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•comissôes
Parecer é contrário à manutenção do
IEF na Secretaria da Agricultura
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Expressões vivas
O presidente da Assembléia de
Minas, deputado Agostinho
Patrús, foi o orador da solenidade
de lançamento do livro
"Expessões Vivas de Minas",
iniciativa do Sistema Solar de
Comunicação, de Juiz de Fora,
que tem como presidente o
empresário Juracy Azevedo
Neves. Coordenada pelo
jornalista Laudelino Schettino, a
obra visa a perpetuar o trabalho e
a vida das mais expressivas
lideranças de Minas Gerais. A
solenidade de lançamento
aconteceu sábado, no Salão de
Convenções do Centro Cultural
Pró-Música, cm Juiz de Fora.

A Comissão de Meio Am-
biente da Assembléia apro-
vou sexta-feira, em reunião
extraordinária, parecer sobre
as sete emendas apresenta-
das em Plenário ao projeto
governamental que cria a
Secretaria de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sus-
tentado. Das propostas apre-
sentadas, apenas uma foi aca-
tada pelo relator, deputado
Antônio Roberto (PMDB).

A tentativa de manter o
IEF na Secretaria da Agri-
cultura, pleiteada por meio
de duas emendas apresenta-
das na última quinta-feira,
em Plenário, pelos deputa-
dos José Bonifácio (PSDB) e
Paulo Piau (PFL), novamen-
te não foi acatacada pelo
relator da matéria, deputado
Antônio Roberto. De acordo
com o parecer "as atividades
desenvolvidas atualmente
pelo JEF estão estreitamen-
te relacionadas com a prote-
ção do meio ambiente, razão
pela qual é mais apropriada a
sua subordinação à Secreta-
ria que se pretende criar". O
relator também alegou coe-
rência com as decisões do

Fórum Legislativo de Polí-
ciaAmbiental, realizado pela
Assembléia, em junho, se-
gundo as quais o Estado deve
perseguir o desenvolvimen-
to "de uma gestão ambiental
integrada".

O relator também não
acatou outras duas propostas
de autoria do José Bonifácio
(PSDB). A primeira estabe-
lece como prioridade da nova
secretaria a despoluição do
Rio Jequitinhonha e propõe
a regularização das
mineradoras, responsáveis
pela degradação da bacia. A
segunda foi considerada pelo
relator "estranha ao proje-
to", pois faz referência à es-
trutura administrativa do
Departamento de Estradas
e Rodagem (DER).

Entre as outras três
emendas apresentadas pelo
deputado Paulo Piau (PFL),

apenas a que se refere às
atribuições da nova Secreta-
ria e de seus órgãos subordi-
nados foi acolhida pelo
relator. As duas restantes não
foram acatadas, pois, segun-
do Antônio Roberto, colidi-
am com entendimento ante-
rior da Comissão. Uma delas
retirava o IEF e a Secretaria
de Agricultura da lista de
órgãos a serem submetidos,
em 180 dias, a uma
reordenação por meio de pro-
jeto a ser remetido à Assem-
bléia. A outra era uma tenta-
tiva de subordinar as ativida-
des de reflorestamento e
psicultura à Emater, mas de-
cisão anterior da Comissão já
havia concluído que apenas
a piscicultura ficaria com ór-
gão, deixando o refloresta-
mento com finalidade indus-
trial a cargo da nova secreta-
ria.

Resultados da seleção para FGM
Está na edição de hoje do Boletim da Secretaria o

resultado da Seleção Especifica Interna para o preenchi-
mento da FunçãoGratificada de Nível Médio (FGM) da
Secretaria de Assistência e Administração de Pessoal,
realizada em 21 de julho. 	 . ...............



Reforma tributária
Os ministros Pedro Maian (Fazenda) Jose Serra
(Planejamento) e Nelson Jobim (Justiça)
apresentam na reunião de governadores em Belo
Horizonte (MG) a proposta de reforma tributána
do governo. Política

Oposição às reformas
O ex-governador e presidente nacionaldo PDT,
Leonel Bmla, reúrre-se no Rio com odepitado
federal José Genio (PT-SP) para sugerir parra
dos das partdcs contra as retormasconstitucionais.

Tancredo em livro
O ex-mnro do k'iter, Ronaldo Coisa Couto. lança
às 18h30 no Palácio das Artes, em Beto Horizonte
(MG). o ïvyo Taricredo Vivo: Casos e.Acaso'. Adora
nrstra o pensamento phco e relata a agonia e
morte do ex-presidenteTaroado Neves.

CPI da sonegação
Será instalada na Assembléia Legislativa de São
Paulo uma CPI para investigar a sonegação na
venda de combustíveis no Estado. O rombo
chegaria a R$ 500 milhõeano.

Crise do varejo
O presidente da Confederação Nacional dos
Dirisentes Lojistas, Gerson Gabnelh, lata ás
10h30 no Rio sobre a case no setor. Leia mas na
Economia

REVISTAS

Veja
O Homem do Imposto
O ministro AdibJatene luta pela volta do IPMF,
mas enfrenta resistências no governo e no
Oringresci nu mnmentrr em que te.nta inje.tar
mais dinheiro na Saúde para salvar um dos
setores mais críticos do Pais. Jatene procura
transferir ao trabalho o embalo que mostra todas
as manhãs na pista de atletismo do Clube do
Exército (DF). Depois das caminhadas e das
corridas habituais, comparece ao gabinete às 7
huias parn ns	 rhris de murta Ou até anIs,
ás 6 horas, como aconteceu na recepcão ao
deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ). presidente
da Comissão de Seguridade Social na Câmara.
Jatene usa o mesmo fôlego para insstr num imposto
que, segundo ele, levaria pelo menos P8 5,6 bilhões
aos cofres do Ministério da Saúde. Mas, na
semana passada, as chances eram iguais a zero.
Aos que insinuam que tudo não passaria de pretexto
para uma possível campanha eleitoral, Jatene
responde que "querem rebaixar o nivel do debate.

Nível de emprego
O diretor titular do Departamento de Pesquisa
(Depea) da Flesp, Horário Lafer Pwa, divulga às
16h o nível de emprego da indústria paulista no
mês de julho.

Feira do Transporte
Começa no ECeriter Nateem São Paula a 10°
Feira doTranste (Fenatian), que reunia
203 empresas do setor de transporte de cargas.

Justiça simplificada
O presidente do Supremo Tribunal Federal.
ministro Sepúlveda Pertence, lança em Vitória
(ES) deis programas que prometem desburocratizar
e acelerar os trabalhos da JLStiCa: a Central de
Flagrante e aJuisça Volante.

Contas da ABCA
A Receita e Polícia Federal terão acesso às
contas da Assodacão Brasileira de Colecionadores
de Armas (ASCA). responsável pela importacão de
duas toneladas de armas apreendidas há um mês
no Aeroporto Intemacionla do Rio.

Recurso contra Pelé
O Tribunal de Justiça do Rio julga o recurso da
CBF e da Editora Abril contra o pedido de
indenização feito pelo ex-jogador Pelepor uso
indevido de imagem no álbum de figurinhas
Heróis do Tri.

Isto É
Cuidado - O Trabalho Mata
A crise econômica e a competrvade elevam o
grau de stress, colocando em risco a saúde e a
viria das pssrvrs O prriblema é tão grave que as
empresas já investem na saúde emocional dos
funcionários. O cenário é. em geral, de muita
tensão: a histeria do chefe, o relatório não
conduido, papéis empilhados, contas a pagar,
saldo bancário negativo, etc. E uma espécie de
loucura que atinge milhões de brasileiros. O
lntiutn de r.iãnrm.s e TrenrrkYjia da
Universidade de Mancheiser (Inglaterra) elaborou
a lista das profissões mais estressarites na escala
dei a 10: mineiro (8.3). policial (7.7): guarda
penitenciáro, piloto de avião e jornalista (7.5):
publicitário. executivo e dentista (7.3): médico
(6,8): enfermeira (6.5): bombeiro e equipe de
ambulância (6,3) e gerente de pessoal (6,0). No
Reino Unido, o custe da ausência ao
trabalhe pelo stress é estimado em USS 30
bilhões/ano.

INDICADORES

DOLAR
Comercia]	 Paralelo	 Turismo

03/08 P50934	 P30936	 P5091	 R$0.92	 P5090	 P5093
04/08 R50.934	 R$0.936	 P5091	 P5092	 P5090	 P5093
04/08	 Cotação do Rio deJaneiro	 RSO.91	 RSO.93	 P3092	 PS0,92

VALORES DE REFERÊNCIA 	 MERCADO FINANCEIRO
Salário mínimo - agosto	 PS 10300	 IBOVESPA: lata 4.34%. vol. R5 383.139 milhões
Ufir mensal - agosto	 PS 0,7564	 IBVRJ: alta 4.65%. volume P548738 milhões

Ouro BM&F. (90 P3 11 ,250, queda 0.18 .IPC-r—junho	 1.82%	 CDB Pós TR: (04 03) 122 dias : 15.67/l6.50'
lPC. ipe—juIho	 372)),	 cos Pré' 104/08131 dias. 46.7C147.77%
TR Pré (03/)	 2,44851,`D	 -Poupança: (07/08)3.3851%

Sessenta e um parlamentares estaduais
comparecerem à primeira Reunião Ordinária
Deliberativa deste semestre, realizada na terça-
feira (1). O presidente da Casa, deputado
Agostinho Patrús (PSDB) afirmou que nesse início
de semestre o Legislativo voltará suas atenções
para os projetos do governador que tratam da
criação das administrações regionais e da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentado.

Além da movimentação em Plenário, a semana
foi marcada por um trabalho intenso nas comissões,
inclusive na sexta-feira, quando os deputados
visitaram a superintendência do Banco do Brasil
em Minas paradiscutir o processo de transferência
compulsória de funcionários e realizaram uma
reunião extraordinária na Comissão de Meio
Ambiente, para apreciar as emendas ao projeto do
governo que cria a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente. Veja, abaixo, um resumo dos principais
assuntos discutidos ao longo da semana.

impacto do Mercosul em Minas
Ao participar da reunião da Comissão Especial

da Assembléia que estuda o impacto econômico do
Mercosul em Minas, na terça-feira (1 9), o presidente
do Centro das Cidades Industriais de Minas Gerais
(Cici), Romeu Scanoli, afirmou que a implantação
do Mercosul terá reflexos positivos no setor
empresarial mineiro, uma vez que forçará as
empresas a se modernizarem em busca de melhor
produtividade e competivivklade.

Registro de casamento
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou

parecer favorável, na quarta-feira (2), ao projeto de
lei 43/95, do deputado Marcos Helênio, que torna
gratuito o registro de casamento para as pessoas
reconhecidamente pobres.

•acontece na semana
Presidentes de Legislativos Estaduais
se reúnem em Permambuco

O presidente da Assembléia Legislativa
mineira, deputado Agostinho Patrús,
participará, na próxima quinta-feira (10), em
Pernambuco, do 42 Encontro do Colegiado
de Presidentes das Assembléias do Brasil.
Será eleito o coordenador nacional para o
período agosto/95 a fevereiro/96. Os
presidentes dos Legislativos também
pretendem marcar visita aos presidentes do
Senado e da Câmara Federal. O objetivo do
Colegiado é buscar a modernização dos
legislativos e o fortalecimento do federalismo,
segundo documento "Compromisso com o
Brasil, elaborado em reunião na Alemg.

Lagoas protegidas
O Plenário aprovou, em 1 9 turno,  na quarta-feira

(2), o projeto de lei 231195, do deputado Ronaldo
Vasconcelos (PL), que dispõe sobre a criação das
áreas de proteção ambiental das lagoas marginais
do Rio e seus afluentes. Os benefícios do projeto
abrangem uma faixa de 50 metros adjacente ao
leito histórico de inundação das lagoas marginais.

Privatizaçâo da Vale
O vice-presidente do Banco de DesenvoMmento

de Minas Gerais, Amam Lannan Júnior, declarou-
se favorável à pnvatização da Companhia Vale do
Rio Doce. Durante reunião da Comissão Especial
da Assembléia que acompanha o processo de
pnvatização da estatal, na quinta-feira (3), Lannari,
ex-presidente da Usiminas, afirmou que a venda da
empresa toma o mercado mais competitivo, o que,
em sua opinião, é salutar, pois estimula os
investimentos em tecnologia.

Apoio ao CMF pelo governo federal
Os integrantes da Comissão de Saúde da

Assembléia decidiram, na quinta-feira (3),
encaminhar aos presidentes da Câmara Federal e
do Senado uma moção de apoio à criação da
Contribuição sobre Movimentação Financeira
(CMF). Os deputados estaduais são favoráveis à
CMF desde que seus recursos sejam destinados
especificamente à área de saúde.

Tempo para apostilamento
A Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária aprovou, na quinta-feira (3), parecer
contrário do deputado Romeu Queiroz (PSDE ao
projeto de lei 44195, do deputado Ermano Batista
(PL), que reduz de 10 para cinco anos o tempo para
oservidorpúblico estadual se apostilarem cargo de
confiança.

•acontece no semestre
Escola divulga sua programação
para o 2 semestre

A Escola do Legislativo divulgou sua
programação para o segundo semestrede 1995.
As atividades têm início hoje e seguem até o
mês de dezembro. Para os membros do Banco
de Desenvolvimento do Servidor (BDS), foram
programados diversos cursos e palestras, nas
áreas de gestão institucional, desenvolvimento
e formação gerencia. Para as equipes de
gabinetes, serão oferecidos cursos sobre o
Processo Legislativo; órgãos do Executivo;
atendimento ao público; produção de textos e
redação legislativa.Também está previsto o
curso "O Poder Legislativo no Brasil
Contemporâneo" e "Licitação e Contratos
Administrativos".
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•aconteceu na semana

Presença maciça em Plenário
marca retorno dos deputados
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Lembrança de Hiroshima
O sirx da urlid ylejd d Hiis.Inrii (Japão) sxu
exatamente às 8h15 de ontem, momento em que,
há 50 anos, uma bomba atômta destruía a cidade. em
6 de agosto de 1945. Cerca de 1.500 pombas brancas
foram sotas para simbozar paz. O prefeito Tafoshi
Hraol'a fez um apelo ao mundo em favor do fim das
armas nucleares. E pediu podão pelas atrocidades
cometidas pelos japoneses durante a guerra. (CESP 1
eAe/Jr1FSP1e2-8/J5 1eG 14)

Manifestações no mundo
Numerosas manifestações em todo o mundo
lembraram os 50 anos da bomba que destruiu
Hiroshima. Em muitas cidades da Alemanha foram
realizadas passeatas antrnucleares No Vat icano.
músicos se reuniram para oferecer o "Concerto da
Paz". Em Paris, cerca de mil ecologistas estiveram

Saneamento do Econômico
A ltap1racem, holding que detém o contro le

acionário do Banco Econôm ico , reúne-se hoje
para deliberar sobre aumento de capital da ordem
de R$ 100 milhões, o que inicia o saneamento da
instituinão. Este é  primeirio passo de urna estratégia
de reaiperacã), aip pnnal lance é a entrada dó
banqueiro financista Dan iel Dantas como sócio e
responsável pela adnnsn'ão do Económico. A
direção do banco e o eciutio ainda analisam as
coridkes. (OESP831J7- M 1 eA-9)

Vendo o almoço
para pagar o jantar

WaidirCoan, lojista, sobre queda nas vendas

Brechós em crise
A crise econômica atingiu também o comércio de
mercadorias usadas. Em São Paula, os
comerciantes do setor reclamam de queda de até
70% nas vendas. A maioria, como a Coan-TV, de
eletroetrônicos, já demitiu mas da metade dos
funcnários. A situaçãcs se agravou a partir de
outubro do ano passado, quando o governo
restringiu o consumo eelevou as taxas de juros O
setor se queixa de que o número de pessoas que
querem vender é bem maior do que ode
compradores. (0ESPB71J7`8)

junto à Torre Eel para protestar contra a bomba e os
testes nudeares programados pela Franca rio
PaciuicoSulemse ter, ,bro, (OESPAS/J51e51t% 14)

Retomada da Krajina
Um dia depois de reconquistar Knin, a 'capitar' dos
rebeldes sérvios em sua "República da Krajina", o
presidente da Croácia. Franjo Tudjman, anunciou
ontem a retomada de toda essa área, ocupada
pelos separatistas desde 1991. A queda da Krajina
foi um duro golpe para os sérvios na Croácia e
seus " irmãos` na Bósn ia. (OESPIeA8/JTle
151FSP2-81J8510G 14/NV7?

Refugiados no Brasil
O governo brasileiro deve decidir até  fim da
semana se atenderá ao pedido da ONU para
receber até 5 mil refugiados da guerra na

Publicidade oportunista
A Valsere. uma das grandes fabricantes
brasilelras de ingene. oportunarrente lança uma
nova campanha A prostituta Divine Brown,
fiagrada e presa com o ator Hugfl Grarit em
Hoflywood, dá conselhos às brasileiras sobre corno
segurar seus homens. A campanha da agência
DM-9 rendeu US$30 ml para Divine e um gasto
de (JSS 50 mil coma produção em Los Angeles
(EUA). A aparicode Ulian Ramos noSambédromo
sem hngerie ao lado do então presidente Itamar
Franco foi outra oportunidade usada pela empresa.
(0ESPB11JT 1O1FSP2-.'/CZ 19)

Curta
• O senador Fernando Bezerra (PMDB-RN),

relator da Lei de Propnedade Industrial da
Comissão de Assuntos Econômicos, entrega
parecer com a defesa da patente de
microorganismos criados em laboratórios.
(OESP B41JT 9)

MERCADO FINANCEIRO

Futuro de estatais

ex-Iugoslávia A decisão depende do presidente
Fernando Hennque Cardoso. (OESPAS)

Chefão preso
O último chefão do cartel de Cali. MueI
Rodruez Orejuela, foi preso ontem pela manhã
em umapartarrrento em Santa Fé (Colômbia), em uma
operacão que envolveu cerca de 500 policias, Ele
estava à frente do cartel de tráfico de drogas desde
pnfo, quando oirmão mais veto, Gilberto Orejiela. foi
preso, A queda do número? da organcanão
representa urna g rande vitória do governo de Emest

Samper. (OESP 1 eA9/JT 14/FSP2171JB51X 1 e 14)

Curta
Os EUA reabriram ontem, em Hanói, a embaixada
no Vietri que não funciona va' há 20 anos. (OESP
PBI,JT 14/FSP 2-81JB 5)

Discussão sobre tributos
Os ministros Pedro Malan (Fazenda), José Serra
(Planejamento) e Nelson Jobin, Justba) tentam
convencer 23 governadores e três mices reunidos
hoje em Belo Horizonte de que a proposta de reforma
tributaria do governo não representará perda para os
Estados O governo conseguiu com que os
governadores desistissem de apresentar uma
proprta alternativa e aguardassem o projeto da
equipe econômica. No entanto, eles já adiantaram
que não abrem mão da capacidade arrecadadora de
seus Estados (0ESP1.A4eA51j7 1,3e5fSp1.
1-4e 1-5/GM1eA-12ÁJB1e3elrfreJ8c33)

Polémica do CMF
A proposta de criação da Contribuição sobre
Movimentação Financeira (CMF), lançada pelo
ministro Adib Jatene (Saúde), também será
discutida na reunião dos governadores. As
divergências referem-se quanto à forma de conseguir
os recursos para o setor. Jatene defende a cobrança
de 025% descontado das movimentações
financeiras. A equipe econômica discorda da
contribuição permanente de dois anos e da
vrnculaçêo total aosetor. Para sercniada, aCMF terá
que passar pela Congresso. (JT5)

Irritação dos aliados
O PFL e setores do PMDB são contrários à
aproximacão do presidente Fernando Henrique
com a oposição, segundo declaração do líder do
PDT na Câmara, Miro Teixeira (RJ). "A oposição
ficou muito excitada ao primeiro galanteio",
ironizou o deputado 1-leráclito Fortes (PFL-PI).
FHC declarou que está disposto a se encontrar
com os líderes da oposição para conversar sobre a
proposta de reforma tributária. o que deverá ser

GERAL

Corinthians campeão
O Corliuthians resgatou a hegemonia do futebol
paulista e. sete anos depois, voltou a conquistar o
titulo estadual. A vitória por 2ai (1 ai no tempo
normal), ontem à tarde, em Ribeirão Preto, foi
sobre o rival histórico Palmeiras. que tentava o
moampeonato. o Lonmnrans ê o maior campeão
paulista de todos os tempos (21 títulos contra 20
do seu voe-campeão) e não vencia o Palmeiras
em decisões de Campeonato Paulista desde 1954
(OESP1eE1aE7/JT1. 1Ba11B/FSP 1.4-1a
4-81GM 112 1 e Esp 1 e 4106 1 e Esp 1 e 2)

Vitória argentina
Foi um final dono do mais importante Grande
Prémio Brasil de Turfe das últimas décadas. E
vencendo no fotocfrart (prova fotográfica), com
apenas um focinho de vantagem, o cavala
argentino El Sembiador levantou para seu
proprietário, o Stud Arrdrea, o prêmio de AS 1
milhão. O norte-arniencano Talloires foi o segundo
colocado e o brasileiro Much Better o quarto.
(OESP 1, E1OeE11/JT lBe 1381FSP49/GM
11JBI.Esp1.3a8/Q01Esp 1.35a8)
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marcado esta semana. (8 1e3ek',formeJB
6103 1 e3)

Os Estados não
podem deixar de
arrecadar nada"

Governador Aimir Gabriel
(PA) sobre a reforma tributária

Contratos de celulares
As telefônicas estatais estão negociando sem
concorrência contratos que somam mais de US$1
bilhão para ampliar a rede de telefonia celular. O
objetivo é ocupar o mercado antes da quebra do
monopólio estatal. A emenda que extingue o
monopólio das telecomunicagoes sera votada polo
Senado em segundo turno ainda este semestre.
Segundo asto, todos co contrator, foram apro
pela Telebrás Só a Telesp prepara contratos com três
fornecedcrespara a instalação de 475 

mil 
celulares

(EMiaLctato—FSP 1-9)

Consultoria de Dallari
A Receita Federal está investigando a participação
do secretário de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, José Milton Dailan, no
escritório de consutoria Decisão, que assessora
empresas de grande porte. Suspeita-se que estas
empresas tenham acesso a informações
privilegiadas do governo atras do escritório.
Apontado como único sócio, Daltan apresenta a
empresa no IR corro sociedade civil, o que expira a
partidpação de mais sóc ios. As irivestaçóas sobre
Lllari começaram no governo Itamar Franco após o
lançamento do Plano Real. (FSP 1-51J8 1 e
7/OG 18)

Guerra pela água
O vice-presidente do Banco Mundial, Ismail
Serageldin, advertiu ontem que as nações poderão
entrarem guerra pelo controle de reservas hidncas
"se a água não passar a ser usada de maneira
mais racional". Oitenta nações que têm 40 1/, dos
rerirxn miindjast mie águ,enfreofann,p hje, -
de racionamento e 1 bilhão de pessoas não têm
acesso a uma água saudável no mundo.
(JB 1 e 6)

Autores da chacina
Quatro dos sete autores da chacina de sexta-feira
em Atibaia (SP), quando seis homens e uma
mulher foram executados em um bar com mais de
48 tiros, estão presos na delegacia da cidade. Um
telefonema anônimo conduziu a polia. Os presos
confessaram o crime, causado pardisputa
envolvendo drogas (OESP 1 e C31JT 131.18
4/OG 5)

Repressão ao crack
Vinte dias depois de inaugurada a Delegacia de
Repressão ao Crack de São Paulo, os policiais
prenderam 48 traficantes, realizaram 30 flagrantes
e apreenderam centenas de pedras de craek e

Estatais de ACM
o senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA)
orou 11 estatais durante seus três mandatos corno
governador na Bahia. Segundo o lio oficial 'Perfil
da Mministracão Pública', o Estado possui 19
estatais. 58% formadas durante a gestão de ACM,
segundo estudo do deputado Domingos Leonel li
(PSDB-BA). O PFL é uni dos defensores do
chamado "Estado minimo", que seria responsável
apenas pela presta cão de servos em setores
essenciais como saúde e educação. (FSP1-6)

Marajás paulistas
O governador Mário Covas (SP) decretou um
intervenção branca nos órgãos juríd icos das
autarquias para investigar o pagamento de altos
salanios a procuradores e as suspeitas de
inopeiância e incompetência na defesa dos
interessas do Estado, Relatóno da Secnstana de
Governo e Gestão Estratégica revela salários de até

30 mi. Covas suspendeu o pagamento de horas
extras e asgratiuicaes de gabinete. No DNAEE, por
exemplo, os procuradores recebiam mensalmente 50
fiaras extras (OESP1eA7/JT6)

Curtas
• Oerríbaóador do Brasil nos EUA Paulo de

Tarso F/ecJia de Lima negou envolvimento em
uervJa cio armas para o/rã e rebeldes
nicaraguenses em 84. Ele diz que apenas
assinava pareceres de vendas das armas.
(FSP 1 e 1 -7IGM A.12)

• A Q,ordenacão Nacional dos Servidores
Ptíblkvs aprovou ontem uma proposta de
,eaiperao do seru co públicopara oarjfrorrtar
o projeto do governo federal de reforma do
Estada (OESP A5/JT 5)

Morte de traficante
Foi sepultado ontem no Rio um dos mais famosos
traficantes. Paulo Roberto Cruz. o Beato Saiu.
morto sábado por rivais, segundo a polícia. Ele
ganhou notoriedade ao ser o primeiro a colocar
"grife` em cocaína. "Aqui não tem mistério: Beato
Saiu" era a inscrição nos papelotes vendidos por seu
bando. Segundo amigos. ele foi morto com mais de
50 tiros por policiais. (OESP C31FSP3- 1/OG 12)

Curtas
• Um prédio de sete andares foi implodido

ontem em cinco segundos no centro do Rio.
No local será construída parte da garagem
subterrânea do Teleporto da cidade.
(OS'l- C47FS9"3-T e"3-3/Jto ¶ é '1'2/O(,
e7)

• Um incárioio destruiu parte da reserva do
Parque das Mangabeiras de Belo Horizonte
o fogo foi controlado pelos Bombeiros ria
madrugada. (Plantão AE)

COLUNAS

Comida a prazo
O ministro José Eduardo cio Andrade Vera fez
cá/ai/os: o Brasil produz hoje meia tonelada de
alime ntos por pessoa quando o ideal, segundo a
FAQ. seria uma tonelada por habitante, o que
exigiria urna safra de 150 milhões de toneladas.
Não dá para atingir esse nível de um dia para
outro. Pelas contas do ministro, na melhor das
hipóteses, seriam necessários seis anos. Na pior,
dez, (Sonia Racy - Direto da FontelOESP

Perdas com ICMS
A diferença das ahquotas do ICMS nos Estados
brasi

leir
os provocou em 940 prejuízo de, no

mínimo. RS 16,5 nlhões para São Paulo A
operação de tiiangulacão de mercadorias,
produzidas em São Paulo e vendidas por atacados
de outros Estados, ganhou vol ume com a
estabilização da economia A associacão
representante do setor (Adasp) chegou a este
ri uimero apenas com as 145 pnrrxaras empresas do
rankjr nacnal desse ramo. (OESP1eB4/JT8)

Encalhe de automóveis
O aumento do financiamento não foi suficiente
para desovar estoques de mais dei 80 mil
veículos. Ford e Scania darão férias coletivas. O
setor de autopeças do AEC deve demitir 6D0
metalúrgicos. Na GM. 700 funcionários continuarão
em casa por licenca não remunerada. Trabalhadores
querem o equ ivalente a dois dólares em exportações
Para cada dólar importado. O Sindicato dos
Metalú rg icos do ABC avalia hoje a situa c ão e tenta
maitaratidënda com o minstro da Fanda Pedro
Malan. (OESP1eS1/JTIe7ffiSP1-8)

Estratégia da GM
A General Motors aposta no Brasil como
primeiro-mundsta e mantêm a pução de
automóveis mas caros, voltados para o consumidor
de renda mais ata Apesar dos populares
representarem cerca de 50% dos canos zero
comprados petos brasileiros, o pres idente da GM do
Brasil, Markhcgan, afirma que "definitivamente, os
populares não estão nos ç4arios da empresa. A GM
quer garantir lucro pela variedade de modelos e não
pelo volume de vendas. (OESP BiO)

ÍNDICES F!PE-ESTADÂO

A Bolsa de Valores de São Paulo regsnou
^ia lohzação de 8,36% em dólar nos últimos quatro
pregões e paga hoje 10 vezes mais que e juro
ovem ight A preferência continua recaindo sobre

Vendas no atacado	 ares de alta liquidez. Telebràs. Eletrabtás, Petiobràs
liduyuIaJ mii3do nwi kijtdi Suiu Oubde sa	 e Companhia Valado Rio Doce, as quatro hdding
Caetano (S	 está entre as 10 ui'	 estatais, garantem lastro a cerca de 70% do giro
das451 undadesda rede em todo o mundo, O Sarns	 financeirodiário da Bovespa Nas próximas semanas
Clubé uma rede de atacado que vende para	 o Congresso decide o futuro de duas delas ao votar
comatoantes e que pertence à cadeia nta-amerna 	 pela fim ou não da manutenção do monopólio do
Wal-Mait. A empresa está iriiido LJSS 100 m ilhões	 Estado nas áreas detelacomunaçôes —segundo
emo.nco unidades no Basd, seridotràs doSairfs0ub turno no Senado —e petró leo , em vntação de dois

turnos também no Senado. A PPreços	 Preços	 e duas da -	 (FSP2'GMC.1)	 elrobràs, a maior
empresa brasieua por vendas, está ao lado do banco

10/07-( 1.58)%	 iV7 - (8,S0)%	 Crise têxtil	 do Brasil rio ranking das 500 maiores emesas do
03/OB-(3.20)%	 4,82
()	 (330)% t)4) -	 O pol	 to pePólo têxtil de Americana (SP) não consegue	 mundo fola roviate Fomi,v. No qio no robro à

competir com as importações. Metade das 800	 rsoeita, ela  a 169 ~da por ter apresentado
12	 tecelagens da cidade fechou e cerca de dois mil	 resultado equivalente a US$17.363 bilh5es em 94,

registrou uni lucro de 62,1% nas 5130 maa'es
10	

empregados foram demitidos este ano levando a	
155% a mas do que em 93.0 ano passado

uma perda de RS 1 milhão em ICMS. A empresa 	 empresas do mundo, mostrando a reação de glandes
PreçoS CoreSt2V. Ehzabeth, do Grupo Vicunha, desl igou seus teares.

corpora05e& ~o ao cresamento da econornia dos
2	 Na quarta-feira, empresários e trabalhadores da 	 EUA este fato jistifica a ente vabreasão do iidkregião vão a Brasília participar do Encontro	 da Bolsa de Nova York mw quejá

Nacional em Defesa da Indústria Têxtil ede10	 ,jjo	 31	 4	 Confeccões. Eles reivindicam aumento nas	 os investidoras rão rocijrar mercados mais baratos
Varixão em 30 das dos precas em R$ de 26 bens o	 aliquotas de importação de 18% para 70%, (OESP para se rew'rare oasié grande cand idato a
serviços compebvos e de 1 f preços e tarifas ofiaels	 B1JT8/GM 1 eA-9) 	 receber maior Íljebéodecapta] estrangeiro.

INTERNACIONAL

Jockey Club do Rio saiu doarás 16h15 e assim	 papelotes de cocaina. Foram também detidos 15
permaneceu por 30 minutos. Nas telas do	 menores envoMdos na venda de crad< e 17
computador central, a mensagem, em inglês, dizia:	 apanhados fumando a droga. (OESPCS)
"Hiroshima 50 anos". O grupo ecologista
Greenpeace entrou em sistemas de computador
rio munido todo com a frase no dia em que a
LirirLer elôriiiçaj Fui laiiu.seJe uLiie e uidede
japonesa, há 50 anos. O sistema voltou a
funcionar de forma precária para o GP Brasil.
(OESP 1. E1QeE11/friBe 1381FSP4-91JBEo
71031 e Esp 5)
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•comissôes

Deputados visitam BB e pedem prazo
para transferência de bancários

Os deputados se reuniram com o superintendente do Banco
do Brasil, Wagner Gomes

O Banco do Brasil
vai continuar o proces-
so de racionalização ad-
ministrativa e
enxugamento funcio-
nal conforme está pla-
nejado, iniciando, na
próxima semana, o pro-
cesso de transferência
compulsória. Aqueles
funcionários que não
aceitarem a transferên-
cia poderão ser demiti-
dos. Esta foi a informa-
ção dada pelo superin-
tendente estadual do
Banco do Brasil em Mi-
nas Gerais, Wagner Go-
mes, aos deputados
Almir Cardoso (PT),
Cleuber Carneiro (PFL) e
Dimas Rodrigues (PP), inte-
grantes da Comissão Especi-
al da Assembléia que acom-
panha o processo de
enxugamento e desativação
de agências e dependências
do Banco do Brasil em Minas.
Os deputados foram recebi-
dos sexta-feira por Wagner
Gomes, na sede da superin-
tendência estadual, em Belo
Horizonte. Eles entregaram
ao representante do BB um
documento onde a Comissão
solicita que seja suspenso, por
180 dias, o processo de trans-
ferência de funcionários. A
proposta visa a permitir que a
instituição, através de seus
gerentes, reavalie a necessi-
dade de transferência, inclu-
sive para que possa ser feito
um levantamento das
aposenatadorias que deverão
se efetivar até o final desse
ano. Mas o superintendente
descartou essa possibilidade.

Último prazo - Sexta-feira
foi o último prazo dado pelo
Banco para que os funcioná-
rios excedentes em Minas Ge-

tais (560) se inscrevam no pro-
grama de transferência volun-
tária para outras praças. A par-
tir da próxima semana, as
transferências passarão a acon-
tecer compulsoriamente, ou
seja, o Banco irá decidir para
onde mandar os funcionários
excedentes.

Segundo Wagner Gomes,
no prazo de uma semana -
que se encerrou sexta-feira -
os funcionários excedentes
puderam escolher, diariamen-
te, entre 15 opções de trans-
ferência, incluindo cidades
dos estados vizinhos a Minas
Gerais.

Wagner Gomes admitiu
que o processo de transferên-
cia compulsória é traumático,
mas ressaltou que o banco
ofereceu a possibilidade de
escolha exatamente para que
os danos pessoais fossem os
menores possíveis. Segundo
ele, as medidas de racionali-
zação que estão sendo
adotadas em todo o país terão
continuidade e visam a per-
mitir a perenidade da insti-
tuição, resguardando os direi-
tos dos funcionários. Como

existe carência de funcioná-
rios em agências e dependên-
cias do Banco do Brasil em
outros estados, a única alter-
nativa é a transferência.

O deputado Almir Cardo-
so, presidente da Comissão,
afirmou que teme pelos fun-
cionários, que, segundo ele,
estão sendo penalizados den-
tro do processo. Na sua avali-
ação, o Banco poderia esten-
der por no mínimo mais uma
semana o prazo para a transfe-
rência voluntária.

Ressaltou ainda a impor-
tância de uma avaliação mais
detalhada das necessidades
administrativas e de pessoal
das agências em Minas Ge-
rais. Desde que foi iniciado o
programa de enxugamento e
racionalização, já foram fecha-
das 14 agências em Minas -
nove das 71 apontadas como
deficitárias e cinco onde o
banco tinha mais de uma
agência.

A Comissão prorrogou seu
prazo de trabalho por mais 30
dias e vai continuar acompa-
nhando a evolução do progra-
ma em Minas Gerais.
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BOLETIM DA
SECRETARIA

Servidores são nomeados para
três gerências-gerais

A Gerência-Geral de Co-
municação Social e a Gerên-
cia-Geral de Comissões já
possuem novos titulares. Em
ato assinado pelo presidente
da Alemg, deputado Agosti-
nho Patrús, no último dia 28
de julho, foram nomeados
para esses cargos, respecti-

TV - CAPITAL
Tema: RETORNO AOS
TRABALHOS
Ao retomarem as
atividades de plenário e
comissões, após o recesso
parlamentar, os deputados
encontraram uma pauta
repleta de projetos
importantes. Conheça os
principais projetos que
estarão tramitando nas
próximas semanas e a
expectativa dos deputados
quanto aos trabalhos no
segundo semestre.
Entrevistas: deputado Ivo
José, presidente da
Comissão de Meio
Ambiente; deputado Paulo
Piau (PFL); deputado
Agostinho Patrus,
presidente da Assembléia;
deputado Romeu Queiroz,
líder do Governo;
deputado José Henrique,
presidente da Comissão de
Assuntos Municipais.

(Globo l3hl3min;
Alte rosa
1 3h25min;
A e c o r d
18h30min; Man-
chete 19h30min;
Bandeirantes
18h37min e TV
Minas 119h00min)

TV - INTERIOR
Tema: SUBVENÇÕES

vamente, os servidores Luiz
Antônio Ribeiro de Freitas e
Patrícia Gomes Barbosa.
Também foi nomeada a
servidora Myriam Costa de
Oliveira, para a recém-cria-
da Gerência-Geral da Área
de Coordenação Técnica de
Projetos Institucionais.

SOCIAIS
A distribuição de
subvenções sociais pela
Assembléia Legislativa
tem novas regras a partir
deste ano. No programa
"Assembléia Informa"
dessa segunda-feira, que
vai ao ar nas emissoras de
TV do interior, você fica
sabendo de todos os
detalhes com o repórter
Guilherme Sudário.
Entrevistas: Beatriz
Aguiar, gerente de
Subvenções Sociais da
ALMG.

(Globo Juiz de
Fora 12h54min;
TV Triângulo
Uberlândia
1 2h58min; TV Sul
de Minas
V a r g i n h a
12h54min; TV
Leste Governa-
dor Valadares
112h54min; TV
Montes Claros
112h54min; TV
Pontal Ituiutaba
112h54min; TV
Jaguara Araxá
112h54min); TV
Regional
Uberaba 12h, TV
Paranaíba
U berlândia
118h50min e TV
Tiradentes Juiz de

Leia no Parceria que
circula na próxima
segunda-feira:
• Cuidados para se prevenir

do sh-s
• As metas do planejamento
• Como usar melhor o

Correio Eletrônico

Fora 118h50min)

RÁDIO
Tema: SUBVENÇ(
SOCIAIS
Entrevistas: Bea
Aguiar, gerente
Subvenções Sociais
ALMG.

(Altaneira (FM) 20
horas; Alvorada
(FM) 20h45min;
América (AM)
11 h40min; Ante-
na-1 (FM) 7 ho-
ras; Atalaia (AM)
20 horas; BH (FM)
7 horas; Capital
(AM) 118h55min;
Cidade (FM)
20h30min; Cultu-
ra (AM) 21 horas;
Dei Rey (FM) 8
horas; Extra (FM)
7 horas; Globo
(AM) 19 horas;
Guarani (AM) 9
horas; Guarani
(FM) 20h30min;
Itatiaia (AM) 21
horas; Inconfidên-
cia (AM) em 3 ho-
rários: 8h30min,
l2h58min e
23h27min;
Transamé rica
(FM) 7 horas e Lí-
der (FM) 20 ho-
ras)
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