
ração

Setenta municípios mineiros estarão ("6::1'.'Y

recebendo equipamentos em 2000
As cidades selecionadas devem se cadastrar no Prodasen,

____ ,_'~.,~,-,~-'~~'--,"----A órgão executor do projeto

IcíPIOS
~STRADOS
~/ândia,Belo Horizonte,
lha, Curvelo, Divinópolis,
dor Valadares, Ipatinga,

lanaúba, juiz de Fora,
Claros, Nanuque, Ouro
aracatu, Pirapora, Poços
, São Lourenço, Teófilo

Uberaba e Unaí

cíPIOS NÃO
~TR4DO~

o ano 2000, 70 cidades mineiras estarão
recebendo os equipamentos da rede

Interlegis. A escolha desses municípios teve como
base a classificação de microrregiões geográficas, se-
gundo dados do IBGE, Dentro de cada microrregião,
foi escolhido como município-pólo o de maior influ-
ência, ainda segundo o Instituto. Muitas cidades, no
entanto, ainda não aderiram ao projeto por total des-
conhecimento. Para se cadastrar, basta fazer um pe-
dido formal ao Prodasen, órgão do Senado respon-
sável pela execução do projeto.

O cadastramento é voluntário e é feito preen-
chendo-se um formulário que pode ser obtido no
sJtedo Interlegis. Informações podem ser obtidas
pelo telefone (61) 3 I 1-4722. Se a Casa Legislativa
estiver cadastrada, como é o caso da Aiemg, o parla-
mentar não precisa se inscrever individualmente. O

cadastramento dá a cada parlamentar direito a uma
home pagepadrão e um endereço de correio ele-
trônico. Se já dispuser de página na Intemet, poderá
"hospedá-Ia" no sJte da Interlegis. Essa identifica-
ção eletrônica já vai permitir a comunicação entre
os parlamentares de todo o País e entre eles e a

sociedade.
Multiplicadores - Até o final de 200 I, 150 ser-
vidores de Assembléias serão treinados para atuar
como monitores e multiplicadores de conhecimen-
to para as Câmaras das cidades-pólo. Estas, por sua
vez, darão apoio às cidades menores. Em Brasília,
será montada ainda uma central de atendimento aos
usuários. Isto porque, para que a adesão à rede seja
efetiva, será preciso muito treinamento, mudança
de cultura e adoção de novas posturas pelos legisla-

dores e funcionários.
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