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A ASSEMBLÉIA
Escola promove novos cursos
de História e Formação Política

Corte de Energia
A Área de Serviços Gerais
comunica que amanhã,
sábado, dia 19, haverá corte
de energia elétrica em todo o
prédio do Palácio da
Inconfidência, entre as 7 e as
20 horas, para realização da
manutenção preventiva anual
das subestações.
Desta forma, todos os setores
devem retirar das geladeiras os
alimentos perecíveis, para que
não haja deterioração dos
mesmos. Recomenda-se
também que aqueles setores
que possuem equipamentos
que normalmente ficam ligados
ininterruptamente na rede
elétrica - especialmente as
áreas de Informática,
Comunicação Social, 1V
Assembléia e Coordenação de
Segurança -, tomem as
devidas providências em função
do desligamento.

Teatro de Bonecos
O Projeto Zás apresenta hoje a
Cia. de Bonecos Matraca, com
o espetáculo "Tem dó, Marlene,
Tem dó". A apresentação leva
o espectador ao mundo dos
cabarés, onde os personagens
Laia de Oliveira (dançarina -
cover), Jacques Solon
(bonequeiro e atirador de
facas) e Marlene Dietrich
(boneca) vivem juntos um
conflituoso encontro entre
paixão e ciúme, em que criador
e criatura se atropelam no
mundo da ficção. Os atores
utilizam a técnica de
manipulação direta em boneca
confeccionada em madeira e
látex. Integram a Companhia:
Cauê Soiles, Juliana Palhares e
Mirian Matos. O texto e a
direção do espetáculo são de
Fernando limoeiro; a co-
direção, de Cauê Sailes.
Porticipoções especiais de
Thaís Garayp e Jória Limo. No
Teatro (térreo), às 12 horas,
com entrada franca.

A Escola do Legislativo
promove neste semestre
dois ciclos de palestras des-
tinados ao público interno
e externo - os cursos de
extensão. São eles "A (des)
construção dos direitos no
Brasil - História Política de
Minas Gerais e do Brasil",
que começa em outubro, e
"Curso de Formação Poli-
rica", cujo início será no pró-
ximo dia 28, segunda-feira.
As inscrições - gratuitas -
começam na próxima se-
gunda-feira (dia 21).

Serão, ao todo, 20 pa-
lestras com professores de
universidades de Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo e do Distrito Federal,
além de representantes da
TV Alterosa e da Câmara
dos Deputados. O local das
palestras é o Auditório da
Escola do Legislativo (Av.
Olegário Maciel, 2.161). As
vagas são limitadas e será
concedido certificado
àqueles que tiverem 70%
de presença. Mais infor-
mações podem ser obti-
das pelo ramal 7910.

O "Curso de Formação
Política" acontece pelo ter-
ceiro ano consecutivo, e as
palestras serão ministradas
toda segunda-feira, às
19h30min, de 28 de setem-
bro a 14 de dezembro. As
inscrições vão até a próxi-
ma sexta-feira (25/9). A pri-
meira palestra será minis-

trada por Antônio Otávio
Cintra, da Câmara dos De-
putados, que falará sobre
"Partidos políticos e siste-
ma eleitoral brasileiro: para
onde vamos?". Outros te-
mas abordados serão "Re-
forma política e Poder
Legislativo", "Análise e
avaliação de políticas públi-

As inscrições para o ci-
clo de palestras "A
(des)construção dos direi-
tos no Brasil - História po-
lítica de Minas Gerais e do
Brasil" terminam no dia 7
de outubro, quando acon-
tece também a primeira
palestra, a cargo do profes-
sor da UFRJ José Murilo de
Carvalho. Ele falará sobre
"Dimensões da Cidadania
no Brasil". Todos os even-
tos serão às quartas-feiras,
a partir das 19h30min. A
última palestra será no dia
9 de dezembro, com o pro-
fessor da UFMG e servidor
da Assembléia Legislativa,
Menelick de Carvalho
Netto, que fará uma expo-
sição sobre "Direito consti-
tucional no Brasil:
efetividade e mística".

Nesse ciclo de palestras,

cas", "Democracia, informa-
ção e ética", "Reforma polí-
tica e análise global dos re-
sultados eleitorais". Esse
ciclo de palestras será encer-
rado com uma exposição do
reitor da UFMG, Francisco
César Sá Barreto, que fala-
rá sobre "Política, Ciência e
Tecnologia".

•:_

serão abordados aspectos
da história política do Bra-
sil e de Minas, tais como "A
construção da liberdade
sob o domínio senhorial e
os direitos dos escravos";
"Justiça e a exclusão no
Brasil oitocentista"; "Di-
reitos, encargos e privilé-
gios no Império"; "A Era
Getulista: Direitos Sociais
e Cidadania"; e "A ampli-
ação da cidadania e
alteridade política no Bra-
sil contemporâneo".

As duas atividades de
extensão recebem o apoio
do Ministério do Trabalho,
através do Plano Nacional
de Formação Profissional
(Planfor). Todas as palestras
serão transmitidas pela TV
Assembléia (canal 11 do sis-
tema a cabo), em horários a
serem divulgados.
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Pessimismo com a economia
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A deputado federal Maria da
Conceição Tavares (PT/RJ)
afirmou ontem, em entrevista
coletiva na Saia de Imprensa,
que o Brasil deve passar por
um período de graves
dificuldades econômicas no

Encerram-se hoje os aulas da
primeira turma do "Curso de
Capacitação do Agente Público
Municipal". A atividade faz parte
do "Programo de Intercâmbio e
Cooperação Técnico" com
instituições e outros órgãos
públicos que a Escola do
Legislativo está realizando, neste
caso, em parceria com o
Tribunal de Contas de Minas
Gerais. Outras duas turmas de
50 alunos darão seqüência à

ano de 1999. Pessimista com
relação ao futuro próximo,
ela disse que o país não
dispõe de reservas pra
sustentar o Plano Real após
as eleições, e que "o Brasil
está num caminho sem volta"

iniciativa, nos meses de outubro
e novembro.
O curso, financiado pelo Mi-
nistério do Trabalho, por meio
do Plano Nacional de Formação
Profissional (Planfor), tem como
alunos não apenas servidores de
prefeituras e câmaras municipais
como também prefeitos,
vereadores e secretários mu-
nicipais. Os participantes estão
recebendo, por parte da Escola,
noções de administração,

que levará o povo a Passar
por sérios privações. A
deputada, que é economista,
também criticou o foto de o
Governo Federal estar
"escondendo" o Orçamento
da União para 1999.

processo legislativo e redação
legislativa. Técnicos do Tribunal
de Contas falaram sobre a
organização e competência do
TCMG e procedimentos na
prestação de contas. Hoje será
ministrada, por técnicos do
Executivo, uma palestra sobre
a "Lei Robin Hood", que
alterou os critérios de dis-
tribuição de parcela do ICMS
no Estado, que marcará o
encerramento das atividades.

Curso para agentes municipais encerra-se hoje

14h30
• Projeto Cidadão Mirim - visita de 90 alunos da 6° série da E.E. Padre João Botelho

f A Palestra do professor da Universidade de Ohio, Thomas Waiker, feita na Escola
do Legislativo, sobre mudanças políticas e econômicas na América Latina, vai ao
ar a partir das 27h20 desta sexta-feira, logo após o Horário Eleitoral Gratuito

Domingo
13h -Repórter Assembléia Especial
13h50-Agenda do Cidadão
14h - Seminário de Direitos Humanos - reprise
dos debates do segundo dia
17h40-Agenda do Cidadão
17h50 - Seminário de Filosofia Política traz a
palestrada doírtora em Filosofia do Direito da

UFMG, Juliana Neuenschwander Magalhães: 0
problema da soberania como problema da
fundação: o paradoxo da soberania popular"
19h - Teatro Assembléia apresenta o músico
Weber Lopes em sua apresentação no Projeto Zás
19h40-Agenda do Cidadão
20h -Repórter Assembléia Especial - resumo do
noticiário da semana
20h50-Agenda do Cidadão
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9h30 -Agenda do Cidadão	 Movimento das Donas de Casa
9h40 - Seminário dos Direitos Humanos-. reprise	20h -Agenda do Cidadão
dos principais debates	 20h30 - Horário Eleitoral Gratuito
13h - Horário Eleitoral Gratuito	 21h15 - Agenda do Cidadão
13h45 - Repórter Assembléia	 21h20 - Palestra do economista da Universidade
14h -Agenda do Cidadão	 de Ohio, Thomas Waiker, sobre "Mudanças Sociais
14h20 - Pinga-Fogo - Pronunciamentos dos	e políticas econômicas no América Latina - o Brasil
Senhores Deputados no Plenário	 em foco"
1 5h -Teleconferência sobre o novo Código	22h10 - Repórter Assembléia Especial - balanço do
Brasileiro de Trânsito	 noticiário da semana
18h30 - Repórter Assembléia	 23h20 -Teatro Assembléia traz o show do músico
18h45 -Agenda do Cidadão	 Weber Lopes no Projeto Zás.
19h - Reunião Solene de Plenário homenageia o	Oh-Agenda do Cidadão

Sábado fora do ar
Com a reforma da estação de geração de energia da Assembléia, a TV
Assembléia não estará no ar neste sábado, dia 19

Se você está com problemas de
recebimento, falecom o chefe do Setram
(290-7766)
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