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Estudar Português é sinônimo de
prazer e motivação

José Augusto prestou
homenagem em
forma de redação

Atendendo a uma demanda dos servidores
da Assembléia, a Escola do Legislativo está pro-
movendo, pela segunda vez, um curso de Língua

Portuguesa para servidores de gabinetes
Parlamentares, Com uma carga horária de
30 horas, as aulas têm tido boa repercus-
são, mostrando que o domínio da língua
portuguesa é uma preocupação crescen-
te entre os brasileiros.
Redação com M - O servidor José
Augusto Ribeiro, do gabinete do deputa-
do Paulo Piau (PFL), disse que o curso,
sob a responsabilidade da consultora da

L	Alemg Maria Izabel Gomes de Matos, des-

pertou a sua atenção para as particularidades do
nosso idioma, além de representar a oportuni-
dade de assimilar matérias que ele nunca havia
aprendido. '».pós as aulas, passei a ler e redigir
textos de forma diferente, atentando para as nor-
mas gramaticais e visando à clareza da mensagem
sem, contudo, perder a riqueza do conteúdo",
avalia Ribeiro. Ele destaca, também, o carisma, a
competência e a didática da professora que em
muito contribuíram para um aprendizado eficaz
do que foi ensinado. Para retribuir a dedicação da
instrutora, José Augusto prestou-lhe uma home-
nagem em forma de uma redação cujas palavras
começavam com a letra M.

Aluna sugere novos módulos
Flávio Henrique de Araújo, do gabinete do

deputado Dinis Pinheiro (PSD), também freqüen-
tou o curso que, segundo ele, superou as suas

expectativas. Flávio frisa que a matéria é muito
oportuna, mesmo para quem tem formação aca-
dêmica, "pois esclarece dúvidas e mantém os alu-
nos a par das atualizações da língua". Também sa-
tisfeita com a atividade, a servidora Paula Beatriz
Romano Boreili, do gabinete do deputado Marco
Regis

wIILeuuL) .L p d dvaiai'pIL) c441, uc '.aj,c • ,Ju '2.2tinado às
inclusive, pela rdIça decjosmodalosqti
aprofundem mais o estudo do Português.
Rapidez - O sucesso do curso pode ser medi-
do pelo rápido preenchimento das vagas abertas
para a segunda turma, cujas aulas começaram
este mês. São servidores que procuram, cada
vez mais, falar e escreve rperfeitamenten nos-
so Português.
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