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Termina hoje prazo para
em curso do BDSinscrições

Hoje é o último dia de inscri-
ções para o curso «A Produ-
ção do Texto Escrito", ofereci-
do pela Escola do Legislativo
aos servidores da Secretaria
da Assembléia, integrantes do
Banco de Desenvolvimento
do Servidor (BDS) e que têm
terceiro grau completo de es-
colaridade. As incrições po-
dem ser feitas das 8 às 17
horas, na secretaria da Escola.

O terceiro e último vo-
lume sobre a regulamen-
tação da legislação e de
seleção de jurisprudência
referentes às eleições
municipais de 1996 já está
pronto. A Área de Direito
Municipal e Eleitoral da
Gerência-Geral de
Consultoria Temática edi-
tou, agora, o volume 2,
tomo 3, que dá continui-
dade à matéria apresenta-
da no volume 2, tornos 1
e 2. Na primeira parte da
publicação estão apresen-
tadas as mais recentes
normas complementares
ou alteradoras do Tribu-
nal Superior Eleitoral so-
bre arrecadação e aplica-
ção de recursos financei-
ros, propaganda eleitoral
e, principalmente, vota-

Conteúdo - O curso começa
em 8 de outubro e segue até
26 de novembro, com aulas às
terças e quintas-feiras, de
7h30rnin às 9h30min. Os con-
teúdos a serem abordados es-
tão relacionados à linguagem,
tipos de textos, oposição entre
fala e escrita, bem como as-
pectos sobre os diversos tex-
tos produzidos na Casa. Outro
aspecto é a tipologia textual,

ção, apuração e fiscalização
das eleições. A segunda
parte traz uma seleção
atualizada da jurisprudên-
cia sobre assuntos diversos
da etapa atual do processo
eleitoral.

O apêndice apresenta o
texto integral da Lei 9.301,
de 29 de agosto de 1996,
que revoga o artigo 75 da
Lei 9.100, de 1995. Esse ar-
tigo exigia a apresentação
do documento de identida-
de do eleitor no ato de vo-
tar. Traz, ainda, o texto da
Resolução 6.188, de 13 de
setembro de 1996, da Secre-
taria de Estado da Seguran-
ça Pública, que proíbe a
venda ou distribuição de
bebidas alcoólicas e regula-
menta a queima de fogos
no dia das eleições, no pri-

com as variações do texto
opinativo, persuasivo, infor-
mativo ou técnico e fatores
como coesão, inforrnativida-
de, intencionalidade e
aceitabilidade. O curso será
ministrado pela servidora da -a
Gerência de Redação e Revi-
são, Maria Tina Soares Souza,
graduada em Letras pela a
TJFMG. Mais informações pelo
ramal 7910.
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meiro e segundo turnos.
Roteiro— Outro texto im-
portante é  «Roteiro Prá-
tico da Apuração Eleito-
ral", elaborado pela
Corregedoria Regional
Eleitoral de Minas Gerais.
O roteiro apresenta mais
de 20 situações que po-
dem ocorrer durante o
processo de apuração,
com as orientações das
medidas a serem toma-
das. Finalmente, o apên-
dice traz o texto da Lei
6.091, de 1974, que dis-
põe sobre o transporte
gratuito, em dias de elei-
ção, de eleitores residen-
tes na zona rural: Pela lei,
esse transporte fica a car-
go da justiça eleitoral, não
podendo ser oferecido por
candidato.

Entrevista
O senador pelo Estado de
Alagoas Teotônio Vilela,
presidente nacional do
PSDB concede hoje, às 15
horas, entrevista coletiva
na Sala de Imprensa. O
senador vai falar sobre o
desempenho do partido
nas campanhas eleitorais.

Dança
O Projeto Zás apresenta
hoje o espetáculo "Ritmos
e Dança de Salão". São
quatro coreografias:
Dança do Ventre, com
Myrian Bozza; Salsa, com
Rodrigo e Flávia; Samba,
com Márcio Cubano e
Myrian Bozza, e Samba e
Tango, com André e
Soraia. A apresentação do
espetáculo será com
Maurício Magalhães, no
Teatro, a partir de 12
horas.

Mostra
Hoje é o último dia da
mostra de arte em bonsai
(plantas de bandeja) e
escultura, no Galeria de
Arte do Espaço Político-
Cultural. A mostra pode
ser visitada das 9 às 20
horas.

Publicação complementa volumes
sobre legislação eleitoral
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A Assembléia Legislativa re-
cebeu ontem mensagem do go-
vernador Eduardo Azeredo co-
municando veto total à Proposi-
ção de Lei 13.128, que autoriza o
Poder Executivo a reverter imó-
vel de sua propriedade ao muni-
cípio de Oliveira (ex-PL 363/95,
do deputado Ronaldo
Vasconcellos-PL). Pela proposta,
o imóvel, situado no bairro Nossa
Senhora Aparecida, seria destina-

O presidente da Assembléia,
deputado Agostinho Patrús, rece-
beu ontem, no Salão Nobre, visita
de cortesia do cônsul geral da Ale-
manha no Rio de Janeiro, Guido
Heymer. Ele teceu elogios a Belo
Horizonte-que visita pela primeira
vez-, dizendo-sesurpreendido com
o tamanho e a beleza da cidade.
Guido Heymer assumiu o consula-
do-geral da Alemanha no Rio de
Janeiro - que atende Minas Gerais
- no último mês de julho, e está em
Belo Horizonte para as apresenta-
ções diplomáticas às autoridades, o
que é praxe. O presidente Agosti-
nho Patrús, agradecendo a visita,
comentou a importancia da presen-
ça dos alemães em Minas Gerais,
ressaltando sua participação no de-

do à construção de uma praça de
Esportes.

Ao explicar as razões do veto,
o governador afirmou que em-
bora reconheça a importância da
proposta, 'que tem a sustentá-la
o sadio propósito de beneficiar a
comunidade de Oliveira, é impe-
rioso salientar que o imóvel em
apreço destina-se à construção
de instalações da Polícia Militar
naquela cidade, conforme prce-

senvolvimento econômico do Es-
tado. Segundo o cônsul-geral, seu
trabalho será ode ajudar a Alema-
nha na manutenção das ótimas
relações já existentes com Minas
Gerais, contribuindo para o

tojá aprovado pelos setores ç
prios da Corporação".

Ele ressaltou que a preses
ção do imóvel no patrimônio
Estado ensejará melhores cot
ções de ftincionamento de se
çopúblico essencial. "Além dii
é de ser lembrado que a
doação ao Estado se fez cor
objetivo específico de abrigar
pendências da Polícia Militar
Oliveira".

estreitamento dos laços econí
cos e culturais. O cônsul Gt
Heymer estava acompanhado
cônsul -honorário da Alemanha
Belo Horizonte, Georg Johan
Kampik.

O cônsul
Guido
Heumer
oferece ao
presidente do
Assembléia,
Agostinho
Patrús, livro
sobre a
Alemanha

Cônsul da Alemanha visita Assembléial
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9 horas
• Reunião Ordinário de Debates (Plenário)

l4h3Omin
• Assembléia dos Trabalhadores em Educação da

Rede Estadual (Pátio dos Bandeiras)
15 horas

• Entrevista coletiva com o senador Teotônio Vilela
(Sola de Imprensa) - Assunto: desempenho do
PSDB nas campanhas eleitorais

CAPITAL
ASSEMBLÉIA-ON-LINE
Resumo: Os presidentes da Assembléia e do Tribunal
de Justiça assinaram convênio que permitirá ao
Tribunal ter acesso aos bancos de dados do
Legislativo. O sistema On-Lirre foi inaugurado em
1992. Atualmente 89 municípios e entidades já se
encontram interligados à Assembléia.
Entrevistas: Desembargador Monteiro de Barros,
presidente do Tribunal de Justiça; deputado Kemil
Kumo ira (PSDB); deputado Arnaldo Pena (PSDB);
deputado José Braga (PDT).

Espaço Político-Cultural
Teatro
12 horas

-Projeto Zás - espetáculo "Ritmos e Dança de
Solão"

Galena de Arte
9 às 20 horas

-Mostra de arte em bonsai e escultura

INTERIOR
FUNDO CINEMA
Resumo: A Assembléia Legislativa está discutindo
um projeto do governo que crio o Fundo Estadual
de Apoio à Indústria Cinematográfica. O fundo
será administrado pelo Secretario Estadual do
Cultura e vai financiar até 80% de cada produção.
Entrevistas: Berenice Menegale, secretário de
Estado do Cultura; Helvécio Ratton, cineasta;
Camilo de Souza Filho, diretor de cinema;
deputado Ermano Batista (PL); deputado Mauri
Torres (PMDB).


