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Canal legislativo
Começa a funcionar nesta hoje,
em caráter experimental, o canal
legislativo de TV a cabo, que
documentará as atividades da
Assembléia Legislativa e da
Câmara de Vereadores de Belo
Horizonte. O canal está previsto
na Lei Federal 8977, de janeiro
deste ano, que dispõe sobre o
serviço de TV a cabo. As
transmissões serão de 18h às 24h,
de segunda a sábado, no canal 40.
O horário dedicado à Assembléia
será ocupado com a cobertura
geral de todos os seus eventos,
como reuniões das comissões
técnicas e do Plenário,
manifestações e até mesmo
palestras proferidas nos
seminários, fóruns, ciclos de
debate ou nos encontros
promovidos pela Escola do
Legislativo

uacontece hoje
9horas

Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
gh3Omin

• Comissão de Saúde e Ação social (Plenarinho 111) -debate sobre os problemas dos
transplantes no Estado. Ouvir o coordenador do MG Transplantes, Herculano

• : Mourão Satazar; Maurício Fernandes da Costa, Antônio Marx e Claret Hannas.
Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do

• Plenário, entre elas o Pi- 488195, do deputado Gil Pereira (PP), que proíbe a venda
• e o uso de cigarros e bebidas alcoólicas nas escolas das redes estadual e

municipais de ensino e conveniadas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenannho III) - discussão

• e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário, entre
• elas o PI- 550/95, do governador, que autoriza o Estado a realizar operação de

crédito para os fins que menciona (execução de projetos previstos no PMDI e no
PPAG)

10 horas
• Comissão de Agropecuária e Política Rural (Plenarinho II) - discussão do

Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (Pronaf) e da política agrícola
• e agrária do Governo federal. Ouvir o superintendente estadual do Banco do Brasil,

• Eustáquio Wagner Guimarães Gomes; o presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura, Francisco Urbano de Araújo Filho; o diretor de

•	 Crédito Rural do Banco do Brasil, Ricardo Alvas da Conceição
• Comissão de Ciência e Tecnologia (Plenarinhio 1)—discussão e votação de parecer

sobre o PI- 458195, do deputado Hely Tarquinio (PSDB), que cria o Programa
• Mineiro de Incentivo à Avicultura

• Comissão de Redação (Plenarinho 1) - discussão e votação de proposições em
fase de redação final

lOh3Omin
• Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária (Ptenannho III) - discussão

e votação de parecer sobre o PI- 450/95, da deputada Elbe Brandão (PSDB), que
altera a Lei 7.230, de 17105178, que cria a Medalha do Mérito Barão de Eschwege

• Comissão de Defesa Social (Plenarinho 1)— discussão e votação de parecer sobre
o PLC 9/95, do governador do Estado, que dispõe sobre a nomeação para o
Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar

• Visita à Assembléia de alunos da Escola Universo Infantil
14 horas

• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
l4h30mnin

Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto parcial à Proposição de Lei
12.797, que altera a Lei 6.763, de 26/12175, que consolida a Legislação Tributária
do Estado (Plenarinho II) - eleger o presidente e o vice e designar o relator do
matéria

15 horas
• Comissão Parlamentar de Inquérito (Pleriarinho III) - apurar denúncias contra a

chamada "Màí ia do Carvão". Tratar de assuntos de interesse da Comissão
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lavagem de batatas

.comissões

Comissão discute processo de

Os dois grupos de traba-
lho do Fórum Técnico "Ter-
ra Viva - Uso, Manejo e Con-
servação do Solo", encerra-
do ontem, elegeram 54 pro-
postas como prioritárias para
a mudança do quadro atual
de uso inadequado do solo e
falta de práticas conserva-
cionistas. As propostas seri-
am votadas ainda ontem à
noite, durante a Plenária fi-
nal. O evento, que durou três
dias, foi promovido pela As-
sembléia Legislativa e con-
tou com a participação de
300 pessoas, entre elas re-
presentantes de diversas en-
tidades e órgãos ligados à
terra.
Fundo - Na manhã e na
tarde de ontem, os grupos de
trabalho "Sistema Brasileiro
de Capacidade de Uso do
Solo e Aptidão Agrícola" e
"Adequação Tecnológica e
Ambiental" finalizaram as
propostas que seriam vota-
das na Plenária. Ambos su-
geriram a criação de um Fun-
do Estadual de Conservação
do Solo, destinado a ensino,
pesquisa, extensão e execu-
ção. O Fundo poderia ser
alimentado, de acordo com o
primeiro grupo de trabalho,
através da destinação de
percentual do montante ar-
recadado com a cobrança do
Imposto Territorial Rural
(ITR) e até mesmo das con-
tas de água e energia.
Serviço - O primeiro grupo
propôs, ainda, a criação de
um Serviço Estadual de Con-
servação do Solo, responsá-
vel pela operacionalização de
uma política estadual sobre
o assunto. Já o segundo gru-

po defendeu a criação de uma
Comissão Estadual de Uso,
Manejo e Conservação dos
Recursos Naturais, com par-
ticipação da sociedade civil,
que definiria diretrizes de
um plano
estadual
especí-
fico.

Entre
as reco-
me n da -
ções co-
m u ri
destaca-se o item em que se
determina a aplicação de pe-
nalidades a quem causar
dano ao solo, em virtude de
seu manejo inadequado;
além da necessidade de trei-

Os integrantes do
Fórum Técnico destaca-
ram o elevado nível de
participação e lembraram
a importância do debate
sobre a terra - que, em
Minas, sofre com o uso
inadequado. "Não é in-
tenção penalizar quem
não faz a conservação, mas
estimular o produtor atra-
vés de campanhas espe-
cíficas", afirmou o repre-
sentante da Embrapa de
Sete Lagoas, Ramon Cos-
ta Alvarenga. Entre as re-
giões mais problemáticas

namento, em práticas
conservacionistas, do pesso-
al envolvido com patrulhas
mecanizadas.

As patrulhas, que levam
tratores e demais equipa-

mpnrnç nn
campo,
são viabi-
lizadas
pelos mu-
nicípios.
Outra
proposta
comum

foi a de incluir, nos currícu-
los de 1° e 2° graus, funda-
mentos de manejo e conser-
vação de solos agrícolas ou
disciplinas que tratem do
assunto.

do Estado, destacam-se
os Vales do Jequi-
tinhonha e do Rio Doce,
onde há problemas, res-
pectivamente, com reflo-
restamento por eucalipto
e com a degradação de
pastagens.

Conforme destacou o
representante da So-
ciedade Mineira dos En-
genheiros Agrôno-
mos, Marcelo Martins
Pinto, a realidade em
Minas é que ainda não
existe prática de conser-
vação do solo.

A preocupação com ques-
tões sanitárias e ambientais,
em função do processo de la-
vagem das batatas, marcou
ontem a discussão do PL
517195, do deputado Miguel
Martini (PSDB), que dispõe

O deputado Paulo Piau
(PFL), que solicitou a reunião,
falou da necessidade de se apri-
morara legislação proposta, uma
vez que, no seu entendimento,
o projeto poderia trazer proble-
mas de mercado. A posição foi
reforçada pelo presidente da
Associação Brasileira de
Bataticultores, Marcelo Carva-
lho. Segundo ele, o consumidor
é exigente no que diz respeito à
aparência do produto e, caso a
legislação entre em vigor, Mi-
nas estaria correndo o risco de
perder mercado para produto-

O gerente da Divisão de
Controle de Atividades
Agropecuárias e Florestais da
Feam, Morei Queiroz da
Costa Ribeiro, disse que é
preciso, antes de controlar a
água usada para a lavagem,
regulamentar o uso de
agrotóxico, responsável pela
maior contaminação dos
mananciais. O superinten-
dente de Produção Vegetal
do IMA, João Nélson Gon-
çalves Rios, disse que é fun-
damental conscientizar os
produtores sobre o destino a
ser dado às embalagens dos
agrotóxicos e sobre o contro-
le de fertilizantes.

O consultor da Epamig

sobre o assunto. O tema foi
debatido em reunião da Co-
missão de Meio Ambiente
com representantes da Feam,
Amda, Associação Brasileira
dos Produtores de Batata,
IMA, Faemg, Ceasa, Epamig,

res de outros estados, que con-
tinuarão lavando as batatas sem
restrições legais.

Marcelo Carvalho concor-
dou que existem estabeleci-
mentos que processam o mate-
rial sem o devido cuidado, mas
disse que é preciso levantar
dados mais consistentes para só
então propor as medidas
corretoras. Ele sugeriu a reali-
zação de um seminário, em que
fossem envolvidas autoridades
dos diversos setores, a fim de se
levantar subsídios para a elabo-
ração da lei.

Sérgio Mário Regina mos-
trou como a lavagem da ba-
tata coloca em risco todas as
culturas que estejam a
jusante do ponto em que
houve a contaminação. Se-
gundo ele, as águas são um
meio dispersivo de bactérias
e fungos que prejudicam
outras plantas e principal-
mente o homem. Disse ain-
da que há casos de produto-
res que lavam as batatas com
águas contaminadas por fe-
zes e urina. Sugeriu maior
disciplina e a desativação de
unidades que se situem aci-
ma de pontos de captação de
água para consumo humano.
Também disse que é preci-

e de produtores de batatas.
O projeto, que pretende

estimular o consumo de bata-
tas escovadas em detrimento
das lavadas, determina que a
instalação e o funcionamento
de unidades lavadoras de ba-
tatas sejam condicionados a
licenciamento do órgão esta-
dual responsável pela política
ambiental. Também determi-
na padrões para a água a ser
utilizada na lavagem, bem
como o tratamento dos
efluentes resultantes deste
processo. Segundo Miguel
Martini, a produção de alimen-
tos no Brasil carece de maio-
res cuidados no que diz res-
peito à preservação do Meio
Ambiente. No caso da batata,
disse o deputado, "os dados
são estarrecedores". Ele lem-
brou que a preocupação é com
a saúde dos consumidores,
sem querer prejudicar os pro-
dutores.

so construir mercados
expedidores para favorecer
os produtores e melhorar a
distribuição da batata nos
períodos chuvosos.

Já a superintendente exe-
cutiva daAmda, Maria Dalci
Ricas, disse que a situação
dos bataticultores exempli-
fica a dissociação entre os
interesses ambientais, da
saúde pública e do agri-
cultor.

A ecologista defendeu a
técnica da escovação da ba-
tata, em substituição às lava-
doras, lembrando que não
existe um controle efetivo
da qualidade do produto que
chega ao consumidor.

Presenças
Participaram da reunião os

deputados Ivo José (PT), que
a presidiu; Wilson Trópia

(PV); Ronaldo Vasconcellos
(PL); Paulo Piau (PFL);

Antônio Roberto (PMDB) e
Miguel Martini (PSDB).

Também participaram do
debate o assessor para

assuntos de Meio Ambiente
da Faemg, Carlos Alberto dos

Santos Oliveira, o chefe do
Centro de Produção

Programada da Ceasa, Romeu
Diniz; o produtor em Cambuí,

José Daniel Rodrigues
Ribeiro; e o prefeito e

produtor de Senador Amaral,
José Milton de Almeida.

Requerimentos
Na reunião da Comissão de

Meio Ambiente foram
aprovados requerimentos do

deputado Ronaldo
Vasconceilos (PL),

convidando representantes
dos movimentos Mata do

Morcego e Matinha
Califórnia, para explicar o

trabalho ambiental que vem
sendo feito nesses locais; e do

deputado Durval Angelo,
solicitando realização de

audiência pública sobre o
lixão do bairro Bela Vista, em

Contagem.

.fórum técnico

Grupos propõem criação de
Fundo para conservação do solo

Participantes
destacam alto nível

Produtores temem ser prejudicados

Ambientalistas destacam outras prioridades



.comissões

Assembléia discute transferência
de PMs ligados a associação

•comissôes

Baixos salários e excesso de trabalho
desestimulam defensores públicos

Dissolução
O Assessor Jurídico da PM,

tenente-coronel Valdelino Leite
da Cunha, disse que a legitimida-
de da Associação está sendo ques-
tionada pela Procuradoria-Geral do
Estado, que pede, na Justiça, a sua
dissolução por fraude na forma-
ção. O presidente da Associação
está sendo processado por falsida-
de ideológica, pois teria se passado
por militar. Valdelino Cunha in-

sistiu que as transferências se fun-
damentam na preservação do prin-
cípio da disciplina e que sua revo-
gação, como prevê o requerimen-
to, pode se dar por conveniência
administrativa. O deputado João
Leite disse que a Comissão, após
ouvir a transcrição das fitas dos
depoimentos, deverá apresentar
sugestões para a solução do impasse
entre a PM e a Associação.
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Democracia
Ao final da reunião, o
deputado Marcos Helênio
(PT) protestou contra a prisão
do presidente do Sindicato da
Construção Civil, Osrnir
Venuto, e de seis sindicalistas,
ocorrida ontem na Capital.
Segundo ele, a exibição de um
trabalhador, que estava
exercendo o direito de greve,
algemado é uma afronta à
democracia

O tenente-coronel da PM
Valter Lucas, representando
o comandante-Geral da
Corporação, e o presidente da
Associação dos Cabos e Sol-
dados da PM, ex-soldado
Carlos Alberto dos Santos Oli-
veira, que vem denunciando
tentativas do Comando de
destruir a entidade participa-
ram ontem de audiência pú-
blica da Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais,
presidida pelo deputado João
Leite (PSDB). A reunião dis-
cutiu a transferência para ba-
talhões do Interior do Estado
de diretores e simpatizantes
da Associação. O Comando da
PM considera ilegítima a en-
tidade, que conta, segundo
seu presidente, com 10 mil
filiados, e questiona o fato de
o presidente ser um ex-mili-
tar expulso da corporação.

O deputado João Batista
de Oliveira (PSB), que solici-
tou a reunião, disse que os
soldados foram hábeis em es-
colher alguém de fora da
corporação para presidir a en-
tidade, pois uma tentativa se-
melhante foi abortada em
1985, pelo Alto Comando. "A
PM pode transferir os direto-

res e simpatizantes da entida-
de, mas nada pode fazer com
seu presidente", disse o de-
putado. O estatuto da entida-
de prevê a participação de
militares da ativa, reformados,
pensionistas e excluídos por
força de ato arbitrário do Co-
mando, caso em que se en-
quadra o presidente da Asso-
ciação, que alega ter sido ex-

Questionado pelo depu-
tado João Leite sobre os cri-
térios para a transferência de
militares, o tenente-coronel
Valter Lucas disse que isso
pode ocorrer por necessida-
de de serviço ou questão de
disciplina. Admitiu que a
transferência dos envolvidos
com a Associação tem caráter
disciplinar. Em resposta ao
deputado Antônio Roberto
(PMDB), Valter Lucas disse
que a entidade provoca
indisciplina dentro dos quar-
téis. O Comando da PM re-
conhece como entidades le-
gítimas o Clube dos Oficiais
e o Clube de Cabos e Sol-
dados.

cluído da corporação por cri-
me de "incitação à discórdia".
João Batista de Oliveira disse
que Tiradentes, patrono da
Polícia Militar, seria hoje ex-
pulso da corporação por ser
rebelde e revolucionário. O
deputado Marcelo Gonçalves
(PDT) disse que as questões
da PM devem ser resolvidas
internamente.

O deputado João Batista
de Oliveira denunciou, ain-
da, que desde que o assunto
foi trazido à ALEMG aumen-
taram as ameaças contra os
militares. Ele denuncia ações
de intimidação da PM, inclu-
sive a detenção ilegal para
averiguação do presidente da
Associação, quando distribuía
no centro da Capital convite
para a audiência pública. Foi
aprovado requerimento do
deputado Gilmar Machado
(PT), que propõe que, em
nome da Comissão, seja soli-
citada ao Comando da PM a
reavaliação das transferên-
cias dos dez militares envol-
vidos com a associação.

O procurador-chefe da
Defensoria Pública do Esta-
do de Minas Gerais, Bruno
Lombardi, afirmou ontem, em
reunião da Comissão de Ad-
ministração Pública, que o
defensor público está
desestimulado devido aos bai-
xos salários e excesso de tra-
balho, sendo que o órgão en-
frenta sérios problemas estru-
turais, como falta de espaço
administrativo e de pessoal.
Bruno Lombardi participou
de reunião da Comissão com
os diretores da Defensoria na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte e no Interior, Atrílio
Doti Marília de Souza e
Marília de Souza Santos, res-
pectivamente. Lombardi ex-
plicou que o salário inicial dos
defensores efetivos está atu-
almente em R$ 1.2 mil, valor
que considera baixo, sendo
que os defensores que estão
enquadrados na função públi-
cachegam a ganhar R$ 200,00.

O procurador-chefe ainda
disse que 90% dos processos
das varas criminais têm atua-
ção da Defensoria Pública e

O deputado Durval Ân-
gelo (PT) afirmou ontem,
durante reunião da Comis-
são de Administração Públi-
ca, que é comprometedor o
silêncio do Tribunal de Con-
tas às denúncias feitas pelo
jornal "Estado de Minas"
sobre compras sem licitação.
Segundo ele, esse fato arra-
nha a imagem do Tribunal e
levanta suspeitas sobre to-
dos os seus julgamentos.

respondeu, juntamente com
os diretores da RMBT e do
Interior, a diversas indagações
dos deputados Ailton Vilela
(PSDB), Arnaldo Penna

De acordo com eles, a
Defensoria Pública não tem
verba para sua estruturação e,
em todo o Estado, possui ape-
nas 295 defensores. Nos últi-
mos cinco anos, disseram, hou-
ve um decréscimo grande no
número de defensores ao mes-
mo tempo que cresceu a de-
manda por serviços advocatícios
por parte da população carente.
"Há mais promotores na área
metropolitana de Belo Horizon-
te do que defensores em todo o
Estado", afirmou Attílio Doti.

Como resultado das discus-
sões, foram apresentados e apro-
vados dois requerimentos pe-
los parlamentares. O primeiro,
do deputado Arnaldo Penna,
solicita ao governador do Esta-
do a nomeação dos candidatos
aprovados em concurso público
para defensor Público. O se-

"Queremos um órgão que
tenha transparência", disse.

Segundo o parlamentar,
ele esperava ver na edição
de ontem do jornal uma res-
posta indignada do Tribunal
de Contas, o que não ocor-
reu. Durval defendeu a rea-
lização de um seminário pela
Assembléia sobre tribunais
de contas para discutira rea-
lidade do TCMG.

O presidente da Comis-

(PSDB), Bonifácio Mourão
(PMDB) e Durval Angelo
(PT), na reunião presidida
pelo deputado Ajalmar Silva
(PSDB).

gundo, do deputado Bonifácio
Mourão, solicita que o governa-
dor envie à Assembléia um pro-
jeto de lei que estabeleça que
será realizado concurso público
para defensor no qual os fun-
cionários públicos estaduais ba-
charéis de Direito, que exer-
çam a profissão, e os atuais de-
fensores não efetivos terão pon-
tos a mais ao concorrer.

Ainda foi aprovado parecer
às emendas apresentadas em
Plenário ao PL 506195, do go-
vernador do Estado, que apro-
va o Plano Mineiro de Desen-
volvimento Integrado (PMDI).
O relatorfoi o deputado Arnaldo
Penna (PSDB), que opinou pela
rejeição das emendas n°s 1 a 3 e
pela aprovação da emenda n°4.
O relator apresentou a emenda
n°5, também com parecer pela
aprovação.

são de Administração Públi-
ca, deputado Ajalmar Silva
(PSDB), afirmou que não
possui provas de irregulari-
dades contra o Tribunal de
Contas. Ele disse ter afirma-
do em entrevista que as de-
núncias são graves e que o
assunto mereceria investiga-
ção por parte dos deputados
até com a instalação de uma
Comissão Parlamentar de
Inquérito, se fosse o caso.

Placas
Também foi aprovado,

durante a reunião,
requerimento do deputado

Durval Angelo (PT) que
solicita a convocação do
secretário de Estado de

Segurança Pública, Santos
Moreira, para esclarecimento
sobre a contratação de firma

de outro estado para
fornecimento de placas

Comando alega indisciplina

Falta verba para estruturação

Deputado pede transparência
a Tribunal de Contas



Sinduscon fala de crise na
construção civil

Os problemas enfrentados
pelo mercado da construção
civil - setor que representa
8% do PIB nacional e que, em
Belo Horizonte, absorve 10%
da força de trabalho - foram
discutidos ontem, em reunião
da Comissão de Defesa do
Consumidor, presidida pelo
deputado Marcos Helênio
(PT). O encontro foi solicita-
do pelos deputados Gil Perei-
ra (PP) e João Batista de Oli-
veira (PSB). Em meio ao
impasse entre patrões e em-
pregados do setor, gerado pela
fixação do reajuste da catego-
ria, o debate contou apenas
com a presença de membros
da diretoria do Sindicato das
Indústrias de Construção Ci-
vil (Sinduscon).

Segundo informou o vice-
presidente da entidade, o se-
torda construção civil está bus-

cando se adaptar ao atual mo-
mento econômico e procuran-
do alternativas para driblar a
crise. A ausência de recursos
do sistema financeiro oficial,
que ancorou o mercado da
construção civil até o início
dos anos 80, fez com que o
setor buscasse outras formas
de produção imobiliária, hoje

fortemente apoiada no auto-
financiamento. Segundo ele,
apenas 18% das construções são
financiadas pelo sistema ofici-
al, contra os quase 80% manti-
dos com recursos próprios.
"Hoje, a construção civil é mais
autônoma, busca a criatividade
ao invés de buscar a tutela go-
vernamental", disse.

Construtor nega subremuneração de empregados
Teodomiro Dinizexplicou canteiros de obra. As denúnci- representante disse que o

também que a construção ci- as de que a categoria estaria piso de servente hoje é de
vil tem investido na moderni- sendo subremunerada—como R$ 134,00.
zação do setor, através de con- os serventes, que estariam re- Também participaram da
vênio com universidades, na cebendo R$ 24,00 por sema- reunião o diretor de Comuni-
formação de cursos em nível na, o que resultaria num salá- cação do Sinduscon, Eduardo
de pós-graduação. O setor, se- rio inferior ao mínimo - foram Diniz Esteves; e os deputa-
gundo informou, também está descartadas pelo vice-presi- dos Gil Pereira (PP), Antônio
preocupado em criar projetos dente do Sinduscon quando Andrade (PMDB), Diniz Pi-
de qualidade que reduzam as foi questionado pelo depura- nheiro (PMDB) e Marcos
perdas e o desperdício nos do Marcos Helênio (PT). O Helênio (PT).

Aprovada alienação de terras devolutas

Presenças
Compareceram à reunião os
deputados Miguel Martini
(PSDB), que a presidiu, Almir
Cardoso (PT), José Bonifácio
(PSDB), Marcos Helênjo (PT),
Geraldo Rezende (PMDB) e
Olinto Godinho (PL)

As Comissões de Agro-
pecuária e Política Rural e de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária aprovaram ontem,
em reunião conjunta, parece-
res favoráveis de 1° turno ao
Projeto de Resolução
n° 539195, da Comissão de
Agropecuária e Política Ru-
ral, que aprova, em conformi-

dade com o disposto no
art. 62, XXXIV, da Constitui-
ção do Estado, a alienação das
terras devolutas que especifi-
ca. Os deputados Almir Car-
doso (PT) e Geraldo Rezende
(PMDB) foram os relatores da
matéria pelas Comissões de
Agropecuária e de Fiscaliza-
ção Financeira, respectiva-

mente. Eles opinaram pela
aprovação do projeto na forma
proposta.

A matéria trata de 1.118
processos de legitimação de
terras devolutas do Estado,
instruídos pela Ruralminas.
Desse total, 1.031 dizem res-
peito a lotes urbanos e 87 a
terras em zona rural.
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MANCHETES	 ACONTECE NESTA QUINTA

Caso Sivarri	 Comércio Exterior (X1 Eriaex). Será no Hotel
o embaixadorjúte César Gomes dos Santos e o Glória (Ri).
presidente da Lider Táxi Aéreo. José Afonso	 Câmbio e financasAssurnipoão, serão ouvidos pelas comissões de
Defesa Nacional. Fiscalizacão e Controle e 	 O presidente do Banco Central. Gustavo Loycia. e

Defesa do Consumidor sobre o caso Sriam 	 os professores Alfonso Coisa Pastore, Rubens

Outras informacões na Política 	 Csine e Mário Hennque Simonsen participam do
II Encontro Nacional sobre Folftea Monetária e

Encontro de consumidores	 Cambial. O evento será no audtóiio da FGV. .-rr Fr.
O presidente Fernando Henrique Cardoso abre, 	 Greve de metalúrgicosàs 9h30, em Belo Horizonte (MG), o li Encontro
Nacional de Donas de Casa e Consumidores. As 	 Os metalúrgicos da Forca Sindical inic2m uréve
171h45. Fernando Henrique embarca para São	 nos setores de autopecas, toganas e indústnas
Paulo.	 de percas e parafusos. A categoria reioncLca

Concessão no Rio Pardo
reajuste salarial de 26,79%.

O Diário Oficia/da União publica edtial do 	 Seminário sobre Mercosul
Departamento Nacional de Águas e Energia	 O representante para o Mercosul do Sebrae-SP,
Elétrica (DNAEE) para concessão de construção 	 Roberto Cristaldi, e o consultor do BID. Guillermo
e exploração de dois aproveitamentos 	 Feidman, estarão no seminário Negócios com o
hidretricos no Rio Pardo ISP). 	 Brasil', às lBh, em Buenos Aires (Argentina).

Reajuste do Judiciário 	 Campeonato Brasileiro
Representantes da Fazenda, Planejamento e	 O São Paulo enfrenta o Bragantrno às 21h40. em
Adrnin,stracão reúnem-se em Brasilia para 	 Sorocaba (SP), em partida válida pelo
discutir o pleito salarial do Poder Judiciário.	 Campeonato Brasileiro, com transmissão ao vivo

pela TV Bande,tatr!es-. 0 Vasco joga com oComércio exterior 	 Juventude às 20h30. em Brasilia, somente para
Os ministros Pedro Malari (Fazenda) José Serra 	 cumprir tabela. Geral
(Planejamento), Odacir Klein (Transportes). Luiz
Felipe Lampreia (Relações Exteriores), Dorothéa 	 Mundial de natação
Wemeck (Indústria, Comércio e Turismo) e o 	 Comca no Rb o Campeonato Mundial de
presidente do Banco do Brasil. Paulo César 	 Natação em Piscina Curta, disputado na piscina
Ximenes, participam do XV Encontro Nacional de	 montada na Praia de Copacabana.

MERCADO FiNANCEIRO

BC sinaliza estabilidade dos juros

O encerramento do pregão de ontem da Bolsa de mostrou ao mercado q ue as taxas de juros não
Valores de São Paulo foi particu 	 devem cair mas também não terão aftas
emocionante, visto que foi revertida a tendência 	 surpreendentes nas próximas semanas A Bolsa
de um dia moroso. O trabalho dos operadores foi	 de Valores de São Paulo fechou o pregão na
influenciado por diversos acontecimentos pie, a	 cotacão máxima do dia, cotada a 41.824 pontos,
Partir de hoje, podem trazer novas definis 	 com afta de 327% e equivalência a US 15.77.
quanto aos preços relativos dos ativos financeiros, 	 Novembro deve terminar hoje confirmando a
O Departamento de Operações de Resvas 	 vabrização aciJmuiada até ontem: 1.31% em real
Internacionais da Banco Cerrti'aJ (Depin) realizou 	 ou 1,02% em dólar, o que faz com que a bolsa
ontem apenas um leilão no mercado de câmbio e avance mas um pouco no sentido de zerar as
atenua chamada intrabanda de cotação da 	 perdas acumuladas desde jariro. O desempenho
moeda. Com o dólar comercial valorizado em	 positivo da Bovespa foi influenciado pela ata
021%. o BC promoveu a redução do juro real em das bolsas do México e da Argentina, a revisão
novembro, que caiu de 2.57% (35.6% ao ano) 	 dos ganhos da Telobrás por parte da corretora
para 2.44% (33,5% ao ano). Este resultado indica	 MemIl Lyndn e a confirmação de 5 de março de
que foi mantido o juro real no patamar rndc	 96 conta a data oficial do leilão de privatizacão do
observado ente juritro e outubro. Desta toma, o BC 	 primeiro trecho da Rede Ferroviária Federal SIA.

INDICADORES - A  TAXAS

L	 DÓLAR
Comercial	 Paralelo	 Turismo28111	 RS 0.964	 P50965	 P5096	 P5097	 P5094	 RSO,9829111 P50954	 P50965	 P8097	 RS 0,98	 P5094	 P5098

2911 1	Coiaodo Rio deJaneiro	 P8096	 PSO.97	 P8098	 RSO.98

1	 VALORES DE REFERÊNCIA	 1	 MERCADO FINANCEIRO
Saiio mínimo - novembro	 P5 10,00	 IBOVESPA: alia 3.27%, vol. P5 272.551 milhõesUlir mensal - novembro	 R$ 0.7952	 lVRJ: alta 1,77%, vdunre P511798 milhões
IGPM.FGV - novembro	 1.20%	 Ouro BM&F: (29111) P5 12,010, alta 0.501Y,:
lPC_Fipe_3! quadhssemannovernbro 1,221/,:	 CDBPó.TR: (11) 121 dias, 17,518,00,ij,
TR Pré l2E/11l	 1,4289%	 CDB Pré: (29J11)34 dias, 35,77738,35%
TBF (22/11)	 2,747531)	 PoJpiça i0lil2il,9459%

O ESTADO DE S. PAULO OESP
3 Conselho de Defesa examinará Sivam

jornal da tarde
	

jt
.J Aciédte

FOLHA DE S. PAULO
	

FsP
3 FHC já adnie rever o Sivam

GAZETA MERCANTIL GM

3 Crise poltica ameaca ardo do Sivam

JORNAL DO BRASIL
	

JB

J Governo facihta compras Natal

O GLOBO
	

OG
.J Governo Facilita compras a prazo

ccttrorkiuu5	 NYT

3 House approves bit to reguiate lobbytsts

Perspectivas
1 do Setor Elétrico

!.)1Pós-Privalização
José Serra, Luis Carlos M. de Barros,
David Zylbersztajn, Peter Gtelner, —
Dia ii d,DMi Izca, Lini-Iiuiaçilez:
H	 TIL; (OU) 574.7231

S4oftajt, -	 F (011) 571-5634

Correio Braziliense	 DF
J Governo volta a abrir as torneiras

do real

Zero hora	 RS
0 Governo facilita crediário antes

do Natal

Estado de Minas 	 MG
O Governo facilita crédito para o Natal

O Popular	 GO
(3 Governo vota a estimular consurrro

O Povo	 CE
a Governo alivia restries ao crédito

Gazeta do Povo	 nt
:1 Governo reduz restrições ao crédito

A Tarde	 BA
J Pagamento de compras de Natal

ficará mais fácil

A Noticia	 sC
a Banco Central afrouxa o crédito

Jornal do Cominércio
	

PE
O Diminuem restrições do crédito

ao consumidor



NEWSPaper
ActNcLA	 Quinta-feira, 30 de novembro de 1995

ESTADO

^WVL%
iei. (011) 570-0924

Fax (011) 574-5883
Se vcê ier ficar atuaIado soore tu que acontece

no inundo dos negócios as&no Busness Tral Maquine

NEWSPaper
Quinta-feira. 30 de novembro de 1995

ESTADO

GRUPO
CIDADE DE

L 

COMUNICAÇÃO
RÁDIO E TELEVPSÂ0
FORTALEZA - CEARÁ

ECON0M14	 Página 2	 POLÍTICA	 Página 3

Alívio para crédito
O governo suprimiu ontem algumas das restricões
i mpostas ao crédito. O prazo para asoperacões
de empréstimos e financiamentos, inclusive no
crédito ao consumidor, passa de três para se
meses. As compras com cartão de crédito votam
a ter financiamento, podendo ser pagas em até
quatro vezes. Foi autorizada a tomracão de novos
grupos de consórcios de eletrodomésticos e
eletrôncos com prazo mínimo de 24 rrses. O
compulsório exçdo pslo BC sobre as operadoes
de crédito foi extinto (OESP 1 e 2 11J te
8/FSP 1)

Comércio insatisfeito
O presidente da Federação do Comércio do
Estado de São Paulo. Abram Szajnian,
considerou tímidas as medidas adotadas pelo
CMN. Segundo ele, o varejo se programou para
um Natal 15% menor do que o do ano passado.
Para Elvio Aliprandi. da Assooacão Comercial do
Estado, a medida terá pouco efeito prático. já que
os juros continuam muito atos. (OESP 1 eBl/JT
1 e 81 Sp 1)

Contas públicas
A última previsão de déficit nas contas públicas
elaborada pelos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento aponta um rombo de R$ 20
bilhões este ano das admirristracões federal.
estaduais e mun icipais. além das estatais. A cifra
é três vezes superior ao déf icit de PS 6.4 bilhões
do ano passado. A equipe econômica
preocupa-se com a expansão dos gastos dos
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Elogio de Clinton
O presidente dos EUA, Bil Clinton. elogiu ontem o
acordo sobre um novo processo de paz para a
Irlanda do Norte, ou Ulster, assoado na terca-t eira
pelos chefes de Estado John Major (Grã-Bretanha)
e John Bruton (Irlanda). Durante visita a Londres
(Inglaterra), Clinton cumprimentou os dois leres
pelos riscos que assumiram. Hoje ele vai a Belfast,
capital do Ulster. A entrega das armas em poder
do Exército Republicano Irlandês (IR, principal
ponto de discórdia entre britãns e católicos
irlandeses, só será tratado em fevereiro. (OESP 1
eAl2/JT 141FSP 1 e2-1"JB .'CG 24)

Reconhecimento na Bósnia
Uma equipe de reconhecimento formada por dez
militares americanos desembarcou ontem na

municípios e Estados no ano que vem por
causa das eleies para as Prefeituras. (FSP 1
e 74)

"Seis meses ainda
são insuficientes para
reaiuecer as

Empresário Abram Szalman
socre medidas de alivio ao crésito

Venda do Econômico
O presidente do BC. Gustavo Loia, deu a
entender a políticos baianos ligados ao senador
Antônio Certos Magalhães (PFL) que uma
solucão para o Banco Econômico está próxima.
As negociações para venda de partes da
institui ção estão sendo feitas com o Banco
Excel. Estão previstas a concessão de um
financiamento de RS 1 bilhão, atras do Froor. e
de outros US$ 500 milhões. obtidos de bancos
estrangeiros. Os investimentos em Depósito
Especial Remunerado (DER) no Econômico
devem ser transferidos para conta corrente ou
poupança até 15 de dezembro. i'OESP 1 e 831JT
1 e 8)

Proteção a bancários
O deputado Bento Gama (PFL-BA), relator da
MP 1.179. que incentiva fusões de bancos. vai
fazer modificaes no texto do governo para
incluir garantias aos bancários. A inten ção do
relator é criar uma nova linha de crédito que
garanta 1ncienizacão especial" aos trabalhadores
demitidos pelo banco incorporador. (OESP
83(SP24)

Mudanças no PIS
As empresas prestadoras de servico e autarquias
deverão sofrer um aumento da carga tributária por
causa das mudanças nas regras de recolhimento
das contnbuicões para o FSIFasep. As alteras
só entrarão em vigor em marco, conforme a MP
1.212 publicada ontem no Diário Oficial.
(OESP 135)

Política automotiva
A próxima reedição da medda provisória que
estabelece as regras para o setor automotivo vai
incluir um mecanismo para beneficiar a indústna
nacional de matérias-primas de stinadas á
indústria de autopeças. Para ter direito a urna

Bósnia Eles vão preparar a chegada das tropas
que deverão garantira aplicacão do acordo de paz
acertado na semana passada. Segundo um
porta-voz, uma das pnncipais tarefas da equipe
será verificar as condições do aeroporto de Tuzia.
onde ficará a base americana Os EUA deverão
contribuir com 20 mil dos 60 mil homens que
lotegrarão a força de paz da Otan (OESP 1 e  17).
A assinatura oficial do tratado de paz será no dia
14 de dezembro. em Paris. (Franca) (JT 14)

Fidel na China
O líder cubano Fidel Castro iniciou ontem sua
primeira visita à China. O obtivo da viagem de
dez dias é conhecer os resultados do processo de
abertura económ ica feito pelo regime chinês. Está
Prevista a assinatura de um acordo de cooperação
econômica entre os paises De acordo com

redução de 90% do Imposto de Im portacão o
setor terá de apresentar um programa de
exportação e adquirir no mercado interno 50 da
nraténa-prima utilizada. (OESP 1 e 89)

Administração do Uoyd
A juiza Gláucia Braga. da 21Junta da Justiça
do Trabalho. rio Rio. determinou que a
administracão e o patnmôriio do Lioyd Brasileiro
fossem entregues ontem aos seus 740
funcionários. O usufruto durará oito anos cor
conta da divida trabalhista. que já soma USS 40
milhões. Foi escolhido em assembléia como novo
presidente o advogado da empresa David VilIar.
que substitui Joaquim Nogueira. i'OG 1. 25
e27)

Terremoto no varejo
A entrada da Wal-Mart no mercado brasileiro
obrigou as redes de varejo a reduzir seus pregos
nas pras onde ela está instalada. A estratég ia
de vender produtos até 40% mais baratos que o
prego de custo está provocando polémica no
setor. O presidente da Nestlé, Poland Meyes,
criticou a empresa ontem. "Isso é antiético. Está
causando grande tumulto no mercado", disse ele.
A Wai-Mart informou que um programa de
eficiência permite as vendas com lucro razoãver.
(OESPB8/JT1 e 71FSP2-1)

Curtas
1 A inflação de novembro medida pelo /GP-M da

Funda cão GeIÚ/b Vargas ficou em 1.20%.
significando 0.68 pontos poncentuais acima  do
registrado em outubro. que foi de 0.52'%.
(OESP Bi 4/JT 71FSP 2-1)

• Opres.iiente Fernando Henrue sancionou
ontem a lei de sewritizaitáo das dívidas
agrlcolas. Cerca de 230 mil agn'aj#ores com
díiedas até R$ 200 mil serão beneficiados.
(OESP B15/FSF 1-14)

• O leilão deprvaítaação dos primeiros 1.621
quilômetros da Rede Ferrov7ána Federal
(RFFSA) entre Bauni (SP) e Conimbá (MS) sera
no dia 5de marco. A voiacãodopro,tode
divisão da Lighf foi adiado para semana que
vem. (OESP B6I..1T B/FSP 1. 1-12)

• A Associação Brasileira de Supermercados
(Abras) prevê para o setor este ano urna
rentabdidadepn3xima a 1.5%. equivalente ao
recorde hst&ee obtido em 89 O faturamento
deve somar USS 36.5 bilhões. CESP
B1/,1T 7)

intonnaes extra-oficiais. Fidel Castro também
poderá visitar o Vetoã. (OESP 1 eAl4/JT 141FSP
1 e2-10/JB6/0G23)

Curtas
• Jatos israelenses voltaram ontem a atacar

posicões do gwpoxiita pró-iraniano Hezbo/tah.
no sul do Lbano. Um guerrilheiro mor reu. O
primeiro-ministro de Israel. Shimon Feras.
mandou retoroos para a região. (OESF 1 e
A13)

• Pelo menos quadro pessoas morreram e
ficaram feridas em confrontos durante as
eJei5es para renovado do Parlamento
eg'cio. realizadas ontem. Centenas de
smpatizantes da prosci'rta Fraternidade
Muwlmana foram presos. (OESP A13/FSP
2-11 IJB 7/OG 23)

Conselho de Defesa
O presidente Fernando Henrique Cardoso
pretende reunir na próxima semana o Conselho
de Defesa Nacional para debater e defender o
contrato para o projeto Sivam. O Conselho é
órgão de consulta para assuntos da soberania
nacional. O senador Antônio Carlos Magalhães
(PFL-BA), presidente da comissão especial que
investiga o projeto, disse que as fitas da PF como
grampo das conversas telefônicas do embaixador
Júlio César Gomes dos Santos deixam dúvidas'.
Ele vai cobrar do ministro Nelson Jobim (Justiça)
as fitas 'brutas. (OESP 1 eA4JJT3/FSP 1 e
1-51G11r1 1eA61J5 1e3/03 1e3)

Superfaturamento no Sivam
O senador Gilberto Miranda (PMDB-AM) acusou
os integrantes da Comissão Coordenadora deter
superf aturado em US$90 milhões um dos tens
do Sivam. O contrato examinado há um ano dizia
que os radares transportáveis seriam fornecidos
pela Westinghouse Electnc Corporation,
concorrente da Raytheon, num custo de USS
165,2 milhões. Na assinatura do contrato. em
maio. a Martin-Marietta apareceu como
subiornecedora dos radares no lugar da
Westinghouse. "Equipamentos oferecidos
inicialmente por USS 74,8 milhões pela
Westinghouse apareceram na planilha da
Raytheon por USS 165,2 milhões", disse Miranda.
(DESP ASIJT 1.3. 5e61FSP 1-4e 1-6)

Favorevimento suspeito
O ministro-chefe da Secretaria de Assuntos
Estratégicos (SAE). Ronaldo Sardenberg. sabia
desde abril da acusação de que a empresa
Martin-Marietta teria sido favorecida na

GERAL

Verbas para o Rio
O sociólogo l-lerbert de Souza, o Betinho. e o
coordenador do Viva Rio, Rubem César
Femandes, se encontrarão na semana que vem
com o presidente Fernando Henrique para
reivindicar a liberação de AS 500 milhões para o
combate à violência no Estado. Os dois lideres
terão uma audiência com o vice-governador do
Rio. Luiz Paulo Corrêa da Rocha. quando vão
propor a multiplicação dos Centros Comunitários
de Defesa da Cidadania nas favelas. (OESP 1 e
C14/JT 781FSP 1 e 2-1/03 1. 14 e 15)

Desabafo de Betinho
O sociólogo Betinho disse ontem que está "de
saco cheio de críticasi. Segundo ele, a passeata
Reage Rio é urna forma de fazer política. "Se
acham que ela não deu resultado, facam algo
que dê", desabafou. Sem apontar diretamente
ninguém. Betinho se referia ao governador do
Rio, Marcello Alencar, ao prefeito César Maia e
ao chefe da Policia Civil, Hélio Luz, que afirmaram
que o movimento não tinha objetivos. (FSP 1 e
3-1)

Suspeitos na prisão
Policiais da Divisão Anti-Seqüestro (DAS). no Rio
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concorrência para a compra cos radares
transportáveis para o Sivam, A Westinghouse
acusou a comssão de modificaras regras do.
processo de selecão para aceitar um protótipo de
radar da Martin-Maneta. O senador Gilberto
Miranda culpou o coordenador da comissão.
brigadeiro Marco Oliveira, de modificar as regras
da concorrência para garantir recursos para
reaparelhar as Forças Armadas. fOESPAS/.JT
3/FSP 1-6)

"Tanto barulho por

	

Embaixedc	 Ho Cesor .JCT-os
dos Santos cre o oac Sra-

Abertura de inquérito
Em depoimento na Comissão .os Ca'esa

	Consumidor. Mironas e Me i o	 cere ca
Câmara, o diretor-geral da PoCcia Federa
Vicente Chelotti. disse onter" cue os iro coe cc
envolvimento do embaxaiior jJlic Casar G3mes
como tráfico de influência no projeto S:var suo
suficientes para a abertura de um inquérito
Cheiotti disse que a escuta to: realizada apenas
na casa do embaixador e não no Ranaro corro
Júlio César havia dedarado. Podemos provar
que ele mentiu', disse Cheiotti. (OESPA5JJT5FSP
i-8,Cx3 7)

Autenticidade das fitas
O embaixador Júlio César Gomes, ex-chefe do
cerimonial do Palácio do Planalto, prestou
depoimento ontem na comissão especial do
Senado que investiga o Sivam. Ele não
reconheceu a autenticidade das fitas gravadas na
escuta telefônica da FF em sua casa, mas adm.liu

prenderam ontem dois suspeitos do seqüestro do
estudante Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira.
ocorrido no dia 25 de outubro. As prisões,
mentidos em sçilo, ocorreram há cerca de duas
semanas. A primeira foi de um paulista, preso em
Copacabana, ria Zona Sul, quando falava de um
orelhão. Um deles é assistido por advogado e
ainda não foi interrogado. r'JB 1)

Estelionatário preso
O economista Antonio Costa Prado, apontado
corno o maior estelionatáro do Brasil, foi preso
ter-feira em São Carlos (51°). A polícia estima
que ele tenha lesado mais de 50 pessoas em
cinco Estados. sobretudo em São Pau,
causando prejuízos de US$35 mi lhões. Ele se
apresentava como amuo dos ex-governadores
Orestes Ouércia e Luiz Antônio Fleury Filho para
obter empréstimos. (JT 1 e 7B)

Adicional por consulta
O secretário da Saúde de São Paulo, José da
Silva Guedes, voltou a defender ontem uma
remuneração adicional para os médicos baseada
no número de consultas Durante a conferência
internacional 'Restaurando as lnstituicões
Públicas do Estado de São Paulo", ele disse que
quer aplicar a medida já em dezembro, pois
faltam profissionais nas unidades básicas de
Saúde devido aos salários de R$ 5,00.
(OESPA 10)

Campeonato Brasileiro
O Santos venceu ontem o Botafogo por 3 a 1, na
Vila Belmiro, reassumiu a liderança do Grupo B
do Campeonato Brasileiro e ficou peito da
classificação para as semifinais. O time garante a
vaga se vencer o Guarani domingo. Mesmo

ser dele a voz do diálogo com o empresário Jose
Afonso Assumpcão. dono da Uder Táxi Aéreo.
Júlio César, que autorizou a quebra de seu sigilo
bancário, afirmou que foi vítima de uma trama
dentro do Planalto. (OESP 1 eA51JTS)

Gravações apagadas
A etnude da Polícia Federal de apagar fitas com
os provaes das conversas do embaixador Júi:o
César Comes é 'cnm&. segundo juristas, Eles

arn que a pol ícia não podena entrar em
cc 'alor em casos corno esse. Segundo os

=aoa elas a lunção da policia é omelar prcvas
r'ua-Las inalteradas ao destinatário. Fita usada

corro rova em processo lamas pode ser
ivataca diz o advogado Márcio Titomás
Busrs. 'OESP1eA8/JTS/JB2/Of231

Bingos sob suspeita
cm-presário Janos Wcssel, que diz ter sido
ria e tentativa de extorsão por parte do

:eoraoo Marco Chedid (PSD-SP), vai decor ho1e
-	 01 iC Bingo e garante que todos os demos

n,tos e São Paulo deram dinheiro a políticos
i cenúncia for procedente. a extorsão pde :er

-o'.' -vintado até RS 15 milhões. Chedid.
'nocco da CPI, também é acusado por outros

arcresáhos. Um deles, com nome mantido em
o afirma ter entregue US$ 200 mil aeka.

7. Cl. C3 ec4JJT 1 e6B/FSP 1-10)

Curta
• 4 Companhia Tefefôdoar de Ribeirão Preto

Cetap). em São Paíla cao'arie adrnin,straia pelo
Fr- 	 ter seu pnrrieuo dote de ações à L'ersia
mts bolsas antes do Natal Se rá apnirreirrr estutal
^-tônica a atarcapitai, (OESP 1 e A9)

erdendo, o Botafogo se classificou para as
semifinais pelo Grupo A porque o Connthians
perdeu para o Bahia por 2 a 1. (OESP 1 e E1,JT
7. Se 28)

Supercopa e Conmebol
O Flamengo comeu mal a decisão da
Supercopa dos Campeões da Taça Libertadores.
A equipe carioca perdeu do Independiente por 2 a
0, ontem, em Buenos Aires. e terá de reverter a
situado, quarta-feira, no Maracanã, para ser
campeã. O Atlético Mineiro perdeu para o
América, da Colômbia. por  a 3, na madrugada
cc hoje, em Cáli. em jogo semifinal da Conrrrebol.
(Planlão AE)

Curta
• Os portugueses Joaquim da Silva e gente

Gouveia da Silva foram presos ontem à norte
no Aeroporto internacional do Rio quando
tentavam embarcar para Portugal com 75
quilos de cocaára. A droga estava escondida
no fundo falso das malas. (OESP Cl 5/J7
C15)

COLUNAS

Alta voltagem
Criou a madi irritação no goleiro a nota de
eimentoscfrjlgr'ida ontem pela construtora
And/arte Gutleirez sobre as dedas que recebera da
Eietroriorte. Omtostro das Minas e Energia
Rainundo Brita. eo~te da B@drob,ás. Antônio
Imdassahy ficaram íhdgrsdos e desmerrfrra,n
oficialmente com oado quarto da nota. em que a
enesadrhMoenÍendirnenbsplãvioscoma
E'efrvbrás e como Tesoro Nacional. (Informe
Econômico/JB)
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Aluísio Pimenta (esquerda) emocionou-se ao defender a
Universidade

Implantação tem
encontrado dificuldades
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.comissões

Comissão de Educação ouve
reitor da UEMG

O reitor da Universida-
de do Estado de Minas Ge-
rais, professor Aluísio pi-
menta, afirmou ontem que
alguns dispositivos que
constam do substitutivo
apresentado à Proposta de
Emenda Constitucional
13/95, do deputado Ander-
son Adauto (PMDB), apro-
vado pela Comissão Especi-
al que examinou a matéria,
podem inviabilizar a conso-
lidação da Universidade. Os
dispositivos, que tratam da
definição de um "modelo"
de universidade, constam do
substitutivo apresentado
pelo deputado Alberto Pin-
to Coelho (PPB), que foi o
relator da Comissão Espe-
cial. A declaração do reitor
deu-se durante reunião ex-
traordinária da Comissão de
Educação, convocada devi-
do a requerimento apresen-
tado pelo deputado Gilmar
Machado (PT) e aprovado
pela Comissão.

Lembrando as dificulda-
des que tem encontrado no
processo de implantação da
UEMG, Aluísio Pimenta
chegou a se emocionar ao
analisar o significado das
mudanças propostas para a
estruturação da Universida-
de do Estado e avaliou que,
se o substitutivo for aprova-
do, "a Universidade vai de-
saparecer". Ele defendeu o
modelo proposto para a
UEMG pelos constituintes
estaduais de 89, considera-
do "o modelo mais moderno
que existe para uma univer-
sidade".

Na opinião do professor
Aluísio Pimenta, a implanta-
ção da Universidade do Es-
tado tem esbarrado em difi-
culdades colocadas por "bu-
rocratas e tecnocratas de-
sinformados". "Não são pou-
cas as pedras que temos en-
contrado no meio do ca-
minho, mas, apesar dos obs-
táculos, estamos conseguin-
do avançar no processo de
incorporação de unidades e
consolidação da UEMG",
declarou.

O reitor lembrou que o
número de professores com
mestrado, na Universidade,
passou de cinco para mais de
uma centena, sem que isso
significasse maiores despe-
sas para o Estado. "As funda-
ções do interior, que agora
querem se incorporar à
UEMG, sobreviveram du-
rante muitos anos apesar de
não receberem qualquer re-
curso ou ajuda do Estado",
ressaltou, informando que 35
unidades pleiteiam a incor-
poração à Universidade do
Estado.

O deputado Anderson
Adauto, autor de emenda re-
jeitada pela Comissão Espe-
cial e que previa a destinação
de no mínimo 1% das recei-
tas correntes do Estado para
a UEMG e a Unimontes, cri-
ticou o fato da PEC 13195
estar tramitando em regime
de urgência e disse que os
deputados deveriam ter mais
tempo para analisar matéria
desta importância. Ele
posicionou-se contrário à ab-
sorção, pelo Estado, de todos
os funcionários das unidades
que estão se incorporando à
UEMG, devido às conse-
qüências que isso traria para
a folha de pagamentos.

Ao final da reunião, di-
versos deputados manifesta-
ram-se favoráveis à busca de
uma forma regimental que
permitisse compatibilizar as
preocupações levantadas
pelo professor Aluísio Pimen-
ta - que estava acom-
panhado do vice-reitor e de
vários pró-reitores - com o
substitutivo a ser votado pelo
Plenário.

Presenças
Compareceram à reunião, que

foi presidida pelo deputado
Anderson Adauto (PMDB), os

deputados Alberto Pinto Coelho
(PPB), Olinto Godinho (PL),
Jorge Hannas (PFL), Gilmar

Machado (PT), Marcos Helênio
(PT), Carlos Pimenta (PL),
Jorge Eduardo de Oliveira

(PMDB), Marco Régis (PPS),
Miguel Martini (PSDB),

Wanderley Ávila (PSDB), Jairo
Ataíde (PFL), Antônio Roberto

(PMDB), Sebastião Costa
(PFL), Maria José Haueisen

(PT), Almir Cardoso (PT) e Gil
Pereira (PPB)
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moradores — terça-feira (28/11)
Reforma Agrária
O deputado Raul Lima
Neto (PPR) falou do desafio
da reforma agrária. Segundo
ele, este é um processo que
não pode ser feito de forma
irresponsável e leviana. Na
opinião dele não adianta
distribuir a terra para o povo,
sem instruí-lo como
trabalhar nela. "A
responsabilidade pelo
clamor e o sofrimento de um
povo é atribuído por Deus
ao governo desse povo",
disse Raul Lima Neto.

Perseguição
O deputado Glycon Terra
Pinto (PP) demonstrou seu
repúdio às invasões de
membros da polícia a igrejas
e locais de culto. Segundo
ele, é necessário denunciar
todas as formas
irresponsáveis de grupos
que têm Deus como fonte
de lucro e poder. Porém,
disse o deputado, "a
perseguissão à Igreja
Universal do Reino de Deus
não passa de uma campanha
cerrada e destrutiva contra
os evangélicos". Glycon
Terra Pinto apresentou um
requerimento à Mesa para
tornar concretas as
denúncias de
perseguição religiosa.

Negócio
O deputado Djalma Diniz
(PFL) comentou as
perseguições que vive o
homem público.
Em nome desta
perseguição ele apresentou
um contrato de compra e
venda de uma propriedade,
particular, para tornar
públicos seus atos.
O deputado se colocou à
disposição de quem se
interessar para prestar
contas do imóvel.

Caso Sivam
O deputado Almir Cardoso
(PT) falou da saída do
presidente do Incra,

Francisco Graziano.
Ele lembrou que
Graziano é a terceira baixa
do governo desde a
divulgação do escândalo
Sivam no tráfico de
influências no Palácio do
Planalto. O deputado insiste
na criação de uma CPI
para apurar as denúncias
no Governo.

ICMS
O deputado Ivair Nogueira
(PDT) protestou contra o
PL 568195, do governo do
Estado, que redistribui o
ICMS entre os 756
municípios. Ele disse que
muitas cidades serão
prejudicadas,
principalmente Mateus
Leme e Mesquita. Ivair
Nogueira pede justiça a
essas regiões pois, "elas
perdem mais de R$ 300 mil
por mês na sua
arrecadação", concluiu.

Carta
O deputado Gilmar
Machado (PT) leu
uma carta do Movimento
Evangélico Progressista
(MEP) que foi enviada ao
governador do Rio de
Janeiro, Marcelo Alencar.
Segundo o deputado, os
evangélicos estão vivendo
sob perseguições."E preciso
entender que paralelamente
ao crescimento do número
de evangélicos no Brasil e
no mundo, crescem também
os programas sociais e os
movimentos pela justiça",
afirmou. O deputado
comentou a saída do
presidente do Incra, "espero
que o espírito de justiça
acompanhe o seu sucessor",
disse. Gilmar Machado
registrou ainda solidariedade
aos trabalhadores da
construção civil, entendendo
o motivo da greve.

SOS Saúde
O deputado Carlos Pimenta

(PL) comentou a
reunião da Comissão de
Saúde e Ação Social.
Segundo ele, a participação
do reitor da UFMG
e dos diretores do Hospital
das Clínicas e da Faculdade
de Medicina constataram o
caos por que está
passando a saúde
pública na Capital. O
deputado fez um apelo ao
governador do Estado para
solucionar o grave problema
que coloca em risco o
funcionamentos dos
hospitais públicos em
Minas Gerais.

Sudene
O deputado Clêuber
Carneiro (PFL) salientou a
importância dos trabalhos da
Sudene. Segundo ele, o
órgão é submetido a críticas
severas e injustas, pois
desafia as crises
governamentais
deixando um saldo positivo
em suas atividades.
Clêuber Carneiro disse que
se coloca na linha de frente
para incentivar as ações de
trabalho da Sudene.

Insatisfação
O deputado João Leite
(PSDB) declarou sua
insatisfação à Mesa pois,
segundo ele, fez sua
inscrição no espaço dos
oradores e não lhe foi
concedida a palavra
porque o tempo
reservado para os mesmos
havia se esgotado.

Injustiça
O deputado Dinis Pinheiro
(PSD) comentou a injustiça
que está sendo feita às
cidades de Mateus Leme e
Mesquita, com a redução da
cota do ICMS. Segundo ele,
a região e a população serão
prejudicadas com a falência
dos municípios. Dinis
Pinheiro afirmou ser contra
este projeto.

moradores
Emancipações
O deputado Geraldo
Nascimento (PT) falou
sobre a consulta plebiscitária
que irá acontecer em mais
um distrito que, somado
com os outros seis totaliza 97
novos municípios.
Ironicamente, ele disse que
deveriam ser emancipados
100 distritos "formando
assim uma conta exata". O
deputado leu ainda a
matéria "Juiz conta mortos
para assegurar emancipação"
publicada no jornal Hoje em
Dia, do último dia 29. A
matéria fala sobre a
contagem do número de
mortos que estão registrados
como eleitores no distrito de
Levinópolis. O deputado
falou também sobre o
projeto enviado pelo
Governador que "tira o
ICMS da região para passar
para os distritos, O
Triângulo tem que trabalhar
para sustentar esses distritos
que não têm condições de se
manter". Ele acrescentou
que essas emancipações são
cabide de empregos e curral
eleitoral.

ICMS
O deputado Gil Pereira (PP)
comentou projeto do
governador que reedistribui
o ICMS. Ele ressaltou que
essa atitude é necessária,
uma vez que com a redução
de 30% do FPM vários
municípios têm passado por
dificuldades. O deputado
falou ainda sobre a reunião
do conselho da Sudene que
aconteceu em Montes
Claros. Ele elogiou o
governador e o vice pelo
sucesso da reunião e pela
aprovação de diversos
projetos, entre eles a
ampliação da Nansem
Nordeste, no valor de
R$ 5,3 milhões. Segundo o
deputado, a política do

Estado não deixará que o
Norte de Minas fique no
esquecimento.

Bloqueio
O deputado Wanderley
Ávila (PSDB) leu
esclarecimento do juiz da
1' Vara de Pirapora, Antônio
Godinho, justificando que o
bloqueio de ICMS acontecu
para que a prefeitura
pagasse os vencimentos dos
seus funcionários. Segundo
o deputado, essa situação foi
propiciada pelo prefeito
daquela cidade que comete
atos inadimissíveis nos
tempos modernos. Ele
ressaltou que as denúncias
de atraso de vencimento
estão sendo feitas há 3 anos,
desde quando houve a posse
do prefeito, que conta com o
apoio de 10 dos 15
vereadores.

Boletim
O deputado Miguel Martini
(PSDB) apresentou boletim
informativo n° 1 contendo o
Demonstrativo da Execução
Orçamentária do Estado de
Minas Gerais. O boletim é
resultado de projeto da
Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária
da Casa. Ele disse que esse
boletim será um
instrumento traduzido em
linguagem acessível e
objetiva, que permite levar
às coletividades que lhes
conferiram mandato a
situação orçamentária do
Estado. Colaboraram na
produção do boletim os
técnicos da Gerência de
Consultoria Técnica e da
Secretaria da Fazenda, que
repassou regularmente à
Comissão informações
necessárias.

Torturas
A deputada Maria José
Haueisein (PSDB) falou

sobre as denúncias de abuso
de policiais que vêm sendo
publicados nos jornais. Ela
relembrou a fato ocorrido
com o fúncionário do Banco
do Brasil, Sidney Cangussu,
"que foi detido e torturado
para confessar um crime que
não cometeu". A deputada
também citou o exemplo de
um suspeito por duplo
assassinato que foi
capturado pela polícia e
confessou o crime sob
tortura. Posteriormente
confirmou-se que ele não
era o responsável. Ela disse
que o cidadão se torna refém
do órgão que é encarregado
de protegê-lo. Maria José
Haueisein exemplificou o
"grau de violência" de
alguns policiais com a ficha
funcional do delegado
André Luiz da Rocha, que
apreendeu Sidney
Cangussu. O delegado tem 4
processos como réu na
comarca na cidade de Ponte
Nova e em Belo Horizonte
ele figura como réu na 3', 9a
e 13' Varas Criminais.

Municípios
O deputado Ivo José (PT)
falou sobre a realização dos
plebiscitos no último dia 26
nos distritos de Cordeiro de
Minas, São Candido e São
Sebastião. Os resultados já
foram homologados pelo
TRE, sendo todos
favoráveis. Ele manifestou
ainda insatisfação em relação
ao projeto do governador
que redistribui o ICMS. O
deputado considera que
além de inconstitucional,
existe o agravante de que o
secretário da Casa Civil,
Amilcar Martins, justificou
que apenas Mateus Leme e
Mesquita estariam perdendo
com a redução. Ele também
fez apelo aos líderes do
governo e da maioria que
encontrem uma solução para
esses municípios.



1V - INTERIOR
Terna CONSCIÊNCIA NEGRA
Uma movimentada audiência pública
na comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, foi o ponto alto das
comemorações, na Assembléia, do
Dia Nacional da Consciência Negra.
O evento marcou a passagem dos
300 anos da morte de Zumbi, o maior
herói negro brasileiro, símbolo de luta
e resistência. Questões como o
racismo e a situação das terras
remanescentes dos quilombos foram
levadas a debate por deputados,
estudiosos e representantes de
movimento negros. O programa
"Assembléia Informa" veiculado nas
emissoras do Interior e Rádio, nesta
quinta-leira, registra este
acontecimento.
Entrevistas: Deputados: Geraldo
Nascimento (P1); Gilmar Machado
(P1); Sebastião Braga, representante
do Grupo Guarda de Moçambique
Santa Eftgênia;Mestre Sansão, Grupo
de Capoeira Porto de Minas.

(Globo Juiz de Fora 12h54min;
TV Triângulo Uberlândia
112h58min; TV Sul de Minas
Varginha 12h54min; TV Leste

Governador Valadares
12h54min; TV Montes Claros
12h54nn; TV Pontal Ituiutaba
112h54min; TV Jaguara Araxá
12h54nn);W Regional Uberaba
12h, TV Paranaíba Uberlândia
18h50min e TV Tiradentes Juiz
de Foral 8h50min)

RÁDIO
Tema CONSCIÊNCIA NEGRA
Entrevistas: Deputados: Geraldo
Nascimento (P1); Gilmar Machado
(P1); Sebastião Braga, representante
do Grupo Guarda de Moçambique
Santa Eflgênla; Mestre Sansão,Grupo
de Capoeira Porto de Minas.

(Altaneira (FM) 20 horas; Alvora-
da (FM) 2Oh45min: América (AM)
11 h40min; Antena-1 (FM) 7horas;
Atalaia (AM) 20 horas; BH (FM) 7
horas; Capital (AM) 1 8h55min; Ci-
dade (FM) 20h30mifl; Cultura (AM)
21 horas; Dei Rey (EM) 8 horas;
Extra (FM) 7horas; Globo (AM) 19
horas; Guarani (AM) 9 horas;
Guarani (FM) 20h30min; ltatiaia
(AM) 21 horas; Inconfidência (AM)
em 3 horários: 8h30rnifl, 1 2h58min
e 23h27min; Transaméflca (FM) 7
horas e Líder (FM) 20 horas)

lo	 ai informa - quinta-feira

mordem do dia
leunlão Extrarodinárla (9 horas)
IEC 13/95

odepIitadoAndersonAdauto,que
acrescenta parágrafo ao ait 199 e
altera o caput" do art 212 da
Constituição do Estado de Minas
Gerais

Ieto
A Proposição de Lei n 2 12.798, que
institui a empresa pública Caixa de
Amortização da Divida e dá outras
providências

P  199/95
Da Procuradoria-Geral de Justiça,
que altera a Lei n9 11.181. de
10/8/93, e dá outras providências

PL 235195
Do Tribunal de Contas, que dispõe
sobre o reajustamento dos
símbolos e dos padrões de
vencimentos dos servidores do
Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal de Contas e dos
integrantes do Quadro de Pessoal,
inclusive inativos, e dá outras
providências

PL506/95
Do governador do Estado, que
aprova o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado e dá
outras providências

Pi- 535195
Do governador do Estado, que
acrescenta inciso ao ari 49 da Lei
h9 6.763, de 26/1 2(75, que consolida
a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras
providências

PL 550/95
Do governador do Estado, que
autoriza o Estad

o de Minas Gerais
a realizar operação de crédito para
os fins que menciona

PRs 416195 e 437195

.programação
TV - CAPITAL
Tema: DISCUSSÃO DO
ORÇAMENTO
Quatro secretários de Estado vieram
a Assembléia Legislativa dlscutlrcorn
os deputados o Orçamento para 96.
Os deputados pediram escla-
recimentos e muitos sugeriram
emendas que beneficiem mala as
regiões que representam. A votação
da lei orçamentária é um dos
principais compromissos dos
deputados até o final do ano. O
secretánode Estado do Planejamento
é um dos entrevistados do programa
"Assembléia Informa" veiculado nas
emissoras de Vil da Capital nesta
quinta-feira (30).
Entrevistas: Deputados: Miguei
Martini, presidente da comissão de
Finanças e Orçamento; Gil Pereira
(PPB); Giycon Terra Pinto (PPB);
Waif rido dos Mares Guia, secretário
do pianejamento;José Rafael Guerra,
secretário da Saúde.

(Globo 13h113min; Alterosa
13h25rnin; Record 18h30min;
Manchete 19h30min; Bandeiran-
tes 18h37min e TV Minas
1 9h00min)

Da Comissão de Agropecuália, que
aprovam, em conformidade com o
disposto no art. 62. XXXIV. da
Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que
especificam

Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 13/95

Do deputado Anderson Adauto, que
acrescenta parágrafo ao art 199 e
altera o caput" do ad. 212 da
Constituição do Estado de Minas
Gerais (destinação, pelo Estado, de
recursos da receita orçamentária à
Universidade do Estado de Minas
Gerais eà Universidade Estadual de
Montes Claros)

P1 199/95
Da Procuradoria-Geral de Justiça,
que altera a Lei n2 11.181. de
10/8/93, e dá outras providências
(altera o plano de carreira dos
servidores do Ministério Público de
Minas Gerais)

PL 235/95
Do Tribunal de Contas do Estado,
que dispõe sobre o reajustamento
dos símbolos e dos padrões de
vencimentos do servidores do
Quadro de Pessoal da Secretariado
Tribunal de Contas e dos integrantes
do Quadro de Especial de Pessoal,
inclusive inativos, e dá outras
providências

P1506195
Do governador do Estado, que
aprova o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI)
e dá outras providências

PL 535/95
Do governador do Estado, que
acrescenta inciso ao arL4 2 da Lei
n2 6.763, de 26112175, que consolida
a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras
providências

P1550/95
Do governador do Estado, que
autoriza o Estado de Minas Gerais
a realizar operação de crédito para
os fins que menciona

PR 416/95
Da Comissão de Agropecuária e
Política Rural, que aprova, em
conformidade com o disposto no
art. 62, XXXVI, da Constituição do
Estado, as alienações das terras
devolutas que especifica

PR 437/95
Da Comissão de Agropecuária e
Política Rural, que aprova, em
conformidade com o disposto no
art 62. XXXVI, da Constituição do
Estado, as alienações das terras
devolutas que especifica

Veto Parcial
A Proposição de Lei n 2 12.798,
que institui a empresa pública
Caixa de Amortização de Dívida
(CADIV) e dá outras providências

PL21195
Do deputado Ronaldo Vascon-
cellos, que estabelece a obrigato-
riedade do uso do cinto de
segurança nos veículos auto-
motores do transportes coletivos
interrflunicipais

PLC 9)95
Do governador do Estado, que
dispõe sobre nomeação para o
Quadro de Oficiais de Saúde da
Polícia Militar de Minas Gerais

P1253195
Do deputado Gilmar Machado, que
altera o prazo para isenção do
pagamento do imposto sobre
propriedade de veículos auto-
motores (IPVA)

umesa da assembléia
Presidente

Agostinho Patrús
12-Vice-Presidente

Wanderley Ávila
22.-Vice-Presidente

Sebastião Navarro Vieira
32-Vice-Presidente

(Licenciado)
12Secretário

Rêmolo Aloíse
22Secretári0

Maria José Haueisen
32-Secretário
Ibrahim Jacob
42.Secretário

Ermano Batista
52-Secretário
Antônio Júlio
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