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o jom.alista Márcio
Metzkeré o responsável
pela produção do setor

..-
estudo técnico, um projeto funàonal que
fosse capaz de atender a qualquer ponto
nas duas unidades da Assembléia. Quan-
do o projeto saiu do papel e se tomou
realidade, Zazá, apenas com oauxílio de
uma rep6rter, conseguiu colocar no ar,
durante muitos meses, oprograma '1nfor-
me Legislativo" ,comduração de10minu-
tos,divulgando apauta dasComissões, do.
Plenário e informando ainda outrasativi-
dades da Casa. A jornalista Mônica
Miranda, 30anos, sua única auxiliar, acu-
mulava as funções de apresentadora e re-
da tora do programa.

Desse trabalho, que um dia foi quase
artesana 1,surgiu a estrutura responsável
pela produção de um programa, que con-
vive com uma audiência de 3milhões de
telespectadores s6 no Sistema Globo de
Televisão. Além disso, embreve, oCentro
de Apoio Audiovisual estará veiculando,
.através do circuito interno; um programa
informativo diário.

Zazá foi o idealizador do Centro de Apoio Audiovisual

ta ~população conhecer um pouco mais a
atividade legislativa.

Oprograma, no entanto, não se restrin-
gea cobrir somente o trabalho interno da
Assembléia.Freqüentemente,a equipe des-
loca-separa o interior do Estado para fazer
oregistro de algum fato importante ligado
ao trabalho da Assembléia.

Muitos que hoje vêem a equipe traba-
lhando na produção do "Assembléia In-
forma", utilizando equipamentosmoder-
nos eusufruindo de uma estrutura profis-
sional, não sabem como tudo começou.
Quem recorda é Walter Araújo Filho, o
"Zazá", 46 anos, 31 de Assembléia, o
idealizadordo Circuito Intemo de Televi-
são. Ele conta que um problema na recep-
ção dos sinais de TV- instaladas nos gabi-
netes do Presidente e do 1!l-Secretárioena
.Salade Imprensa-acabou sendo contorna-
docom a instalação deuma antena coletiva.

Ao saber da possibilidade de am pliar
essespontos, eleelaborou, combase emum
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o profissionalismo e a dedicação de uma
equipe de 20funàonários têm levadoas ativida-
des legislativas aos quatros cantos do Estado,
através dos sinais de TV.Trata-se do programa
"Assembléia Informa", produzido pelo Centro
de Apoio Audiovisual, setor do Departamento
deComunicação Social.Oprograma foilançado
há 16 meses e já alcança um bom índice de
audiênda.

Quando a sua primeira edição foi ao ar, no
dia 23 de setembro de 1991,com onome "Voto
de Fato", o Legislativo mineiro abria mais um
canal de comunicação com a sociedade, apos-
tando na linguagem televisiva comp trunfo im-
portante ao processo de modernização do Po-
der. Hoje com uma estrutura modesta, mas pro-
fissional e eficiente, o programa cobre 90%da
área geográfica do Estado, através da sua trans-
missão por13 emissoras deTVconveniadas-sete
no interior e seis na Capital-,contra os 23%de
cobertura alcançados no princípio de sua
veiculação, quando apenas cinco delas assina-
ram o contrato com aCasa.

Criado nos moldes do programa "Momento
Legislativo", produzido pela Assembléia de
SãoPaulo, aversão mineira, segundoojorna1i<;ta
responsável pelo setor, Márcio Metzker, optou
por um tratamento jornalístico, por perceber
que o cunho publicitário não seria capaz de
sustentar o programa por muito tempo.

Essa preocupação, segundo Márào- que já
foieditor da TVGlobo eum dos fundadores da
TVMinas-esteve presente emboa parte das 300
pautas elaboradas até hoje. As matérias infor-
mam sobre o trabalho dasComissões,asvotações
emPlenário, as audiências públicas, as reuniões
especiais, asCPIs,enfim, todo evento que permi-
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oLegislativo no ar.
o trabalho do Centro de Apoio Audiovisual abre um canal de comunicação com a socied~de

Novo espaço abriga tecnologia avançada

Confira a nossa programação
Emissoras de TV -Capital Valadares nh54; TV Montes Claros
(Globo 12h58; Alterosa 13h10; Record .12h54;TVPontalItui~taba 12h54eTV
18h30; Manchete 19h5; Bandeirantes ]aguaraAraxá 12h54).
19h15eTVMinas22h30). E' d Rád'mlssoras e 10

.Emissoras de TV - Interior (Alvorada (FM) 20h45; América (AM)
(Globo ]uizdeFora 12h54;TVTriângulo 11h40min; Atalaia (AM) 20 horas; Ca-
Urberlândia 12h54; TV Sul de Minas pital (AM) 18h55; Cidade (FM) 20h30;
Varginha 12h54;TV Leste Govemador Çultura (AM) 21 horas; DelRey (FM) 8

Os deputados participam
da inauguração das novas

instalações do CAAV

horas; Extra (FM)20horas; Geraes
20 horas; Guarani (AM) 9horas;
Guarani (FM) 20h30; Itatiaia
(AM) 21 horas; Inconfidência
(AM) 12h30;
Mineira(AM)17h58;
Transamérica (FM) 7horase Ter-
ra (FM) 20 horas),
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