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ANEXO 2 

Diretoria de Comunicão Institucional 
Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação 

Gerência de Comunicação em Mídias Digitais 

Outubro de 2014- Identificação de fotos antigas da Assembleia 

Criação de grupo no Facebook: 

Objetivo: 

Reunir em uma só plataforma, de fácil acesso, as fotos antigas e sem identificação que estão 

armazenadas na GDI; 

Promover a integração e troca de informações entre os participantes de forma a facilitar a 

jdentificação das fotos; 

Promover ações que estimulem o engajamento do público-alvo. 

Características do grupo: 

Grupo fechado: 

Características: No grupo fechado qualquer pessoa pode ver o grupo, quem participa, sua descrição. 

As "histórias" e as "marcações" podem ser vistas por não membros, mas eles não podem intervir. 

Admissão de integrantes: 

Qualquer pessoa pode pedir para entrar, mas a admissão deve ser aprovada pelo 

administrador; 

Qualquer membro pode convidar novos integrantes, mas o grupo deve ser configurado para 

que o administrador possa aprovar quem pode entrar no grupo. 

Termos de uso: 

Importante elaborar termos de uso que detinam os objetivos do grupo, regras de 

convivência, de funcionamento e de admissão de novos membros; 

Qualquer membro pode postar. 

Formação inicial do grupo: 

Mapeamento de servidores da área administrativa com mais tempo de Casa e mais vivência 

dos eventos institucionais e de reuniões do processo legislativo; 

Mapeamento de servidores da área parlamentar com mais tempo de Casa; 
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Diretoria de Comunicão Institucional 
Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação 

Gerência de Comunicaçáo em Mídias Digitais 

Mapeamento de deputados e de ex-deputados. 

Público externo específico (segundo mapeamento do plano de comunicação); 

Grupo consultivo (servidores de diversas áreas). 

Linha de atuação no grupo: 

Combinar os posts do grupo com a programação do plano de comunicação; 

Criação de álbuns com grupos de até 20 fotos a serem identificadas, agrupadas por período, 

data, evento ou tema (confirmar com GDI). A identificação das pessoas seria feita por 

comentários ou marcações nas fotos ; 

Para valorizar a participação, podemos criar "promoções" ou "competições" para completar 

a identificação de um álbum; postando, por exemplo, figurinhas para parabenizar quem 

identificar o maior número de pessoas ou conseguir completar a identificação de um álbum; 

Criação de "eventos" do grupo, de acordo com o plano de comunicação elaborado, e que 

podem ter alguma atuação presencial: confraternização de Natal (cantata); articular as 

melhores datas com Aplemg e Iplemg; e outros; 

Conteúdo voltado para estimular a participação e a identificação de pessoas que possam 

contribuir com o grupo; 

Periodicamente enfatizar a importância dos membros do grupo e fomentar a sensação de 

pertencimento. 

Rotina de atualização: 

Post inicial de boas-vindas com explicação sobre os objetivos do grupo; 

Post com os termos de uso do grupo; 

Planejamento dos primeiros cinco álbuns, com cerca de 20 fotos cada e publicação periódica 

dos álbuns de acordo com o ritmo de participação dos membros; 

Identificação de álbuns/fotos de eventos passados que estejam sendo realizados no momento 

(paralelo de eventos do passado e de agora, como posse do governador, posse de deputados; 

primeira reunião da sessão legislativa; reunião de comissões; eventos de participação 

popular; aniversário da Constituição, etc.) ; 

Posts periódicos de estímulo à identificação de álbuns já publicados; sobre a importância de 
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ASSEMBLEIA 
DE MINAS 
Pode r fi! Vol do Cid.1d.io 

Diretoria de Comunicão Institucional 
Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação 

Gerencia de Comunicação em Mitlias Digitais 

recuperar a memória da ALMG; sobre o valor histórico das fotos e documentos; mostrar 

como a participação dessas pessoas foi e continua sendo fundamental para a história da 

ALMG. 

Post comemorando a identificação total de um álbum, valorizando a participação dos 

integrantes do grupo. 

Assernbleia de Minas 
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5 de novembro de 2014 

Fotos históricas da Assembleia de Minas 

Governança- regras para uso do grupo 

Objetivos do grupo 

Diretoria de Comunicão Institucional 
Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação 

Gerencia de Comunicação em Mídias Digitais 

• Este grupo é uma plataforma colaborativa para auxiliar a Gerência de Memória Institucional da 
Assembleia de Minas a identificar fotos antigas. 

Pré-requisitos dos participantes 

• O grupo é fechado e exclusivo para pessoas que têm ou tiveram ligação com a Assembleia de 
Minas, sejam ex-deputados, servidores, funcionários terceirizados ou trabalhadores adolescentes. 

Para autorizar o acesso de um novo participante ao grupo é necessário que pelo menos um dos 
participantes reconheça e confirme que a pessoa pode contribuir para o objetivo do grupo. 

Gestão do grupo 

• O grupo é administrado pela Gerência de Comunicação em Mídias Digitais da Assembleia de 
Minas e moderado pelos seguintes servidores: 

I Nome do Moderador 

Márcia Milton 

Fátima Camarota 

Valentina Somarriba 

I Camila Neves 

E-mail 

marcia.milton@almg.gov.br 

1 camarota@almg.gov.br 
I 

I Valentina.somarriba@almg.gov. br 
I 

camila.figueiredo@almg.gov.br 

J Setor 
1a ~ · d M , · erencta e emona 
Institucional 

Gerência de Memória 
Institucional 

Gerência de Memória 
Institucional 

Gerência de Memória 
Institucional 

Obs.: Caso algum dos participantes tenha interesse, pode ser convidado a atuar como moderador 
voluntário. 

Temas abordados 

• Qualquer tema ligado à memória da Assembleia de Minas, com foco principal na identificação das 
fotos antigas que estão sob a guarda da Gerência-Geral de Documentação e Informação (GOl), por 
meio da Gerência de Memória Institucional. 
Os integrantes poderão postar fotos e/ou comentários que promovam a integração do grupo, o 
estímulo à participação e à colaboração. 

Assembleia de Minas 
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ASSEMBlEIA 
DE MINAS 
Pod@r e Vor do Cld.1d3o 

Temas que não devem ser tratados no grupo 

Diretoria de Comunicão Institucional 
Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação 

Geréncia de Comunicação em Mídias Digitais 

Comentários postados são de exclusiva responsabilidade dos seus autores. É importante saber que 
não serão aceitos: 

• Comentários que possam ofender pessoas, presentes ou não na li sta; 

• Spams* ou publicações repetitivas com o mesmo conteúdo, links ou imagens; 

• Conteúdos que ameacem a integridade fís ica, moral e psicológica de qualquer pessoa; 

• Conteúdos que contrariem o disposto na Constituição Federal Brasileira e nas Convenções 
Internacionais no que diz respeito aos direitos fundamentais ; 

• Promoção de atos que contenham calúnia, difamação, injúria; 

• Discriminação racial , étnica, religiosa, etária, social ou de qualquer tipo; 

• Conteúdos protegidos pelo direito de autoria e propriedade; 

• Conteúdos com palavras de baixo calão e termos que, segundo análise subjetiva, sejam 
ofensivos; 

• Divulgação de qualquer produto ou serviço com caráter comercial. 

Conteúdos postados poderão ser moderados para garantir o bom funcionamento do grupo e a 
integração dos participantes. 

Assembleia de Minas 
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ANEXO 3 

Notícias u 

15/12/2014- Publicado no Boletim : 1438 
Ação para identificar fotos marca aniversário do 
Memorial 
Assembleia lançou uma campanha para 
identificação de fotos antigas que estão no 
acervo da Gerência-Geral de Documentação e 
Informação (GDI). A meta é mobilizar 
servidores ativos e inativos, deputados e 
ex-deputados, além de um público externo 
específico, para resgatar e garantir a 
preservação de uma parte da história do 
Legislativo mineiro. A campanha, lançada na 
seg unda-feira (15), é uma das atividades 
comemorativas do primeiro ano de 
funcionamento do Memori al da Assembleia de 
Minas . 

O acervo de fotografias antigas é estimado 
em cerca de 135 mil imagens, registradas em 
negativos de ce luloide e de vidro, em slides, 

Ajude-nos a reconstruir a 
história da Assembleia de Minas. 

Peça da campanha para incentivar a 
identificação de fotos antigas 

em provas e em papel. Há indícios de que a maior parte foi produzida entre os anos de 
1975 e 1999. Em muitos casos, as fotos não trazem a identificação das situações ou das 
pessoas fotografadas. "Essas imagens contam uma parte da história da Casa, pois 
certamente são registros de reun iões e eventos dos quais participaram deputados e outras 
personalidades políticas, além de autoridades e servidores", ressalta Ni lson Vidal Prata, 
gerente-gera l da GDI. 

Durante muito tempo esse material permaneceu no antigo laboratório de fotografia da 
Casa , mas em 2010 foi transferido para a GDI. Desde então, o setor vem trabalhando para 
organizar e armazenar esses documentos em cond ições adequadas. Grande parte do 
esforço de organização consiste em identificar e cata logar pessoas, loca is e eventos 
registrados nas fotos. "Trata-se de um patrimônio documental importante para a 
preservação da memória do Legislativo e também para o atendimento de pesquisas 
internas e externas", aponta Márcia Milton Vianna, gerente de Memória Institucional da 

GDI. 

Público será mobilizado pelo Facebook 

Para possibilitar o compart ilhamento de informações e a identificação das fotos antigas, o 
público-a lvo será mobilizado por meio de um grupo fechado no Facebook, denominado 
"Fotos históricas da Assembleia de Minas". Ali serão postados álbuns com fotos 
digitalizadas . 

O Facebook foi a rede socia l escolhida por ser bastante conhecido e utilizado e por permitir 
a troca de informações sobre as fotos, fac ili tando o trabalho coletivo de identificação das 
imagens. O acervo também estará disponível para consu lta na Bibl ioteca . 

A campanha foi elaborada com o apoio da Gerência -Gera l de Tecnologia da Informação e 
de todas as áreas da Diretoria de Comunicação Institucional. 

Saiba mais 

Memorial recebeu mi lhares de visitas em um ano de atividade 

Imprimir Enviar por e-mail Informar erro 

Localize um servidor 

:v' l Apenas ativos 

Digite matrícula ou nome. 

Dicas de Pesquisa 

Aniversariantes 

Escolha sua opção 

ou digite um nome 

I .ti Apenas ativos 

Fale Com 

Selecione destinatário* 

Seu Ramal* 

Mensagem * 
I 
I 

J 



ANEX04 

15 de dezembro de 2014 

DA SECRETARIA ANO XX IX - N° 1.438 

Campanha para identificar fotos 
marca aniversário do Memorial 

A Assembleia lança nesta 
segunda-feira ( 15) uma campa-
nha para identificação de fotos 
antigas que estão no acervo da 
Gerência-Geral de Documenta-
ção e Informação (GDI). A meta 
é mobilizar servidores ativos e 
inativos, deputados e ex-deputa-
dos, além de um público externo 

de fotOS específico, para resgatar e garan-
tir a preservação de uma patt e da 

Ajude-nos a reconstruir a história do Legislativo mineiro. A 
história da Assembleia de Minas. campanha é uma das atividades 

Peça da campanha para incentivar a 
identificação de fotos antigas. 

comemorativas do primeiro ano 
de funcionamento do Memorial 

da Assembleia de Minas. 
O acervo de fotografias anti-

gas é estimado em cerca de 135 mil 
imagens, registradas em negativos de 
celuloide e de vidro, em slides, em 
provas e em papel. Há indícios de 
que a maior parte foi produzida entre 
os anos de 1975 e 1999. Em muitos 
casos, as fotos não trazem a identifi-
cação das situações ou das pessoas 

fotografadas. "Essas imagens contam 
uma parte da história da Casa, pois 
cettamente são registros de reuniões 
e eventos dos quais participaram 
deputados e outras personalidades 
políticas, além de autoridades e ser-
vidores", ressalta Nilson Vidal Prata, 
gerente-geral da GDI. 

Durante muito tempo esse mate-
rial permaneceu no antigo laboratório 
de fotografia da Casa, mas em 20 I O 
foi transferido para a GDI. Desde en-
tão, o setor vem trabalhando para or-
ganizar e armazenar esses documen-
tos em condições adequadas. Grande 
patte do esforço de organização con-
siste em identificar e catalogar pes-
soas, locais e eventos registrados nas 
fotos. "Trata-se de um patrimônio do-
cumental importante para a preserva-
ção da memória do Legislativo e tam-
bém para o atendimento de pesquisas 
internas e externas", aponta Márcia 
Milton Vianna, gerente de Memória 
Insti tucional da GDI. 

Público será mobilizado pelo Facebook 
Para possibilitar o compartilha-

mento de informações e a identifica-
ção das fotos antigas, o públi co-al-
vo será mobi lizado por meio de um 
grupo fechado no Facebook, deno-
minado "Fotos hi stóricas da Assem-
bleia de Minas". Ali serão postados 
álbuns com fotos digitalizadas . 

O Facebook foi a rede social 
escolhida por ser bastante conheci-
do e utili zado e por permitir a tro-

ca de informações sobre as fotos , 
fac ili tando o trabalho coletivo de 
identificação das imagens. O acervo 
também estará disponível para con-
sulta na Biblioteca. 

A campanha fo i elaborada 
com o apoio da Gerência-Geral de 
Tecnologia da Info rmação e de to-
das as áreas da Direto ri a de Comu-
nicação Institucional. 

Leia mais na página 3 
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Divulgaç<io 

fspetácu/o jil: parte do Projeto Movimento 
Viulüo 

Recesso 
O Seg unda Musica l rea liza, nesta 
semana, seu último espetáculo. 
O Zás, por sua vez, foi encerrado 
na sexta -feira ( 12). O s programas 
ficarão suspensos até março de 
20 15. De 6 de janeiro a 8 de 
março, como nos anos anteri ores , o 
Teatro da Assembleia será util izado 
para reali zação da Ca mpanha de 
Popularização do Teatro. 

15 de dezembro de 2014 

Segunda Musical apresenta show 
do violonista Gilson Antunes 

O público pode conferir, hoje 
( 15), às 20 horas, no Teatro, o show 
do violoni sta G il so n Antunes, que 
se apresenta no Segunda Mus ica l. 
A atração faz parte do projeto Mo-
vimento Viol ão, cri ado em 2003, 
em São Paulo , e considerado a séri e 
de concertos de vi o lão mais impor-
tante do Bras i I. 

Gilson é doutor e mestre em Mu-
sicologia pela Universidade de São 
Paulo (USP) e pro fessor de Violão 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Estudou na Guildhall School 
ofMusic and Drama, em Londres (In-

glaterra), e já se apresentou em diver-
sos recitais na Europa, na Ásia e nas 
Améri cas do Norte e do Sul. 

Além de se apresentar inte r-
naci onalm ente, Antunes também 
parti c ipou dos maiores festi vais e 
mostras de vio lão do Bras il , nos úl-
timos 20 anos. 

O violonista j á gravou quatro 
CDs solo, além de um CD com o Trio 
de Violões de São Paulo. Mais de 30 
compositores de cinco países j á lhe 
dedicaram obras para violão, incluin-
do peças solo, música de câmara e 
concerto para violão e orquestra. 

Matérias administrativas publicadas 
no Boletim estão disponíveis on-line 

As normas e demais matéri as 
admini strativas publi cadas regu-
lannente no Boletim da Secreta-
ria também estão disponíve is para 
consulta em meio e letrôni co . As 
publi cações ficam acess íve is pe lo 
Porta l da Assembl e ia ou pe la intra-
net, a pa rtir da data da publi cação. 

Para ter acesso a portarias, 
deliberações e ordens de serviços, 
a lém de consultar a versão on-line 
do Boletim da Secretaria (PDF), 
pode-se pesquisar o conteúdo das 

normas no Portal da Assembleia (no 
link '·Consulte/Legislação"). Já os 
atos de carre ira, os recursos da Câ-
mara de Admini stração de Pessoal 
(CA P), as inscrições e os demons-
trativos do Fundo de Apoi o Habi-
tac ional da Assemble ia (Fundhab), 
bem como os benefíci os e os afasta-
mentos, podem ser visual izados em 
doi s loca is da intranet: na versão 
on-line do Bole! im e no link " Ver 
todas as notíc ias", ambos acess íveis 
pela home. 

Atualização de navegador altera 
acesso ao vivo da TV e da Rádio 

A programação ao v ivo da T V 
Assembl e ia e da Rádi o Assem-
bl e ia pode te r fi cado indi sponív el 
em a lg un s co mputadores com a 
atua li zação do navegador Mozill a 
Fire fox nas máquinas da Casa, 
rea li zada em novembro . 

A nova versão do Firefox exi-
ge a habilitação de um plugin, que 
fo i programado para ser ati vado 
automati camente durante o logon. 
Entretanto, em alguns casos, essa 
configuração não fo i executada. 

A Gerência-Gera l de Tecno-
logia da Informação (GT I) ori enta 
os servidores a rea li zarem o logon 
e aguardarem cerca de 12 minutos 
antes de abrir o Firefox. Ao ini ciar a 
navegação, o usuári o precisa a inda 
permiti r a execução do plugin , para 
que o player funcione. 

Se o problema persistir, a GTI 
recomenda a abertura de uma sol i c i-
tação por meio da intranet ("So lic ita-
ções"/"Central GTI") ou pe lo atalho 
da Central GTI na área de traba lho. 
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Alair Vieira 

Espaço é centro de referência sobre o legado do 
Legislativo mineiro 

Boletim da Secretaria - ALMG- 3 

Memorial recebeu milhares de 
visitantes em um ano de atividade 
Continuação da capa 

Em um ano 
de funcionamen-
to, completado 
em novembro, o 
Memorial da As-
sembleia de Mi-
nas recebeu mais 
de 6.800 visitan-
tes, entre espontâ-
neos e agendados 
por meio dos pro-
gramas de visita-
ção da Casa. Mais 

de 90% das visitas foram do público 
externo. "Consideramos esses núme-
ros satisfatórios, mas convidamos os 
deputados e servidores que ainda não 
visitaram o Memorial a conhecer o 
espaço, qjudando-nos a divulgá-lo", 
aponta Nilson Prata. 

O Memorial é um centro de re-
ferência e de comunicação do legado 

político do Legislativo mineiro. Além 
da história do Parlamento, há infor-
mações sobre a produção legislativa 
e a criação de novos canais de patti-
cipação popular, passando pelo papel 
da Assembleia em momentos de mo-
bilização política da sociedade minei-
ra. A exposição de longa duração é 
dividida em quatro módulos e busca 
no passado referências para a reflexão 
sobre as inquietações do presente. 

"Esse espaço mantém viva e aces-
sível a história de Minas e do Legislati-
vo mineiro para todos os cidadãos. De 
forma interativa e lúdica, o Memorial 
é um convite às crianças, aos jovens e 
aos adu ltos a conhecer mais a vida po-
lítica de Minas e dela participar ativa-
mente", afirma o presidente da Assem-
bleia, Dinis Pinheiro. Para ele, além de 
um patrimônio cultural vai ioso para o 
Estado, o Memorial desenvolve um 
imp01tante papel cívico. 

Ações especiais marcaram a programação 
Em seu primeiro ano de funcio-

namento, o Memorial também pro-
moveu atividades especiais. Entre 
março e abri I deste ano, por exem-
plo, quando a exposição 1964-1985: 
a subversão do esquecimento esteve 
aberta a visitação, o espaço propôs 
rel~exões sobre os opostos memória/ 
esquecimento, ditadura/democracia 
e censura/liberdade de expressão. 

Esse trabalho temático teve o 
objet ivo de levantar questões sobre 
a atuação da Assembleia desde are-
democrati zação até os dias atuais. 

Em maio, o Memorial partici-

pou da 12" Semana Naciona l de Mu-
seus, promovendo uma palestra so-
bre os bastidores da concepção, da 
pesquisa e da montagem da exposi-
ção e sobre seu programa educativo. 

E, recentemente, como parte das 
comemorações dos 25 anos da Cons-
tituição Estadual, o espaço ofereceu 
uma programação especial de visitas 
guiadas. Na ocasião, foram repassa-
das aos vis itantes informações sobre 
a função da Constituição, o processo 
constituinte, a participação popular na 
elaboração da Constituição Mineira e 
o contexto político da época. 

Revista será lançada nesta quarta-feira (17) 
Também como patte das comemorações do pri-

meiro an iversário do Memorial, a Assembleia realiza, 
em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura 
(SEC), o lançamento de dois novos fascículos da Re-
vista do Arquivo Público Mineiro. Um deles traz ar-
tigos acadêmicos sobre a Assembleia Provincial, que 
abrange o período entre a primeira instalação da As-

sembleia, em 1835, e a Proclamação da República, em 
1889. A solenidade ocorrerá nesta quatta-feira ( 17), às 
18 horas, no Salão Nobre. Devem participar do evento, 
além do presidente da ALMG, deputado Dinis Pinhei-
ro, a secretária de Cultura, Eliane Parreiras, a superin-
tendente do Arquivo Público Mineiro, Vilma Moreira 
dos Santos, e autores dos artigos publicados na revista. 
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Cerca de 60 alunos de turmas anleriores j á 
foram certificados pela Escola 

Sine 

O s postos de atendimento do 
Sistema Nacional de Emprego (Sine) 
suspenderam, temporariamente, a 
emissão de carteiras de trabalho . 
A medida vale inclusive para o 
posto que fica na Assembleia , no 
Espaço Cidadania . O serviço será 
regularizado em 5 de janeiro de 
2015. 

15 de dezembro de 2014 

Seleção para a especialização da 
ALMG será aberta em fevereiro 

A Escola do Legislativo abri-
rá, a partir do próximo mês de feve-
reiro, as inscri ções para o processo 
se letivo do curso de especialização 
Poder Legislat ivo e Polít icas Pú-
blicas. A edi ção de 201 5 terá duas 
opções de áreas de concentração: 
"Comuni cação pública" e '·Estado 
e instituições democráti cas", al ém 
de 13 di sc iplinas do núcleo comum. 
Serão oferecidas 40 vagas, sendo 

20 para servidores da Assembl eia e 
as demais abertas ao públi co inte-
ressado. 

As inscrições serão abertas no 
dia 2 de fevereiro, se estendendo até 
9 de março. Os candidatos deverão 
apresentar: fich a de inscri ção im-
pressa e preenchida (o modelo es-
tará disponível na página da Escola, 
no Portal da Assembleia); uma foto 
3x4; cópia de documento de identi-
dade; breve currículo profiss ional; 
e justificativa, em duas laudas, da 
importância de rea li zação do curso 
para o desempenho de suas ativida-
des profi ss ionais. 

O processo de seleção incluirá 
uma prova escrita a ser reali zada no 
dia 13 de março, das 14 às 17 horas, 
na Escola do Legislativo, com base 
no texto do professor Luís Felipe 
Miguel de Bernard Manin , disponí-
vel na internet, intitulado "A repre-
sentação política em 3D: e lementos 
para uma teoria ampli ada da repre-
sentação política". O resultado do 
processo seletivo será divulgado no 
dia 30 de março, e as aulas terão iní-
c io no dia I O de abril de 2015. 

Curso aborda o papel do Legislativo 
O esforço da Assembleia para 

garantir a oferta do curso, com con-
teúdos específicos de interesse do 
Legislativo, se justifica pela impor-
tância da fo rmação de profi ss ionais 
qualificados, com conhecimento e 
competências fundamentais para au-
xili ar o Parlamento nas suas ações. 
A ati vidade tem contribuído também 
para a produção e disseminação de 
conhecimentos sobre o Parlamento. 

Ao longo do curso, são ofereci-
das palestras abertas ao público, sobre 
temáticas relacionadas ao papel do 
Poder Legislativo na e laboração e no 
monitoramento de políticas públicas. 
Essa é a quinta edição da especiali za-
ção. Já foram concluídas as ati vida-
des das turmas de 20 li , 201 2 e 201 3, 
com cerca de 60 alunos certificados 
pela Esco la, conforme autori zação do 
Conselho Estadual de Educação. 

Programa de Educação para Cidadania 

Visitas Orientadas 

Quarta-feira (17) 
9 horas - 20 adolescentes trabalhadores do Núcleo Vida - Teatro 
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Primeira reunicio com os agentes sobre o 
macroprocesso fo i em de:.embro de 2013 
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Projeto resulta em 23 ações de 
melhorias para os eventos da ALMG 

O trabalho de mapeamento, 
análise e aperfeiçoamento do macro-
processo Gestão de Eventos resultou 
num plano de melhorias para os even-
tos da ALMG cujas primeiras ações 

já começam a ser desenvolvidas nes-
te mês. Representantes das 11 gerên-
cias diretamente envolvidas com os 
eventos validaram as 23 propostas de 
ações, em reunião no último dia 5 de 
dezembro e decidiram já começar a 
colocar algumas em prática. 

O mapeamento dos 52 proces-
sos que compõem o macroprocesso 
dos eventos começou a ser desen-
volvido em 2013 , no âmbito do pro-
jeto estratégico Implantação da Ges-
tão de Processos . Com a ajuda dos 
servidores que atuam como agentes 
de processo, foram obtidos 200 re la-
tos de problemas relacionados à rea-
li zação dos eventos. Os pontos críti-
cos vão desde atropelo nas entregas 
de produtos e servi ços pelos setores 
envo lvidos no planejamento e exe-
cução dos eventos até problemas no 
compartilhamento de informações e 
indefini ção de atribuições. 

Soluções serão desenvolvidas por categorias 
Na fase de análise do macropro-

cesso,já em 20 14, os problemas levan-
tados durante os mapeamentos foram 
divididos em 5 categori as: atribuição, 
tluxo e prazo, informação, infraestru-
tura e planejamento. Durante o mês de 
setembro, a equipe da Gerência-Geral 
de Processos e Normatização (GPN) 
e vári as duplas de agentes de processo 
anali saram as causas dos problemas e 
fi zeram a priorização e a escolha dos 
primeiros temas a serem tratados no 
plano de melhorias, que também será 
desenvolvido por temas. 

No início de outubro, os relatos 
e as priorizações foram validados 
com os gerentes-gerais dos setores 
diretamente envolvidos. Em novem-
bro, o resultado desse trabalho fo i 
apresentado ao Conselho de Direto-
res e também validado. A partir daí, 
ao longo do mês, agentes e equipe da 
GPN se debruçaram novamente so-
bre os relatos e chegaram às 23 su-
gestões de melhori as, que foram va-

lidadas com os gerentes-gerais, para 
serem implementadas. 

O gestor do projeto estratégi-
co, Leandro Negre iros, afirma que 
os resultados alcançados em 2014 só 
foram poss íveis graças ao trabalho 
conjunto entre a GPN e as áreas en-
volvidas e o empenho dos agentes de 
processo. '·Agora vem a parte mais 
importante, que dará sentido a tudo 
isso: o envolvimento gerencial e o 
engajamento de todos os servidores, 
para que as melhorias rea lmente se-
jam implementadas", conclui . 
Macroprocesso - A Gestão de 
Eventos é um dos princ ipais e mais 
abrangentes macroprocessos da As-
semble ia. Nele estão incluídos os 
processos relacionados ao pl aneja-
mento e à rea li zação de reuniões, 
so lenidades e cerimôni as diversas, 
na Capital e no interior do Estado, 
a lém dos processos de consolidação 
e tratamento das informações obti-
das durante esses eventos. 
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ALMG investe em governança 
de TI e buscará certificação 

A Gerência-Geral de Tecno-
logia da Informação (GTI) está im-
plantando na Assembleia uma séri e 
de processos de trabalho que vão 
proporcionar ganhos de efi ciência 
em vários serviços, além de permi-
tir à Casa pleitear uma certifi cação 
na área de governança em TI. Essas 
boas práti cas, recomendadas por or-
ganismos internacionais e endossa-
das pela Associação Bras ileira de 
Normas Técnicas (ABNT), estão 
sendo condensadas em 20 processos 
na Assembleia. Desses, 12 já estão 
implantados ou em implantação. A 
previsão é que o trabalho seja con-
cluído em meados de 201 6. 

A governança de TI na Casa tem 
como obj etivo prover e melhorar con-
tinuamente um sistema de gestão que 
se traduza em efi cácia na prestação de 
serviços de tecnologia da info rmação, 
satisfação dos seus c] i entes, alinha-
mento às expectati vas da ALMG e 

suporte a sua operação e a sua estraté-
gia. "Se fôssemos resumir, o principal 
objetivo da governança, além de efi -
ciência, é uma relação mais próxima 
e transparente entre a organização e a 
equipe de tecnologia", comenta o ge-
rente-geral da GTI, Marcelo Migue-
letto. Segundo ele, essa inovação, no 
Brasil , não é comum nem mesmo em 
empresas privadas. 

O projeto foi iniciado em 201 2, 
como parte do planejamento estraté-
gico de Tl, previsto na carte ira ini -
c ia l do Direcionamento Estratégico. 
"Foi uma fo rma de nos organizarmos 
melhor para fazer frente ao aumento 
em quantidade e compl exidade das 
demandas da Casa", lembra Mi gue-
letto. Desde então, a equipe da GTI 
se reúne periodicamente para acom-
panhar e discutir o andamento dos 
projetos. Em novembro passado, 
fo ram rea li zados três encontros para 
um balanço do ano. 

Processos passam por seis etapas 
O primeiro resultado do trabalho 

de governança se deu com a criação da 
Central GTI, em 201 2. Essa tàse inicial 
englobou ainda dois outros processos, 
Gestão de Incidente e Gestão de Re-
quisição de Serviço, que se diferen-
ciam pelo caráter de anormalidade que 
marca o incidente. No quadro geral de 
evolução dos processos, esses três, en-
tre outros, já estão no nível operacio-
nal, ou seja, em funcionamento. Falta 
apenas o último nível, o "melhorado". 

"Já fizemos diversas melhorias 
na Central GTI e nesses processos. 
Para concluí-los, contudo, precisa-
mos antes terminar o processo Me-
lhori a Contínua, que va i justamente 
nos permitir registrar fo rmalmente 
as melhorias, como exigido pela 
ABNT", justifica Migueletto. 

O gerente-geral destaca, a inda, 
o processo Gestão de Projetos de 
T I, atualmente na fàse "documen-
tado" e em teste piloto. "Esse pro-

cesso se integra ao Planejamento de 
Demandas Setoriais em andamento 
na Casa. Com ele, esperamos alocar 
nossos esforços em projetos total-
mente adequados aos interesses da 
Casa e bem geridos para cumprir 
seus obj etivos", aponta. 
Documentação - Quando se busca 
uma certificação, todas as fases de 
implantação de cada processo têm 
que ser documentadas e seguidas à 
ri sca. "Estamos fazendo um esfo rço 
grande para escrever e documentar 
tudo, num trabalho conjunto", apon-
ta Migueletto, citando a platafo rma 
colaborati va Wiki, usada pela equipe. 
A auditori a para a concessão de certi-
fi cação, segundo ele, cobra aleatori a-
mente dos servidores o conhecimento 
teórico e prático dos procedimentos. 
"Em meados de 201 6, todos os pro-
cessos deverão estar no nível de me-
lhoria e poderemos pleitear a certifi-
cação" prevê o gerente-geral. 
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PORTARIA DGE N° 66/2014 
Designa servidores para substi tui r titulares de funções gratifi cadas de 
gerente-geral e de nível superior. 

O diretor-geral da Secretaria da Assembleia Legislati va do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribu ições, em espe-
cial da prevista no art. 63, XX I, da Resolução n° 3.800, de 30 de novembro de 1985, 

considerando o disposto no caput do art. 92 da Resolução n° 800, de 5 de j aneiro de 1967; e 

considerando atendidas as dispos ições contidas no§ 3° do art. I o da Resolução n° 5.198, de 2 1 de mai o de 200 1, nos arts. 
1 o e 2° da Deli beração da Mesa n° 2.043, de 29 de maio de 200 I, com redação dada pela Deliberação da Mesa no 2.468, de 23 
de novembro de 2009, 

RESO LV E: 

Art. I o - Ficam des ignados servidores para substitui ção dos titulares de suas respectivas áreas, confo rme o disposto no 
Anexo desta portaria. 

Art. 2° - Ficam aprovados os exercícios das funções, desde que satisfeitas as ex igências legais e regulamentares, inclu in-
do a publicação, conforme anotações da Gerência-Geral de Admini stração de Pessoal. 

Art. 3° - Esta portari a entra em vigor na data de sua pub licação. 

Palác io da Inconfidência, 5 de dezembro de 201 4. 

Eduardo Vieira Moreira 
Diretor-geral 

ANEXO 
(a que se refere o art.! o da Portaria DG E n° 66, de 5 de dezembro de 20 14) 

MATR. TITULAR FUNÇÃO ÁREA MATR. SUBSTITUTO 

4064 Ricardo Moreira Martins FGG Gl' l 17595 Dalton Cardillo Macedo 

4064 Ricardo Moreira Martins FGG GPI 5708 .Ioim Santos 

5154 Carla Prates de Azevedo Silva FGS GCO 2074 Nil za de Oli veira Rocha 

17595 Dalton Cardillo Macedo FGS GPI 17640 Arlhur Elisio de Toledo Moura 

17595 Dalton Carcli ll o Macedo FGS GPI 18169 Julio Ccsar de Abre u 

17595 Dalton Cardi llo Macedo FGS GP1 1748 1 Marce le Carvalho Diniz 

4049 Hi ldemar Rodrigues Falcão Júnior FCJ S GTI 17659 .l uli ana Abreu de Almeida Amorim 

2846 José Avelino do Carmo FGS GMP 18223 Denise Correia Fernandes 

3931 Miriam Gont ijo Guimarães Nogueira FGS GPE 11857 Ana Caro li na Caldeira de Mend onça 

393 1 Miriam Gontijo Guimarães Nogueira FGS GPE 18646 Dayana Alves Guimarães 

393 1 Miriam Gont ijo Guimarães Nogueira I·GS Gl' l 5327 Fúbio José Marchcsini Fonseca 

11 969 Paola Costa Cruz Marques rG S SG M 1980 Yera Lucia Cialdrett i dos Santos 

INÍCIO T ÉRMINO 

9/ 1/1 5 23/1 /15 

30/ 12/14 8/1/15 

24/11/14 30/ 11 /1 4 

15/12/14 8/1/15 

19/1 /1 5 23/1/1 5 

911115 16/1 115 

1"/1 2/14 5/1 2/14 

4/ 11/14 24/1 1/14 

19/ 1/ 15 23/l 11 5 

12/l/15 16/ 1/15 

511 /15 9/1/1 5 

51\115 23/1/15 
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ERRATA 
Na página 3 do Boletim da Secretaria de 9/12114, na publicação de homolo-

gação de processos de estabil ização pela CAP, 

onde se lê "matrícula 20121/9, nome Manuel Jorge Maciel Tavares de Sou-
za", 

leia-se "matrícula 20122/7, nome Manuel Jorge Maciel Tavares de Souza" . 

BENEFÍCIOS E AFASTAMENTOS 
DE SERVIDORES 

Férias-m·êmio 

Ana Carolina Caldeira de Men-
donça - Matr. 11857/5 - no período 
de 15 a 23 de dezembro de 20 14. 
Angélica Nascimento Machado 
Chaves - Matr. 17385/ 1 - no perío-
do de 15 a 23 de dezembro de 20 14. 
Cintia de Campos Mendes - Matr. 
18198/6 - no período de 15 a 19 de 
dezembro de 20 14. 
Elcio Adelino da Cruz - Matr. 
5463/ I - no período de 3 a 12 de de-
zembro de 20 14. 
Hildemar Rodrigues Falcão Júnior 
- Matr. 4049/5 - no período de I o a 
5 de dezembro de 20 14. 
José Neves de Siqueira Junior -
Matr. 23 li /6 - no período de I I a 
30 de dezembro de 20 14. 
Maria Aparecida de Paula - Matr. 
5270/ 1 - no período de 25 de no-
vembro a 5 de dezembro de 20 14. 
Maria de Fátima Gama Massara 
- Matr. 5555/7 - no período de 15 a 
19 de dezembro de 2014. 
Roberto Elísio de Castro Silva Fi-
lho - Matr. 5502/6 - no período de 

I 

Vai protocolar 
uma proposição? 

Antes de imprimir, envie o 
arquivo por e-mail. 

I o a 5 de dezembro de 2014. 
Romildo Alves de Oliveira - Matr. 
17602/8 - no período de 2 a 6 de de-
zembro de 2014. 
Terezinha de Fátima Cama rota Mos-
cardini Naves - Matr. 2696/4 - no pe-
ríodo de li a 30 de dezembro de 2014. 

Licença-luto 

Antonio Carlos Vieira Magalhães 
- Matr. 556 1 I I - no período de 12 a 
16 de novembro de 2014. 
Júlio Maria Sabino - Matr. 3340/5 
- no período de 30 de novembro a 7 
de dezembro de 2014. 

Licença para 
tratamento de saúde 

Samara dos Reis Archan.io - Matr. 
20486/2 - no dia 2 de dezembro de 
2014. 

' 

Licença por motivo de 
doença em pessoa da família 

Delvis Antonio de Oliveira - Matr. 
5342/2 - no dia I 0 de dezembro de 
2014. 

O formato eletrônico agiliza a 
elaboração do Diário do Legislativo, 

reduz erros e evita o retrabalho. 
Envie o arquivo em Writer 

ou Word para a Gerência de 
Revisão e Publicação pelo e-mail 

publicacao@almg.gov.br. 

15 de dezembro de 2014 
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ANEXO 5 

de fotos I 
Ajude-nos a reconstruir a ~ 1 

história da Assembleia de Minas. ~ 
' 

.1 

A Assembleia de Minas possui um banco de fotos antigas 1 

onde nem todas as pessoas estão identificadas. Acesse 
o portal www.almg.gov.br e, se você identificar alguma 1 

pessoa ou o evento em alguma fotografia, envie um e-ma i/ l 
ou post pelo Facebook ou Twitter da ALMG. j 

Sua ajuda é essencial na recontrução dessa história, 1 

1 gdi@almg.gov.br ~ assembleiademinas l: @.assembleiamg ASSEMBLEIA 
DE MINAS 
Poder e Voz do Cidadão 



Notícias ANEXO 7 LJ 

09/02/201 5- Publicado no Bolet im : 1444 
Personagens de fotos históricas da ALMG são 
identificados 
Dois meses depo is de lançada, a campa nha 
da Assembleia para identif icação de fotos 
antigas, por meio de um grupo no Facebook, 
j á rende os prime iros resultados. As imagens 
- ma is de 130 mil - estão no acervo da 
Gerência-Geral de Documentação e 
I nformação (GDI) e, em mu itos casos, não 
trazem informações sobre as situações ou as 
pessoas fotografadas. Elas estão sendo 
publicadas no Fa cebook aos poucos, em 
pequenos álbuns. Até agora, 20 imagens 
foram disponibili za das e j á resultaram na 
ident ifi cação de 30 pessoa s. Outras oito 
foram reconhec idas e estão em fase de 
confirmação da ident idade. Também fora m 
identif icados um evento e um local 
fotografado. 

Ajude-nos a reconstruir a 
história da Assembleia de Minas. 

Vinte imagens j á foram disponibilizadas no 
grupo do Facebook e j á resultaram na 
ident ificação de 30 pessoas 

Confira mais fotos 

A campanha tem mobil izado, sobretudo , servidores e ex-servidores da Casa , além de 
deputados e ex -deputados. "São pessoas que têm dedicado parte de seu tempo a aj udar a 
Assembleia na tarefa de preservar e contar sua históri a", ressa lta Márcia Milton Vianna, 
gerente de Memóri a Inst ituciona l da GDI. As fotog rafias , segundo ela, trazem diferentes 
personagens, principalmente políticos e ex-servidores, em épocas e eventos distintos. São 
negativos de ce luloide e de vid ro, slides, provas e fotos em papel. Há indícios de que a 
maior parte tenha sido prod uzida entre os anos de 1975 e 1999. 

Esse material permaneceu, por muito tempo, no antigo laboratório de fotografia da Casa, 
mas em 2010 foi transferido para a GDI. Desde então, o setor vem trabalhando para 
organiza r e armazenar os documentos em condições adequadas. Márcia ressa lta que esse 
patrimônio é importa nte também pa ra atendimento a pesquisas intern as e externas . 

Facebook - A identifi cação das fotos está sendo feita pelo grupo Fotos Históricas da 
Assembleia de Minas, no qual estão sendo postadas as fotos digita lizadas. Até o momento, 
o grupo tem 80 parti cipantes e está aberto à adesão de pessoas que possa m aj udar no 
trabalho, como servidores e ex-servidores da Casa . A solicitação pode ser feita pelo próprio 
Facebook. 

Essa rede social fo i esco lhida, sobretudo, por permitir a troca de informações sobre as 
fotos, facili tando o trabalho colet ivo de identificação . O acervo também está disponíve l 
para consulta na Biblioteca . Quem quiser colaborar, mas preferir consultar as fotos 
impressas, pode agendar um horário pelo ramal 7674 . 

Saiba mais 

Ação para identificar fotos ma rca aniversá rio do Memorial 

Imprimir Enviar por e-mail I nformar erro 

Outras Notícias 
Publica do avu lso do Projeto de Lei 1.659/15 

Porta ria suspende at ividades da ALMG no dia 5 de junho 

Localize um servidor 

[.t i Apenas at ivos 

Digite matrícula ou nome. 

Dicas de Pesquisa 

Aniversariantes 

Escolha sua opção 

OU digite um nome 

1~1 Apenas ativos 

Fa le Com 

Selecione dest inatário* 

Seu Rama l* 

Mensagem * 



Samh Torres 

O secretário-geral da Mesa, Carlos Navarro,foi 
recondu~ido ao cmgo 

Atuação parlamentar ganha mais 
espaço na programação da TV 

Página 4 

Campanha no Facebook para 
identificar fotos antigas tem 

primeiros resultados- Página 5 

ANEXO 8 

9 de fevereiro de 20 15 

DA SECRETARIA ANO XXX - W 1.444 

Presidente Adalclever Lopes 
anuncia nova diretoria da ALMG 

O presidente da Assembleia, de-
putado Adalclever Lopes, anunciou, 
na semana passada, os nomes dos ser-
vidores que assumirão as diretorias da 
Casa. O novo diretor-geral será Cristia-
no Felix dos Santos Silva, atual titular 
da Diretoria de Infraestrutura (DIF). 
Eduardo Vieira Moreira, que respon-
de interinamente pela Diretoria-Geral, 
será o diretor de Processo Legislativo. 
A Diretoria de Comunicação Institu-
cional (DCI), que incorporará a Dire-
toria de Rádio e Televisão (DTV), será 
conduzida por Rodrigo Barreto de Lu-
cena. E a DIF terá como di retor o servi-
dor Luiz Fernando de Souza Cruz. 

A Assembleia terá, ainda, uma 
nova diretoria, a de Polícia Legislati-
va, a ser conduzida por Ricardo Bit-
tencourt Sardenberg, e a Secretaria-
-Geral Adj unta da Mesa, cujo titular 
ainda não fo i anunciado. Permane-
cem nos cargos: o diretor-geral ad-
junto, Evamar José dos Santos; o 

diretor de Finanças, Antoni nho Ro-
drigues Goulart; o de Planejamento 
e Coordenação, Alaôr Messias Mar-
ques Jr.; e o de Recursos Humanos, 
Theophilo Moreira Pinto Neto. 
Posses - O presidente reconduziu 
ao cargo o secretário-geral da Mesa, 
Carlos Navarro, e deu posse ao novo 
procurador-geral, Bruno de Almei-
da Oliveira. O diretor-geral interino, 
Eduardo Vieira Moreira, deu posse à 
servidora Luíza Homen Oliveira como 
gerente-geral de Apoio às Comissões e 
ao servidor Marcelo de Almeida Silva 
como procurador-geral adjunto. 

A criação da Secretaria-Gera l 
Adjunta da Mesa e da Diretoria de 
Polícia Legislativa e a incorpora-
ção das atribuições da DTV pela 
DC I estão prev istas no Projeto de 
Reso lução 1, de 20 15, de autoria da 
Mesa. A proposição está tramitan-
do e ainda será votada em 2° turno 
no Plenário . 

Começa nesta semana capacitação 
para novos servidores de gabinetes 

A partir de hoj e (9), servidores 
dos gabinetes parlamentares par-
ticipam do Módu lo I do programa 
de capacitação desenvolvido pela 
Escola do Legislativo como parte 
das ações da Assembleia para re-
cepcionar os parlamentares da 18" 
Legislatura. O objetivo é fo rnecer 
informações sobre o funcionamen-
to da ALMG e sobre os serviços de 
administração, infraestrutura, tec-

nologia e comunicação oferecidos 
aos gabinetes . 

A palestra Os cenários do Le-
gislativo mineiro, que será ministra-
da na Escola hoj e (9), das 9 às 1 O 
horas, pelo diretor de Planejamento 
e Coordenação, Alaôr Messias , abre 
a programação. Ele vai apresentar 
as principa is diretrizes e prioridades 
estratégicas da Assembleia. 
Leia mais na página 3. 
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Divulg<1 çào 

Precisar não precisa será exibida na Galeria de 
!I r/e até 27 de fe vereiro 

9 de fevereiro de 2015 

Exposição aborda contraste 
entre desperdício e escassez 

O público pode conferi r a par-
tir de hoje (9), na Galeri a de Arte, a 
exposição Precisar nâo precisa, do 
arti sta Lamounier Lucas. A mostra 
é composta por diversas obras que 
lidam com a oposição entre os uni-
versos do luxo e do consumidor po-
pular, da escassez e do desperdício, 
da cri se e da estabilidade. O objetivo 
do artista com a mostra é deslocar o 
públi co da zona de conforto do mero 

espectador e lançar uma crítica ao 
consumo de luxo e às questões re-
lativas aos valores de uso e de troca. 

A exposição vai até o dia 27 
deste mês e é dividida em seis par-
tes: " Manual prático de etiqueta à 
mesa"; "Pour mémoire", "La déca-
dence sans elégance"; "Perles aux 
cochons"; " Pamonha, pamonha, pa-
monha"; e "A rigor". O horário de 
v isitação é das 8 às 18 horas. 

Publicado edital para seleção 
artística do Segunda Musical 

Começa hoje (9) e vai até o 
dia 27 deste mês o prazo de inscri-
ção para o processo seletivo de 20 15 
para o programa Segunda Musical. O 
edital já está publicado no Portal da 
Assembleia, e poderão participar no 
máximo 60 candidatos, obedecendo 
ao critério da ordem de inscrição. 

Os interessados devem enviar 
para o e-mail segunda. musica l@ 
almg.gov.br currículo, cópia da car-
teira de identidade escaneada; dados 
pessoais (nome, idade, endereço, 
telefone, e-mail); nome do conjunto 
e fo rmação, no caso de gru po; e es-
pecificação da(s) peça(s) a ser(em) 
executada(s) no exame de seleção. 

A data e o horário da prova de 
cada inscrito serão publicados no 
Portal daAssembleia, a parti r do di a 
11 de março. As provas serão nos 
dias 14 e 15 de março, das 9 às 12 
horas e das 14 às 17 horas, no Teatro 
da Assembleia. Os selecionados se-
rão anunciados no dia 27 de março. 
Programa - O Segunda Musical 
oferece recitais de música erudita 
no Teatro, todas as segundas-feiras, 
às 20 horas. Os espetáculos são ve i-
culados na TV Assembleia, às sex-
tas-feiras , às 20 horas, com repri ses 
no sábado, às 23 h30, no domingo, 
às 15 horas, e na segunda-feira, à 
I hora da manhã. 

Novos servidores de gabinete podem 
se inscrever para visitas orientadas 

Estão abertas a partir de hoje (9) 
as inscrições para os novos servido-
res de gabinetes pa1ticiparem de uma 
visita orientada à Assembleia. Serão 
oferecidas 100 vagas, divididas em 
duas turmas: uma no dia 25 de feve-
reiro, das 14 às 16 horas, e outra no 
dia 4 de março, das 9 às 11 horas . 

A programação inclui uma pa-
lestra dialogada sobre democracia, 
organização do Estado e Poder Le-
gislativo, que abordará os principais 
conceitos ligados a essa temáti ca, e 
uma visita técnica aos espaços da 

Casa, incluindo o Memorial da As-
sembleia, com ênfase no processo 
legislativo. 

Os interessados deverão enviar 
e-mail para escola.eventos@almg. 
gov. br, info rmando número de ma-
trícula, nome compl eto, gabinete e 
dia de preferência da visita. 

No dia da atividade, os inscri-
tos deverão se reunir no Hall das 
Bandeiras, no horári o previsto, de 
onde serão conduzidos pelos moni-
tores do Programa de Educação para 
C idadan ia, da Escola do Legislativo. 
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Confira as atividades 
do Módulo I desta 
semana: 
Palestra - Os cenários do 
Legislativo mineiro 

Hoje (9), das 9 às 1 O horas 

Local: Escola do Legislativo 

Encontro - Verbas 
indenizatórias 

Turma 1 
Hoje (9), das 9 à s 12 horas 

Turma 2 
Hoje (9), das 14 às 17 horas 

Turma 3 
Amanhã ( 1 0), das 9 às 12 horas 

Turma 4 
Amanhã (1 0), das 14 às 17 horas 

Local: Sala do Conselho/ 
Diretoria-Geral (Palácio da 
Inconfidência) 

Encontro - Recursos de 
informática 

Turma 1 
Hoje (9), das 1 Oh 15 às 12h 15 

Turma 2 
Hoje (9), das 15 às 17 horas 

Turma 3 
Amanhã (1 0), das 9 às 11 horas 

Turma 4 
Amanhã (1 0), das 15 às 17 horas 

Local: Escola do Legislativo 

Oficina I - Procedimentos 
administrativos da Diretoria 
de Recursos Humanos 

Turma 1 
Quinta-feira ( 12), das 9 às 11 
horas 

Turma 2 
Quinta-feira ( 12) , das 17 às 19 
horas 

Oficina 11- Procedimentos 
administrativos da Diretoria 
de Recursos Humanos 

Turma 1 
Sexta-feira (13), das 9 às 11 horas 

Turma 2 
Quinta-feira ( 12), das 17 às 19 
horas 

Local: Escola do Legislativo 
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Capacitação para gabinetes terá 
dois encontros nesta semana 
Continuação da capa 

Hoje (9) e amanhã ( 1 O) serão 
realizados ainda dois encontros: 
Verbas indenizatórias, oferecido 
pela Diretori a-Geral Adjunta e pela 
Diretoria de Finanças, e Recursos 
de informática disponibilizados aos 
gabinetes, a cargo da Gerência-Ge-
ral de Tecnologia da Informação. 

O primeiro encontro, anterior-
mente previsto para a semana passada, 
foi remarcado para esta semana para 
atender também os gabinetes dos par-
lamentares suplentes, que tomaram 
posse na última quarta-feira ( 4). Ele vai 
abordar utilização das verbas indeniza-
tórias, orçamento e prestação de contas. 

Já o segundo encontro preten-

de familiarizar os servidores com 
os programas e sistemas de infor-
máti ca usados nos gabinetes . 

Estão previstas quatro turmas 
para cada encontro, com horários pela 
manhã e pela tarde, de forma a facilitar 
a pm1icipação do maior número possí-
vel de alunos. Todas as atividades serão 
realizadas na Escola do Legislativo. 
Curso a distância - O curso Es-
trutura e Funcionamento da ALMG 
está disponível de hoj e (9) a 30 
de junho, na plataforma de ensi-
no e aprendi zagem da Assembleia: 
ead.almg.gov.br. As inscrições po-
dem ser feitas no próprio site, e o 
serv idor faz o curso de acordo com 
sua disponibilidade de horári o. 

Oficinas de RH compõem a programação 
O Programa de Capacitação 

de Serv idores dos Gabinetes Parla-
mentares oferece tam bém, nos pró-
ximos dias 12 e 13, duas oficinas 
sobre proced imentos admini strati -
vos da Diretoria de Recursos Hu-
manos . O conteúdo é vo ltado para 
chefes de gabinetes e servidores 
responsáveis pela gestão de recu r-
sos humanos ou apoio admini stra-
tivo. Cada oficina tem duas turmas: 
das 9 às li horas e das 17 às 19 
horas, sempre na Escola . 

A primeira oficina vai apresen-
tar: os aspectos gerais do sistema 

para nomeação e exoneração de ser-
vidores de gabinetes; as exigências 
e os procedimentos para contratação 
de estagiários; e o Sistema Informa-
tizado de Marcação de Férias Regu-
lamentares . Já a segunda vai abordar: 
os benefícios do servidor de recruta-
mento amplo, como as assistências 
médica e odontológica; a Central de 
Atendimento e Orientação de Pes-
soal (Caop); a intranet; o manual do 
servidor; e o Sistema Informatizado 
de Apuração de Frequência. Mais 
informações no ramal 3400 ou pelo 
e-mail escola@almg.gov.br. 

Inscrições para Módulo I continuam abertas 
As inscrições para as atividades 

do Módulo I continuam abertas. Os 
participantes indicados pelos titu lares 
ou chefes de gabinetes para participar 
deverão efetuar a inscrição por meio 
do formulário eletrônico disponível 
na intranet (Solicitações/Inscrições na 
Escola/Gabinete Parlamentar). 

Em caso de dificuldade de aces-
so ao formulário, a inscrição poderá 
ser te ita pelo e-mail escola.eventos@ 

almg.gov.br, informando-se título da 
atividade, turma, nome, matrícula e 
gabinete de origem. 

As inscrições para as atividades 
do Módulo 11 , que serão oferecidas 
em março, estarão abertas a partir do 
dia 23 de fevereiro. 

A programação completa dos 
dois módulos pode ser conferida na 
intranet (Orientação ao Servidor/Ga-
binetes). 
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O Assemblcia Notícia, que substituirá o Repórter 
Asscmbleia, tem três edições diárisas ao vivo 

9 de fevereiro de 2015 

Novo programa da TV Assembleia 
mescla entrevistas com notícias 

A TV Assembleia lançou, este 
mês, o Assembleia Notícia, que subs-
tituiu o antigo noticiário, o Repórter 
Assembleia. A nova atração incorporou 
entrevistas com parlamentares, que já 

eram realizadas por meio do 
Visão Parlamentar, e levou 
a apresentação das notícias 
para o espaço mais nobre da 
Casa, o Plenário. 

Além disso, foi tri-
plicado o tempo de exibi-
ção: enquanto o Repórter 
Assembleia contava com 
meia hora diária, a partir 
das 19h30, o Assembleia 

Notícia vai ao ar em três edições ao 
vivo, de 15 a 30 minutos, sempre às 
9 horas, às 13h45 e às 19 horas. 

O novo programa é o primeiro 
resu ltado de um seminário realizado 
pela TV Assembleia em setembro 
de 2014. No encontro, os servidores 
da Rádio e da TV foram ouvidos so-
bre um desafio que se apresentava: 
como manter e ampliar a qualidade 
da programação oferecida ao públi-
co e melhorar as condições de tra-
balho da equipe diante de um ritmo 
cada vez mais intenso da atividade 
parlamentar. Entre as opções, foi 
considerada até mesmo a extinção 
de alguns produtos. 

Foram três dias de debate, com 

centenas de propostas apresentadas, 
que, desde então, vêm sendo analisadas 
e consolidadas por um grupo executi-
vo. A equipe concluiu que não havia 
programas descatiáveis e que um dos 
principais objetivos deveria ser valo-
rizar o processo legislativo e dar mais 
visibilidade ao trabalho parlamentar. 

Dessa orientação surgiu o Assem-
blefa Notícia, que procura retratar o Le-
gislativo por meio de outros recursos, 
além das reportagens produzidas pelas 
equipes jornalísticas. A incorporação 
das entTevistas, ao mesmo tempo que 
oferece mais opotiunidades para que 
os deputados comentem projetos em 
tramitação e atividades parlamentares, 
também permite que algumas equipes 
jornalísticas, antes vinculadas ao noti-
ciário, dediquem-se a outros produtos 
da TV Assembleia. 

As novas propostas continuam 
em análise e já há outras modifica-
ções em andamento. Algumas das 
demandas foram incluídas no plane-
jamento setorial, elaborado em no-
vembro de 2014, e aguardam parecer 
da direção da Casa. É o caso da aqui-
sição de equipamentos para moder-
nização e ampliação do parque tec-
nológico da TV e da Rádio. Um dos 
indicadores de desempenho setorial , 
que trata da cobertura institucional, 
também foi reformulado. 

Programação terá outras novidades 
A TV Assembleia vai produzir 

dois documentários jornalísticos até 
o final do ano, por meio do programa 
Narrativas. Ele incorpora à rotina da 
TV Assembleia uma iniciativa pon-
tual premiada em 2014: o documen-
tário Na lei ou na marra: 1964, um 
combate antes do golpe. O programa 
venceu o 36° Prêmio Vladimir Her-
zog de Anistia e Direitos Humanos, 
na categoria documentário de TV. 

O programa Sala de impren-
sa, em que diversos jornalistas 
sabatinam uma autoridade ou um 

especialista, também será reformu-
lado. Ele se ded icará a analisar a 
atuação do jornali smo, em casos e 
temas de maior repercussão na mí-
dia. Já o Assembleia Debate, que 
costumava enfrentar a concorrên-
cia do futebol nas noites de quarta-
-feira, passou a ser transmitido na 
quinta-feira, às 12 horas. 

Todos os demais produtos da 
TV Assembleia continuam no ar em 
2015, com o objetivo de consolidar o 
caráter público e educativo da progra-
mação oferecida à população mineira. 
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de fotos 
Ajud e-nos a reconstruir a 1 

história da Assembleia de Minas. 
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Personagens de fotos históricas 
da Assembleia são identificados 

Dois meses depois de lançada, a 
campanha da Assembleia para iden-
tificação de fotos anti gas, por meio 
de um grupo no Facebook, já rende 
os primeiros resul tados. As imagens 
- mais de 130 mil - estão no acervo 
da Gerência-Geral de Documentação 
e Informação (GOl) e, em muitos ca-
sos, não trazem informações sobre 
as situações ou as pessoas fotografa-
das. Elas estão sendo publicadas no 
Facebook aos poucos, em pequenos 
álbuns. Até agora, 20 imagens foram 
disponibilizadas e já resultaram na 
identificação de 30 pessoas. Outras 
oito foram reconhecidas e estão em 
fase de confirmação da identidade. 
Também foram identificados um 
evento e um local fotogratàdo. 

A campanha tem mobilizado, so-
bretudo, servidores e ex-servidores da 
Casa, além de deputados e ex-deputa-
dos. "São pessoas que têm dedicado 
parte de seu tempo a ajudar a Assem-
bleia na tarefa de preservar e contar sua 
história", ressalta Márcia Milton Vian-
na, gerente de Memória Institucional 
da GOl. As fotografias, segundo ela, 
trazem diferentes personagens, princi-
palmente políticos e ex-servidores, em 
épocas e eventos distintos. São negati-
vos de celuloide e de vidro, slides, pro-

FUNDHAB 

vas e fotos em papel. Há indícios de 
que a maior parte tenha sido produzida 
entre os anos de 1975 e 1999. 

Esse material permaneceu, por 
muito tempo, no antigo laboratório 
de fotografia da Casa, mas em 20 I O 
foi transferido para a GOl. Desde 
então, o setor vem trabalhando para 
organizar e armazenar os documen-
tos em condições adequadas. Márci a 
ressalta que esse patrimônio é im-
portante também para atendimento a 
pesquisas internas e externas. 
Facebook - A identii1cação das fo-
tos está sendo feita pelo grupo Fotos 
Históricas da Assembleia de Minas, 
no qual estão sendo postadas as fotos 
digitalizadas. Até o momento, o gru-
po tem 80 participantes e está aberto à 
adesão de pessoas que possam ajudar 
no trabalho, como servidores e ex-ser-
vidores da Casa. A solicitação pode 
ser feita pelo próprio Facebook. 

Essa rede social foi escolhida, 
sobretudo, por permitir a troca de in-
formações sobre as fotos , facilitando 
o trabalho coletivo de identificação. 
O acervo também está disponível 
para consulta na Biblioteca. Quem 
quiser colaborar, mas preferir consul-
tar as fotos impressas, pode agendar 
um horário pelo ramal 7674. 

A Gerência-Gera l de Administração de Pessoal , considerando o di sposto na Lei n° 14.646, de 24/6/2003, e nas Delibera-
ções da Mesa n°' 1. 562, de 5/8/ 1998, 2.324, de 20/ 11 /2002, e 2.379, de 10/10/2006, decide: 

Deferir as inscri ções no Fundhab da serv idora a seguir indi cada, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para apresentar a 
documentação necessári a à li beração de seu empréstimo habitacional. 

ORDEM I 
I I 

Inscrição - 22/1/2015 a 3/2/2015 
NOME I MATR. I TIPO 

Cristiane Alves de Souza Campos I 17426/2 I I" empréstimo 

BENEFÍCIOS E AFASTAMENTOS 
DE SERVIDORES 

Fél"ias-prêmio Cristiane Marça l dos Santos 

Anderson Fortes de Almeida M~ntins - Matr. 1878 1/0 - no 
Matr. 7495/0 - no período de 9 a 13 período de 9 a 13 de fevereiro de 
de fevereiro de 20 15. 20 15. 
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Fernando Luiz de Barros Bueno -
Matr. 2950/5 - no período de 2 a 13 de 
fevereiro de 20 15. 
Juliana Cotta Duarte - Matr. 17633/8 
-no período de 9 a 13 de fevereiro de 
2015 . 
Laertes Junqueira - Matr. 7535/3 - no 
período de 9 a 13 de fevereiro de 20 15. 
Lucia Helena de Melo - Matr. 3990/0 
- no período de 27 a 31 de janeiro de 
2015. 
Luciane Cassetti Ornellas Franklin 
- Matr. 5269/8 - no período de 2 a 6 de 
fevereiro de 20 15. 
Maria de Fátima Gama Mass~wa -
Matr. 5555/7 - no período de 9 a 13 de 
fevereiro de 20 15. 
Raissa Rosanna Mendes - Matr. 
3988/8 - nos períodos de 2 a 6 e de 9 a 
13 de feverei ro de 20 15. 
Raquel Mansur de Godoy - Matr. 
11980/6 - nos períodos de 26 a 30 de 
janeiro e de 2 a 13 de fevereiro de 20 15. 

Licenca-luto 

Creusa Maria Ramos Vieira -
Matr. 56 14/6 - no período de 18 a 
25 de janeiro de 20 15. 

Licença para 
tratamento de saÍide 

Ana Carolina Utsch Terra - Matr. 
I 0530/9 - no dia 30 de janeiro de 20 15. 
Ana Luz Ledic - Matr. 18643/0 - no 
dia 30 de janeiro de 20 15. 
Cesar Plotz Frois - Matr. 11 856/7 -
no dia 27 de janeiro de 20 15. 
Cristiane Coelho Campos - Matr. 
18232/0 - no período de 23 de janei ro 
a 6 de fevereiro de 20 15. 
Eliana Pacelli Alves - Matr. 5256/6 -
no período de I o a 20 de feverei ro de 
20 15. 
Elisabeth Ferreira da Silva Firmino 
- Matr. 534 1/4 - nos dias 29 e 30 de 
janeiro de 20 15. 
Emilia Carolina Pires Mari Lopes -
Matr. 20060/3 - no dia 26 de janeiro 
de 20 15. 
FMima Sério Silva - Matr. 3547/5 -
no dia 2 de fevere iro de 20 15. 
Fernando Cesar de Affonseca -
Matr. 11 898/2 - no dia 28 de janeiro 
de20 15. 

Gélia de Fátima Leite - Matr. 5 165/9 
- no período de 19 de janeiro a 13 de 
fevere iro de 20 15. 
Harmonia Silva Nicolino - Matr. 
18124/2- no dia 2 de fevereiro de 2015. 
Haroldo Dartagnan de Carvalho -
Matr. 2402/3 - no dia 27 de janeiro 
de 20 15. 
Leom1rdo Bergson Castro Sanches 
- Matr. 3359/6 - nos dias 26 e 27 de 
janeiro de 20 15. 
Magda de Oliveira Braga - Matr. 
5195/0 - no dia 29 de janeiro de 20 15. 
Maria Elizabeth André de Banos -
Matr. 2723/5 - no dia 26 de janeiro de 
20 15. 
Marta Alice Gomes Campos - Matr. 
19659/2- no dia 26 de janeiro de 20 15. 
Nathalia Furtado Bini Dutra de 
Moraes - Matr. 17382/7 - no período 
de 6 a 15 de fevereiro de 20 15. 
Paulo Cesar Botelho - Matr. 2530/5 
- no período de 2 1 a 23 de janei ro de 
20 15. 
Samuel Vieira de Castro Junior -
Matr. 17673/7 - no período de 27 de 
janeiro a 25 de fevereiro de 20 15. 
Vanessa Cristine Souza Carvalho -
Matr. 18 146/3 - no dia 23 de janeiro 
de20 15. 
V era Lucia de Freitas - Matr. 2455/4 
- nos dias 26 e 27 de janeiro de 20 15. 
Warley Nery Xavier - Matr. 5863/7 
- no dia 20 de janeiro de 2015. 
Welder Antônio Silva - Matr. 17393/2 
- no dia 26 de janeiro de 20 15. 

Licença voa· motivo de 
doença em pessoa da família 

JÍIIio Cadaval Bedê - Matr. 12095/2 
- no dia 27 de janeiro de 20 15. 
Roberta Vieira de Castt·o - Matr. 
14908/0 - no dia 29 de janeiro de 20 15. 

Licença-maternidade 

Samara dos Reis Archanjo - Matr. 
20486/2 - no período de 19 de janei-
ro a 18 de maio de 20 15. 

P.-orroeacão da 
licenca-matern idade 

Samara dos Reis Archanjo - Matr. 
20486/2 - no período de 19 de maio 
a 17deju lhode20 15. 
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Notícias 

30/03/2015 - • 
Mutirão garante identificaçao de fotos ant1gas no 
Facebook 
A identificação de fotos antigas da 
Assembleia, por meio de um grupo no 
Facebook, deixou de ser apenas uma 
atividade de reconhecimento e denominação 
dos personagens fotografados. Serv idores e 
parlamentares, da ativa e aposentados, estão 
reconstruindo, de forma coletiva, parte da 
história da casa. Num uso livre do ditado 
popular, há imagens que têm rendido mu itas 
palavras, muita discussão . E o grupo ainda se 
diverte co m o quebra-cabeças que a atividade 
propõe. No momento, o desafio é reconhecer 
um homem de olhos claros cuja foto já foi 
postada duas vezes, sem a devida 
identificação . Quem sa be você não o 
reconhece? 

Willian Dias 

Acervo tem mais de 130 mil fotos e pode 
ser consultado também na Biblioteca 

Confira mais fotos 

Ca io Borelli, servidor da Gerência-Geral de Consultoria Temática, é apontado co mo um dos 
membros mais ativos do grupo e já ajudou a reconhecer muita gente. " Estou curtindo 
muito fazer isso", garante. Nos 36 anos de trabalho na Assembleia, ele passou por várias 
áreas e tem " reencontrado" pessoas nesse trabalho de identificar fotos. " Estou fazendo um 
backup da minha vida", brinca . Caio reforça que há uma história a ser contada por trás de 
cada uma das mais de 130 mil fotos do acervo sem identificação . 

Entrevista na Sa la de Imprensa, no provável 
contexto da eleição de Tancredo Neves à 
presidência, reúne Ulysses Guimarães, ACM 
e Pimenta da Veiga (clique na foto para 
ampliar) 

Ele destaca a construção co letiva que tem 
sido feita e garante que um detalhe 
observado por algum membro do grupo 
pode ser determinante para a 
identificação de uma pessoa ou de um 
evento. Uma das fotos mais marcantes 
para o consultor reúne Ulysses 
Guimarães, Antônio Carlos Magalhães e 
Pimenta da Veiga, durante uma entrevista 
na Sa la de Imprensa. "A presença de 
Ulysses e ACM juntos pressupõe a aliança 
para a eleição de Tancredo Neves à 
presidência, mediante esforço conjunto do 
PMDB e do PFL, dissidentes do PDS", 
comentou Caio no post . 

Alguns repórteres presentes na Sala de 
Imprensa também foram identificados, 
tendo restado, então, dois personagens 
desconhecidos. "Posso visualizar ele 
falando, mas não me lembro do nome. 
Está terrível!", lamenta Caio, referind o-se 
ao senhor de gravata, sentado (veja foto). 

Familiares e conhecidos ajudam na identificação 

Cristiane Pereira, gerente-geral de Imprensa e Divulgação, também integra a lista de 
servidores frequentes no grupo de identificação de fotos. "Eu fico empolgada quando 
reconheço alguém. São personagens da cena política que passaram pela Assembleia!", 
justifica. Ela recorre a livros e arquivos da Casa para conferir as dicas que surgem nos 
posts, mas, assim como outros membros do grupo, tem também seus " informantes" 
externos. 

Cristiane é filha do servidor aposentado e ex-deputado Gera ldo Pereira Sobrinho, que 
também fo i vereador antes dos mandatos na Assembleia, entre os anos 70 e 80. Mas sua 
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Clóvis Sa lgado foi identificado ?ela mãe da 
servidora Cristiane Pere1ra ( cltque na foto 
para ampliar) 

fonte é a mãe, Ana Lúcia. "Ela acompanha 
a política desde os anos 50 e tem uma 
memória prodigiosa", aponta . O 
ex-governador Clóvis Sa lgado, que hoje 
brilha na capa do grupo no Facebook, foi 
identificado por dona Ana Lúcia. "Este é 
um projeto importante porque recupera 
informações de reg istros do cotidiano da 
Assembleia . Temos a oportunidade de, ao 
trocar ideias, lembrar os dados 
históricos", completa Cristiane. 

Outros ex-deputados, no entanto, estão 
sendo acionados no Instituto de 
Previdência do Leg islativo (Iplemg), onde 

trabalham Efigênia Damasceno e Maria Luísa Pena Borges, membros do grupo. As duas 
estão pensando, inclusive, em imprimir algumas fotos, para faci li tar a conferência dos 
ex-parlamentares, que se reúnem diariamente na sede do Iplemg, mas fi ca m longe dos 
computadores. "Se meu pai, Leão Borges (ex-deputado), fosse vivo, saberia de tudo. Ele 
tinha uma memória boa", garante Maria Luísa. 

Efigênia admite que não conhece os recursos do Facebook e que sua inclusão na rede foi 
obra de sua fi lha. Ainda assim, com a ajuda do ex-deputado Hélio Resende, ela tem 
contribuído com a identificação das fotos . "Dr. Hélio veio aqui na sala e ficou um tempo 
olhando as fotos. Dr. João Navarro também", salienta Efigênia . 

Enquanto ela fa la da rotina, Hélio Resende, deputado entre os anos de 1979 e 1986, chega 
ao Iplemg e, do alto de seus 87 anos, argumenta que algumas fotos são "do tempo do 
zagaia", antigas demais para serem identificadas. De fato, o acervo tem imagens da 
década de 40! 

Enigma mobiliza participantes do grupo 

Mesmo não parecendo tão antiga, uma foto em especial tem desafiado a memória dos 
membros do grupo. O homem de olhos claros lembra o mito da "esfinge", que desafiava as 
pessoas a decifrá-la . O ex-deputado Hélio Resende olha a imagem na tela do computador, 
vira o rosto para enxergar algum detalhe e dispara: "tá dando um nó na cuca". Caio Borelli 
também observa que o personagem tem uma fisionom ia marcante . "O caso é complicado, 
mas a gente vai reso lver", garante. 

Identidade desse personagem permanece 
um mistério (clique na foto para ampliar) 

O ex-servidor Antônio Faria Jr., 
aposentado há 16 anos, tem certeza de 
que o homem de rosto enigmático é 
conhecido e sugere que ele tenha ocupado 
o cargo de secretário de Estado de 
Administração, o que está sendo checado 
pelas coordenadoras do grupo . Faria conta 
que passa horas, sobretudo à noite, 
fazendo pesquisas na internet para buscar 
informações que ajudem na identificação 
das fotos. "Logo que sou notificado de um 
post no grupo, confiro tudo . É um jogo, 
uma caça de gato e rato. E aposentado 
não tem muito o que fazer", brinca. 

Responsável por criar o serviço de 
fotografia da Assembleia, quando 
trabalhou na então Assessoria de 
Imprensa da Casa, o ex-servidor conta 
que essa atividade tem sido um flashback 
bom sobre aquele tempo. " Eu est ive 

presente em muitos daqueles momentos fotografados", garante. Ele cita as várias fotos de 
hasteamento de bandeiras, que integram um grupo das mais bem identificadas até agora . 
"Tínhamos hasteamento todos os dias. Foi uma ideia do então presidente João Ferraz, para 
aproximar a Assembleia das prefeituras", revela. 

Com atuação mais recente no grupo, mas não menos re levante, o serv idor Jorge Caixeta, 
da liderança da Minoria, propõe que a atividade de identificar as fotos antigas funcione 



Hasteamentos de bandeiras eram diários na 
ALMG, e as foto~ desse grupo estão sendo 
identificadas (cltque na foto para 
ampliar) 

Admin istradoras comemoram os resultados 

como uma interface entre passado e 
presente. "O que podemos apreender 
disso?", questiona. Ele cita algumas 
imagens curiosas, como a de Lat ife 
Hadad, esposa do então governador 
Franceli no Perei ra . " Fico me perguntando 
o que essa foto faz aqui. Ela não deveria 
estar no acervo do Executivo?", pondera . 

Outro momento marcante para Ca ixeta foi 
o evento em que foi concedida a cidadania 
honorária a Paiva Netto, presidente da 
Legião da Boa Vontade. "Foi uma 
apoteose na Assembleia. A praça parou 
com tanto ôn ibus que veio t razendo 
gente. A cidadania honorária era um 
acontecimento. Hoje, nem tanto", 
compara. 

o trabalho de posta r fotos e checar as dúvidas quanto à ident ificação dos personagens 
cabe à Gerência de Memória Institucional, da Gerência-Geral de Documentação e 
Informação (GDI). Valentina Somarriba e Fátima Camarota se alternam na tarefa e 
comemoram os resultados da iniciativa. "A campanha deu muito certo. As pessoas estão 
comparti lhando", ressalta Fátima, elogiando a disponibi lidade dos colegas. Para cada foto, 
segundo ela, é feita uma tabela em que constam a identificação e o nome dos participantes 
que fizeram a descoberta e daqueles que a confirmaram . " Dá para fazer um ranking, mas 
não é esse o objetivo", brinca . 

A rotina de postagens é tranqui la: são quatro fotos por semana, para não dificu ltar o 
processo de identifi cação. Mas a gestão é contínua. "Temos que dar retorno todo o tempo, 
para garantir a mobi lização. Se alguém diz que parece ser um deputado, conferimos em 
outros arquivos e logo respondemos", exempl ifica Va lentina. De acordo co m ela, há grupos 
de fotos que não resu ltam em nenhuma identificação, e outros em que são reconhecidas 
várias pessoas. 

Valentina nem mesmo tinha Facebook 
antes da campanha de identifi cação, mas 
reconhece que a rede social se aplica bem 
à atividade que está sendo desenvolvida . 
"O traba lho co let ivo é muito interessante. 
I sso nos permitiu, por exemplo, identifi ca r 
o loca l de uma foto e também o evento, 
mesmo sem sa ber quem são as pessoas 
fotografadas", cita, referindo-se a um 
almoço de líderes no antigo restaurante 
da Assembleia . Outra ação em equipe 
destacada pela administradora do grupo 
foi a ident ificação de um servidor já 
fa lecido, Francisco Apollnário, o Polí, que 

O segurança Polí no Plenarlo: trabalho era segurança do Plenário. 
co letivo para a identificação (clique na foto 
para ampliar) 

Facebook - A identificação das fotos está sendo feita pelo grupo Fotos Históricas da 
Assembleia de Minas, que está aberto à adesão de pessoas que possam ajudar no trabalho, 
como servidores e ex-servidores da Casa . A solicitação pode ser feita pelo próprio 
Facebook. O acervo também está disponível para consulta na Biblioteca . Quem quiser 
colaborar, mas preferir consultar as fotos impressas, pode agendar um horá rio pelo ramal 
7674. 

Saiba mais 

Personagens de fotos históricas da ALMG são identificados 

Ação para identificar fotos marca aniversário do Memoria l 

Imprimir Enviar por e-mail Informar erro 
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Caio DuíJio Oliveira Borelli Parece com ACM e 
ao lado dele, salvo engano, o Deputado 
Federal Mauro Benevides , do Ceará, que 
poderia ser o Pres idente da Câmara ou em 
razão do PMDB. A presença de Ul isses e ACM 
j untos pressupõe a aliança para a eleição de 
Tancredo à pres idência, que juntou o PMDB e o 
PFL, dissidentes do PDS. Pode ser isso, mas 
acho que o Pery, do gabinete do Bráulio Braz, 
tem condições de explicar melhor. 
:_ _·~e li'·,ar? lro :3 ~ J ~ E Curtir ró 1 

Cristiane Costa Pereira Depois desse q pra 
mim também é o .A.CM, está o Pimenta da 
Veiga, aparecendo só uma beiradinha do rosto. 
Com certeza é ele. Tem a data da foto? Ela 
ajudari a a entender o contexto e a saber se o 
Pimenta era deputado federal ou prefeito de 
BH. Se a foto fo ... Ver mais 
:_: ·= ? \ ~'. "'" ;~:·~'·-.:: t:_,:3: :c Curti r ró 1 

Cristiane Costa Pereira Mauro Benevides foi 
pres idente do Senado, e vice-pres idente da 
Constituinte. Parece ser ele, mas tenho 
dúvidas - o que vcs acham? Vej am: 

E S Cí·-2·: .; u ~l •: c 11 811l3íi ·:• .. . 
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de Fotos 
Você é convidado especial da Assembleia 
para a Semana Fotos e Memórias. 
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NOTÍCIAS 1J ANEXO 12 

12/06/2015 11 h44 

ALMG faz um convite ao resgate da memória da democracia 
Semana Fotos e Memórias, a partir desta segunda (15), terá café e exposição de fotos antigas 
em busca de identificação. 

Atividades buscam fomentar o resgate, a preservação e a divulgação da memória do 
Legislativo - Foto: Willian Dias 

t9J Álbum de fotos 

"Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o olvido contra o sem sentido apelo do Não. As 
coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas 
ficarão". O poema "Memória", de Carlos Drummond de Andrade, dá a dimensão da importância da 
preservação da memória, seja ela das pessoas ou das instituições. Pensando nisso, a Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), uma instituição centenária, realiza, a partir da próxima segunda-feira 
(15/6/15), a Semana Fotos e Memórias, com duas atividades que buscam fomentar o resgate, a 
preservação e a divulgação da memória do Legislativo. 

E memórias são o que não faltam à Assembleia de Minas. Basta dizer que a história do Legislativo mineiro 
começou ainda durante o Brasil Imperial, em 1835, com a instalação, em Minas Gerais, da Assembleia 
Legislativa Provincial, sediada em Ouro Preto, então capital do Estado, que se reunia no atual prédio da 
Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). Boa parte dessa história está sendo 
preservada por meio de iniciativas como o Memorial da Assembleia de Minas, um museu aberto à visitação 
pública no Palácio da Inconfidência, sede da ALMG. Aliás, o imóvel, sua arquitetura, mobiliário e 
principais peças de arte também são bens tombados como patrimônio histórico do povo mineiro. 

Mas há uma parcela da história da Assembleia que precisa ser contada. E, embora esteja sendo aos poucos 
resgatada , ainda depende da mobilização dos próprios cidadãos para vir à luz. Trata-se do acervo de fotos 
antigas da Assembleia, que reúne aproximadamente 135 mil imagens, a maioria delas ainda sem a 
completa identificação. A Semana Fotos e Memórias é portanto parte de um esforço da Assembleia de 
Minas para preencher essas lacunas. As primeiras vitórias têm sido conseguidas com a Campanha de 
Identificação de Fotos que vem sendo desenvolvida por meio de um grupo fechado no Facebook. 

A abertura da Semana Fotos e Memórias será às 16 horas desta segunda (15), com o Café com Memórias, 
uma roda de conversas sobre fatos importantes ocorridos no Legislativo e registrados nessas fotos. O café 
será realizado no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, com a presença do presidente da ALMG, 

15/06/2015 12 
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deputado Adalclever Lopes (PMDB) . A Semana Fotos e Memórias continua, a partir da terça-feira (16), com 
a Exposição de Identificação de Fotos, que ficará instalada no Hall Administrativo da Assembleia, até 
sexta-feira (19) e poderá ser visitada das 8h30 às 18h30. Os visitantes poderão visualizar as imagens 
impressas e ajudar na identificação das pessoas e das situações fotografadas. 

Imagens históricas em busca de palavras que as expliquem 

O Café com Memórias será mediado pelo jornalista Manoel Marcos Guimarães, ex-servidor da Assembleia 
de Minas, com a participação da historiadora Valentina Gomes Somarriba, servidora da Gerência de 
Memória Institucional da ALMG. Ambos são membros do grupo Fotos Históricas da Assembleia de Minas, do 
Facebook, e abordarão o contexto e os bastidores de algumas fotos já identificadas. Também participarão 
do bate-papo os servidores Caio Borelli e Jorge Caixeta, antigos funcionários que acompanharam fatos e 
bastidores da Assembleia de Minas enquanto, literalmente, a história estava sendo escrita. 

Segundo Manoel Guimarães, tanto esse bate-papo com a presença do presidente da ALMG quanto a 
exposição de fotos serão um convite a todos que gostam, se dedicam ou estudam a política, para ajudar 
no trabalho de identificação das fotos antigas. " No jornalismo temos uma expressão famosa que diz que 
uma imagem vale mais do que mil palavras. Mas isso nem sempre resolve tudo. Nós também precisamos de 
palavras para explicar as imagens, as fotografias. Por isso, a Assembleia está tentando identificar todas as 
fotos que possui em seu acervo, que são muitas" , afirmou. 

"Estou fazendo um backup da minha vida", compara Caio Borelli , servidor da Gerência-Geral de 
Consultoria Temática da ALMG , ao falar da oportunidade de ajudar na identificação das fotos . Nelas, ele 
pode se lembrar um pouco dos 36 anos de trabalho em várias áreas da Assembleia. Nesse trabalho tem, 
inclusive, até reencontrado antigos amigos e colegas. Segundo ele, o mais empolgante é que há uma 
história a ser contada por trás de cada uma das mais das milhares de fotos do acervo sem identificação. 

Uma das fotos mais marcantes para o consultor reúne Ulysses 
Guimarães, Antônio Carlos Magalhães e Pimenta da Veiga, 
durante uma entrevista na Sala de Imprensa da ALMG. "A 
presença de Ulysses e ACM juntos pressupõe a aliança para a 
eleição de Tancredo Neves à presidência, mediante esforço 
conjunto do PMDB e do PFL, dissidentes do PDS" , comenta 
Caio Borelli. Alguns repórteres presentes na Sala de Imprensa 
também foram identificados. 

Já para Jorge Caixeta, que trabalha na liderança da Minoria, a 
atividade de identificar as fotos antigas funciona como uma 
interface entre passado e presente. "O que podemos 
apreender disso?", questiona. 

Alguns registros remontam à década de 1940 

O acervo de fotos antigas da Assembleia traz diferentes 
personagens, principalmente políticos e ex-servidores, em 
épocas e eventos distintos. São negativos de celuloide e de 
vidro, slides, provas e fotos em papel. Há indícios de que a 
maior parte tenha sido produzida entre os anos de 1975 e 
1999, mas há alguns registros que remontam ainda à 1 a 

Legislatura , na década de 1940. 

Entrevista na Sala de Imprensa , no provável 
contexto da eleição de Tancredo Neves à 
presidência, reúne Ulysses Guimarães, ACM e 
Pimenta da Veiga - Foto : Acervo ALMG 

Esse material permaneceu, por muito tempo, no antigo laboratório de fotografia da ALMG , mas, em 2010, 
foi transferido para a Gerência-Geral de Documentação e Informação (GDI), setor responsável, entre 
outras funções, por coordenar as ações de gestão de informações e documentos para fins institucionais. 

15/06/20 15 12:4 
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Desde então, o setor vem trabalhando para organizar e armazenar os documentos em condições 
adequadas. O problema é que, em muitos casos, as fotos não trazem a identificação das situações ou das 
pessoas fotografadas. 

"Essas imagens contam uma parte da história da Casa, pois certamente são registros de reuniões e eventos 
dos quais participaram deputados e outras personalidades políticas, além de autoridades e servidores", 
ressalta Nilson Vidal Prata, gerente-geral da GDI. Esse cuidado com a história de nosso Estado também 
está presente em outras ações recentes da Assembleia de Minas, por exemplo, como a restauração e 
transposição do painel da artista plástica Yara Tupinambá para a Galeria de Arte, além de diversas 
publicações e exposições da Casa. 

Segundo Fátima Camarota, da Gerência de Memória Institucional, setor responsável por checar as dúvidas 
quanto à identificação dos personagens nas fotos antigas, a preservação desse patrimônio também é 
importante para atendimento a pesquisas internas e externas. E na Exposição de Identificação de Fotos, 
que começa na terça (16), algumas fotos inéditas até o momento, que não foram sequer compartilhadas 
pelo Facebook, serão exibidas. 

Hasteamentos de bandeiras eram diários na 
ALMG , e as fotos desse grupo estão sendo 
identificadas - Foto: Acervo ALMG 

"Apesar de por enquanto ser um grupo fechado, a 
participação de servidores da ativa e aposentados, deputados, 
ex-deputados, jornalistas e servidores da Casa de um modo 
geral tem nos surpreendido. O mais importante é que, além 
de identificar as fotos, estão sendo contextualizados os 
registros históricos que essas imagens representam", afirma 
Fátima Camarota. 

Digitalização - Na prática, a exposição é a primeira iniciativa 
externa para tentar identificar essas fotos, que podem dar 
origem a outras com o mesmo objetivo. As imagens antigas 
serão digitalizadas e passarão a fazer parte do banco público 
de fotografias , disponível para download na Sala de Imprensa 
do Portal da ALMG. 

O serviço já reúne quase 200 mil fotos, composto atualmente 
sobretudo com o registro fotojornalístico do dia a dia do 
processo legislativo nos últimos anos. Com isso, passado e 

presente vão se unir, garantindo que as futuras gerações também possam reviver a história e manter vivas 
as tradições democráticas do povo mineiro. 

Tópicos: Administração Pública , ALMG Cultural , Cultura 
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Notícias u 

15/06/2015- Pub li cado no Boletim: 1462 
Semana Fotos e Memórias começa nesta segunda-feira 
(15) 

A Assemb leia rea liza, a pa rt ir desta 
seg unda-feira (15) , a Semana Fotos e 
Memórias, com duas atividades que buscam 
fomenta r o resgate, a preservação e a 
divulgação da memória do Leg islativo. 

O evento é part e da Campanha de 
Ident if icação de Fotos, que vem sendo 
desenvolvida por meio de um grupo no 
Facebook, com o obj etivo de cata loga r um 
acervo ant igo da Casa. A abertura será às 16 
horas, com o Café com Memórias, uma roda 
de conversas sobre fatos importantes 
ocorridos no Legis lativo e reg istrados nessas 
fotos. 

Ace!Vo ALMG 

Café com Memórias va i discutir o contexto 
de algumas fotos identificadas via 
Facebook 

o café será rea li zado no Espaço Democrático José Apa recido de Olive ira, com a presença 
do pres idente Ada lclever Lopes. Med iados por um historiador e um jornalista, membros do 
grupo "Fotos históricas da Assembleia de Minas", do Facebook, abordarão o contexto ou os 
bastidores de algumas fotos já identif ica das. Imagens ai nda sem identi fi cação também 
serão expostas para incentiva r a pa rt icipação e promover o resgate de fatos histó ricos da 
ALMG. 

Imagens ficarão expostas no Hall 

A Sema na Fotos e Memórias continua, a partir de terça-feira {16), com a Exposição de 
Identif icação de Fotos, que fi ca rá insta lada no Hall Admin istrativo da Assembleia até esta 
sexta-feira {19) e poderá ser v isitada das 8h30 às 18h30. Serv idores e vis itantes terão a 
oportunidade de visual izar as imagens impressas e ajudar na identif icação das pessoas e 
das situações fotografadas . 

A Semana Fotos e Memórias é uma iniciativa da Gerência-Gera l de Documentação e 
Informação (GDI) , por meio da Gerência de Memóri a Instituciona l, e conta com o apoio de 
todos os setores da Diretoria de Comu nicação I nstit uciona l (DCI). "Essa é uma 
oportunidade de resgatar e de contar a história da Assemb leia com a aj uda dos servidores, 
dos pa rlamentares, enfim, de quem esteve envolv ido com os acontecimentos retratados", 
justif ica o t it ular da GDI , Nilson Prata. 

Identif icação - O grupo "Fotos históricas da Assembleia de Minas", no Facebook, está 
aberto à adesão de servidores e parlamentares, da ativa e aposentados, que possam 
ajudar no traba lho. A solicitação pode ser feita pela própria rede socia l. As fotos também 
estão disponíveis na Bib lioteca . Quem quiser colaborar, mas preferir consultar as fotos 
impressas, pode agendar um horário pelo rama l 7674. O acervo de fotos antigas da 
Assembleia tem aproximadamente 135 mil imagens. 
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Café com Memórias vai discutir o contexto ele 
algumas fotos identificadas via Facebook 
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Semana Fotos e Memórias começa 
hoje (15), com roda de conversas 

A Assembleia 
realiza, a pmtir de 
hoje ( 15), a Se-
mana Fotos e Me-
mórias, com duas 
a ti vi dades que 
buscam fomentar 
o resgate, a preser-
vação e a divulga-
ção da memória do 

f~ • Legislativo. 
/ - O evento é 

pa1te da Campanha 
de Identificação de 

Fotos, que vem sendo desenvolvida 
por meio de um grupo no Facebook, 
com o objetivo de catalogar um acer-
vo antigo da Casa. A abe1tura será às 

16 horas, com o Café com Memórias, 
uma roda de conversas sobre fatos 
impo1tantes ocorridos no Legislativo 
e registrados nessas fotos. 

O café será realizado no Espa-
ço Democrático .José Aparecido de 
Ol ivei ra, com a presença do pres i-
dente Adalclever Lopes. Mediados 
por um hi storiador e um jornalista, 
membros do grupo "Fotos históri-
cas da Assembleia de Minas", do 
Facebook, abordarão o contexto ou 
os bastidores de algumas fotos já 
identificadas. Imagens ainda sem 
identificação também serão expos-
tas para incentivar a participação e 
promover o resgate de fatos hi stó-
ricos da ALMG. 

Imagens ficarão expostas no Hall 
A Semana Fotos e Memórias 

continua, a partir de amanhã ( 16), 
com a Exposição de Identificação de 
Fotos, que ficará instalada no Hall 
Admin istrativo da Assembleia até 
esta sexta-feira ( 19) e poderá ser vi-
sitada das 8h30 às 18h30. Serv ido-
res e visitantes terão a oportunidade 
de visualizar as imagens impressas e 
aj udar na identificação das pessoas e 
das situações fotografadas. 

A Semana Fotos e Memórias é 
uma iniciativa da Gerência-Geral de 
Documentação e Informação (GOl), 
por meio da Gerência de Memória 
Institucional, e conta com o apoio 
de todos os setores da Diretoria de 
Comunicação Inst itucional (DC I). 
"Essa é uma oportunidade de resga-

tar e de contar a história da Assem-
bleia com a ajuda dos serv idores, 
dos parlamentares, enfim, de quem 
esteve envolvido com os aconteci-
mentos retratados", justifica o titular 
da GD I, Nilson Prata. 
Identificação - O grupo '·Fotos his-
tóricas da Assembleia de Minas", no 
Facebook, está aberto à adesão de 
servidores e parlamentares, da ativa e 
aposentados, que possam ajudar no tra-
balho. A solicitação pode ser feita pela 
própria rede social. As fotos também 
estão disponíveis na Biblioteca. Quem 
quiser colaborar, mas preferir consul-
tar as fotos impressas, pode agendar 
um horário pelo ramal 7674. O acer-
vo de fotos antigas da Assembleia tem 
aproximadamente 135 mil imagens. 
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Música sertaneja no Zás 

O Zás desta sexta-feira ( 19) , ao 
meio-dia, no Teatro, terá como 
atração os irmãos Jul io Cézar e 
Aldair, no show de música sertane ja 
Vou tocar pro frente. Fi lhos de mãe 
cantora e pai sanfoneiro, os irmãos 
vieram para Belo Horizonte e 
começaram a tocar em bares e casas 
notu rnas. Após 15 anos de carreira, 
a dupla já g ravou três CDs e um 
DVD . 

Conversas Musicais 

O Conversas Musicais de hoje (15) 
traz mais uma edição da pa lestra /gor 
Stravinsky, proferida pe lo maestro 
Guilherme Bragança na última 
seg unda -fe ira (8). As outras pa lestras 
foram adiadas: Johann Sebastian 
Bach: a família Bach será rea lizada 
em 22 de junho, e Franz Liszt, em 
6 de julho. O Conversas Musicais 
é gratuito e não há necessidade 
de fazer inscrição. A iniciati va é 
rea lizada às segundas -feiras , das 
14h30 às 16 horas, no Teatro. 

15 de junho de 2015 

Palestras sobre sustentabilidade 
e mostra de arte ocupam Galeria 

A Galeria de Arte recebe de 
hoje ( 15) até o d ia 26 a exposição de 
a11es plásticas de Jair Soares Jún ior 
e Léo Pi ló. Com o nome Coleta Se-
letiva, Léo Piló traz dez caixas mon-
tadas com materia l reciclável, com 
imagens, pinturas e cenários insp i-
rados em personagens históricos, 
como C leópatra, Carmem Miranda, 
Lucrécia Bórgia, a lém de anônimos. 

tabi lidade e meio ambiente. 
Já o artista Ja ir Soares Júnior 

util iza a argi la como principal maté-
ria-prima dos seus traba lhos. Na Ga-
leria, estarão expostas máscaras em 
terracota com pi nturas que represen-
tam diversas man ifestações cultu-
rais . O objetivo das obras é buscar, 
nas mais diversas fo rmas de expres-
são, uma re lação direta com as téc-
nicas empregadas na confecção das 
máscaras em que são representados 
vários tipos étnicos . 

Léo Piló já teve seus trabalhos 
divu lgados em publicações interna-
cionais de moda, fez coleções para 
grifes e trabalhou na Associação dos 
Catadores de Papel, Papelão e Mate-
rial Reciclável (Asmare). Atualmen-
te, mantém um ateliê-escola, onde 
cria e apoia projetos de arte, susten-

Na primeira semana, haverá 
ainda palestras e ofic inas relaciona-
das a sustentabi lidade e meio am-
biente (veja programação aba ixo). 
Não é necessária a inscrição. 

Segunda-feira (15) 

15 hO I'llS Resíduos vegetais 
Leonardo Vianna (biólogo) 

16 horlls Podem nossos húbitos alimentares contribuir para a sustentabilidade') 
/\ na Pau la Pac ifico Homem (nutri cioni sta) 

Terça-feira (16) 

Gestão ambiental 
15 horlls Lólainc Rodrigues Moreira 

(diretora da Conceptos Arquitetura e Meio Ambiente) 

16 honrs Política Naciona l de Resíduos Sólidos Urbanos 
José Aparecido Gonçalves (diretor de Inc lusão Digita l ela Prodabel) 

Quarta-feira (17) 

15 horas Por uma Trama Verde-Azul na RMB II 
Eduardo Memória (arquiteto c urbanista) 

16 honrs Ecoconstrução c sustcntabi lidade 
Cri stianc Lacerda (diretora da Ecoconstruct) 

Quinta-feira (18) 

15 hor:IS Medicina de sobrevivência Viver mais simples 
Marco Aurélio Cozzi (terapeuta) 

16 horas Projetos sociais c impactos ambientais 
Khacyos Rezende (presidente do Inst ituto Vírus do 13cm) 

Sexta-feira (19) 

Inclusão de pessoas com defi ciência intelectual no design com resíduo 
15 ho ras .l oanna Sanglard (ecodesign) 

e Renata Brasil Vclloso (d iretora elo Centro de 1\ rtc c Cult ura Diadia) 

16 horas Compostagcm - Da cozinha ú horta. da horta ú cozinha 
Kaka Valadares (ecocducadora) 
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Ékio Para iso 

Neste ano, Rafael Rui: foi o primeiro colocado 
na seleção do programa Segunda Musical 
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Segunda Musical traz recital 
de piano e duo de canto e piano 

O Segunda Musical de hoje 
( 15), às 20 horas, no Teatro, recebe o 
pi anista Rafael Ruiz e o duo de canto 
e piano formado pela mezzosoprano 
Deborah Burgarelli e pela pianista 
lslei Correa. No recital serão inter-
pretados clássicos de composito-
res como Frederi c Chopin, Heitor 

Yilla-Lobos, l-l elza Cameu, Franz 
Schubert, Gabriel Fauré, George Fri-
deri c l-landel e Camille Saint-Saens. 

Rafael Ruiz iniciou seus estudos de 
piano aos seis anos de idade. Ele pattici-
pou de masterclasses em vários países. 
F oi vencedor de concursos de jovens so-
listas promovidos pelas Orquestras Sin-
fônicas de Minas Gerais, de Goiás e da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Neste ano, foi o primeiro colo-
cado na seleção do Segunda Musical. 

Deborah Burgarelli é mezzoso-
prcmo e aluna do curso de Bachare-
lado em Música - Canto pela Univer-
sidade do Estado de Minas Gerais 
(Uemg). Já a pianista lslei Correa 
graduou-se pela Escola de Música da 
UFRJ e fez pós-graduação na Alema-
nha. Em Belo Hori zonte, parti cipou 
da Orquestra Sinfônica de Minas Ge-
rais e do Coral Lírico de Minas Ge-
rais. Atualmente é professora e pia-
nista correpetidora da Uemg. 

ALMG estreia programa semanal 
na rádio Inconfidência AM 

O Repórter Assembleia estreou, 
no último sábado ( 13), na rád io In-
confidência (880 AM). Elaborado 
por jornalistas da Gerência de Rád io 
da ALMG , o noticiário tem cinco 
minutos de duração e traz as princi-
pais atividades da semana realizadas 
na Assembleia e ainda os destaques 
da semana seguinte . 

"Trata-se de um resumo de no-
tícias das comissões, do Plenário e 
dos eventos institucionais. O jornal 
apresenta entrevistas com parl a-
mentares e é um espaço para divul -
gação da agenda cul tural da Casa 
e dos cursos da Escola do Legisla-
tivo abertos ao público", explica a 
gerente-geral de Rád io e Televisão, 
Patrícia Porto . 

Para o di retor de Comunica-
ção Insti tucional, Rodrigo Lucena, 
a iniciativa abre uma parceria entre 
a Assembleia e o governo do Esta-

do, com a finalidade de melhor di-
vulgar in fo rmações de interesse dos 
cidadãos. "O programa é o resultado 
de uma percepção da importância do 
trabalho desenvolvido pela Assem-
bleia e vai ao encontro da missão das 
próprias emi ssoras", afirma Lucena. 
Alcance - O Repórter Assembleia 
será veicul ado todo sábado, às 8 ho-
ras, logo após o Jornal Integração, 
um dos principais produtos da rádio 
lnconAdência. O alcance da emi s-
sora, na sinton ia 880 AM, é de 150 
quilômetros de Belo Hori zonte, po-
dendo chegar a 600 quilômetros se-
gundo o horári o, o clima e o relevo. 

A emi sso ra tem como públi-
co pri o ritá ri o ouv intes do inte ri or 
do Estado, co m 40 anos ou mais, 
das classes C , D e E . Em ond as 
curtas , a rád io pode ser o uv ida em 
todo o Bras il e até mesmo na Ásia 
e na Europa . 
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!Inscrições 
Os interessados em se inscrever 
no Curso de Formação de Agentes 
Populares de Educação Ambiental 
na Agricultura Familiar podem 
procurar a associação comunitária 
das localidades que recebem o 
Cidadania Ribeirinha. O curso, que 
será ministrado entre 1 7 de agosto 
e 5 de dezembro, terá 12 turmas 
e abordará os seguintes temas: 
cidada nia, organização comunitária, 
meio ambiente, cultura popular, 
agroecologia, desenvolvimento rural 
e produção sustentável. São 360 
vagas para agricultores familiares 
com idade entre 16 e 29 anos. 

ocormÊNCIA QUANTIDADE 

CPU ligada 126 

Impressora ligada 28 

Gabinete aberto 23 

Luz acesa 5 

Gabinete aberto 
5 c com luz acesa 

Cafeteira ligada 4 

TV ligada I 

Torneira da pia aberta I 

Janela aberta I 

Bebedouro de I parede aberto 
Ar-concl icionaclo I li gado (split) 

* Vistorias realizadas entre 19 c 31 ele maio 

15dejunhode2015 

Cidadania Ribeirinha realiza fase 
de mobilização no Norte de Minas 

O projeto Cidadania Ribeirinha, 
desenvolvido pela Assembleia, ini-
ciou, na primeira semana deste mês, a 
fase de mobilização de comunidades 
rurais nos municípios de .Januária e 
São Francisco, que serão contempla-
dos nesta edição. Além de estreitar o 
relacionamento com essas comunida-
des, o trabalho de campo serviu tam-
bém para divulgar a oferta do Curso 
de Formação de Agentes Populares 
de Educação Ambiental na Agricul-
tura Familiar, que segue com inscri -
ções abe1ias até esta sexta-fe ira ( 19). 

Foram realizadas 15 reuniões 
públicas nas comunidades que rece-
berão o projeto: Várzea Bonita, São 
Joaquim e Riacho da Cruz (Januária) 
e Bom Jardim da Prata, Retiro e .Jiboia 
(São Francisco). Nesses encontros, 
segundo o gestor do Cidadania Ribei-
rinha, Márcio Santos, foi apresentado 
o conteúdo do curso e sua relação 
com temas ambientais e socia is, além 
dos resultados da primeira edição do 

projeto e as perspectivas da iniciativa 
para 20 15. As reuniões foram mobili-
zadas pelas associações comun itárias, 
escolas públicas locais e vereadores 
votados nas comunidades. 

Márcio Santos enfatiza que os 
alunos que farão o curso neste ano 
irão desenvolver, em 2016, projetos 
comunitários focados na geração de 
renda e na preservação do patrimônio 
cultural e ambiental. "Outras pessoas 
também serão beneficiadas porque os 
pmticipantes do curso serão multipli-
cadores que vão potencializar a men-
sagem do projeto", relata o gestor. 
Redução da pobreza - Criado em 
20 li, o projeto Cidadania Ribeirinha 
atua na redução da pobreza e das de-
sigualdades regionais no Estado, por 
meio da promoção da cidadania e do 
desenvolvimento sustentável. Ele é 
gerenciado pela Escola do Legislati-
vo e realizado com o financiamento 
do Fundo Nacional do Meio Am-
biente e apo io de entidades parceiras. 

Dpol alerta sobre cuidados com 
segurança e economia de recursos 

A Diretoria de Polícia Legislativa 
(Dpol) orienta os servidores das áreas 
administrativas e dos gabinetes par-
lamentares para que reforcem a aten-
ção quanto às medidas de segurança 
e também de economia de água e luz, 
tendo em vista o esforço da Casa para 
reduzir o consumo de recursos natu-
rais. Durante vistorias realizadas em 
maio, sempre ao final do exped iente, 
os policiais legislativos encontraram, 
por exemplo, luzes acesas, equipa-
mentos ligados e gabinetes abc1tos. 

O número mais expressivo é o de 
CPUs ligadas. Foram 126 em apenas 
13 dias de inspeção. Dados apurados 
pela Gerência-Geral de Tecnologia e 
Informação (GTI) indicam que uma 
única CPU ligada durante toda a noi-
te, mesmo sem uso, consome 0,381 
quilowatt-hora (k Wh). Considerando 
os 126 equipamentos, o dado torna-se 

ainda mais express ivo. Os policiais 
detectaram também outros aparelhos 
ligados (veja quadro). 

Outras situações de desperdício 
de recursos encontradas pela Dpol di-
zem respeito a torneira e filtro abe1tos, 
o que poderia facilmente ser evitado. 
Vale lembrar que, no caso de torneiras 
que estejam com vazamento, o conser-
to pode ser solicitado pela intranet, nas 
abas "Solicitações" e "Manutenção". 

O diretor da Dpol , Ricardo 
Bittencourt Sardenberg, sa lienta 
que, além do gasto desnecessário de 
energia e de água, algumas situações 
apuradas nas vistorias oferecem ris-
cos para a segurança. "Podem ocor-
rer furtos em gabinetes abertos. Além 
disso, há o ri sco de incêndios provo-
cados por equipamentos elétricos que 
permanecem li gados", alerta. Confira 
outras dicas da Dpol na intranet. 
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Visitas Orientadas 

Terça-feira (16) 
8 horas - 50 alunos do curso de 
Direito do Centro Universitário 
Newton Paiva - Plenário. 

Quarta-feira (17) 
8 horas - 40 alunos do ensino 
médio da Escola Sesi Comar, do 
Bairro Calafate - Plenário. 

Quinta-feira (18) 
8 horas - 35 a lunos do ensino 
fundamental do Colég io Sesi Genera l 
Onésimo Becker de Araújo, do Bairro 
Barreiro- Plenário . 
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GSA oferece atendimento em 
coaching para os servidores 

A Gerência-Geral de Saúde e 
Assistência (GSA) passará a ofere-
cer, a pattir de agora, atendimento 
em coaching para os servidores ati -
vos da Casa. A equipe de psicologia 
da área concluiu a fo rmação pela 
Sociedade Brasileira de Coaching 
(SBC) e está apta a atender deman-
das com esse novo procedimento. O 
coaching é um processo interativo e 
individual, que auxilia as pessoas a 
se desenvolverem rapidamente e a 
produzirem resultados positivos em 
diversos aspectos da sua vida, por 
meio de técnicas e ferramentas vali -
dadas cientificamente. 

O titular da GSA, Paulo Alves, 
detalha que o coaching difere-se 
da psicoterapia, já que não trabalha 
com transtornos mentais e não foca 
nas experiências passadas. Por ou-
tro lado, ele se aproxima da psico-
terapia ao trabalhar com a demanda 
espontânea e com o sigi lo das in-
formações. Entre os benefícios que 
o processo pode trazer, o médico 
cita a identificação e a superação de 
obstáculos e de bloqueios pessoais, 

o aumento do equilíbrio emocional, 
maior facilidade para manter o foco, 
o planejamento e a administração do 
tempo, além de melhoras na saúde e 
na qualidade de vida. 

O coaching atende a um con-
ceito ampliado de saúde, segundo 
o qual a saúde de uma pessoa é in-
tluenciada tanto por suas variáveis 
biológicas, quanto por seus contex-
tos mental/emocional e social/l abo-
ral. Por isso, o foco no planejamento, 
no comportamento, na autonomia e 
no autoconhecimento. "Essa moda-
lidade de atuação está alinhada com 
a missão da GSA de promover a 
saúde e prevenir doenças, e também 
está respaldada pelas ações do pla-
nejamento estratégico que vem sen-
do desenvolvido na gerência desde 
20 13", reforça Paulo Alves. 

O número de sessões de coa-
ching e a duração de cada uma po-
dem variar de acordo com os casos. O 
agendamento é de rotina, por meio do 
ramal 7855. Mais informações podem 
ser obtidas pelo mesmo ramal ou por 
meio do Fale com a GSA, na intranet. 

Programa de Educação para o Consumo 

Procon na Escola 

Quarta-feira (17) 
8h40, 9h50 e 1 Oh 50 - 21 O alunos 
do ensino médio da Escola Estadual 
Francisco Viana, no Bairro Jardim 
da Glória, em Vespasiano. 

Quinta-feira (18) 
8h30, 10 horas e 11 ho..as - 240 
alunos do ens ino médio da Escola 
Estadual Pedro li, no Centro, em 
Belo Horizonte. 

14h30 e 15h50 - 140 alunos do 141115, 151140 e 16h40 - 105 
ensmo fundamental da Escola 
Estadual Francisco Viana, no Bairro 
Jardim da Glória, em Vespasiano. 

alunos do ensino fundamental do 
Colégio Tiradentes (Unidade Minas) 
Caixa, no Bairro Minas Caixa, em 
Belo Horizonte. 

Evento 

Amanhã (16) a quinta-feira (18) 
Participação do Procon Assembleia na I Conferência Mineira de Direito 
e Defesa do Consumidor e na XXXI Reunião do Fórum dos Procons 
Mineiros na Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte. 
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Nota fiscal eletrônica 

A partir de ho je (15), os servid ores 
da Casa já podem se inscrever no 
curso Nota Fiscal Eletrônica, que 
será oferecido nos dias 2 e 3 de 
julho , das 8 às 12 ho ras, na Escola 
do Leg islativo. As atividades serão 
coordenadas pelo consultor tributári o, 
contador e auditor Isaías Jonas. Para 
pa rticipa r, basta inscrever-se até o 
dia 30 por meio dos formul ári os 
eletrônicos disponíveis na intranet 
ou pelo e-moi/ escola .eventos@ 
almg.gov. br, informand o o título 
da atividade, o nome completo , a 
matrícula e o setor de lotação do 
servido r. 

I Unale 

A Assembleia participou da XIX 
Conferência da Una le e de eventos 
para lelos, que reuniram, a lém das 
esco las leg islativas, procuradores, 
consultores, po liciais legislativos , 
taquígrafos, direto res -gerais e 
servidores da á rea de recursos 
humanos e de rá dio e TY. Durante 
a conferência fo i rea lizado também 
o encontro da Fenale, que reúne 
as associações de servidores dos 
poderes leg islativos. 

15dejunhode2015 

Palestra vai analisar reforma 
política que tramita no Congresso 

Começam hoje ( 15) as inscri-
ções para a palestra Reforma política: 
análise das propostas aprovadas no 
Congresso Nacional, que será reali-
zada no dia 29 de junho, das 14 às 17 
horas, na Escola do Legislativo. A ati-
vidade integra o Programa de Atuali-
zação em Poder Legislativo e Admi-
nistração Pública e encerra o ciclo de 
palestras abordando o tema "reforma 
política", oferecido neste semestre. 

Os professores convidados são 
o sociólogo Rudá Ricci, mestre em 
Ciências Políticas e doutor em Ciên-

cias Sociais, e o professor da Escola 
do Legislati vo Wladimir Rodrigues 
Dias, consultor legislativo, juiz eleito-
ral e doutor em Administração Públi-
ca. Eles farão uma análise dos projetos 
em discussão no Congresso Nacional 
e dos impactos sociais da reforma. 
Inscrições -As inscrições podem ser 
fe itas até o dia 26 por meio dos formu-
lários eletrônicos disponíveis na intra-
net ou pelo e-mail escola.eventos@ 
almg.gov.br, informando-se título da 
atividade, nome completo, matrícula e 
setor de lotação do servidor. 

Processo legislativo nos estados 
brasileiros será tema de curso 

A Escola do Legislativo, com o 
apoio de outras sete instituições, está 
lançando uma nova edição do curso 
a distância Processo Legislativo nos 
Estados da Federação Brasileira. O 
anúncio fo i fo rmalizado durante o 
Encontro da Associação Bras il eira 
das Escolas do Legislativo e de Con-
tas (Abel), um dos eventos simultâ-
neos da XIX Conferência Nacional 
dos Legisladores e Legislati vos Es-
taduais, organizada pela Unale. 

Os dois eventos foram reali za-
dos na última semana, em Vitória 
(ES), e reuniram parlamentares e ser-
vidores das 26 assembleias legislati-
vas bras ileiras e da Câmara Distri tal. 

O curso foi oferecido, pela pri-

me ira vez, em 201 2, quando pattici-
param representantes de 17 assem-
bleias legislativas . Novamente, o 
público-alvo são servidores e parla-
mentares das assembleias, da Câmara 
e do Senado Federal. Cada instituição 
poderá indicar até três participantes, 
preferencialmente com conhecimento 
sobre o processo legislativo e o regi-
mento interno da Casa em que atuam. 

Essa etapa de indicações se es-
tenderá até 26 de agosto. Ao final des-
se prazo, havendo vagas, será aberta 
uma segunda etapa de inscrições, até 
o dia 4 de setembro, para demais par-
lamentares e servidores interessados. 
O curso será oferecido no período de 
4 de setembro a 19 de outubro. 

Modelo é de aprendizagem colaborativa 
A atividade se desenvolverá na 

perspectiva da aprendizagem cola-
borativa e da produção coletiva do 
conhecimento. Ass im, os profes-
sores apresentam uma teoria geral 
sobre aspectos abordados em cada 
módulo, ficando a cargo dos partici-
pantes a apresentação das especifi-
cidades do processo legislativo em 
suas respectivas assembl eias. 

O curso terá cinco módulos: 
princípios do processo legislativo; 

iniciativa legislativa; comissões per-
manentes e consultoria legislativa; a 
fase decisória e suas peculiaridades; 
e a participação popul ar no processo 
legislativo. Cada módulo tem a dura-
ção de uma semana, e os participan-
tes deverão dedicar seis horas por 
módulo, confo rme a disponibilidade 
de cada um, para leitura dos textos e 
pmticipação nos fóruns. Mais info r-
mações na Escola do Legislati vo ou 
pelo e-mail escola@almg.gov.br. 
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Ricardo Darbosa 

O relacionamento com a imprensa fo i um dos 
temas discutidos na série de encontros 

Curso sobre CPis 

Hoje ( 15), das 9 às 12 horas, na 
Escola do Legislativo , o consultor e 
mestre em Direito Público Antônio 
José Calhau de Resende min istra o 
curso CPis: Poderes e Limites para 
a segunda turma de servidores da 
Casa. Ele va i apresentar uma visão 
geral das Comissões Parlamentares 
de Inquérito (CPis) como instrumento 
de controle externo da administração 
públi ca , capacitando os alunos a 
identificar as principais características 
e os objetivos dos inquéritos 
paria menta res . 
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Assessores de imprensa de 
gabinetes debatem comunicação 

A gerente-geral 
de Relações Públi-
cas e Cerimonial da 
Assembleia, Luísa 
Luna, encerra hoje 
( 15) o c iclo Encon-
tros de Comunica-
ção, integrante do 
Programa de Capa-
citação de Servido-
res dos Gabinetes 
Parlamentares, ofe-
recido neste semes-

tre . Das 14 às 17 horas , na Escola 
do Legislati vo, e la fará a exposição 
Comunicação institucional e a in-
terlocução com a sociedade. 

Dirigido aos assessores de im-
prensa ou pro fi ss ionais que assumem 
essa atribuição nos gabinetes, o en-

contro va i abordar os mecanismos de 
interação da ALMG, a importância 
da integração dos esforços de comu-
nicação dos gabinetes e das áreas de 
supotte à atividade parlamentar, e a 
abordagem relaciona! e aproximati va 
na Política de Comunicação da Casa. 

Luísa Luna vai discutir também 
as estratégias de interlocução com a 
sociedade, o papel da comunicação 
e os serviços de suporte à atividade 
parl amentar na ALMG . Os dois pri-
meiros encontros versaram sobre a 
política e as mídias sociais e o rela-
cionamento com a imprensa (tensões 
e desafi os). Eles foram ministrados 
pela jornalista Sônia Pessoa, profes-
sora de Comunicação da Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e doutora em Estudos Linguísticos. 

Adolescentes trabalhadores fazem 
curso de atendimento ao público 

Começa hoje ( 15) e vai até di a 
22 o curso Atendimento Nota 1 O 
para adolescentes trabalhadores do 
Núcleo Vida, li gado à Gerência-Ge-
ral de Suporte Logístico (GS L). 

As oficin as vi sam aprimorar 
a atuação dos jovens trabalhadores 
nos atendimentos presenci al, te le-
fô ni co e remoto, incentivando-os a 
exercer com excelência a comuni-
cação e o relac ionamento que com-

põem os processos de atendimento 
ao c idadão . 

A capacitação faz parte do pro-
grama Atende Bem, coordenado 
pela Gerência-Geral de Relações 
Públicas e Cerimonial (GRPC). As 
aulas serão min istradas pelos ser-
vidOJ·es da GRPC Frederico Vi eira 
e Roberta Lessa, das 9 às 12 horas 
(turma I) e das 14 às 17 horas (tur-
ma 2), na Escola do Legislativo. 

Monte Sião recebe Encontros com 
a Política nesta quinta-feira (18) 

Nesta quinta-feira ( 18), Monte 
Sião recebe mais um Encontros com 
a Política, na sede da Câmara Munici-
pal. O evento começa às 9h30, com a 
palestra Processo legislativo, proferida 
pelo consultor José Alcione Bernardes 
Júnior, mestre em Direito Constitucio-
nal e protessor de Teoria do Estado. 

Às 13 horas, o consultor Guilher-
me Wagner discute o papel do verea-
dor como representante do povo. Em 

seguida, a partir das 15 horas, José 
Alcione tratará os aspectos que envol-
vem a legística e a qualidade da lei. 

O encontro é destinado a servi -
dores e vereadores de Monte Sião e 
região e também a cidadãos interes-
sados no tema. As inscri ções são gra-
tuitas e podem ser fe itas pelo e-mail 
escola legislativoms@gmail.com. 
Mais informações pelo telefone (35) 
3465-1 6 11 , com Lucas Medáu. 
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PORTARIA DGE N° 32/2015 
Designa serv idores para substituir t itulares de funções gratificadas de 
nível superi or. 

O diretor-gera l da Secretar ia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atr ibu ições, em espe-
cial da prev ista no art. 63 , XXI, da Resolução no 3.800, de 30 de novembro de 1985 , 

cons iderando o disposto no caput do art. 92 da Resolução n° 800, de 5 de jane iro de 1967; e 

considerando atendidas as dispos ições contidas no § 3° do art. 1 o da Resolução n° 5. 198, de 2 1 de maio de 200 I, no art. 
2° da Deliberação da Mesa n° 2.043, de 29 de maio de 200 1 com redação dada pela Deliberação da Mesa no 2.468, de 23 de 
novembro de 2009, 

RESOLV E: 
Art. 1 o- Ficam designados servidores para substituição dos titu lares de suas respectivas áreas, conforme o di sposto no 

Anexo desta portaria. 

Art. 2° - Ficam aprovados os exercícios das funções, desde que satisfe itas as ex igências lega is e regulamentares, 
incluindo-se a publicação, conforme anotações da Gerência-Geral de Admini stração de Pessoa l. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Inconfidênc ia, 8 de j unho de 201 5. 

MATR. 

2845 

\4856 

Cri stiano Feli x dos Santos Silva 
Diretor-geral 

ANEXO 
-, -(a que se refere o art I o da Portaria DG E n° 3? de 8 de junho de ?O I 5) 

TITULAR FUNÇÃO ÁREA MATR. SUBSTITUTO 

Alui sio do Espírito Santo FGS GPE \8640 Auxi\iadora Aparecida de Matos 

Márcia Milton Vianna FGS GDI 2696 Terezinha de Fátima Cama rota Moscardini Naves 

INÍCIO 

2515115 

I 0 /6115 

CAP HOMOLOGA PROCESSO DE ESTABILIZAÇÃO 

TÉRMINO 

12/6/ 15 

24/6/15 

A Câmara de Adm ini stração de Pessoa l, em sua reuni ão de 11 de j unho de 2015 , homologou os relatórios fin ais de estágio 
probatório emitidos pela comissão de ava liação especial dos servidores abaixo listados, os qua is foram considerados aptos para 
o exercício de seus cargos, neles adquirindo estabi lidade, nos termos do art. 35 da Constitu ição Estadua l e da Resolução no 
5.339, de 20 de dezembro de 20 10: 

MATR. 

20553/2 

20546/0 

20558/3 

20548/6 

20540/0 

NOME CARGO I ESI'ECIALIDADJ<: 

Celina de Souza Teixeira Anali sta Legislati vo - Consultor do Processo Legislati vo 

Gabriela Marota Vidiga\ Técnico de Apoio Legislativo 

Luci mar Arruda Ferreira ·r écni co de Apoio Legislati vo - Policia l Legislativo Feminino 

Ludmi la Pereira Horn Técnico de Apoio Legislativo 

Marce lo Zuppo Alves Moreira Ana li sta Legislativo - Consultor do l'rocesso Legislati vo 

BENEFÍCIOS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES 
Alteração de licença para 

tratamento de saúde 

Jayme Silva Electo de Queiroz -
Matr. 2579/8 - licença por ac idente 
de trabalho nos períodos de 23 de fe-
vereiro a 13 de março, de 14 a 27 de 
março e de I O a 17 de abri l de 2015. 

Férias-prêmio 

Adilson de Brito - Matr. 5243/4 
- no período de 25 de maio a 3 de 
junho de 20 15. 
Laura Apat·ecida Souza Martins 
- Matr. 3928/4 - no período de 15 a 
30 de junho de 2015. 
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Maria Isabel das Neves - Matr. 
5200/0 - no período de 8 a 19 de ju-
nho de 2015 . 
Renata Carceroni Mesquita -
Matr. 18775/5 - no período de 15 a 
26 de junho de 20 15. 
Ricar·do Braga Figueredo - Matr. 
20826/4 - no período de 8 a 12 de 
j unho de 20 15. 
Rosemary Aparecida Martimiano 
- Matr. 5503/4 - no período de 15 a 
19 de j unho de 20 15. 
Rosemary Ligorio Machado -
Matr. 5350/3 - no período de 8 a 19 
de j unho de 2015. 

Licença para 
tratamento de saúde 

Adriana Valéria Cirino Ferreira -
Matr. 5534/4 - nos períodos de 7 a 17 
de abril e de 27 a 29 de maio de 2015. 
André Gustavo de Assis Moraes -
Matr. 17446/7 - no dia 26 de maio 
de 20 15. 
Andréia Alves Ferreira Pinto- Matr. 
5679/0 - no dia 29 de maio de 20 15. 
Angela Leite de Castilho Souza 
- Matr. 11 866/4 - no dia 29 de maio 
de 20 15. 
Antonio Carlos Esteves Lima -
Matr. 2981/5 - no dia 28 de maio de 
20 15. 
Arnaldo Câmara Lara - Matr. 
175 10/2 - nos dias 25 e 26 de maio 
de 20 15. 
Beatriz Chalita de Azevedo -
Matr. 5552/2 - nos dias 2 e 3 de ju-
nho de 20 15. 
Cleusa Gontijo de Sousa Ribeiro 
- Matr. 5255/8 - no dia I 0 de junho 
de 20 15. 
Danilo Silva Couto - Matr. 
19669/0 - no período de 26 a 29 de 
maio de 20 15. 
Diogo Pachêco Veloso - Matr. 
20372/6 - nos dias 2 e 3 de junho 
de20 15. 
Douglas do Couto Teixeira -
Matr. 23357/9 - no dia 9 de j unho 
de 20 15. 
Eduardo de Paula Costa - Matr. 
2035 1/3 - no período de I o a 3 de 
j unho de 20 15. 
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Eliana Pacelli Alves - Matr. 
5256/6 - no período de 29 de maio a 
3 de junho de 20 15. 
Er·ick Roberto de Araújo - Matr. 
1739 1/6- no dia 1° de junho de 
20 15. 
Fernando dos Santos Silva -
Matr. 11 967/9 - no dia 2 de junho 
de 2015. 
Frederico da Cruz Vieit·a de Sou-
za - Matr. 1754 1/2 - nos dias 28 e 
29 de maio e 3 de j unho de 2015. 
Haroldo Dartagnan de Carvalho 
- Matr. 2402/3 - no dia 2 de j unho 
de2015. 
José Alcione Bernar·des Junior -
Matr. 3994/2 - no dia 29 de maio de 
20 15. 
José Per·eira da Rocha - Matr. 
5384/8 - no período de 14 a 30 de 
junho de 20 15. 
Lenilson Vieira de Souza - Matr. 
2475/9 - no período de 8 de junho a 
7 de julho de 20 15. 
Leonardo Camargos de Almeida 
- Matr. 14459/2- no dia I o de junho 
de20 15. 
Lucas Ribeiro Maia - Matr. 
18634/1 - no dia I o de j unho de 
2015 . 
Luisa Pieroni Barroso da Cruz -
Matr. 20377/7 - no dia 25 de maio 
de20 15. 
Maria Carolina Cogiola Falcão 
Brandão - Matr. 1998 1/8 - nos 
dias 25 e 26 de maio de 2015. 
Maria Elizabeth André de Bar-
ros - Matr. 2723/5 - no período de 
26 a 29 de maio de 20 15. 
Maria Lucia de Castro Santos -
Matr. 17435/ 1 - no período de 20 de 
maio a 3 de junho de 20 15. 
Mar·ia Marli Moreira - Matr. 
5202/7 - no dia 28 de rrwio de 20 15. 
Michelle Sabrina Vieira Hiderik 
- Matr. 1864 1/4 - nodia l 0 de junho 
de20 15. 
Miriam Cristina Emery Pereira 
Quites - Matr. 11 962/8 - nos dias 
28 e 29 de maio de 20 15. 
Mônica Sá Fortes Rezende -
Matr. 52 12/4 - nos dias 2 1 e 22 de 
maio de 20 15. 
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Mylene Camilo Mendes de Oliveira 
Marques - Matr. 518317 - no período 
de 25 de maio a 3 de junho de 20 15. 
Nério Miguel de Souza - Matr. 
5339/2- no período de 20 de maio a 
19 de junho de 2015. 
Paula Tatiana Pereira - Matr. 
17658/3 - no dia 29 de maio de 2015. 
Rafael Dilly Patrús - Matr. 
2336117- no dia 3 de junho de 2015. 
Renata Lima Leite - Matr. 
19644/4 - no dia 3 de junho de 2015. 
Renato Barros Costa - Matr. 3987/0 
- no período de 13 a 15 de maio e nos 
dias 28 e 29 de maio de 2015. 
Ricardo Braga Figueredo - Matr. 
20826/4 - nos dias 2 e 3 de junho 
de2015. 
Roberta Lessa Amaral Yamamo-
to - Matr. 17419/0 - nos dias 26 e 
27 de maio de 2015. 
Ronaldo Expedito Braga - Matr. 
5529/8- no dia I o de junho de 2015. 
Ronaldo Moi da Silva - Matr. 
20469/2 - no dia 27 de maio de 2015. 
Silvana de Queiroz Braga - Matr. 
20387/4 - no período de 22 a 29 de 
maio de 2015. 
Simone Torres de Souza - Matr. 
I 0334/9 - no dia 28 de maio de 2015. 
Tânia Lúcia de Oliveira Naves-
Matr. 2511/9 - no dia 29 de maio de 
2015. 
Tatiane Fontes Ladeira - Matr. 
17395/9 - no dia 3 de junho de 2015. 
Vanessa Cristine Souza Carvalho 
- Matr. 18146/3 - no dia 26 de maio 
de 2015. 
Vanessa Mascarenhas de Figuei-
redo - Matr. 5602/2 - no dia 1 o de 
junho de 20 15 . 

Licença por motivo 
de doação de san~:ue 

Eduardo de Queiroz Braga -
Matr. 17432/7 - no dia I o de junho 
de2015. 

Licença por motivo de 
doenca em pessoa da família 

Antônio Ricardo Lopes - Matr. 
3915/2- no período de 28 de maio a 
5 de junho de 20 15. 

Bernadete de Lourdes Silva Ber-
nardes - Matr. 3892/0- no período 
de 8 a 12 de junho de 2015. 
Edilaine Santos Teles - Matr. 
18628/7 - no dia 3 de junho de 2015. 
Hebe Regina Sette de Almeida -
Matr. 18644/9 - nos dias 28 e 29 de 
maio de 2015. 
Hélen Alves Pedrosa - Matr. 
20983/0 - nos dias 25 e 26 de maio 
de 2015. 
Jacqueline Passos da Silveira -
Matr. 17513/7 - no período de 25 a 
27 de maio de 2015. 
Leonardo Henrique de Noronha 
- Matr. 3945/4- no período de 16 de 
maio a 14 de julho de 2015 . 
Maria Aparecida de Paula - Matr. 
5270/1 - no dia I o de junho de 2015. 
Maria da Conceição Oliveira 
Chapman - Matr. 5245/0 - no pe-
ríodo de 25 a 29 de maio de 2015. 
Mauricio José Ribeiro - Matr. 
5249/3 - no período de 4 de maio a 
3 de junho de 2015. 
Millena Marinho Paes - Matr. 
20438/2 - no dia 22 de maio de 2015. 
Renata Dutra Gomes da Cruz 
Rocha - Matr. 19740/8 - no dia 25 
de maio de 2015. 
Vanessa Mascarenhas de Figuei-
redo - Matr. 5602/2 - no dia 29 de 
maio de 2015. 
Wendell Lopes de Assis - Matr. 
18225/7 - nos dias 21 e 22 de maio 
de 2015. 
Zeneide Vital Dias Duarte - Matr. 
2469/4 - no período de 11 a 22 de 
maio de 2015 . 

Licença-maternidade 

Helena Câmara de Melo - Matr. 
18695/3 - no período de 25 de maio a 
21 de setembro de 2015. 

Prorro~:acão da 
licença-maternidade 

Helena Câmara de Melo - Matr. 
18695/3 - no período de 22 de se-
tembro a 20 de novembro de 20 15. 
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Data Publicação: 13-06-2015 - 17:14 

Assunto: ALMG 

Veículo: Rádio I Band ( Band News) I MG - Brasil 

Notícia 

Semana Fotos e Memórias da ALMG - 08h37 

A NEXO 14.1 

Link para a Notícia 

A partir da próxima segunda-fei ra, Belo Horizonte recebe a semana Fotos e Memórias da Assembleia Legislativa do 
Estado para fomentar o resgate, a preservação e a divulgação da memória do Legislativo do País. 



Data Publicação: 14-06-2015 -1 4:14 

Assunto: Interior de Minas 

Notícia 

Veículo: Jornal I Diário de ltabira ( Polít ica ) I MG - Brasi l 

ANEXO 14.2 

Assembleia realiza semana de atividades em busca de identificar 135 mil fotos do acervo 

MEMORIA ou PODER - Imagens registram eventos realizados pelo Leg1slat1vO estadual desde a década de 1940 

Assembleia realiza semana de atividades em 
busca de identificar 135 mil fotos do acervo 
História cio Legislativo mineiro começou 
ainda durante o império, em 1835, com 
a instalação ela AssemiJieia Provincial, 
secliada em Ouro Preto, que era a capital 
A Assembleia Legislativa 
abre amanhã a Semana Fotos 
e Memórias, com duas 
atividades para fomentar o 
resgate, a preservação e a 
divulgação da memória do 
Legislat ivo estadual. O alvo 
pr incipal do proíeto é permi-
tir a identificação de aproxi -
madamente 135 mil imagens 
do acervo que ainda estão 
sem completa identificação. 

A abert ura lia Semana ro-
to!i c Memóri as scní às 1611 , 
con1 o Ca l'é corn ivlenHírias, 
um a r<XIa de conve rsa~ sobl'l' 
ra to~ i mport ~i!l le' ocorrid o~ 
no Legis lativo c rcgi~ t ra ll o~ 
n~ssas rotos. O caJé será rea-
li zad o no Espaço José Apare-
cido de Oli veira , com a pre-
se nça elo pres idente el a As -
~cmbl e i a. deputado Ada lclevcr 
Lopes (P ivlJ)J3) . A Exposição 
de ldenti ficacão de Fo t o~ fi-
cará instalad:Í no hall adminis-
trativo a té s.:x la - fe ira, da s 
811 30 ;ls 18h30. Os visitantes 
poderão ajudar na identifica-
ção das pessoas c das si tu a-
çõe ~ fotog ra f:1da~. 

O Ca l'é com :vlen1 Ü1Ías st!n.Í 
medimlo pelo jorna lista f\.bnoe l 
Man.:o ~ Gui111ariies, ex-servi-
dor da A~'embl e i <1 . com a par-
li cipa'l=iio da historiadora Va -
lent ina Gomes Somarriba, <;t: r-
vidorü da Gerência (]e Mernô-
ria ln slituci nnal d3 As~em 
hle ia. Ambos são n1 e. mhros do 
grupo roto~ H i s tórica~ J a As-
se mhleia de Min a<; , do Face-
book, c abonhm'io o contcx10 
e os ha~l idore ~ de algumas I 'o-

l o ~ já idemil'i cadas. Tu n1hém 
part.icip:1rão do bate-papo os 
~e rv i dore<; Caio R mel! i e Jon.!t! 
Cai xew. amigos func i on ;í r i~ls 
que acmnpan huram fa t o~ e 
ba~lidorcs el a As~cmblc i a cn-
quanlo, li leralrn c: nte. <J hi sHÍJia 
estava se ndo e~nila. 

Se~:;undo 1\·Lm oel Guim a-
r ~ c s, tan to esse bat e- papo 
qu anto a ex posiçiio de fot os 
<;erão um convile a todos que 
go~tam. ~e cleclic;llll ou es tu -
dam <1 po lítica . para aj udar no 
traba lho de identi ficaç:io das 
lótos a nliga~ . "No jom ali.'imo 
teuH)s U lll<~ expre,são l'anH ,~a 

qu e di1. que uma i rn <J gem va le 
mais do que mi I palavras. Mas 
i ~so nem ~t: ll l Jll 't: reso lvi:! I tHi n. 
Nüs tumhém pn:tisa mos de 
p<~lav rus para t! xplic<Jr a' inw-
l!t:ns. as roto~:ra fi as. Por is,o, 
~ As ~ emh l ei~ está lt: Jll and o 
itiL-n tilícar t oda~ as fotos que 
po~sui em seu acervo. que ~Jo 
mu itas··, afirmou. 

" Estou fnzc ndo um backup 
da minha vida", compara Caio 
Borcl li. servidor da Gerência-
Gemi de Consul tor ia Tcmüti-

a. ao fa lar da oportunidade de 
ajudar na idem i !'i cação d<L~ fo-
ros. Ne las. C'lc pock: se lcmbrar 
um pouco dos 36 anos de tra-
balho em vCt rias úrcas da í\ s-
sern bli! ia . Nesse lr;tbal ho tt: ln , 
inclusive. até recnrontracl o an-
tigo -; amigos e co legas . Se-
gundo ele. o mais empolg;unc 
é que há tnna hi stória a 'ic r 
contad:.~ por tr;ís de cada uma 
d<.~ s ma i 'i d ; 1 ~ mi lhare.'i de: foto' 
do acervo sem ident i !icaç:io . 

Uma das f'o1os ITI <.~ i s mar-

ca nte~ p~1ra o con,u ll or reúne 
l.l ly s ~ es Guirn;Jr;"ies. Ant ô ni o 
Ca rlos 1vl<tgalh ~i e ' e Pilll ei Jia 
da V c i g<~ , duranle uma enlrc-
vista II <J sala de. imprensa. " A 
prt!sen~·a de l lly~ses e AC:'vl 
j untos pre~ s u püe a alia nça 
para a ele ição de Tancredo 
Neve' à presidência, nu;di wn e 
esforço conjunto elo P1vlDI3 c 
do PF L. di s, id ...: nt es do PDS'', 
comenta Caio Borcl li . Algun s 
rcpó rl nc ~ p re~entcs na -~a la 
de imprcn:;a w mbé m fora m 
idcnt il'icados . 

Já par:~ Jorge Caixeta, que 
trabalha na lid .: rança da :'11ino-
ria, a ati vidade de identificar as 
fo tos a nt igas funciona como 
uma interface t~ntn: passado c 
prese nt e . ··o que podemo' 
apreender di sso?". ques ti ona. 
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Assembleia realiza semana de atividades em busca de identificar 135 mil fotos do acervo 

Alguns registros remontam à década de 1940 
O acervo rk fnw~ ;an l il.!a~ 

da 1\s-.cmbli.: ia tra7. diferen' rc..; 
pcrsonngcns. J>rmcrpa! mcm c 
polít icos e cx-~ rvidorcs, ~:m 
époc;1~ C C \'CTIIn s dÍ,lÍTIIO'> . 
Sii • 11l'l!al i vo~ llc ccluloHk c 
de vidr~. ~lide~. pmva c foto~ 
c IH Pil l>cl. I Lí índk im 1k lj liC 11 
maior parte tcnhu o.;ido produ-
zida cntn~ o~ anos tle 1975 c 
19Y9, ma~ há algu ns reg i st ro~ 
que rt!mllnl:tm ;iinJ a il I' Le-
!lí~l•1lnw . n;r t l ~cada tlt: 1940. 

E~sc rnalcnal permallt:CL" LI , 
por muito 1crnpo. no antigo b-
boraH1rio de l'orogr;lli a da 1\ ~ 
scmblda, mas. em 201 0.. fc>i 
tr;msfc rr do para a Gcr~nc ia
Gcral tk Dn.: tmlc ni;H,- Clo c ln-
ft.lrrn aç:in (GDil. 'etor rc~
J'lHh:ívcl. Cl il l't' iHII I'a\ fllll · 
çl'lc:-., pnr covrll~:na r <b <H;õc-

impresso em 0610712015 as 03:37 

dt! g.:scào lk informa çõ.:~ c 
<locumcnlo . rara f im iml i l ll· 
~o· i onais . Dü~k c:nt;'l\1, o ~c:lot 
\'C:m trahalha r\do para orga ni-
t.;lr c a rm:1~c na r ~~~ d Pl"ll rnc n • 
tn~ em con l . i ~t'll"\ : tdcqu. rd ;t~. 
O probll"m a ~ quc:. em muih)S 
Cól <.o~. ;1~ t'm n s n;i11 tnii.CIII 11 
idcntific;~ç:"~) J:1> ~ ituaçôc~ o u 
<.la~ pc:ssoa.' I"IHogra f<~tl a , _ 

"E-;s us lll l ~r g~:n ~ t.:onl;rm 
Llma parh: d;.t hi<.tória do Le-
gi"l"tivo. poi~ ~-L'rl a n tt•nlc s~n 
rt.'gi ~!ms ele rcum iX:~ c C\ t: IHl)S 
<.lo~ quais p::mi ~·ipa ram ckput.--
tl o\ ;; outra\ pt·r~o rr a l H.bd cs 

pnlilicas. al~rn de ammiLI<~dcs 
c .wrv i dorc~>" , d.iz Ni.lson V idal 
Prm:1, gcr c' nlc-gl'ral da Ul) l. 

Segundo Fí\l inw Camarota. 
da Gcti:m' Íll de Men r óri<~ lllsl i-
tut.:iona l. ~th..lr n:,potts:Í\cl J>or' 

~: hccar ,1s lúvid :r'> qua nto '' 
i dcmiri ca~:io dn' personag.:no.; 
nas fo tos :mug~''· ;1 pn.' '>l'l'l'a· 
~-,·,o JéS ~e p;.~!ri môn lo 1a11\bé m 
é impo rtante p;1r;1 att!nd i111cnt,, 
:t pc'>l[Ubil'> tll l l'l'll :l'> 1.' t!\IC I'· 
nas. E na Expos i ~·iio de l!knt i-
t ica\·•i• ' de 1·.-n l cl'- , a l••trm;, , 
ima!!en' i n.:d itil~ at.! o momcn-
w. 'que não foram ~t:qucr 
.: n mpa rti lhad as pe lo I' Hct: · 
book. st: r~to ex ibid;ts . 

"r\ p~ ~ ;rr de rp r <? ntj ll:lnl\1 
~cr ll l grupo fcchadl), ..1 par-
tiLipa.;-ão ele \Crvidvrcs da at i-
v ;t ~ apns,·nl;r{h" . 1kpu1.1dos. 
<.'X -dc:p ul ados. j.nna l i ~~''" e 
servidores d<.' um modo r~ra l 
l<~ m no" ~ urpr.:.:ncli do . O ~n a i ~ 
impona ii ic .: tJ H<'. além 1.le 
idcnltfic.:at " ~ f1''''~· c tão 
~ cndo t.:ontcX lu allJ. a ll cl ~ o~ 

n~gi s1 rn' hí,lúr ic.:o; que c'\a~ 
i magcn~ rcpr..:~cnt;m1·· . a fi r · 
111 .1 f:ítun:t C am:twi .L. 

Di gitalização . ~;1 pri1tiç;,, 
"c· P'- ' ~iç;'lo é" pri mrínr i nit·~: ·r 
tiva <.'\tc:rn ;., para tt:nlar idemi-
lkm- L'~'-<l s futos . q \ll' pode· m 
<.b r orige m a o utra~ n1 m n 
mesmo ubJeli1·u. As tmagcr1s 
"n1igas ~l,r.i o lligi t .alil.ada~ l' 
pa~sarr1o a fat.e r p ;r rt~~ do ban-
co t,úolíco de fn r.ogr.•t'i<l.', dis -
pon ivc! purJ ll o wn lu;1d na 
"Sa l ~1 de írn prt: rl'a" tio rmta l 
úa .1\ -. ..-n rhlcia n a nn.:m ~t O 
~crviço j<i n:> tinc: qua~c 200 mil 
f o los . cnmpo:stn m ua I rnenk 
subl'l~h4 dl1 l:(>lll o rc~~ i -.tw fo-
coj om;1 lí-; r i~:o •. lo di;1 ll dia do 
procc"" l ~g i ~ l . 1 1 i vn 110~ tHii · 
1110 ~ ;mos. 
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Memória da democracia 

Me~nóriada 
deinocracia 

"Amar o perdido deixa con-
fundido este coração. Nada pode 
o olvido contra o sem sentido 
apelo do Não. As coisas tangíveis 
tornam-se insensíveis à palma da 
mão. Mas as coisas findas, muito 
mais que lindas, essas ficarão." O 
poema "Memória", de Carlos 
Drummond de Andrade, dá a 
dimensão da importância da pre-
servação da memória, seja ela 
das pessoas ou das instituições. 
Pensando nisso, a Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) realiza, a partir desta 
segunda-feira, a Semana Fotos e 
Memórias, com duas atividades 
que buscam fomentar o resgate, a 
preservação e a divulgação da 
memória do Legislativo. 

ANEXO 14.3 
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Notícia 

Data Publicação: 18-06-2015 - 06:56 

Assunto: ALMG 

Veículo: Jornal I Estado de Minas ( EM Cultura ) I MG - Brasil 

Exposições - Semana Fotos e Memórias 

-EXPOSICOES 
' SEMANA FOTOS E MEMÓRIAS 

Acervo de fotos do Legislativo. H ali 
adm.inistrativo da Assembleia, 
Rua Roddgues Ca ldas, 30, Santo 
Agostinho, {31) 2108-7872. Hoje e 
amanhã, das 8h30 às 18h30. 
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Notícia 
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Memória resgatada 

ANEXO 14.5 

Memória resgatada 
BanHA MAAKAROUN 

Com um acervo nào org;:miza· 
do de 135 rni l imagens acumula· 
das em mais de I 00 anos de histó-
ria. a As. emhleia I egislariva de r'v\i-
nas G~ra is bn~·o u umacampanh<l 
para a identificação dos pcrsona· 
gcns das fotografia s. O la n~amcn· 
to foi f<:ito ontcrn durante a aber-
tura da Semana rotos e Memórias. 
Ex-poJílicos e servidores aposenta-
dos que viveram a história do Le-
gislativo na década de 70, em ple-
na di tadura mili tar. passaram pelo 
hall da Casa c identificaram passa· 
grns já arquivadas - rnas sem ode· 
vido registro - da hislória. 

Foi ssi rn que Antônio Ge raldo 
Pinto, de 77 anos. ex-diretor-geral 
da Asscmhlcia no período corn-
precnclido l' n tre 197 5 e 1980, idcn · 
ti ficou a. lmagens do deputado es-
tadual João Ferrn pes~edlsta abri-
gado na chamada Arena '2. ao lado 

de :;eu oponente. o depu! ado Dê-
nio l\-\ore ira. arenisla de mesma 
orige m patt id;:íria. Em 1975. ]oão 
fcrraz marcou a história do Lcgis-
lativo mmoo primeiro- c até hoje 
ún ico - parlamentar a de rrotar o 
Palácio Ja Liberdade e eleger-st>. 
presidente da Casa. 

''1\urcliano Chaves. da Arena. de 
p:1ssndo udenistJ, h ::~viJ acabado 
de ser eleito indiretamente para o 
governo de i\'iinas. com o resp;Jido 
do governo militar". lembra ;\ntó-

nio Gera ldo. Deveria. portanto. 
apoiar para a presidência da 1\s-
semhleia um arcnista de origem 
no PSD. !::1<1 o t1<1 lo. "Vi<ljou j1JI'Cl a 
l·:uropa não sern ames acertar que 
lX·nio seria o eleito", conta o ex-di-
retor. Só que a polític:l de J\,,i n::ts é 
fa rta em inconlldências. Lnconfor-
mados com a escolha de Dênio. vá-
rios art• nist as vinc..losdo PSD se re-
belaram. "J\ rebelião foi cornanda-
da por )o:Jo Fcrmz c Cris tóv~o ll Lia-
radia Foi silenciosa. A eles. se un i· 
ramos cmcdcbistas da oposiçào. 
que queriam de rrolJr o governo 
mllitar". lembra o ex-dm~ Lor da ;\s-
scrn bleiJ. em rcfcn?ncia aos dcpu-
lé.ldos do !ví013 1 {de origem do PSD 
que foram p<1ra a opos iç5o) c do 
j\'iDB 2 (de origem na UD:\f). "Na 
horJ da eleição. veio o golpe: João 
l-'erraz venceu a ouerra dcnlro do o 
seio pesscdista e se C' lcgcu para 
pr~sldj r a Casa". revela. i\ureüano 
não gostou. Mas a composição não 
tardou. por rncio da indica~ào de 
vários de seus Jliados par3 cargos 
de expn•ss<io na i\ssernbleia. . . 

''João Fe rra7. Foi um conc!IJ3-
dor. Re unl <t -~l' nJo só com polít i-
cos. mas com bastante frequêncla 
recebia magist rJdos c procurado· 
rcs de justiça". di?. o consultor d.:l 
Asscmbleia C<lio l:lorcl li. ident ifi-
cando uma foto em que Ferraz 
convcrs.a com o ex-procurador de 
Justiça Valdir Vic1ira. 

H<í fotogral'ills para todos o~ 

gostos. M~írio Andrcazza - que 
roi rn inistro dos Tra nspones nos 
governos Cos ta e Silva e l\·1édici 
~posa em urna das fotos ao lado 
de vários políticos nc1o idcnli fi · 
cados. ap resentando a maq uetc 
de unu obrJ no estado. Em ou-
t ro canto, há notícias de t'oto do 
hai;mo Antônio C~ulos Maga-
1 hães {i\Gv\ ). nos tempos em 
que deixou a Arena para ingres-
sar na frente Liberal em apoio à 
eleição indire ta de l ancrcdo Ne-
VC5. f\ l'v1 participOlJ na t),sscm-
hlei<l de en trevista co letiva, ao 
lado ôe L lysscs Guinl arães e de 
Pimen ta da VC'iga . 

''No ~ornal i smo . temos urn a 
exprcss<'io farnosJ que diz que 
uma i rY1agem va le rnais do que 
mil pa la vra s. Mas isso nem sem-
pre reso lve tudo. Nós também 
prccb~tmos de palavras para ex· 
plicar t~s imagens, as fotograt'ias. 
~1or 1sso, J AsscmbleiJ est;:í ten-
tzmdo idcntificJr todas Js fotos 
que possui crn seu acervo. que 
são mtlltas··. at'irn1ou o jornali sta 
i\\anocl Guimarães. que. ao lado 
da historiadora Valent im Gomes 
Som arriba, c integrante do grupo 
Fo tos l listóricas d::t 1\sscrnhlcia. 
do Facebook. espaço em que pcs-
qu isa rn o contex to e os bastido-
res das image ns. Quem quiser 
ajudar a identificar as foto-> basta 
pronuar a Gerência de .Memória 
Insti tucional d:J. AsscmblciJ. 
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Notícia 

Exposição de fotos ainda sem legenda na ALMG - 08h4 7 

AN~XU l 4.b 

Link para a Notícia 

Uma exposição de fotos ainda sem legenda. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais disponibilizou uma parte do 
acervo de fotografias para que o público possa ajudar a identificar pessoas que ajudaram a mudar a história do Brasil. 
Entrevista: Nelson Prata (gerente de documentação/ ALMG ) e Valentina Gomes (historiadora). 



, : 5 n·t Assembleia de Minas I Farol Com 
Semana Fotos,e Memo!la ' 

http://www.farolcomunitari o.eom .br/cultura_000_0353-sema na-fotos- ... 

I de 3 

contribua para manter o FaroiCom independente, isento e a serviço do Leitor 

Ca ldoQuantico 
Holopraxis CQL CreSentes DNAtos PA RCEIROS EX PEDIENTE ANUNCIE POLÍTICAS DO PORTAL 

z1 ANEXO 14.7 

FAROLCOM GERAL CADERNO 1 CADERNO 2. CADERNO 3 CADERNO 4 BLOGS LINKS ÚTEIS I"'ETEOROLOGV 

Últimas no FaroiCom 
cultura 

sábado, 13 j unho, 2.0 15 - 12.h32. - Minas Gerais 

semana Fotos e Memórias na Assembleia de 
Minas 
ALMG faz um con vite ao resgate da memória da democracia. Semana Fotos e 
Memórias, a partir desta segunda (15), terá café e exposição de fotos antigas em 
busca de identificação 

"Amar o perdido deixa confund ido este 
coração. Nada pode o olvido contra o sem 
sentido apelo do Não. As co isas tangíve is 
tornam-se insensíveis à pa lma da mão. Mas 
as coisas findas, muito mais que lindas, 
essas ficarão". 

O poema "Memória", de Carlos Drummond 
de Andrade, dá a dimensão da importância 
da preservação da memória, seja ela das 
pessoas ou das instituições. 

Pensando nisso, a Assembleia Legislativa de 
Minas Gera is (ALMG), uma inst itu ição 
centenária, rea liza, a partir da próxima 
segunda-feira (15/6/15), a Semana Fotos e 
Memórias, com duas atividades que buscam 
fomentar o resgate, a preservação e a divulgação da memória do Legislat ivo. 

E memórias são o que não fa ltam à Assembleia de Minas. Basta dizer que a hi stória do 
Legislat ivo mineiro começou ainda durante o Brasil Imperial, em 1835, com a insta lação, em 
Minas Gerais, da Assembleia Legislativa Provincial, sediada em Ouro Preto, então capita l do 
Estado, que se reunia no atua l prédio da Escola de Farmácia da Un iversidade Federa l de Ouro 
Preto (Ufop). 

Willian Dias I ALMG 

_ ..... __ '--~--~-:- . . ~-- -
Atividades buscam fomentar o resgate, a preservação e a divu lgação da memória do 

Leg islativo 

Boa parte dessa história está sendo preservada por meio de iniciativa s como o Memoria l da 
Assembleia de Minas, um museu aberto à visitação pública no Pa lácio da Inconfidência , sede da 
ALMG. Aliá s, o imóvel, sua arquitetura, mobiliário e principa is peças de arte também sã o bens 
tombados como patrimôn io histórico do povo mineiro . 

Mas há uma parce la da história da Assembleia que precisa ser contada. E, embora esteja sendo 
aos poucos resgatada, ainda depende da mobil ização dos próprios cidadãos para vi r à luz. 
Trata-se do acervo de fotos ant igas da Assembleia , que reúne aproximadamente 135 mi l 
imagens, a ma ioria delas ainda se m a completa identificação . 

A Semana Fotos e Memórias é portanto parte de um esforço da Assemb leia de Minas para 
preencher essas lacunas. As primeiras vitórias têm sido conseguidas com a Campanha de 
I dentificação de Fotos que vem sendo desenvolvida por meio de um grupo fechado no 
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Facebook. 

A abertura da Semana Fotos e Memórias será às 16 horas desta segunda (15), com o Café com 
Memórias, uma roda de conversas sobre fatos importantes ocorridos no Legislativo e 
reg istrados nessas fotos. O café será rea lizado no Espaço Democrático José Aparecido de 
Oliveira, com a presença do presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB). 

A Semana Fotos e Memórias continua, a partir da terça-fe ira (16), com a Exposição de 
Identificação de Fotos, que ficará instalada no Hal l Admin istrativo da Assembleia, até 
sexta -fei ra (19) e poderá ser visitada das 8h30 às 18h30. Os visitantes poderão visua lizar as 
imagens impressas e aj udar na identificação das pessoas e da s situações fotografada s. 

Imagens histór icas em busca de palavras que as expliquem 

O Café com Memórias será mediado pe lo jorna lista Manoel Marcos Gu imarães, ex-servidor da 
Assembleia de Minas, com a participação da historiadora Va lentina Gomes Somarriba, servidora 
da Gerência de Memória Instituciona l da ALMG. Ambos são membros do grupo Fotos Históricas 
da Assembleia de Minas, do Facebook, e abordarão o contexto e os bastidores de algumas fotos 
já identificadas. Também participarão do bate-papo os serv idores Caio Borelli e Jorge Caixeta, 
antigos funcionários que acompanharam fatos e bast idores da Assembleia de Minas enquanto, 
literalmente, a história estava sendo escrita. 

Segundo Manoel Guimarães, tanto esse bate-papo com a presença do presidente da ALMG 
quanto a exposição de fotos serão um convite a todos que gostam, se ded icam ou estudam a 
política, para ajudar no traba lho de identificação das fotos antigas. "No jorna lismo temos uma 
expressão famosa que diz que uma imagem va le mais do que mil pa lavras. Ma s isso nem 
sempre resolve tudo. Nós também precisamos de pa lavras para explicar as imagens, as 
fotografias. Por isso, a Assembleia está tentando identificar todas as fotos que possui em seu 
acervo, que sã o muitas", afirmou. 

" Estou fazendo um backup da minha vida", compara Caio Borell i, serv idor da Gerência-Gera l de 
Consultoria Temática da ALMG, ao fa lar da oportun idade de ajudar na identif icação das fotos. 
Nelas, ele pode se lembra r um pouco dos 36 anos de traba lho em várias áreas da Assembleia. 
Nesse traba lho tem, inclu sive, até reencontrado antigos amigos e co legas. Segundo ele, o mais 
empolgante é que há uma história a ser contada por trás de cada uma das mais das milhares 
de fotos do acervo sem ident ificação. 

Uma das fotos mais marcantes para o consu ltor 
reúne Ulysses Guimarães, Antôn io Ca rlos 
Maga lhães e Pimenta da Veiga, durante uma 
entrevista na Sala de Imprensa da ALMG. "A 
presença de Ulysses e ACM juntos pressupõe a 
ali ança para a eleição de Tancredo Neves à 
presidência, mediante esforço conjunto do PMDB e 
do PFL, diss identes do PDS", comenta Caio Borelli . 
Alguns repórteres presentes na Sa la de Imprensa 
também foram identificados . 

Já para Jorge Ca ixeta, que traba lha na liderança 
da Minoria, a atividade de identifica r as fotos 
antigas funciona como uma interface en t re 
passado e presente. "O que podemos apreender 
disso?", questiona. 

Alguns registros remontam à década de 1940 

O acervo de fotos antigas da Assembleia traz 
diferentes personagens, principa lmente polít icos e 
ex-servidores, em épocas e eventos distintos. São 
negativos de ce luloide e de vidro, sli des, provas e 
fotos em papel. Há indícios de que a maior parte 
tenha sido produzida entre os anos de 1975 e 
1999, mas há alguns registros que remontam 
ainda à 1a Legislatura, na década de 1940. 

Entrevi sta na Sa la de Imprensa, no provável 
contexto da ele içã o de Tancredo Neves à 

pres idência, reúne Ulysses Guima rães, ACM 
e Pimenta da Veiga 

Esse material permanece u, por muito tempo, no antigo laboratório de fotografia da ALMG, mas, 
em 2.010, foi transferido para a Gerência -Gera l de Documentação e Informação (GDI), setor 
responsável, entre outras funções, por coordenar as ações de gestão de informações e 
documentos para f ins institucionais . Desde então, o setor vem traba lhando para organ iza r e 
armazenar os documentos em condições adequadas . O problema é que, em muitos casos, as 
fotos não trazem a identifi cação das situações ou da s pessoas fotografadas. 

"Essas imagens contam uma parte da história da Casa, poi s certamente são registros de 
reun iões e eventos dos quais participa ram deputados e outras personalidades políticas, além de 
autoridades e serv idores", ressalta Ni lson Vidal Prata, gerente-geral da GDI. Esse cuidado com 
a história de nosso Estado também está presente em outras ações recentes da Assembleia de 
Minas, por exemplo, como a restauração e transposição do painel da artista plástica Yara 
Tupinambá para a Ga leria de Arte, além de diversas publicações e exposições da Casa . 

Segundo Fátima Camarota, da Gerência de Memória Instituciona l, setor responsável por checar 
as dúvidas quanto à identificação dos personagens nas fotos antigas, a preservação desse 
patrimôn io também é importante para atend imento a pesquisas internas e externas. E na 
Exposição de Identificação de Fotos, que começa na terça (16), algumas fotos inédita s até o 
momento, que não foram sequer comparti lhadas pelo Facebook, serão ex ibidas. 
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Hasteam entos de bande iras e ra m diá rios na 
ALMG, e as fotos desse grupo estão sendo 

identificadas 

"Apesar de por enquanto ser um grupo fechado, a 
participação de servidores da ativa e aposentados, 
deputados, ex-deputados, jornalistas e servidores 
da Casa de um modo geral tem nos surpreendido. 
O mais importante é que, além de identificar as 
fotos, estão sendo contextua lizados os regi stros 
históricos que essas imagens representam", 
afirma Fátima Camarota . 

Digitalização - Na prática, a exposição é a primeira 
iniciativa externa para tentar identificar essas 
fotos, que podem dar origem a outras com o 
mesmo objetivo. As imagens ant igas serão 
digitali zadas e passarão a fazer parte do óanco 
ptíólico de fotografias, di sponível para download 
na Sa la de Imprensa do Portal da ALM G. 

O serviço j á reúne qua se 200 mil fotos, composto 
atualmente sobretudo com o reg istro 
fotojorna lístico do dia a dia do processo legislativo 
nos últimos anos. Com isso, passado e presente 

vão se unir, garantindo que as futuras gerações também possam reviver a hi stóri a e manter 
v ivas as tradições democráticas do povo mineiro. 

Imprensa ALMG 

Le ia mais no Cad erno Cultura 

l' latenal j orna líst iCO passíve l de direitos auto1 ais. 
Fotos e tex tos podem pertencer a aut01·es d1 ferentes. 

Antes de reprodutir por qua lquer me io, consulte 
sobre autorização . Le1a também nossos Termos de 

Uso e Serviço Preços, prazos e l inks podem 
sofrer alteração e correspondem ao clia em que o 

matena l foi publicado 
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ANEXO 18 
Notícias u 

15/06/2015 

Personagens são identificados no Café com Memórias 
Um homem de olhos claros, que até bem Clarissa Barçante 
pouco tempo vinha desafiando a memória dos _.'lrl\'! _..::=:::::. __ _..,.._ __ _. 

I membros do grupo" Fotos Históricas da 
Assembleia de Minas", no Facebook, foi logo 
recon hecido como Francisco Bilac Pinto. Uma 
mulher inicialmente identificada como Teima 
Penna teve sua identidade questionada . E 
teve gente que se encontrou nas fotos 
antigas do acervo da ALMG. O Café com 
Memórias, rea lizado pela Assembleia nesta 
segunda-feira (15), trouxe novas 
contribuições para o inventário dessa co leção 
de imagens . Mas foi também um momento 
lúdico, um encontro de memórias de 
ex -parlamentares e de diferentes gerações de 
serv idores . 

Ex-diretor-geral, Antônio Geraldo Pinto, se 
encontrou em uma das fotos 

Confira mais fotos 

O evento abriu a Semana Fotos e Memórias, que busca fomentar o resgate, a preservação 
e a divulgação da memória do Legislativo, como parte da Campanha de Identificação de 
Fotos, desenvolvida pela Assembleia no Facebook . A atividade prossegue, a partir desta 
terça (16), com a Exposição de Identificação de Fotos, no Hall Administrativo . Cem 
imagens, individua is ou agrupadas, ficarão expostas até sexta-feira (19) e poderão ser 
vistas e identificadas das 8h30 às 18h30. 

Durante o café, foram expostas dez fotos já postadas na rede social. Logo na primeira fila, 
um time de peso pôde exercita r a memória e ajudar a contar a história de algumas 
daquelas imagens . Ali estavam os ex-deputados João Navarro, 88 anos, que foi presidente 
da Assembleia, e Domingos Lana, 92. Ao fundo, com intervenções precisas na discussão, o 
ex -diretor-geral da Casa, Antônio Gera ldo Pinto . O ex-deputado Emílio Ga llo passou antes 
pelo loca l apenas para identifi car mais uma personalidade na foto usada como conv ite para 
o evento . 

"Isso é uma maravilha", frisou João Navarro. Para ele, outras histórias da Assembleia 
também precisam ser contadas, mesmo sem o registro fotográfico. Antônio Gerald o, que se 

identificou em uma das fotos, sa lientou a dificuldade em reconhecer rostos familiares. 
"Passamos anos trabalhando, falamos mil vezes com um deputado. E aí vemos o rosto e dá 
um branco. O nome só vem depois", frisou . Já Domingos Lanna comemorou a ideia de 
restabelecer uma memória antiga da Casa e" preservá -la para o futuro" . Também 
estiveram no café servidores da Casa, entre os quais diretores, ex-diretores e gerentes. 

Na mesa do evento estavam o jornalista Manoel Guimarães, ex-serv idor da ALMG, a 
historiadora Valentina Soma rriba, da Gerência -Geral de Documentação e Informação 
(GDI), o consultor Caio Duílio Borelli, e o assessor da Minoria Jorge Caixêta . Todos são 
membros do grupo "Fotos Históricas da Assemble ia de Minas", que já identificou 
aproximadamente 250 pessoas em 84 fotos, desde o lançamento da campanha, em 
dezembro de 2014. No café, eles comentaram também o contexto de algumas imagens e 
cu riosidades sobre as pessoas fotografadas . 

O gerente-geral da GDI, Nilson Vidal Prata, comemorou a confratern ização entre os 
membros do grupo e antigos se rvid ores e parlamentares. "Quando recebemos esse acervo 
ficamos surpresos por ver tantas imagens e nos sentimos impotentes para identificá-las", 

lembra . A Campanha de Identificação de Fotos, segundo ele, veio dar respostas para o 
problema e aj udar a resgatar essa memória do Legislat ivo mineiro. 
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Notícias ANEXO 19 

18/06/2015 
Personalidades à espera de identificação 
Em meio às imagens que integram a 
Exposição de Identificação de Fotos, em 
cartaz no Hal l Administrativo do Pa lác io da 
Inconfidência, alguns retratos chamam a 
atenção e desafiam a memória de servidores 
e visitantes. São homens vestidos de terno e 
fotografados em poses cu idadosas, o que 
poderia ind icar tratar-se de autoridades 
polít icas ou outras persona lidades. A 
identidade desses personagens da históri a do 
Leg islativo, porém, permanece desconhecida . Exposição está insta lada no Hall de 

entrada do Pa lácio da Inconfidência 
As fotos 
integram 
um 

Confira ma is fotos 

acervo antigo da Casa que vem sendo cata logado, 
sobretudo com a ajuda do grupo " Fotos Históricas da 
Assembleia de Minas", no Facebook. Fátima Camarota, 
servidora da Gerência -Gera l de Documentação e 
Informação (GDI), conta que esses retratos estavam 
agrupados, como uma parte das quase 135 m il 
imagens. "Esses perfis são mais antigos, ta lvez da 
década de 40 e 50", explica . 

A expectativa da Gerência de Memória Instituciona l, 
que integra a GDI, é de que entre as centenas de 

visitantes que passam pela Assembleia, alguém possa identif icar essas pessoas. Serv idores 
com mais tempo de Casa também podem ter pistas . 

Personagem foi desafio para grupo do Facebook 

Pode até parecer fác il identificar uma foto com uma pessoa apenas, sobretudo quando 
comparada com out ras imagens do acervo, que retratam reuniões ou entrevistas 
concorridas. Mas um retrato publicado no Facebook mostrou que a tarefa não é ass im tão 
simp les. 

Francisco Bilac Moreira Pin to 

No dia 10 de março deste ano, foi postado no 
grupo uma foto com o perfi l de um homem de 
olhos claros. Vários membros manifestaram a 
sensação de que o rosto era conhecido, várias 
hipóteses foram levantadas, pesqu isadas e 
descartadas. Ex -deputados, já idosos, também 
tentaram decifrar aquele mistério que já era 
re lacionado com o mito da esfinge . 

O nome só fo i revelado 20 dias depois, com a 
ajuda do ex-servidor Carlos Affonso Moreira 
Penna , que não participa do grupo. O 
personagem fotog rafado é Francisco Bilac 
Moreira Pinto, nascido em 1934, em Santa Rita 
do Sapuca í, e fa lecido em 1983, em um 
ac idente automobilíst ico. " Ch ico do Bi lac", 
como era conhecido, foi deputado estadual na 
6a e na 7a Leg islaturas (1967-1975) , mas ficou 

afastado por quase t rês anos para ocupar o cargo de Secretário de Administração do 
governo Israel Pinheiro da Silva . Foi também deputado federa l. 
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Visitas - A Expos ição de Identificação de Fotos 
permanece no Hall de entrada do Pa lácio da Inconfidência 
até sexta-feira (19) e pode ser visitada das 8h30 às 
18h30. Monitores do Memorial da Assembleia estão 
aux iliando as pessoas que desejam registrar a 
identificação dos personagens ou locais fotografados . A 
mostra tem mais de cem imagens individuais ou 
ag rupadas. 

O acervo comp leto está 
disponível na Biblioteca 
e quem desejar pode vis itar o setor para ajuda r na 
identificação das fotografias. Nesse caso, recomenda-se 
agenda r horário por meio do rama l 7674. O grupo 
"Fotos históricas da Assembleia de Minas", no Facebook, 
também está aberto à adesão de servidores e 
parlamentares, da ativa e aposentados, que possam 
ajudar no trabalho. A so licitação pode ser feita pela 
própria rede socia l. 
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Semana Fotos e Memórias leva à identificação de 200 
pessoas 

u 

Cerca de 200 personagens retratados no 
acervo antigo da Assembleia foram 
reconhecidos e identificados durante a 
Semana Fotos e Memórias, rea lizada pela 
Casa entre os dias 15 e 19 deste mês. Entre 
os vários visitantes que passaram pelo 
Pa lácio da Inconfidência, 24 f izeram 
anotações sobre as fotos, com a ajuda dos 
monitores do Memoria l da Assembleia, que 
estavam à disposição para auxiliar no 
preenchimento dos formu lários de 
identificação. 

Clarissa Barçante 

Durante a semana, houve ainda um aumento 
de 15% no número de membros do grupo" 

Café com Memórias trouxe à ALMG 
ex-deputados e ex-servidores 

Confira mais fotos 

Fotos Históricas da Assembleia de Minas", no Facebook. Esse grupo está traba lhando de 
forma co laborativa, desde dezembro de 2014, para identificar pessoas fotografadas, além 
de locais e datas, em um acervo antigo da ALMG que tem cerca de 135 mil imagens. Esse 
materia l está sob a custód ia da Gerência de Memória Institucional. 

Além da exposição, a semana teve ainda o Café com Memórias, momentos de 
confraternização entre servidores ativos e inativos e também ex-parlamentares que estão 
participando da Campanha de Identificação de Fotos da Assemb leia no Facebook . Novos 
eventos de estímulo ao resgate e à valorização da memória institucional estão 
programados para o segundo semestre. 
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