
va home page é ponto de partida para investir em interatividade e outras aplicações

PROPOSTA

O processo de reformulação da home page foi
condUZido por um grupo de servidores das
Gerências-Gerais de Imprensa e Relações
Públicas. de Sistemas de Informações e de

Documentação e Informação. O trabalho feito
pela empresa TN Internet foiacompanhado

pelos servidores Alaôr Messias Marques Júnior.
então responsá vel pela Área de Documentação
e Informação: Fabíola Farage Cohen. jornalista

da Gerência-Geral de Imprensa e Relações
Públicas: e Daniele Lara Nicácio. da Gerência-
Geral de Sistemas de Informações. A migração

das páginas antigas para o novo modelo foi
feita por Daniele Nicácio. Marcus Vinícius de
Melo Rocha. SI/vana Vtlela Ribeiro e Clauder

Marcenes Borges. Os ajustes finaiS envolveram
uma equipe mais numerosa. formada por

~rv00~s~s~~nrus~D~ffi~w'mffiro
de Sistemas. de Apoio à Secretaria e de

Suporte Técnico. entre outros

A proposta de layout. padrões de fontes. cores
e tamanhos que foram segUidos na elaboração

de todas as páginas foi apresentada pela
empresa TN Internet. contratada pela Alemg.

Algumas partes não serão alteradas neste
pn'meiromomentoporquedemandam

modificação de sistemas e bancos de dados. O
trabalho foidesenvolvldo em uma nova

plataforma de software . o Dreamweaver. que
substituiu o Frontpage. no qual algumas

páginas modificadas não puderam ser editadas.
Além de dispOnibilizar mais recursos que o

Frontpage. o Dreamweaver trabalha em um
nível técnico mais alto. garantindo maior

produtiVidade

EQUIPE

formatação do s/te como "de consenso".
Mais informações - A jornalista Fabíola
Farage enfatiza que, apesar do volume de
dados sobre o Poder Legislativodisponíveis
na home page, é preciso continuar investindo
em prestar informações. Vale lembrar que a
própria CPI das Licitações, encerrada em abril
deste ano, propôs, em projeto de lei apre-
sentado, a instituição de pregão e a
obrigatoriedade de divulgaçãode informações
sobre licitações e contratos por meio da
Internet. A proposição foi anexada ao
PL 1.50 I/200 I, do deputado Mauro Lobo
(PSB), presidente da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária, por tratar de
matéria semelhante. Projeto do deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT), também em
tramitação, dispõe sobre o direito à informa-
ção estabelecido nas Constituições Fede-
ral e Estadual, rnodifica o Decreto
4 I . 167/2000 e garante o acesso via
Internet a informações públicas (Projeto
Minas Transparente).

Inclusão de informações
é facilitada

•••

-

A nova home page da Assembléia re-
flete um avanço também no que diz res-
peito à organização do trabalho e à
tecnologia. Segundo o gerente-geral de
Sist_s de Informações, Marcelo

- Migu~tto, foi desenvolvido um novo sis-
tema para integrar o Sistema de Circula-
ção de Textos (SCT) e o editor de texto
Word às rotinas de publicação no site.
Antes, a alimentação da home page era
um trabalho manual, sendo necessárias
várias operações - como copiar, colar e
gravar em disco de rede - para viabilizar a
publicação de informações. Agora, a ali-
mentação ficou mais fácil, automatizada,
com a diminuição do número de procedi-
mentos para colocar, por exemplo, uma
nova notícia na Internet. "Revimos rotinas
de trabalho, capacitamos mais pessoas a
lidarem com o sitee a criarem aplicações",
completa Migueletto. A integração com os
outros setores da Casa também é desta-
cada pelo gerente-geral, que encara a nova

•

envio de mensagens a todos os deputados, a
grupos de parlamentares por partido e a seto-
res daAdministração

• Os novos endereços eletrônicos dos de-
putados trazem seus nomes parlame_s, fa-
cilitandoa comunicação com os cidacl'bs

• Todas as seções têm breves textos
explicativos sobre processo legislativoou so-
bre a páginaque está sendo consultada

• As publicações da Assembléia agora es-
tão agrupadas no /inkdemesmo nome (Publi-
cações, no título Serviços): antes, ficavam
espalhadasem váriosnnk5pela home page.Outra
novidade é a opção Eventos Institucionais
no /inkPublicações, com os resultados de
seminários e fóruns, entre outros eventos

• Na opção Projetos em Tramitação
(títuloAtividade Parlamentar), o intemauta
tem a explicação sobre como acessar apenas
o texto da proposição original, sem ter que
passar para outra página. Na páginaantiga,isso
já era possível,mas não havia explicação para
facilitara consulta

Menu principal está em
todas as páginas

o lançamento da nova home page da Assembléia, ao contrário do que alguns podem pensar, não representa o término do trabalho, mas, sim,
o primeiro passo de um projeto permanente de avaliação e acompanhamento da página - com a inclusão de novas aplicações, o aperfeiçoamento
das atuais e outras melhorias, como a incorporação de recursos audiovisuais e a ênfase na interatividade, Essa opinião é partilhada pelos servidores
que integram a equipe que coordenou a implementação das mudanças. "AInternet é um meio de comunicação que exige atualização e aprimora-

mento constantes. Quanto ao investimento na interatividade, é preciso, antes, de uma preparação tecnológica e política da Casa", pondera a
jornalista Fabíola Farage Cohen, responsável pela reformulação dos textos e pela apresentação das informações disponíveis na página, juntamente

com o gerente-geral da Escola do Legislativo,Alaôr Messias Marques Júnior.
Grupo - Um grupo de servidores vai propor a formalização das atribuições relacionadas com a home page, entre as quais estão o /ayout, a

manutenção da página "no ar" e a atualização dos dados disponíveis. Tudo isso faz parte da função de gerenciamento da nova home page, que, para
ser exercida, deve considerar a importância da Internet como canal de comunicação entre o Legislativoe a sociedade e instrumento de democrati-
zação de informações sobre o Poder. "Aintenção não é burocratizar, mas, sim, normatizar o trabalho, com a sugestão, inclusive, de regras para a
utilização da Internet pela Casa", complementa o coordenador de Planejamento, Marcelo Marinho. Segundo ele, o grupo deverá ser formado por
servidores das Gerências-Gerais de Imprensa e Relações Públicas, de Documentação e Informação, de Sistemas de Informações e de Consultoria

Temática, além da Escola do Legislativo,.Jordenação de ~jamento e da Procuradoria-Geral.

Váriasforam as mudanças implementadas
na home page da Assembléia, que agora está
mais leve, bonita, organizada e fácilde ser "na-
vegada". Entre as mais importantes modifica-
ções, estão a presença do menu principalem
todas as páginas e a navegação local em cada
uma delas, possibilitando que o usuário vá de
qualquer ponto para outro lugardentro do site,
sem ser preciso dar inúmeros cliques no
mouse. Cada páginaganhou aindaum texto su-
cinto com explicações sobre termos e órgãos
da Casa e sobre as consultas que podem ser
feitas.A reformulação da home page abrange,
portanto, desde a estrutura da informação até
o /ayout, passando pelos textos de apresenta-
ção. A nova estrutura também permite uma
edição da home page, com notíciase fotos em
destaque. Confira outras mudanças e/ou novi-
dades:

• O Painel de Avisos destaca seções do
siteque contenham novidades ou assuntos de
interesse

• O Fale com a Assembléia permite o
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