
Glicéria Gançal.res Moreira, 71 anos:
"No nono tempo de menina,

gente ow4a falar de um deputado e
era como-se fosse o popa. Agora a

gente se vê tão próidmo..."

birce Maya, -6$ anos: 1ntes a
gentesórabiao que via naTYouo
que conycrsova com os amigos. É
- bom ver de perto o que os

depikados fazem.-

mcfento

Clube do Livro faz 10 anos
Pesquisa mostra que associados querem - e podem —participar da escolha dos novos títulos

O Clube do Livro da Biblioteca daAssembléia
- 	está completando l0 anos deSstêndaetem,

INSCRIÇOES	 hoje, mais de 100 associados. As servidoras Fá-
Asinscriçõespodernserfeitas	tima Camarota e Eugênia Pires e Albuquerque,
no setordeatendímento da	da Gerência-Geral de Documentação e Informa-
GD/(andarsE). Ovalorda	-	 -
mensaiidadeék$3,CO.	

çao, que lidam mais diretamente com a gestão
assocadopodefirarcom o do clube, organizaram uma pesquisa com os as-
/ivropor/Sdias. prazo que	sociados. O objetivo, segundo Fátima, foi bus-
podeserrenovadocasonão	car maior participação dos próprios usuários e
tenha o feita reserva do	saber a opinião deles sobre os serviços presta-
mesmottvh.	 dos, os tipos de livros a serem adquiridos e ou-

tras sugestões.
Os resultados da pesquisa, feita em abril, não

surpreenderam Fátima. "Já esperava aquelas respos-
tas porque nós conversamos muito com os que
freqüentam o dube", conta. O gênero preferido dos
leitores, com 74%, foi o romance, seguido de per-
to pelo policial/suspense, com 70%. Os livros para
vestibular tiveram 37% das preferências; aventuras,
33%; biografias, 30%; ficção científica, 26%; auto-
ajuda, 22%; e esoterismo, 1 1 %. As últimas aquisi-
ções satisfizeram 67% dos entrevistados, e a men-
salidade cobrada foi considerada suficiente por
66,5%. A maioria também demonstrou interesse
em participar da seleção dos livros (63%). Dos en-
trevistados, 81,5% se consideraram satisfeitos com
o acervo.

1
Ultimas aquisições

• Querida Sandy - Roderick Anscombe
• Poesia - Jorge de Lima
• Sermões - Padre Vieira
• A jangada de pedra - José Saramago
• Rapina - Ivan Sant'anna
• Poemas escolhidos - Cláudio

Manoel da Costa
• Trinta anos esta noite - Paulo Francis
• A morte da porta-estandarte - MftaJ Machado
• O ateneu - Raul Pompéia
• A mente meditativa - Daniel Goleman
• O último chefão - Mário Puno
• Armadilha aérea - Michael Crichton
• Ladrão de luz - David Ramus
• Por amor - Sue MilIer
• Meia-noite no jardim do bem e do mal - John

Berendt
• Laços de sangue - MichaS Cunningham
• Pelo amor de lsaías - Seth J. Margolis
• Crimes de amor - Alto Penzler
• Jogo de sombras - Frances Fyfield
• O ladrão de cadáveres - Robert

Louis Stevenson
• Teatro completo 1 - Nelson Rodrigues -
• O paciente inglês - Michael Ondaatje
• Rose Madder - Stephen King
• Santa Evita - Tomás Eloy Martinez
• O intruso - Peter Blanner
• Legítima defesa - Jonathan Kellerman
• Doze pistas falsas - Jeffrey Archer
• Emma - Jane Austen
• Inteligência emocional - Daniel Goleman
• O livro das virtudes 1 e II - Wlliari Bennet
• Sleepers - Lorenzo Carcaterra

Cidadania na terceira idade
Grupo de senhoras visita

Assembléia pela primeira vez

A " 
Turma da Alegria" invadiu a Assembléia

em maio. O grupo de terceira idade do Cen-
tro de Saúde do Bairro São Paulo, o primeiro a
visitar a Casa, é formado por cerca de 20 senhoras
que se reúnem em busca de lazer e conhecimento.
A vinda, a convite do deputado Ivo José (PT), foi
um complemento do trabalho de discussão sobre
cidadania, uma iniciativa da coordenadora do grupo,
a assistente social Regina Maia Mangieri. Devido a
essa discussão, todas elas, mesmo dispensadas pela
idade, fizeram questão de votar nas eleições muni-
cipais. No Teatro, o grupo assistiu ao vídeo
"Legislativo: Caminho da Democracia" e à palestra
de Luiz Fernandes de Assis, da Escola do Legislativo.
Elas também conheceram o Espaço Político-Cultu-
ral, o Plenário e os plenárinhos.
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