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Manual trará orientações sobre segurança
para novos deputados 7-w:_zqw

41k Coordenação de Orientação e Segu-
rança da Assembléia já está se prepa-

rando para o início da 14a Legislatura. Segundo o
responsável pelo setor, Ricardo Moreira Marfins, o
f'lanua/de Informações Básicas —que traz dados
sobre a estnjtura e o funcionamento do Legislativo
e será distribuído, no ano que vem, aos novos de-
putados —vai orientar sobre prevenção e segurança.
Em comparação com os manuais antenores, o do-
cumento que está sendo produzido traz um dife-
rencial: a apresentação dos procedimentos de segu-
rança, divididos em três tópicos: seguranças
patrimonial, pessoal e coletiva.

Cursos - Outra novidade é um curso de recidagem
para os controladores de emergência, que deverá
ser oferecido em outubro. Os controladores são
referência para os demais funcionários, nos casos
de início de incêndio e situações de perigo, pois par-
ticiparam de treinamento especifico e sabem como
agir em momentos como esses. A Coordenação
pretende formar ainda novos controladores entre
os funcionários que vão integrara estrutura dos gabi-
netes, a parti de fevereiro de 1999. Nos próximos
meses, o setor vai ganhar também um endereço
eletrônico, para facilitar a comunicação com as de-
mais áreas da Casa.

Sprinklers serão instalados

Ç )ara este semestre, nova simulação de aban-
dono de prédio no Edificio Tiradentes está

sendo preparada. Ricardo Moreira acredita que, além
de criarem uma cultura de prevenro e segurança
nos servidores, exercícios como esse auxiliam na
detecção de falhas no sistema de segurança das ins-
talações daAssembléia. "Na última simulação, servi-
dores nos comunicaram sobre problemas-na dispo-
sição dos alarmes e providenciamos toSa os ajus-
tes", informou. Anda neste semestre, serão instala-
dos *?k@rs(chuveiros automácos, acionados pelo
calor) no Edificio Tiradentes.
Apoio —O setor estátambém4tcando apoioi	M
llída Militar e de empresas que já desenvovem um
trabalho de prevenção de acidentes, como a Cemig
eaUsiminas, para promover novas irvas. "No
final de outubro, teremos um curso de reciclagem
para os controladores de emergência. Vamos simu-
lar uma situação de incêndio e aproveitar para utilizar
os extintores que necessitam de manutenção", ex-
plicou.
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