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Nova estrutura para a Comunicação
TI/Assembléia ganha mais espaço, e equipes do jornalismo impresso
e eletrônico formam Central

ii partir
1 1 do sistema a cabo) está funcionando

em novas instalações, mais amplas e adequadas
às atividades crescentes do setor. Parte da área
do antigo restaurante Parlamentas, no 2° andar
do Palácio da Inconfidência, foi totalmente remo-
delada para abrigar o novo espaço. O acanhado
estúdio localizado próximo do Plenário deu lugar
a uma área com cinco cenários (para os progra-
mas Procon Assembléia e Assembléia Debate;

para debates no âmbito das comissões; um para
apresentador; além de um cenário multifuncional,
inclusive para entrevistas). Instalações para qua-
tro ilhas de edição, setor de computação gráfica,
camarins e salas de reuniões também fazem par-
te da nova sede.

Outra mudança importante é a criação da Área
de Rádio e Televisão, que, juntamente com a Área
de Comunicação Social (Jornalismo, Relações
Públicas e Comunicação Visual), formam o "bra-
ço" da Comunicação da Diretoria de Informação
e Comunicação da Assembléia. A medida atende
à Decisão da Mesa que determinou a expansão
da TV para o interior, a ampliação da programa-
ção e a busca de parcerias para incrementar as
atividades do setor. Outra novidade é que, a partir
de agora, as equipes de jornalismo e de Reporta-
gem e Produção da TVAssembléia estarão juntas

em um mesmo espaço, formando a Central de
Jornalismo, com 30 profissionais.
Unidade - Segundo o diretor de Informação e
Comunicação, José Geraldo de Oliveira Prado, a
criação da Central vai contribuir para garantir a
unidade de discurso e da linha editorial dos diver-
sos veículos da Casa. Havia também necessi-
dade de maior integração das equipes, que aca-
bou sendo facilitada pela oportunidade de criar
um espaço físico comum", explica. Os dois gru-
pos poderão compartilhar ainda bancos de dados
e fontes de informação, otimizando o trabalho

Sinal será ampliado

!1 quipar os novos estúdios vai depender da
It.S disponibilidade de recursos que aAssem-
bléia tiver, informa José Geraldo de Oliveira Pra-
do. Fazer ajustes nas ilhas de edição; garantir o
funcionamento dos estúdios; modernizar os ge-
radores de caracteres e o setor de computação
gráfica, além de investir na infra-estmtua interna
de comunicação, são algumas metas para o pró-
ximo semestre. O local onde trabalhava a equipe
de Jornalismo, no térreo do Palácio da Inconfi-
dência, serátambém remodelado, transforman-
do-se em uma sala de recepção mais bem a
lhada para receber o público externo e convida-
dos que visitam o Legislativo.
Alcance - Outro desafio é ampliar o alcance da
TV Assembléia até o final deste ano. Neste mês,
foi assinado convênio com a Prefeitura de Patro-
cínio para recepção do sinal. A Casa está negoci-
ando com o Ministério das Comunicações o aces-
so ao sinal aberto. Dessa forma, a programação
estaria disponível a todos, como ocorre hoje com
as tevês comerciais. Com relação ao sistema a
cabo, a perspectiva é de que, em 1998, mais 25
cidades do interior tenham acesso ao serviço - e,
conseqüentemente, possam acompanhar o dia-
a-dia do Legislativo.

O presidente Romeu Queiroz (P508) inaugurou, no
dia 8 de julho. as novas instalações da TV
Assembléia e assinou corno Einbratel protocolo de
contratação do serviço de TV digital, via satélite

HISTÓRICO
A TI/Assembléia surgiu como
prolongamento da equioe de
produção do programaAssembléia
Informa, veiculado nas rádios e
tevês comerciais e produzido pelo
antigo Centro deApoioAudíov&ua/

(64A L9. Ela (o/inaugurada em 30
de novembro de 1995 logo
depois da regulamentação da lei
do sistema a cabo, que
detenninoua obngatonedade de
manutenção, pelas operadoras, de
canais legislativos. lniSlmente
com uma hora e meia de
programação, hojea primeira TV
legislativa do País já alcançou a
marca de 14 horas de atividades
perdia, de2aa 63 feira, ede oito
horas por dia, aos sábados e
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