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Internet é aprimorada
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stá sendo reformulada a página da Assembléia

na Internet (wwvv.almg.gov.br) e, a partir de

10 de fevereiro, algumas alterações já poderão ser

observadas pelos usuários. Segundo o diretor de

Informação e Comunicação, José Geraldo de Oli-

veira Prado, asalterações que serão implementadas

tiveram origem em trabalho de avaliaçãoda páginaatuaJ,

feito por servidores dasÁreas de Informática, Comu-

nicação Social, Documentação e Informação e pela

Escolado Legislativo.A partir dassugestões desse gru-

po, diversas mudanças serão feitas na página e na for-

ma de condução do uso da Intemet pela Casa.

A partir de agora, a Diretoria de Informação e

Comunicação passa a ser responsável pela gestão

da página da Assembléia na Internet. As Áreas de

Comunicação Social e de Informática trabalharão

em conjunto na preparação dos conteúdos a serem

disponibilizados. Será garantida, ainda, a unidade de

discurso com os demais veículos de comunicação

s mudanças no conteúdo da página e na

forma de atualização das informações bus-

cam também utilizar mais as possibilidades de

interatividade da Internet. Nos próximos meses,

várias medidas serão implementadas nesse senti-

do. Entre elas, a possibilidade de cadastramento

do usuário, a fim de receber notícias e informa-

ções sobre temas em discussão; a ampliação dos

espaços para a apresentação de sugestões e de-

núncias; além da implantação de cursos virtuais,

promovidos pela Escola do Legislativo.

Todas essas modificações, destaca o diretor

de Informação e Comunicação, têm o objetivo

de consolidar a página da Assembléia mineira

como referência em temas como cidadania, par-

da Casa, como a TV Assembléia e o informativo

diário Assembléia Informa, sendo essa uniformiza.

ção da linguagem estendida também ao material pro

duzido para as rádios locais e do interior e ao As.

sembléia Informa. programa de dois minutos sobre

as atividades do Legislativo mineiro. veiculado diaria.

mente. nas emissoras de televisão da Capital e do

interior.

Revisão- Outra mudança é a revisão completa do

conteúdo da página. bem como sua atualização. Os

dados referentes à 14a Legislatura

(1999/2003), que tem início no dia 10 de feverei.'

ro, estão recebendo atenção especial dos

organizadores da página. A equipe da Comunicação

Visual da Área de Comunicação Social será treinada

ainda para produzir versões digitais dos conteúdos

das publicações da Assembléia, contribuindo para

racionalizar esforços, enfatiza José Geraldo de Oli-

veira Prado.

Maior interatividade
ticipação popular e legislação. "É o desafio que as

equipes envolvidas enfrentarão", destaca José

Geraido de Oliveira Prado.

Eleições 98 - A página da Assembléia foi a prin-

cipal fonte publicadora de informações sobre as

últimas eleições. A aceitação do trabalho mostrou

a força da Internet como canal de informação.

Mais de 700 pessoas se cadastraram para rece-

ber boletins sobre os resultados das eleições.

Além disso, as consultas feitas pela Imprensa, por

assessorias polfticas e pela população fizeram com

que, nesse período, o número de acessos à pági-

na fosse maior que o total de acessos durante I 2

meses, ultrapassando a marca de 2 milhões de

consultas à página.
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