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O que a Assembléia tem a
ver com a SBPC?

Equipe da Escola participou da Sala do "Como
e Por Que' destinada a crianças e adolescentes

49' reunião da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC), realizada

em Belo Horizonte entre 13 e 18 deste mês,
teve um componente inédito: a participação da
Assembléia. Uma equipe da Escola do Legislativo
esteve na Sala do 'Como e Por Que' - uma das
inúmeras atividades da SBPC Jovem, criada há
cinco anos e destinada às crianças, aos adoles-
centes e professores de ensino fundamental e
médio. Mas, afinal, o que é que o Poder Legislativo
tem a ver com ciência?
Cidadania - Quem explica é a coordenadora
da Sala do 'Como e Por Que" e funcionária da
Escola, Ruth Schmitz de Castro. "O desenvolvi-
mento científico e tecnológico não é restrito às
ciências exatas. Quem se interessa por história e
sociologia, por exemplo, pode participar das reu-
niões. Discussões culturais e políticas também
são objeto da SBPC". Segundo a diretora da Es-
cola, Sueli Barbosa de Abreu, esta foi uma boa
oportunidade para a Casa mostrar seus projetos
de educação para a cidadania.

Por que Tiradentes se
Parece com Cristo?

a Sala do "Como e Por Que", a Assem
HV bléia respondeu, através de painéis e da
exibição de um vídeo, às seguintes perguntas: "Por
que Tiradentes se parece com Jesus Cristo?",
mostrando a construção do mito de Tiradentes
como herói nacional; "por que a tendência dos
Estados Modernos é buscar a democracia?",
enfocando as razões da democracia; e uma últi-
ma pergunta tratando do processo de formula-
ção das leis e do Dia do Estado (16 de julho) -
objeto de uma proposta de emenda à Constitui-
ção aprovada recentemente peia Casa.
Fontes - O vídeo institucional "Tiradentes: 200
anos', com argumento e supervisão de Luiz
Fernandes de Assis; artigos dos "Cadernos da
Escola do Legislativo' e informações sobre a
tramitação dos projetos foram os pontos de par-
tida para a exposição.

Atendimento informatizado
A Central de Atendimento dos Serviços

Gerais está totalmente informatizada. Antes
registradas manualmente, as solicitações agora
são digitadas e as ordens de serviço,
expedidas de forma mais rápida. O controle
do trabalho também ficou mais fácil, poiso
gerente da área monitora, com apenas um
toque no tedado do computador, sabe o que
já foi feito e o que falta fazer. Diariamente são
encaminhadas 50 solicitações aos Serviços
Gerais. Quem faz o pedido de manutenção
ou reparo deve dar o número da matrícula.

Dia de Minas em 16
de julho

O Dia de Minas Gerais, data em que se
comemora a fundação do Estado, continua
sendo o 16 de julho - que, no entanto, não
será mais feriado estadual. Isto porque foi
aprovado um substitutivo da deputada Elbe
Brandão (PSDB) à PEC 27/96, que tratava
do assunto. O substitutivo mantém o 16 de
julho como Dia de Minas e dá ao 21 de abril
- feriado nacional - o caráter de "Data Magna
de Minas Gerais". A PEC 27/96 sugeria, ori-
ginalmente, a mudança da data de Minas Ge-
rais para o dia 21 de abril, por ser esta uma
data histórica. De autoria do deputado Se-
bastião Navarro Vieira (PFL), a proposta ti-
nha como principal preocupação eliminar um
feriado do calendário estadual.

Com a aprovação do substitutivo, em 16
de julho, a capital do Estado será transferida
simbolicamente para Mariana, primeira cida-
de mineira. A semana em que recair a data
constituirá período de celebração cívica em
todo o território, sob a denominação de "Se-
mana de Minas".
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