
Raquel Heinisch: atividades
em dois setores

Flávio janones trabalha na
organização de eventos
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A cada ano, rostos e energia nova
na Assembléia

Eles estão por toda parte. Estagiários de Arquitetura, auxiliando nos trabalhos da Área de Serviços Gerais.
Estagiários de Direito, atendendo o público nos Procons da Assembléia. Estagiários de Computação,
trabalhando na manutenção dos microcomputadores da Casa. Estagiários deJornalismo, escrevendo, entre
outras, esta matéria para o Parceria. Se o estágio é uma etapa importante na formação do universitário,
já que é o momento em que ele tem a oportunidade de aliar a teoria acadêmica à prática, esse período na
Assembléia é, na opinião dos estudantes, duplamente enriquecedor pela estrutura que a Casa oferece.

Estudante ganha experiência e aproveita
infra-estrutura

P
ratcar o que se aprende na faculdade e apro-
veitar o que a Assembléia tem de bom a ofe-

recer. É o que comprova a expenênda da estudante
de Direito Raquel Guimarães Heinisch, aluna da Fa-
culdade Milton Campos e estagiária na Área de
Consultoria Temática (ACT). Raquel, que étam-
bém arquiteta formada pela UFMG, trabalha no Se-
tor de Meio Ambiente e Política Agropecuária e
Agroindustrial daACi colaborando na elaboração
de pesquisas para os parlamentares na análise de
projetos de lei e pareceres, além de auxiliarem au-
diências e debates públicos. Seu trabalho mais re-
cente foi na CPI das barragens.

Enquanto freqüentava o curso de kqurtetura.
Raquel também estagiou naAlemg, atuando naÁ-ea
de Serviços Gerais (ASG). Lá, ela teve a oportunida-
de de participar da reformulação dos ,y-ouinter-
nos dos gabinetes parlamentares no Edifício

O
utro setor da Assembléia que conta com es-
tagiários em sua equipe é o Centro de ken-

dimento ao Cidadão (CAC), ligado àÁrea de Co-
municação Social (ACS). Lá, trabalha Flávio Alves
janones, estudante de Relações Públicas da PUC/
MG. No CAC, ele trabalha na divulgação e organiza-
ção de eventos e no atendimento e esclarecimento
de dúvidas ao público. A experiência segundo Flá-
vio, acrescentou muito à sua formação, principal-
mente na área na qual tem interesse em se especi-
alizar —a Comunicação Empresarial. "Nesses tem-
pos de concorrência acirrada, o estágio naAssem-
bléia acrescenta muito ao meu currículo", afirma.
Aprendizado com o público —A estudante de
Direito Márcia Viana Lopes também enumera as

Tiradentes e no Palácio da Inconfidência. A estudas
te cuidou, pessoalmente, de 32 dos 77 gabinetes.
Raquel também colaborou na elaboração do proje-
todo espaço onde funciona atualmente a TV As-
sembléia.
Infra-estrutura - O motivo que a levou a esco-
lher, em seu novo estágio, o Setor de Meio Ambi-
ente para trabalharfoi a possibilidade de conciliar
suas duas formações. "Escolhi essa área porque te-
nho interesse em Direito Urbanístico. Aqui, apitn-
do muito sobre Lei de Uso e Ocupação do Solo e
Plano Diretor", explica ela. Raquel ressalta que, além
da experiência profissional, a Assembléia oferece
uma ótima infra-estrutura para o estagiário como a
Biblioteca e a lntranet. "Só não aproveita quem não
quer", ressalta. Sobre a possibilidade de prestar con-
curso público para trabalhar na Casa, a estudan
não vadia em responder: 'Sou a primeira da fila".

vantagens do estágio na Alemg - no caso dela, no
Procon Assembléia da Praça Sete, que funciona no
Posto de Serviço Integrado Urbano (Psiu). Estudan-
te da Faculdade Mifton Campos, Márcia trabalha no
Procon há um ano e três meses, onde presta aten-
dimento ao público, faz notificações de empresas e
instituições financeiras e orienta acordos entre con-
sumidores e firmas. "No Procon da Praça Sete,
aprendi a lidar com diferentes tipos de público, des-
de pessoas mais humildes até advogados de gran-
des instituições", afirma a estudante, que também
não esconde o interesse em prestar concurso
público na Assembléia. "Meu objetivo é conciliar
uma carreira no serviço público com a advocacia",
ressalta.

Período na Alemg enriquece currículo

PARCERIA NOVEMBRO/00


