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Sobrevídeo
O filme "Sonhos", obra-
prima do diretor Akira
Kurosawa, será exibido
hoje, às llh3Omiri, no
Teatro, no projeto
Sobrevídeo". São oito

pequenas estórias
independentes com
pinceladas de reflexão e
paisagens oníricas,
compondo um mosaico
poético sobre a condição
humana. Efeitos especiais
de Steven Spielberg e
George Lucas.

Oradores
O deputado João Batista
de Oliveira (PSB) leu carta
aberta dirigida ao prefeito
Patrús Ananias e ao vice-
prefeito Célio de Castro,
sobre a Semana do
Excepcional. O deputado
falou que é "obrigado a
reconhecer, mais uma vez,
que a administração da
Frente BH-Popular muito
pouco ou nada fez para
os excepcionais e outros
segmentos de portadores
de deficiência de Belo
Horizonte". Segundo o
deputado, que fez um
balanço das iniciativas da
administração municipal
em favor dos portadores
de deficiência, nenhuma
nova oficina pública
profissionalizante foi
implantada. Ressaltou,
também, que os Centros
de Convivência também
não foram implantados e
que não foram criadas
novas vagas para
escolarização e
reabilitação nas
instituições especializadas.

A transição da economia
moderna para a pós-moder-
na e suas conseqüências nas
questões sociais e na políti-
ca de emprego nos países
industrializados e em de-
senvolvimento serão temas
abordados pelo professor
Ulrich Menzel, da Universi-
dade de Braunschweig, Ale-
manha, em palestra na Es-
cola do Legislativo. A pales-
tra, promovida pela Assem-
bléia Legislativa em conjun-
to com o Goethe Institut,
terá tradução simultânea e
será aberta ao público, na
próxima terça-feira, às 17
horas.
Currículo —Ulrich Menzel
é professor de Filosofia,
Economia e Ciências Soci-
ais da Universidade de
Braunschweig, com douto-
rado pela UniversidadeJ.W.
Goethe, de Frankfurt. Foi
colaborador científico na
Universidade de Bremen,
no setor de Ciências Soci-
ais, e desenvolveu pesqui-
sas como "Conseqüências
mundiais da ascensão ja-
ponesa a superpotência
econômica", pela Univer-
sidade de Bremen (1984-
1988); "Mudança da Ima-
gem do Terceiro Mundo
em Revistas em Desenvol-
vimento Político" (análise
do conteúdo de 25 revistas

do Terceiro Mun-
do sobre o perí-
odo de 1960-
1992) e "Mudan-
ças estruturais na
economia mun-
dial desde os
anos sessenta e
suas conseqüên-
cias para a disci-
plina internacio-
nal", na Univer-
sidade J.W.
Goethe, promo-
vido pela Funda-
ção da Volks-
wagen (1991-
1993).

O quarto número da
publicação "Cadernos da
Escola do Legislativo" será
lançado após a palestra
do professor Ulrich
Menzel, na terça-feira, 27.
Esse número traz texto
do professor Raffaele de
Giorgi, do Centro di Sudi
Sul Rischio da Universi-
dade de Lecce, Itália, so-
bre "Democracia, Estado
e Direito na Sociedade
Contemporânea".
Silviano Santiago, do Ins-

tituto de Letras da Uni-
versidade Federal
Fluminense (RJ) e da Uni-
versidade de Yale (EUA),
aborda o tema "Ficção
Moderna e Política: leitor
e cidadania". Newton
Bignotto, professor de
Filosofia da Universida-
de Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) entrevista
Jacob Rogozinski, profes-
sor titular de Filosofia da
Universidade de Paris
VIII.

Professor alemão fala sobre
transição econômica na Escola

Evento inclui lançamento
dos "Cadernos"
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aprovado em 2° turno
Foram votadas ontem, na caixas escolares das escolas

Reunião Ordinária, todas as públicas estaduais.
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!AGNDA

proposições que constavam
da Ordem do Dia. O PL 418/95
do deputado Arnaldo Penna
(PSDB), que dispõe sobre a
transferência de subvenções
sociais do Estado para as cai-
xas escolares das escolas pú-
blicas municipais, foi aprova-
do em 2° turno, na forma do
vencido em 1° turno. O proje-
to dispensa as caixas escola-
res do cumprimento das exi-
gências estabelecidas na Lei
11.815, de 24 de janeiro de
1995, como já ocorre com as

O PL 579/95, do deputa-
do Álvaro Antônio (PDT), que
institui entre os pescadores
amadores ou profissionais a
figura do "Amigo dos Rios",
foi aprovado em 211 turno.
Também foi aprovado em 2°
turno o PL 720/96, da deputa-
da Elbe Brandão (PSDB), que
dispõe sobre a apresentação
da Bandeira Estadual e dá
outras providências.
Requerimentos - Durante a
reunião também foram apro-
vados os seguintes requeri-

mentos: 1.066/96, do depu-
tado Marcos Helênio (PT),
pedindo informações ao se-
cretário de Estado da Justiça
sobre os resultados colhi-
dos pelo Censo
Criminológico do Estado,
instituído pela Resolução
567/95, daquela Secretaria;
1.133/96, do deputado Jor-
ge Eduardo (PMDB), solici-
tando informações à Secre-
taria de Estado da Educação
sobre os critérios de distri-
buição, quantidade e dispo-
nibilidade da merenda esco-
lar no Estado de Minas.

9horas	 Domingo, 25
Reunião Ordinária de Debates (Plenário) 	 9 horas - Convenção Regional do Partido Solidarisla

Espaço Político-Cultural - Teatro	 Nacional-PSN (Auditório) -solicitação do deputado
11 h30rnin - Sobrevídeo - exibição do filme "Sonhos", 	 Miguel Martini (PSDB)do diretorAkiro Kurosawo
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Requerimentos	 que dispõe sobre a públicos
aprovados:	 sustação dos efeitos da	 • do deputad

do deputado Resolução 63/96 da Se- Ronaldo Vasconcel10
Gilmar Machado (PT) Creta ria de Estado de Re- (PO requerendo Reuniãc
solicitando reunião can- cursos Humanos e da Ad- Especial, na 22 seman2
junta das Comissões a ministração a qual sus- de setembro, em home-
que foi distribuído o PR pende o gozo das férias nagem aos 20 anos da
916196, de sua autoria, prêmio pelos servidores Fundação Dom Cabral
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Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30190-921 —Tel.: 290-7800
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Assembléia na Internet:
http:I/www.almg.gov.br

CAPITAL
TARIFAS BANCÁRIAS
Resumo: Os deputados estaduais convocaram
representantes do Procon, do Sindicato dos Bancários e do
Mo'imento das Dona-de-Casa para discutirem a iberoção
das tarifas bancárias.
EnIrerrisias Deputado José Maria Barros (PSDB); Luis
Fernando Carceroni, coordenador do Procon Municipal;
Márcio Queiroz de Souza, gerente de banco.

INTERIOR
FORMAÇÃO POLÍTICA
Resumo: Políticos, especialistas, servidores públicos e
estudantes estão participando do curso "Formação
Política", promovido pela Escola do Legislativo, que tem
o objetivo de discutir o política e a sociedade brasileiro.
Entrevistas:. Deputado Sebastião Navarro (PFL);
Francisco Gaetani, diretor da Escola de Governo da
Fundação João Pinheiro; deputada Maria José
Haueisen; Aluisio Pimento, reitor da UEMG; Fábio
Konder Comparato, professor da (iSP.
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