiro,
blicas realizadas fora da com o êxito do Plano Real.

Abertas inscrições de concorrência
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ocupação do Teatropública para
Os profissionais interessa-

dos em ocupar o Teatro da As-
sembléia em 1996 têm até o dia
31 de outubro para se inscreve-
rem em concorrência pública
específica. O período de ocupa-
ção refere-se aos meses com-
preendidos entre março e
julho.

É preciso apresentar os se-

•programaçãO -
IV - CAPITAL
Tema: CIDADÃO MIM II
Quatrocentos alunos de nove escolas
da Capital participaram, na Assembléia,
do lançamento da coleção "Cidadão
Mirim", cinco livros infantis escritos e
ilustrados porautoreseaitistas mineiros.
Foi uma manhã plena de atividades, onde
as crianças aprenderam brincando o
funcionamento do Legislativo. Os
exemplares da primeira tiragem serão
distribuídos às crianças que
rotineriamente visitam à Assembléia.
Mas a Assembléia está buscando
parcerias para lazer novas edições e
atingir as crianças de todo o Estado. A
equipe de Interna TV cobriu o evento
que está registrado no "Assembléia
Informa" desta quarta-feira, veiculado
nas emissoras de TV da Capital.
Entrevistas: Nardi Nascimento; Mana leda
Soares, professora; Carolina Magalhães
de Castro; Valéria Marques Rafael,
professora; deputadoAgostiflho Patrús,
presidente da Assembléia.

(Globo 13h13min; Alterosa 13h25min;
Record 18h30min; Manchete 1 9h30min;
Bandeirantes 18h37min e TV Minas
lghOOmin)

guintes documentos: currículo
dos participantes, que devem
ser profissionais habilitados;
cópia de texto, roteiro ou letra
de músicas; foto, desenho ou
croqui dos cenários e figurinos;
foto do elenco. E obrigatória,
ainda, a apresentação de fita ou
disco gravado, no caso de shows
musicais, e ofício constando o

TV - INTERIOR
Tema: VIOLÊNCIA NO CAMPO
As denúncias de violência no campo
estão chegando ao conhecimento da
sociedade através de grandes
mobilizações. Um ato público na Praça
7 marcou o Dia dos Excluídos em Belo
Horizonte. Uma comissão de
representantesdos trabalhadores rurais
veio à Assembléia para sensibilizar os
deputados. Eles denunciaram mais
duas outras formas de violência: o
trabalho escravo nas fazendas, e a
invasão de reservas para expulsar as
tribos indígenas; e entregaram aos
parlamentares um documento chamado
"Dossiê da Violência e Exclusão no
Campo". O repórter Guilherme Sudário
acompanhou a visita da comissão
relatada no "Assembléia Informa" desta
quarta-feira, veiculado nas emissoras
de TV do Interior e Rádios.
Entrevistas: Maria Antônia, diretora
Fetaemg;Teresa Silva, comissão
Estadual cia Mulheres Trabalhadoras
Rurais; deputada Maria José Haueisen
(PT); deputado Agostinho Patrús,
presidente da Assembléia.

(Globo Juiz de Fora 121h54min; TV Tri-

pedido de cessão do Teatro e
data pretendida para ocu-
pação.

O resultado do julgamento
dos projetos será divulgado na
segunda quinzena de novem-
bro. As temporadas artísticas
ocorrem de quinta a domingo.
Maiores informações podem ser
obtidas pelo telefone 290-7827.

ângulo Uberlândia 12h58min; TV Sul de
Minas Varginha l2hS4min;TV Leste Go-
vernador Valadares 1 2hs4rnin; TV Mon-
tes Claros 1 2h54min; TV Pontal Ituiutaba
12h54min;TVJaguaraAtaXã 12h54min);
TV Regional Iberaba 12h, TV Paranaíba
Uberlândia 18h50min e TV Tíradentes
Juiz de Fora 18h50min)

RADIO
Tema: VIOLÊNCIA NO CAMPO
Entrevistas: Maria Antônia, diretora
Fetaemg; Teresa Silva, comissão
Estadual de Mulheres Trabalhadoras
Rurais; deputada Maria José Haueisen
(PT); deputado Agostinho Patrús,
presidente da Assembléia.

(Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20M5min; América (AM) 11 h40min; An-
tena-1 (FM) 7 horas; Atalaia (AM) 20
horas; BH (FM) 7 horas; Capital (AM)
18h55min; Cidade (FM) 20h30min; Cul-
tora (AM) 21 horas; DeI Rey (FM) 8
horas; Extra (FM) 7 horas; Globo (AM)
19 horas; Guarani (AM) 9horas; Guarani
(FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas;
Inconfidència (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
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(Licenciado)
12-Secretário
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22-Secretário
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42-Secretário
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52-Secretário
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