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Artesanato retomou atividades da Galeria
A Galeria de Arte do Espaço Políti-

co-Cultural, que esteve fechada para re-
forma de painéis e equipamentos nos pri-
meiros meses do ano, voltou a funcionar
no dia 2 de maio, com a realização da
Feira de Artesanato do Dia das Mães,
promovida pelo Banco da Mulher.

Em junho, será realizada a Semana
do Meio Ambiente, com exposição ecoló-
gica promovida pela Sociedade Ornitoló-
gica Mineira—SOM, comparticipação do
Instituto Estadual de Florestas-IEF, da
AMDA e da Comissão do Meio Ambiente
da Assembléia Legislativa. A exposição
ficará aberta ao público de 6 a 12 de
junho, de 9 às 20 horas.

A Casa do Artesão de Uberaba pro-
moverá, no período de27de junho a Pde
julho, sua Feira de Artesanato, que fun-
cionará de 9 às 20 horas. E, em agosto, o
Espaço Político-Cultural volta a ser ocu-
pado pelo artista plástico Saulo Félix, de
Divinópolis, com exposição de esculturas
em madeira.

A Assembléia Legislativa recebeu,
na segunda quinzena de abril, dois fun-
cionários do Banco de Moçambique,
que vieram conhecer as técnicas utiliza-
das pela Casa no processo de arquiva-
mento de normas jurídicas. Januário
Manavisse, do Departamento de Assun-
tos Jurídicos, e Paulo Maculuve, do
Departamento de Organização e Infor-
mática, afirmaram que o intercâmbio
com países de língua portuguesa é pro-
missor,já que pode resultar na criação
de uma rede internacional para a troca
de informações técnico-científicas.

Os funcionários do Banco de Mo-
çambique estiveram na Assembléia a
convite da gerente-geral de Documenta-
ção e Informação da Casa, Edith de
Andrade Roque. Eles vieram ao Brasil
para participar do 1 7 Congresso Brasi-
leiro de Biblioteconomia e do Y Con-
gresso Latino-Americano - o "Biblos
2.000" —que reuniu, em Belo Horizonte,
cerca de dois mil participantes do Bra-
sil, da América Latina e de países de
língua portuguesa. Edith participou do
encontro, falando sobre o uso da infor-
mação em escritórios de advocacia.


