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BH do centenário está nos contos de
Francisco Mendes

estaria a BH do centenário? Nos
'4W contos de Escreva, Quenda, de Francisco
de Morais Mendes", afirma o professor e presi-
dente da União Brasileira de Escritores, Fábio
Lucas, em artigo publicado na revista Belo Ho-
rizonte / 00 anos, editada pela Associação dos
Amigos do Hospital Mário Penna e patrocinada
pelo Ministério das Comunicações ,, através da
Telemig. Em uma análise da literatura produzi-
da na Capital, o jornalista e servidor da Comu-
nicação Social foi considerado pelo crítico lite-
rário um dos mais representativos autores da
nova geração de escritores da cidade.

Escreva, Querida, primeiro livro de Fran-
cisco de Morais Mendes, traz diversos contos
que têm como pano de fundo Belo Horizonte

e reúnem fragmentos de uma cidade muitas
vezes despercebida aos nossos olhos. Esta é a
segunda vez que o trabalho do servidor é cita-
do pelo professor Fábio Lucas. A pçimeira foi
em entrevista ao jornal Estado de Minas, em
outubro do ano passado. Segundo Francisco,
• retorno dos leitores tem sido positivo, após
• primeiro ano de lançamento do livro. 'As pes-
soas se aproximam para manifestar suas im-
pressões sobre os contos. Isso é muito inte-
ressante", completa. O escritor está preparan-
do um novo livro de contos para ser lançado
talvez ainda este ano.
Crônicas - O funcionário é também colunista
do jornal O Tempo há mais de um ano e, toda
sexta-feira, assina a coluna "Diário de Bordo".
Para ele, esta é uma oportunidade de "abrir
uma janela de onde o escritor se expõe para
os outros".

se Ramos nas
ondas do rádio
analista de sistemas José Ramos San-
tos, da Área de Sistemas de Informação,

hoje 'conversa", na maior parte do tempo, ape-
nas com os computadores, no seu ambiente de
trabalho. Mas já teve oportunidÁde de se co-
municar com multidões, atuando em área com-
pletamente diferente: foi também locutor de
rádio em ltaúna, na década de 80, antes de
trabalhar na Assembléia, José Ramos coman-
dava dois programas na rádio AM da cidade,
um diário e outro dominical.
Contribuição - Na opinião do servidor, sua
experiência nessa área contribuiu para aperfei-
çoar os relacionamentos. 'Hoje, trabalho com
grupos grandes de usuários e não tenho ne-
nhuma dificuldade de lidar com as pessoas.
Devo isso ao rádio", destaca. Apesar de a
informática ser sua maior paixão profissional,
Ramos afirma que trabalhar com a voz sempre
estará nos seus planos. "Desde que minha ati-
vidade aqui não fique comprometida, quero
aproveitar oportunidades nessa área", completa.
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