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Lucia Maria de Azevedo,
assessora de imprensa do
deputado Edson Rezende (PT)

no de eleição significa trabalho dobrado
para os servidores dos gabinetes parlamen-

tares. Além de estarem preocupados com a ree-
leição dos deputados que assessoram, eles não
podem se desligar da rotina das atividades
legislativas e do acompanhamento das reuniões
das comissões e do Plenário da Assembléia. Se-
gundo Lúcia Maria de Azevedo, assessora de im-
prensa do deputado Edson Rezende (PT. um

bom mandato depende de um trabalho de divul-
gação constante da atuação parlamentar, para não
sobrecarregar o gabinete no período anterior ao
pleito. Não é possível transformar o gabinete em
um comitê no período eleitoral' alerta. Ape-
sar do trabalho dos gabinetes estar mais volta-
do para a campanha a partir de julho, os depu-
tados devem saber conciliar as viagens ao inte-
rior com o trabalho nas comissões e no Plená-

o. acrescenta Lucia.
Planejamento - Segundo Jairo Braga de Lima,
chefe de gabinete do deputado Antônio Andrad,
(PM DB). desde fevereiro as atividades têm SiL -

organizadas levando-se em conta o período elei-
•	A partir de julho. o trabalho cresce pnncipal-

nte por causa do aumento das viagens para o
'erior do Estado. Estamos nos organizando

de o início do ano: vamos dividir as equipes de
u'i vidores entre as diferentes cidades da base
('l(itoral do deputado", afirma, referindo-se ao
;lanejamento das viagens de mobilização e di-

Iação do mandato. O servidor ressalta que
nter cortatos pc)íticos periódicos é funda-

ental para facilitar o surgimento de outros
.[OiOS no período da campanha. A base elei-
kral de Antônio Andrade é o Noroeste, o Alto
l'aranaíba e cidades do Triângulo.

Jofro Brago de Lu120, chefe de
gabinete do deputado Antonio
Andrade (PMDB)

Contato com lideranças é importante
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Hgabinete do deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), nesse período eleitoral a asses-
soria parlamentar deve investir na divulgação de
um balanço geral do desempenho do político e
focalizar aspectos dessa atuacão que repercuti-

'.im positivamente na sociedade. É necessária
ima equipe de assessoria que saiba lidar com as

lineranças regionais e esteja sempre à disposição
freqüentes viu'i i ia interior', acrescenta.

Opiniões sobre legislação - A legislação elei-
to;I em vo' é nu i :ono criticado pela chefe de

ainete do deputado. Na opinião dela, todo o
adro político brasileiro necessita de urgentes e

nofundas reformas. 'A legislação partidária é caó-
tica, a legislação eleitoral é falha e a Justiça Eleitoral
carece de melhor estrutura para fiscalizar as elei-
ções", afirmou. Quanto à verticalização das coli-
gações partidárias, definida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), a assessora de imprensa do depu-
tado Edson Rezende (PT). Lúcia Azevedo, afirma
que a decisão não foi justa, já que mudou as re-
ç'ras com o jogo em andamento


