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niqatsi ou os nacionais Pátria Amada, 
0 homem que virou suco e Eles não 
usam black-tie, com a presença dos di- 

módulo de “Ecologia” vai per- retores Tisuka Yamasaki e Leon Hirsz- 
mitir a abordagem de temas po- mann. Ainda em debate, a cultura po
lêmicos como o Projeto Rio pular, com a participação do maestro 

Guaiba ou a análise da poluição e suas Julio Medaglia; a política habitacional, 
conseqüèncias, hoje, num painel que a casa própria e o problema do aluguel, 
será desenvolvido por engenheiros do 
Centro de Tecnologia de Saneamento 
Básico de São Paulo (Cetesb). Eles 
também falarão sobre o impacto am
biental em Cubatão e na Serra do Mar.
Este módulo, através de palestras e 
painéis, vai discutir ainda o trabalho de 
conscientização ecológica, com a pre
sença de técnicos de diversos órgãos e e orientar a população sobre os princi- 
entidades ligadas ao meio ambiente; e Pais problemas da saúde pública e as 
mostrar as atividades do Centro de^ melhores maneiras de enfrentá-los vai 
Ecologia da Ufrgs e o trabalho realiza- movimentar o módulo de “saúde”. En- 
do nas áreas de preservação nas reser- tre os diversos temas estarão a preven- 
vas de Taim e Esmeralda, na região Ção e diagnóstico precoce do câncer e a 
costeira gaúcha e na Lagoa dos Patos.

A defesa da vida

De como viver melhor
m grande debate sobre tema de 
interesse da comunidade com 
objetivo de informar, esclarecer

forma de identificar os tipos mais pre- 
V ide CS ei cocesde câncer como o de pele e gine- 

rvnA u n /r • , , cológico, entre outros; doenças do cora-De Gutenberg a Marconi .^^ Ção, esclarecendo os fatores de risco 
MHBT'' Que motivam o aparecimento precoce;A história sem retoques

ou ainda as doenças sexualmente 
transmissíveis; alimentação e formas 
de dietas para controle da obesidade. 
Ainda serão debatidos os medicamen-

s gaúchos pocferão conhecer a 
história do Rádio no Brasil atra
vés da exposição do acervo do

Museu da Imagem e do Som do Rio de , ,
Janeiro que integrará o módulo de co- tos e, a política nacional do setor; 

fj municação. exercícios e saúde; tóxicos; aleitamen-
Inclui também exposição de jornais, to materno e gravidez, 

cartazes, revistas e fotos da Ufrgs, au
diovisuais sobre personalidades gaú
chas em diversas áreas, como Lutzen- 
berger, Aldo Locateli, Iberè Camargo, 
ou video.tapes sobre Vasco Prado e 
Ado Malagoli, entre outros. Também 
na programação deste módulo, audio- 

quisa, a Universidade % visuais gaúcho ontem e hoje.. As profis- 
precisa nova função, 
ampliando a difusão do

oO Centro Cultural da 
UFRGS, iniciativa do 
reitor Francisco Fer
raz, ocupa a área do an
tigo Campus, junto à 
Reitoria.

volve atividades intensi-Atividades como cine
ma, cursos, palestras, 
exposições serão acolhi
das nos dois quarteirões 
históricos que se esten
dem da Reitoria à Pra
ça Argentina. Prédios 
de construção mais re
cente, como o Salão de 
Atos, de destacada pre
sença na vida cultural 
da cidade, serão refor
mados. A restauração, 
afirma o reitor Ferraz, 
preservará a fisionomia 
tradicional da cidade, 
impedindo a perda de 
belos monumentos ar
quitetônicos, como o 
prédio do antigo Júlio de 
Castílhos.

A segunda etapa en-

vas, como as que apro
veitarão o período de fé
rias escolares e ativida
des distribuídas durante 
o período escolar maxi
mizando os espaços.

Estas atividades vi
sam abrir a Universida
de à população. A preo
cupação de Francisco 
Ferraz é mostrar que, 
além do ensino e da pes-

0 projeto inclui duas 
etapas, de simultânea 
implantação. A primei
ra inclui a restauração 
adequada do conjunto 
arquitetônico dos 11 pré
dios históricos, respei
tando as suas carac
terísticas originais.

A ortografia em debate

presença de Fernando Sabino e 
de Marcos V. Villaça no atelier 
de criação literária é um dos 

sões do passado, Mar de dentro e as Do- destaques do módulo de “literatura e
ze regiões do Rio Grande. Ainda pales- língua” que, além de estabelecer a dis-

conhecimento. O patri- tras sobre a Antártica e apresentações cussão com a comunidade sobre temas
mônio cultural universi- de videotapes sobre óperas e painéis literários e lingüísticos, vai divulgar o
tário, acumulado ao lon- com debate sobre jornalismo político, trabalho de pesquisa que o Instituto de
go dos anos, precisa ser econômico, policial, cultural, etc.
distribuído à comunida-

A
Novos espaços serão 

criados para o funciona
mento de museus, livra
ria, galerias, bibliote
cas, pinacotecas, teatro.

Letras da Ufrgs realiza nesta área. Se
rão conferências, cursos e apresenta
ções de peças teatrais, além de cursos 
como o de Atelier de Criação Literária, 
que pretende discutir e realizar produ-

de. 0 futuro do Rio Grande
primeiro tópico, serão apresentados os 
prováveis rumos de alguns campos da 
ciência e quais as preocupações dos 
cientistas em relação ao futuro com te
mas como matéria do futuro, envolven
do importantes nomes da área, como os 
professores Roberto Coelho, presidente 
da Associação Brasileira de Química; 
Ângelo da Cunha Pinto, presidente da 
Sociedade Brasileira de Química e que 
participarão do painel “Química fina: 
papel da Universidade e sua implanta
ção e desenvolvimento no Brasil”. Nos 
assuntos de interesse da sociedade, es
tão reunidos temas da atualidade per
manente enquanto no tópico sobre his
tória da ciência haverá ciclo de pales
tras sobre “A história da mecânica 
quântica” com a presença dos profes
sores Alfredo Aveline, da Ufrgs, e Ma
rio Schemberg, de São Paulo, além da 
abordagem de temas como a “Revolu
ção tecnológica do século XI e as ori
gens da Universidade” e “História da 
química”. O último tópico refere-se aos 
“assuntos de pesquisa do dia-a-dia”, 
com palestras e aulas práticas, como 
no caso atividade “Como fazer e identi
ficar plásticos”, exposições como a 
programação de “Continente do God- 
wana e seus fósseis” ou ainda temas

t rm debate com os candidatos ao ^^eS- ® ciclo de palestras e conferên- 
I I Governo do Estado, um festival cias abordará ainda a literatura em re- 

de curtas-metragens gaúchos ou *a^a° ao Brasil, a América Latina, a 
a polêmica do tradicionalismo x nati- Psicanálise, a criança, a África Portu-
vismo são algumas das 13 atividades gues,!:,a fUosofia’a mulher, a música esemiótica, entre outros. Também no

como “Terremotos”, “Aspectos aplica
dos da Botânica 
ria” e “A origem do universo”, entre 
outros.

9> ííEvocação da memó-

Suf. Ele fambérnvsü debatería"crise no pr?Fanla domódulo a palestra sobre a 
abastecimento de energia elétrica, terá ortográfica nos países de
mesa-redonda sobre a preservação do * e, apresentações da
patrimônio histórico e apresentações P®^a ® Marinheiro e peças do teatro 

ma série de atividades dinâmi- de artistas gaúchos. Discutirá também clásslco laponês. (Teatro Nô). 
cas permitindo às crianças e os partidos políticos e as eleições, e ain-

. aK,vÜs<íntes • desenvolverem da as perspectivas da economia gaú- 0 diâ-a-diâ da dOna-de-CâSa suas habilidades e espirito de criação, cha, através de uma análise do mo- d ^ tdbd
atuando de forma ativa e direta com os mento atual e a tendência a médio e 
equipamentos e conhecimentos postos longo prazo. /T uitos dos problemas do dia-a-dia
à disposição pela Universidade, é a I Vi do lar comporão as palestras,
proposta do módulo “infanto-juvenil”, ■*>*■*■ cursos, painéis e exposições do
que poderá atender 5 mil participantes. 0 presente da CÍdad6 módulo “Dona de casa”. Serão 10 even-
É dividido em 21 atividades diferentes, tos abrangendo diversas áreas de inte-
que vão desde a escolinha de Artes à , , . ., , „ , . .. ;resse da dona-de-casa que vão desde as
iniciação à fotografia, passando pelas m0 . 0 cidade foi dividido fontes de alimentos, como os detalhes
experiências de alquimia, oficina de \l em cinco areas- A primeira co- para organizar desde uma horta, cria- 
madeira, laboratório de cosméticos, e . meça por umaexposição sobre o ção de peixes, coelhos e suínos, a im- 
ao Campus Central e passeio científico desenvolvimento de Porto Alegre e tem portância do leite de até cuidados com 
pelo Parque de Redenção Ainda na como novidade a Cidade interpretada a saúde e o risco de transmissão de 
programação, a iniciação à informáti- vlsualmenteí crianças e adultos vão doenças por animais de estimação. A 
ca para crianças com uma visão geral mostrar como vêem a cidade, pintando programação aborda também a tradi- 
de ciência e atividades práticas com os painéís due cercam o prédio do Insti- cional farmácia caseira, as plantas co-
acesso aos equipamentos e computado- tu-t0 ?a™bé- Na Programação, a proje- mo fonte de alimento e o lazer na área

çao de filmes como Metropolis e Koia- domestica, entre muitos outros temas.

Paralfente de todas as idades

U

res.
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Atividades de hoje
tivlsmo (com representantes das duas 
correntes; show com o cantor Leopoldo 
Rassier, no final); Situação do Menor Ca
pôs a exibição do filme Pixote, com a 
participação da deputada Ecléa Fernan
des).

Filmes — O Rei da Noite e Pixote, de 
HectorBabenco.

Audiovisuais — Lutzenberger, Locatel- 
li, Alice Bruegmann, Iberê Camargo e o 
e o video tape sobre AldoMalagoli.

Concertos — Violão e flauta, com Tone- 
co e Toninho Figueiredo, no fim da pro
gramação.

A prograr.,ação do Centro Cultural da 
Ufrgs prevê para hoje as seguintes ativi
dades:

Palestras Degustação de Vinhos 
(professor João Giuglani Filho); Socieda
de e Doenças do Coração (professores da 
Ufrgs) e médicos do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre; Animais Domésticos — 
Aves, Coelhos e Suínos; Projeto Rio 
Guaíba (engenheiro José Homero Fina- 
mor Pinto); Política Cultura e Memória 
Histórica (Paulo Sérgio Duarte, diretor 
do Paço Imperial).

Debates — Tradicionalismo versus Na-
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