
Os seguranças
recebem treinos
contra todo tipo

de acidentes,
como incêndio

Atender e informar o
público com cortesia e

habilidade são tare1as que
os seguranças assumiram.

durante quatro meses, batia na
Assembléia, por volta das quatro da
madrugada, querendo falar com um
deputado. Não havia, a não ser o
cansaço, quem a demoveSsedo intuito
de entrar. Depois, ia dormir no fosso
que circunda a Assembléia.

caírem nessa conversa" - diz.
O descuido de alguns funcionários

também acaba se tornando um risco.
Segundo Ricardo,. é freqüente
encontrar ligados aparelhos elétricos,
como circuladores, televisües e
ebulidores, durante a vistoria noturna
feitapelos seguranças. Nesse percurso,
eles também apagam as luzes,deixadas
acesas desnecessariamente. Os que
atravessam a madrugada em vigília
contam até alguns casos grotescos.
Ficou famoso o ~e uma velhinha que,

De acordo com Eltnira, a deliberação foi o
primeiro passo de um amplo projeto de
reestruturação da Subárea de Segurança e
Policiamento Interno que está em curso.

"Essas mudanças buscam compatibilizar a
atividade com os princípios de modernização
administrativa, que vêm norteando as açoos da
Assembléia nos últimos anos"-explica. Dentro
dessa nova filosofia, ficou para trás a imagem de
truculência e de ostensividade que sempre
acompanhou a atividade dos seguranças. No
próximo ano, a Subárea já agendou cursos de
noçücs de Direito e processo legislativo para
seus funcionários. Em 93, será formada a la
Brigada Contra Incêndio da Assembléia, da qual
fará parte uma equipe de seguranças, d~sdejá em
treinamento no 10 Grupamento de Incêndio da
Capital.

socorros. Discrição,cortesia, iniciativa,
habilidade e lealdade ao Poder e aos
colegas sãoalgumasexigências básicas
na conduta desses funcionários, que
são recrutados, na sua maioria, através
de concurso público.
, Os seguranças enfrentam nó seu

dia-a-dia os mais variados problemas.
Alguns deles são provocados pelos
vendedores e pelos pedintes, que já se
tornaram reconhecíveis à distância. A
Subárea conseguiu ainda desmantelar
uma gangue de estelionatários, que
agia nos gabinetes aplicando o famoso
"contado
vigário":

Segun-
doa Sub-
chefe do
Setor,
Ricardo
Moreira
Martins,
essaspes-
soas iam
nos gabi-
netes, di-
zendo
que eram
da região
dos depu-
tados, e
pediam
dinheiro
para o
enterro de um parente conhecido ou
para ajudar alguns alunos nos
preparativos da formatura. Agiam
assim depois de fazer um minucioso
levantamento sobre a vida c a cidade
do deputado. "Orientamos e alerta-
mos o pessoal dos gabinetes para não

Durante o primeiro semestre 'desse ano, um
grupo de funcionários da Subárea, dos Recursos
Humanos eda Diretoria-Geral, coordenados pela
servidora Elmira Isaura do Prado Soares,
reuniram-se para fazer _um balanço sobre as
atividades do setor e sobre as possibilidades de
ampliação de suas funçoos, O tratalho desse
grupo resultou na Deliberação n° 792/92,
expedida recentemente.

Alémde voltar a ficar subordinada diretamente
à Diretoria-Geral, desmembrando-se do
Departamento de Serviços Gerais, a Subárea de
Segurança e Policiamento Interno passou a ser
responsável pela fiscalização dos pontos
magnéticos e vai colaborar com o Departamento
de Comunicação Social, principalmente no
atendimento ao público que freqüenta a
Assembléia.

Não fosse o radinho na mão, 'eles
passariam quase despercebidos pela
maioria dos funcionários e visitantes.
Mas, para o público interno, eles já são
"velhos" e confiáveis conhecidos. E
são, invariavelmente, importantes refe-
rências .para 'em é de fora e não
conhece as, duas unidaQes admi-
nistrativas da Assembléia:

ACasa possui sua equipe própria de
seguranças há 25 anos, desde quando
o Legislativo estadual funcionava na
rua Tamoios. O segurança Ary José de
Castro. mais conhecido como "Seu
Ary". 59 anos, 28 deles passados' na
Assembléia, recorda muitoscasosdessa
époc,a. "Seu Ary" conta, empolgado,
que já chegou a desativar quatro
bombas de efeito moral, que haviam
sido colocadas em um gabinete por
estudantes revolucionários. Mas hoje,
com o resgate das prerrogativas
democráticas, os seguranças
dispensam o "status" de policiais do
Legislativo, preferindo o reco-
nhecimento como prestadores de
serviço, tamanha a diversidade de suas
atribuições.

Pelo Palácio da Inconfidência
circulam, em média, diariamente, 8
mil pessoas, entre funcionários e,
visitantes. Para atender aesse público,
de demandas variadas, a Subárea de
Segurança e Policiamento Interno
conta com uma equipe de 87 fun-
cionários, treinados equalificados para
exercerem diversas funções, desde
informar e orientar os visitantes sobre
a localização de gabinetes e depar-
tamentos até atuar em situações de
risco, conlo incêndios e primeiros

Maria Tereza Ladeira

Funções ampliadas para atendimento ao público
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Agentes da cortesia
Os desafios dos següranças para guardar o Legislativo com discrição, iniciativa..•habilidade e lealdade

• .Por dentro
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'.. mal' antigos da
Casa, com 28 anos de
atuação, Ary tem muitas
hlstórlaspara contar. como
bombas que desativou em
gabinetes de deputados.
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