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que devam ou possam ser implementadas. Se.
gundo informou o diretor de Informática e Co.
municação, José Geraldo de Oliveira Prado, os
relatórios serão encaminhados ao grupo paria.
mentar, que irá analisá-los e, depois disso, sub.
meter à apreciação da Mesa da Assembléia as pro-
postas que forem aprovadas. A previsão é de que,
em julho, algumas idéias já possam estar sendo
implementadas. Segundo destacou o asseSSOr
da Presidência, que também é jornalista e publici.
tário, Marcos Rocha. o presidente Anderson
Adauto (PMDB) tem interesse pessoal em acom.
panhar e contribuir para o aprimoramento da co.
municação da Assembléia. tendo em vistasua atu-
ação profissional na área. "Aestrutura de comuni.
cação da Assembléia é boa, mas entendemos que
ela pode ser nitidamente melhorada e maximizada
sua eficiência", afirmou.

lém do incremento do uso do rádio -
com a proposta de transmitir, ao vivo, as

atividades parlamentares para as emissoras do in-
terior -, a TV Assembléia é também uma priori-
dade para a Mesa nesse biênio. Segundo o depu-
tado Durval Ângelo (PT), entre as metas estão
diversificaros programas, viabilizarconvênios com
Câmaras e outros órgãos públicos para fazer com
que a tevê fique cada vez mais próxima dos cida-
dãos e garantir a cobertura do espaço para parla-
mentares de todos os partidos.
Impresso - No caso dos produtos impressos,
a carência dos profissionais foi apontada pelo de-
putado como uma deficiência do setor. No futu-
ro, afirmou, a proposta é a de promover um con-
curso para suprir essa carência. Um maior conta-
to com os jornais do interior do Estado também
está entre as prioridades para o biênio na área de
comunicação. O grupo parlamentar coordenado
por Durval Ângelo (PT) é formado também pelo
presidente Anderson Adauto (PMDB) e pelos
deputados Alencar da Silveira Jr. (PDT), Hely
Tarqüínio (PSDB), Irani Barbosa (PSD) e Pas-
tor George (PL).

Rádio será criada e TV
diversificará
programação

interiorização das
ações, a aproxi-

mação cada vez maior da
população e o estímulo
ao exercício da cidadania
e à participação social são
algumas diretrizes da
Mesa da Assembléia para
a área de comunicação,
relativas ao biênio 1999/
200 I. Por determinação
da Mesa, foi constituído,

no início deste ano, um grupo parla-
mentar para auxiliá-Ia,de forma perma-
nente, nas decisões relativas à comuni-
cação. Segundo o deputado DurvalÂn-
gelo (PT), 2°-vice-presidente e coor-
denador do grupo, entre as prioridades
para o biênio estão ampliar a utilização
do veículo rádio e agilizar o caminho
para a criação da Rádio Assembléia. "A
comunicação é fundamental para o Le-
gislativoe um sinalde transparência para

a construção da cidadania", destacou.
Para subsidiar o trabalho do grupo parlamen-

tar e por solicitação da Mesa, a Diretoria de Infor-
mação e Comunicação está avaliando os dez pro-
dutos da área, incluindo os impressos e aqueles
veiculados em rádio, na tevê e pela Internet (veja
co/una). O objetivo é verificar a eficiência desses
produtos quanto às diretrizes para o biênio. Entre os
itens de análise, estão apresentação visual,critérios
de escolha dos assuntos, precisão, clareza. conci-
são, objetividade, profundidade (qualidadeda infor-
mação), cumprimento dos objetivos estratégicos e
se os produtos atingem o público-alvo.A novidade
do trabalho é que a avaliaçãoestá sendo feitanão só
pelas equipes encarregadas de elaborar os produ-
tos, mas também pelas fontes (pessoas que forne-
cem as informações que serão veiculadas) e pelo
público-aJvo.São eles servidores dasÁreas de Con-
sultoria Temática, Apoio às Comissões. Apoio ao
Plenário,da Escolado Legislativoe da Coordenação
Técnica daÁrea de Projetos Institucionais.
Prazos - O trabalho de avaliação vai gerar rela-
tórios com as sugestões consensuais e aquelas

PRODUTOS

• "Assembléia Debate" (programa de
debatesveiculadope/a TV
Assembléia)

• "Parcena" úomal mensal destinado
aosserwdores)

• "Revista do Legislativo" (publicação
tn'rnestralquediscutegrandestemas
regionais e da atualidade)

Osprodutosqueestãosendo
avaliados sãoos seguintes:

• "Assembléia Informa" (impresso,
na tevê enorádio)

• Banco de Notícias da homepage
do Legislativona Intemet

• "Réporter Assembléia" (transmitJdo
pela TVAssembléia)

• "Acontece na Assembléia"
(veiculadonojomal "Estadode
Minas~ às quintas-feiras)

• Página daAssembléia no diário
oficial "Minas Gerais"
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