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PROGRAMA

Data:	 03/12/91
Local: 	 Forum de Debates TOcnicos

Rua Rodrigues Caldas 79 - 16 2 andar
Edificio Tiradentes

8h30min - Abertura
Deputado Romeu Queiroz
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais

9 horas.— 	 Paine! "PolItica de Compartithamerito do Sistema de
lnformação do Congresso Nacional - SICON
Expositor 	 - Pedro Henrique Leão Veloso

Assisterite do Diretor da
Coordenação de lnformática do
PRODASEN

Debatedores - Teresinha Helena Linhares
Professora da Faculdade de
Direito da UFMG

- Giselda Aranovich



Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro
- Rosana Michel Rebello

Consultora da Procuradoria da
Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul

- Lenira Santos Passos Ferreira
Bibtiotecária da Corn issão Nacional de
Energia Nuclear

- Julio César dos Santos Esteves
Procurador-Geral da Assembléta
Legislativa do Estado de Minas Gerais

14 horas - Paine! "0 Banco de Dados da Legislacão Mineira - NJ MG"
Expositores 	 - Edith de Andrade Roque

Diretora do Departamento de DocumentacãO
e Inforrnação da ALEMG

- Luiz Valadares de Abreu
Secretário-Executivo do Comitê
de lnforrnãtica da ALEMG

Debatedores - Cleide Grandinetti
Coordenadora do Grupo de DocumentacãO
e Inforrnação Juridica de Minas Gerais

- Ricardo Rodrigues Barbosa
Professor da Escola de
Biblioteconornia da UFMG

- Laudelina Maria G. Barbosa Heller
Bib!iotecária da COPASA

- Meiri Lernos Cintra
Consultora de Docurnentação
e lnformação da ALE MG
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PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLE- IA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DEPUTADO ROMEU 	 QUEIROZJ

NA ABERTURA DO SEMINARIO "DEMOCRAT IZACAO DA INlRtAçAo

LEGISLATIVA", DIA 3/12/91) NO AUDITORJO DO 162 ANDAR

DO EDJFICJO TIRADENTES,



DENTRE Os VARIOS COMPROMISSOS DO PODER LEGISLATIVO PARA

COM A SOCIEDADE CIVIL, DESTACA-SE 0 DA PLENA DIVULGACAO DE SEU PRODU-

TO - A NORMA JURIDICA,

DENTRO DA FILOSOFIA QUE HOJE ORIENTA AS SUAS ACOES, 	 A

ASSEMBLEIA VEM DESENVOLVENDO VARIAS ATIVIDADES NO SENTIDO DESEREVELAR

TR ANSPARENTEMENTE AD POVO MINEIRO.

A FIDELIDADE A ESSE PRINCI p IO PASSA NECESSARIAMENTE PELO

USO DA TECNOLOGIA, UMA VEZ QUE 0 VOLUME DAS INFORMACOES ANALISADAS 	 E
GERADAS PELO PODER LEGISLATIVO 	 DE TAL ORDEM QUE NAO SE PODE 	 MAIS

CONTER EM REGISTROS MANUAlS. 0 USO DO COMPUTADOR TORNOU-SE, 	 ENTAO

IMPRESCINDIVEL PARA VIABILIZAR 0 TRATAMENTO DE DADOS E PARA 	 PERMITIR

A SUA DISPONIBILIDADE SIMULTANEA EM VARIOS PONTOS ONDE SAO ESSENCIAIS

AO TRABALHO.

PARA TANTO, A CAsA TEM FEuD INVESTIMENTOS SISTEMATICOS

NA AREA DE DOCUMENTACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS E PRETENDE, COM ESSA

INICIATIVA, NAO SO INSTRUMENTALIZAR-SE PARA CUMPRIR SUA MISSAO, 	 COMO
TAMBM INTENTA QUE Os MAIS DIVERSOS SEGMENTOS SOCIAIS SE 	 BENEFICIEM

COM ESTES ESFQRCOS, A PAR DO COMPROMISSO DE LEGISLAR, ENVOLVEMOS-NOS

TAMBEM COM A MISSAO DE CRIAR MECANISMOS QUE FACILITEM 0 CONHECIMENTO

DA LEI.

ESTE ESFORCO REMONTA AD AND DE 1978, QUANDO, AD ASSINAR

UM CONVNID COM o PRODASEN A ASSEMBLEIA DAVA 0 PRIMEIRO 	 PASSO 	 NO
SENTIDO DE BUSCAR 0 CAMINHO DA INFORMATICA PARA AUXILIAR SEU PROCESSO.

A PARTIR DAL COM A ABSORCAD DA METDDOLDGIA DESENVOLVIDA NO 	 SENADO

FEDERAL, TDRNOIJ-SE POSSIVEL A IMPLANTACAD DO BANCO DE DADOS DA LEGISLA

CAD MINEIRA - 0 NJMG.

COM A RETOMADA DAS PRE RROGATIVAS PELA VIA CONSTITUCIONAL,

	

A ASSEMBLIA PARTIU PARA A EXPANSAO DE SUAS ATIVIDADES NA AREA 	 DA
DOCUMENTACAO E DA INFORMATICA, POIS A AMPLITUDE DAS ATRJBUICOES TORNRA

IMPERATIVA A NECESSIDADE DA RAPIDEZ NO ACE5SO As FONTES DE INFORNIACAO,



HOJE VIVE-SE A PERSPECTIVA QUASE IMEDIATA DA TRANSFE-

RENCIA DOS BANCOS DE DADOS DA ASSEMBLIA J ATUALMENTE SEDIADOS NA

PRODEMGE E NO PRODASEN, PARA OS NOSSOS COMPUTADORES,

o FATO DE PODERMOS TRATAR, SEDIAR E DIVULGAR NOSSOS

DADOS COLOCA A ASSEMBLEIA DE MINAS NUMA POSICAO VANGUARDISTA J 0 QUE

ASSEGURA AO POVO MINEIRO 0 ACESSO As INFORMACOES AQUI VEICULADAS,

NESTE SEMINARIO QUE SE INICIA, DEVERAO SER DISCUTIDOS

OS PROBLEMAS E AS FACILIDADES DO COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE

INFORMACOES DO CONGRESSO, BEM COMO 0 ANDAMENTO E AS PERSPECTIVAS DE

TRATAMENTO DA INFORMACAO NO PARLAMENTO MINEIRO,

ESPERO QUE OS SENHORES E SENHORAS AQUI PRESENTES FA-

CAM 0 MELHOR PROVEITO POSSIVEL DA TROCA DE IDEIAS E DO REPASSE DE

INFORMACAO TECNICA QUE AQUI DEVERAO OCORRER,

QUANTO MAIS E MELHOR AS INSTITUICOES FIZEREM USO DOS

RECURSOS DISPONIVEIS NO CAMPO DA INFORMACAO JURIDICA, MAIS CERTOS

ESTAREMOS DE ESTAR CUMPRINDO NOSSO PAPEL DE LEGISLADORES,

DESEJO-LHES TODO 0 SUCESSO NESTE EVENTO E ASSEGURO A

MAXIMA ATENCAO AS POSSIVEIS RECOMENDACOES TCNICAS QUE CERTAMENTE

SERAO GERADAS NO ENCONTRO,

BOA SORTE NOS TRABALHOs!

OSRIGADO PELA PRESENCA,

POR MOTIVO DE FORCA MAIOR, PASSO A PALAVRA 
•'A
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUI.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Born dia a todos. Em primeiro lugar gostaria de agrade-

cer a Assembiia Legislativa de Minas Gerais pela oportunidade

que me proporcionou de participar deste evento que julgo da rnaior

importncia para todos nos.

Inicialmente tentarei explicar, de forma resurnida, o

funcionamento do terminal do PRODASEN na Assemblia Legislativa

do Rio Grande do Sul.

0 nosso terminal esta localizado junto a Procuradoria

da Assembiia. IJsamos trs faixas horrias, nun total de nove

horas ininterruptas de funcionamento, nas quais trabalham duas

operadoras, uma pela manha e uma a tarde. Nosso setor 9 aberto
ao pblico, atendemdo pedidos de pesquisas principalmente de 6r

gos pblicos, advogados, ernpresas em geral e estudantes. £ cia

ro que a prioridade	 sempre para as pesquisas da Casa: da pr6-

pria Procuradoria, dos Senhores Deputados, de outros setores da

Assemblia e de funcionrios. Nas dernais, pedinos urn prazo 	 de

entrega que, geralrnemte, 	 no dia seguinte.

Nosso serviço 9 totaltuente gratuito, o que talvez seja

a razo do volume de trabaiho estar crescendo muito, a ponto de

at ja termos discutido a possibiiidade de passarmos a cobrar

pelo mesmo, numa tentativa de frear urn pouco o grande nimero de

solicitaçes que recebemos diariamente. 56 que tamb6m ai surge

o receio de que aconteçarn outros tipos de problemas. Por exem-

plo: como a maioria das pesquisas envolve mat6ria muito volumo-

sa, especialmente nos bancos de jurisprud6ncia, que so por n6s

os mais consultados, n6s, operadoras, fizernos una seleço con —

forme o nosso crit6rio. Geralnente listamos os docurnentos mais

recentes, ou at6 exciurnos os Tribunals Regionais e iistamos s6

o que h6 nos Superiores, ou usamos outras maneiras de sintetizar

a pesquisa e as pessoas sempre ficam satisfeitas. No caso 	 dos

solicitantes pagarem pela pesquisa, sera que van aceitar 	 essa

forms que adotamos? Ou sera que, urna vez pagando, v6o coneçar a

exigir da maneira como querern, n6o aceitando muitas vezes os

nossos crit6rios de seleç6o e, por exernplo, numa jurisprud6ncia

con urn n6rnero enorme de docurnentos, v6o querer a listagern corn-

pleta e a por diante? Realmente 6 urns d6vida muito grande quan
to 	 atitude que tornarernos.



I
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

fl. 2

Corn referncia as principais dificuldades que sentimos

quanto ao sistema, acho que no estarei trazendo nada de novo,

pois so as mesmas que j foram aqui colocadas pelos demais par

ticipantes, como, a demora que muitas vezes ocorre no tempo de

resposta, o terminal elou impressora que "caem' frequentemente,

a no alimentaço da legislaço inferior de todos os rgos(por

tarias, reso1uçes, etch.), a legislaço disponvel ser 	 Somente

posterior a 1946, so alguns exeinpios.

Outro fato que temos notado quanto a formaçao do ope

rador do terminal. 2 claro que este assunto ja no diz respeito
aos serviços prestados pelo PRODASEN, mas talvez seja interes-

sante colocar. Por exemplo, num terminal situado na Procurado-

na de urn rgo onde certamente os bancos mais utilizados 	 sao

os de jurisprudncias, facilitaria bastante se o operador 	 ti-

vesse urn born conhecimento da area de Direito e assirn por dian-

te, pois muitas vezes o sucesso de uma pesquisa pode 	 depender

da pessoa que estiver operando o terminal.

No mais, o registro que tenho a fazer que Os serviços

prestados pelo PRODASEN SaO, ma minha opinio, tao importantes

para todos n6s que as suas deficincias tornam-se at bern pouco

significantes

Coloco-me a disposiço para quaisquer esclarecimentos,

agradecendo a todos pela atenço e agradecendo, mais urna vez, a

Assemblia de Minas pela oportunidade de participar deste Semi-

nrio. Obrigada.
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11
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR

ExcelentTSSimO Senhor
Romeu Queiroz
Presidente da Assemb1ia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas,79
30199 Belo Horizonte

S/Ref. 	 N/Ref.

BIBL-1 88/91

Cidxde Ur,iver,,,r,x - Pampulhe
Ca,,a Postal no 1941
30161 Belo Horizonte - MG
B P AS IL
Telefone (031) 4415422(PABX
Telex	 (031) 1173 CNEN
Fac-simile (031) 443-4744
Telegrarna REATOMIC

Data

22.1 .91

Senhor Presidente,

Refiro-me ao Of. 5372/91 SGM, de 18.11.91 sobre o paine] "PolTtica de Compar-

tilhamento do Sistenia de Informaco do Congresso Nacional.°

Quando fui contatada por telefone para participar do referido evento, enten-
di que ele trataria de aspectos de uso e usu grios de sisternas de inforniaço e
problemas de acesso a base de dados on-line".

Entretanto, ao receber o convite fornializado para participar do paine] verifi
quei que, o ternrio no tinha o enfoque percebido e portanto, teria pouca con
tribuiço a dar.

Agradeço-lhe a gentileza do convite e peço-lhe desculpas pelo transtorno que
a minha recusa possa ocasionar.

Cordi alniente,

Lenira Santos Passos Ferreira
Bibliotecria
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ASSEMBLEJA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. 5.372/91/SGM 	 Belo Horizonte, 18 de novembro de 1991.

Ilustrissima Senhora:

Em nome da Assemb1ja Legislatjva do Estado
de Minas Gerais, tenho o prazer de convidar V. Sa. para, na

qualidade de debatedor do painel 
Politica de Compartilhamento

do Sistema de Informaco do Congresso Nacional - SICON -,
participar do 	 Seminirio Democratjzacão da 	 Inforniação
Legislativa, que esta Casa farã realizar, através do

Departamento de Documentacão e Informaco de sua Secretaria, no

dia 3 de dezembro vindouro, as 8h3Omjn, no 169 andar do Ed.

Tiradentes, situado a Rua Rodrigues Caldas, nQ 79, nesta
Capital.

Cabe ressaltar que a participacao de V. Sa.

apresenta-se de fundamental importäncja para o xito do evento,

cuja programaco ihe encaminho anexa.

Vaiho-me da Oportunidade para apresentar a
V. Sa. as express6es de meu elevado apreco.

De put a 	 eomeu 	 roz

eidente

lime. Sra.

Dra. Lenira Santos Passos Ferreira

Biblioteca do Centro do Desenvolvirnento de Tecnoiogia Nuclear
CAPITAL



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEM0cRATIzAcA0 DA INFORMO JURrDICA;

o acesso aos bancos de dados do PRODASEN

e a legislação mineira

OBJETIVOS Discutir a situaçdo atual de acesso e uso dos bancos

de dados do PRODASEN (inclusive o banco NJMG) em Mi-

nas Gerais; problemas e perspectivas tanto do ponto

de vista dos produtores quanto dos usurios.

TEMRIO I - A poltica de democratização da informaçSo legis

lativa atravs do uso de tecnologia; projetos e

açöes da Assemblia Legislativa do Estado de Mi-

nas Gerais nesse sentido.

Expositores: Diretoria Geral/ALMG

Secretaria Geral da Mesa/ALMG

(

II - Politica de compartilhamento d 	 PRODA

SEN2

1. entidades que podem dispor deles;

2. prioridades entre essas entidades;

3. pr-requisitos para instalação e operação;

4. administraço;

S. perspectivas, aperfiçoamento, planos.

Expositores: Pedro Nenrique(LeãoVelbso/PRODASEN

III - Qualidade dos serviços oferecidos pelo PRODAr

SEN: a visão dos usurios--

Expositores: Faculdade de Direito/UFMG

Grupo de InformaçSo e DocumentaçSo Jun

dica/MG



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

IV - 0 Banco de Dados de Legislação Mineira

1. diretrizes;

2. responsabilidade pelo seu desenvolvjmento e

manutençao;

3. avaliação;

4. perspectivas futuras.

Expositores: Departamento de Documentaç5o e Inforrna-

c do/ ALMG

Comit6 de Informtica/ALMG

PUBLICO 	 Usurios reais e potenciais do sistema:

profissionais de documentação e dirigentes das ins

tituiçôes mineiras conveniadas;

profissionais de documentaçao e dirigentes de ins

tituiçöes que tm na informtica juridica a sua fer

ramenta de trabaiho;

profissionais de documentação de outras Assemb1ias

Legislativas;

bibliotecrios do Grupo Jurdico;

especialmente dirigentes de 6rgãos piblicos e enti

dades de classe (associaçöes, sindicatos etc.) que

promovem efeitos multiplicadores da informação.

LOCAL
	

Assemblia Legislativa do Estado de Minas Gerais

F5rum de Debates da Consultoria
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FACULDADE DE DIREITO

Belo Horizonte, 26 de agosto de 1992

Prezado Senhor,

Passo is suas rnos o texto cornpleto de minha

participaço no Seminrio "Demo cratizaço da Inforrnaço'.

Colocando-me sernpre i disposiço de V. Sa.,

despeço-me.

Atenciosarnente,

c.
Profa. Terzinha Helena L i n h a r e s

Exmo. Sr.

EDUARDO WENSE DIAS

Depto. de Documentaço e tnformacc

Assenib1ia Legislativa do Estado de Minas Gerais

N ES TA

MOD. DA 019



desc.IobraClCfl tOs do Tribunal Federal do Recurso, criados corn a nova Consti-
tuiçao, ja perrnitern hoje 0 acesso ao sisterna de andarnento de processos,

via REIPAC. Eriglobarn CiflCO regiOes: Brasilia, Sao Paulo, Porto Alegre, Re

cue e Pernambuco. 0 .de Bela Horizonte e regionalizado em Brasilia. A ju-
risprudencia do Sao Paulo, ate o inicio do 1092, vai estar toda disponi-
vel, alias, Lodos vao estar disp oniveis. E urn sistema de fcil poscuisa.
Enos,do PRCDASEN,varnos fazer 0 inverso: ao inves de alimentarnios a base
do dados do Sisterna Juri, vainos capturar os dados do Sisterna do Jurispru-
dncia dos TRFse vamos tontar, inclusive,urna rnodificaçao do nosso softa, -
de ruodo quo fique nais facil e interativa a pesc.uisa. Rate 0 nais urn cc-
forço da nossa parte para simplificar a acosso as inforrna;es e tornar

'vol
a linguagern naic coloquial. 0 ST-l-' tar acesso a JurisprudEncia a a
to do processo ja esta disponivel hoje. 0 Superior Tribunal Eiiitar no,
e o Tribunal Superior do Trabalho tambern nao. A Justiça Federal, as so-
goes judiciarias, ja dispoehdo andarnento dos procossos, via REPPAC.

En relaçao a tudo isso, ha urn pequeno problerna: c do nao padzo-
nizaçao de estrutura do informaçao, e o de se ter que possuir urna senha
autorizada para cada urn dos tribunais. Isto pode se tornar urn problerna,
ou seja, estarnos tentando congregar esses dispositivos, no sontido de e-
les se reunirem e, cntao, termos urnOpadronizaçao cm ternos do estrutura
dessas info rnaçoes que sao altamente cornplexas.	 Nao sou critico da in-

forrnaçao. E quo cu nao gosto daquela informaçao, dado a coo peopria corn-
ç xidade: tern-so acordao, enbargo, docismo, retorno etc. S urna loucura
aquilo.

Torozinha Linhares, da Univorsidade Federal, InerlciCnOu U pan-

to que nos tern preocupado e quo se reflete no caso do Rosana, cia Assen-
blia Legislativa do Rio Crande do Sul. Trata-se do local izatao do equipa
mento. Dentro do estrutura organizacional do usuarto, osLo no nuclea	 do

apoio q uo, provavolmento, nao tern urna estrutura adoquada. Tolvac fosac
Conveniente ostuciar urna rnudana disco para ursa area do doounentocau C

forrnaçao, 00 para a propria bibliotoca (.'a Univoreidode qua, proso::o-:;c,
torn ursa estnutura ninina a possoal irabilitado.

A SEA. T:nEzIr:EA LIREARES (?) - So para The irii'or'n.ar neihor: e 

Saiu da Bibliutoca Control o foi oara a 7 aculda6c do Diroi to, exata:.iurste
-0 	 4 rc Al t3 0 L).4/t0 	 ?g

para posssbilitai' ur 	 inaudivel)
':Rt1S 	 j s'2O '

5• 	 C
- 	 ':



ta e duos bases do dados?

TEREZIfJIjA LIUDADES - A ooradora nao pode vir a q ul hoje, p000ue
est de frias, e 1 O sta at fechodo. Este e urn dos problernas cue e:nos.
Eu ía trazer aquele cadastro dizeUdo o quo e feito, masro dcu.

Ternos a rnpoio da biblioeca, quo esta o !ado; so nao est lio
do fisicarnente. C corno ns so torios referenda, a bibliotoca est 011 

p a-
ra fornoco p o texto. C aaior cornjljcador 	 nao e 0S3 nao.

PEDRO DEDRInUI• - I
occ rnenciorou tanbem a questo do custo.

TEREzI:: 	 LIES - C orcaricnto do Uilive psidade divjdo-	 do
acordo cor:i a necessidade do coda unidade. Ca n0350 unidade, a cu--to do PRO
DASEC noo o- 	 001.1 o rosto du corunidade -

PEDRO CEDRIQIJE - 0 scu oui.czto 0 quo dove absorvor, ISCO.

TEREZIRpA LICHADES - xatarnorto. Eritao, esta pesado para nos al,

assirn tcrarnos quo cobrar ate do ouras unidados: da Procuracoria Coral,

da Procuradoria do Ufl1vCrjddc, dos varias outrac faculdados.

PEDRO CERRInDE - Voc tou 	 nbrn, prnroco-ne, problonu Jo aiuol
Jo equipanontos, no o boo?

CRZ1 q:;. LICRACRS 	 boo ja acabou. Coo aoco t0000ur. ci
cro. is o Jo esta rosolvido. 0 proble: :a e a custo sor todo :100c3 c a Dci-
VorsidaJ - 1l1L OOCLtl' JIVIdSI-' cc: o rocto dcc scc 	 pra
Sidad.

PEDRo CECCIo: -	 ,	 al 	 cobb: ac do cuchu aci:iric-

trativo Tonho convnics cc:: al u-:ist-cioo quo ficon cc: a cocta Dci-
ELI. U:.i orro tal 	 c:: l 000050, outro:; to: taL:De.l, C CU tCrd:o quo orac do
urn so, par monor quo soja o custo. Al fica OCUCIO confusao intorLia, eu
E1J0: 'Dna posse resolver a quostuo do on C2E ao estar nun Estodo, o ou:cc
es tai-' en outco. Vocs to cue Duscor u: COt Jioto Uca for:.a do trano-
ferir as dessoa 00000tar l ar:eflt 0 	Iota, dade a ii:aortinoba do utivl-

v000 o::ocutu, cuol 	 cJ, 	 l::.io 	 i;000; 	 a



Quanto a atualizaço do Contcdo, nao ontendi bern ,Terezjnha

Seria o conhecimento dos serviços das bases do dados?

TEREZIuft LIrIHALES - 	 aquilo quo vOcc disse no princ{pjo: co-

mo procurar, da riclhor maneira possivel, aqucle qua oferoce a melhor.

PAULO H:rrnIQUE - Dentre quatro telas do opç6es de inforrnaço

qual buscar, cono buscar ...

Sr.'øo 	 a719,VDo &civ12,
TEREZIPIII LI!1 	 : . . . qual a a rncliior, qual a a nais rr)jda

e mais Cficaz.

I.ULQ ET! p IuE - 0 projeto do fato, para o qual estOno carni-
nhando, 	

do urn troiflamento mais espec{fico, porque cssc troinarnento de
acesso LI S bases do ddos do PRODASEN era dado h 	 at trs anos em quinze
dias, en horrjo integral, em Bras{lja. Era praticarnente inpossivel al-

gurn tirar frias no neio do ano e ficar quinze dias em Drasllia. Isso da
va at d

esquite, urna srie de problernas, muita gonte Eostava, rias era urn
cOm

plicador, na nedida em que na segunda semana o rendinc-nto caia muito.

0 treinarnento era complete, mas, infeliznente, tivernos que Concentra-lo
em apenas urna somana e j estarnos testando t roinamentos locais. S aqui vai
nais uma i nfornaçao para vocs: a CELEPA,dO Parana, ja fez urn treinanen-

to local, e dovorios conversar aqui,ou corn a Assenblia, ou co: ,, a PRODErIGE,
no sentjdo do fazerr:ios trcjnarnento localjzado E urna forma do so dar urn
ap
ojo mais direto a essa conunjdade de usurios a do se tor u,-,-,a facilidade

major 
do treinar.ito Partirios para fazer encontros annals do usurios,

para discutjr novas 001505, apresontar 	 crlticas c novas denaridas. Reco-
riendo a todos qua utilizom urna dos quarenta e tantas aplicaçes chrnadas

- Envjo do Hensaom ao PR0DjEH 	 Porn tanto, voc simplosmente pcde
a funcao:TEHs a 	 abre urna tola no terminal corn vinte e tantas linhas.

Poden escrover qualquer colsa, princinalmonte as cr{ticas, do nodo quo

posnanos tr0balhi, coda -,, oz nais, porn a neihoria do no-, so trabaiho.
0 PR0DAS p von tondo, no lonro do terrn)o, urna preocupao COn 0

n{vcl de sorvio, corn a nualidado, corn a amplitude do conjunto do inforna

c orn a facilidado do use etc. Tudo isso semorc foi considarado. 7 16
gico quo o PRODASEH, coma qual q uor oroanizaço tern sous probienas, sofre

as suas crises poriodicas. Is to 	 natural no adrniniztracc publlca.

Essa fs 	 vooc 	 boo I' -1.1- toim,
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