
Alemg é objeto de estudo universitário
Estagiária analisou atuação
da bancada norte-mineira em
trabalho de conclusão do curso

de Jornalismo

Terezinha- nasceu em:
Coração de jesus, próximo de

Montes Claros

A

atuação da bancada norte-mineira foi
o tema que Terezinha Gislene Ro-

drigues Alencar, ex-estagiária de jornalismo, da
Gerência-Geral de Comunicação Social, esco-
lheu para o Projeto Experimental - trabalho de

conclusão do curso feito na UFMG. "Conciliei o
estágio com a vontade que sempre tive de fazer
alguma coisa voltada para a região onde nasci",
explica. Ela estagiou de junho de 95 a novem-
bro de 96 e, paralelamente, durante os últimos
quatro meses, dedicou-se ao projeto.

Era uma surpresa para mim o fato de uma
região pouco desenvolvida e com população
pequena possuir a segunda representação", con-
ta. A bancada do Norte de Minas tem lO depu-
tados e só perde para a Região Metropolitana
de Belo Horizonte. O primeiro passo foi traçar
o perfil de cada deputado, depois levantar todas
as proposições apresentadas pela bancada, a par-
tir do segundo semestre de 1995.  O resultado
foi uma grande reportagem de 50 páginas, com
análise crítica da atuação dos deputados na re-
gião. A nova jornalista garante que aproveitou
bem o período para desenvolver o trabalho e
amadurecer na profissão.

infiorização

Escola do Legislativo descentraliza cursoo
Belo Horizonte e mais cinco municípios sediarão curso de Racionalização Administrativá

CURSO
• Conteúdo. Reforma
adm,histrztiva do Estado;
realidade reg;bnaÇ Processo e
técnica legislativos: relações
entre os poderes &ecutit'o e
Legislativo; controle da
administração munic'c'.a/
atuação e responsabilidades dos
agentes políticos; racionalização
administrativa.

• Objetivos: Contnbufr para o
desenvoMmento institucional
dos governos locais;
proporcionar o intercâmbio
entre agentes políticos e
segmentos técnicos muni4oa1s;
colabora,-~ o
aperfeiçoamento do
desempenho das ativicàdes dos
Legislativos e Executivos
municioa&

• Público Ã'vo:
Prefeitos, vise-prefeitos,
vereadores, secretários
municØaii e executivos das
associações miorleg?ona/5
assessores.

DATAS E LOCAIS
E Belo Horizonte: 20 e 21 de

fevereiro, na Alemg
E Montes Caros: 27 e 28 de

fevereiro
!Patrocínio: 6 e 7 d março
E Governador Valadares: 13 e

14 de março
EJuizde Fora: 20e2/ de

março
Varrhfria: 3 e 4 de abel

085: Nas cidades do intenár,
os locais serão definidos de
acordo com o número de
üiscritos.

INSCRIÇÕES:
Local. Escola do Legislativo

Rua Dias Adorno, 367/1 °andar

Te!: 290-7910 e Fax: 290-7698

Período. Até 18 de fevereúv

Taxa: R$30.00,'pagávelno ato
do credencíamento

E

m parceria com a Secretaria de Estado da

Casa Civil e Comunicação Social, Fundação
João Pinheiro e UNA, a Escola do Legislativo vai

se deslocar, pela primeira vez, para municípios
do interior de Minas Gerais. Além de Belo Hori-

zonte, mais cinco cidades servirão de base para

promover um curso de Racionalização Adminis-

trativa. Outra novidade será a transmissão, ao

vivo, pela TV do Legislativo, do primeiro even-

to, na Capital. 'Queremos gravar o material, edi-

tar e colocar à disposição dos participantes, que

poderão levar o curso completo para casa", ex-

plica Luiz Fernandes de Assis, diretor interino da

Escola do Legislativo.

Integração - Através da interiorização dos tra-

balhos da Escola, a Alemg pretende promover

maior integração entre os poderes Executivo e

Legislativo dos municípios. O Projeto Nova Ges-

tão Pública Regionalizada" quer, de uma maneira
geral, melhorar a qualidade dos serviços públi-

cos, principalmente no interior de Minas. "Que-

remos formar e informar pessoas que, no futu-

ro, poderão vir a ser deputados estaduais", diz
Luiz. O curso é destinado a prefeitos, vereado-

res, secretários e assessores que poderão adqui-

rir uma noção da realidade regional em que os

municípios estão inseridos.

Opresidente da Alemg, o secretário de Esta-

do da Casa Civil e mais quatro professores são

os responsáveis pela apresentação do Projeto.

Em cada cidade, o curso terá duração de dois

dias e será dividido em cinco sessões. Não há
limite de vagas, nem restrições à ocupação dos

interessados, mas a prioridade é para os políti-

cos e servidores públicos de todo o Estado, como

enfatiza Luiz Fernandes.
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