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Câmeras influenciam atuação
Programa de TV a Gabo exige cuidados com postura, discurso e modo de se vestir

Reuniões e debates são
transmitidos diariamente

L

UZ! câmeras, TV. O comportamento dian-
te das câmeras nunca será espontâneo por-

que essa mistura, muitas vezes, provoca algum
nervosismo em quem é o foco das atenções. A

televisão exige um
comportamento polici-
ado, atos comedidos,
ou melhor, uma apre-
sentação perfeita. Essa
conscientização é es-
sencial para obter um
bom desem-penho.

Oprogramada As-
sembléia na TV a cabo
trouxe mudanças no
comportamento dos

parlamentares e dos servidores que são alvos
constantes dos holofotes. De uma forma ou de
outra, todos estão mais atentos, principalmente
os deputados, que estão se preocupando com
o discurso, a postura, as roupas nas reuniões de
Plenário e Comissões. Segundo o gerente do
Centro de Apoio Audiovisual (CAkV), Márcio
Metzker, já dá para se notar essa preocupação
dos deputados com voz e postura.

Para aparecer bem nas sete horas de pro-

gramação do Ca-
nal Legislativo, os
deputados têm o
apoio essencial
dos assessores de
gabinete. José
Miranda, chefe de
gabinete do depu-
tado Carlos Pi-
menta (PL) - um
dos que mais	Miranda: apoio
usam a Tribuna -
afirma que o parlamentar está dando ainda mais
ênfase à concisão dos discursos. O chefe de
gabinete lembra que os 16 anos de mandato de
Carlos Pimenta como vereador, em Montes
Claros, foram uma boa escola.

Os deputados da bancada do PT, além dos
assessores, têm a observação da jornalista Lúcia
Azevedo, que constantemente avalia o desem-
penho dos parlamentares e faz críticas para me-
lhorar a performance. Segundo Lúcia, os depu-
tados do PT não sentiram o impacto do Canal
Legislativo por já serem requisitados com muita
freqüência pela mídia. A orientação é voltada
para o apuro no visual, as interferências cuida-
dosas e o uso da linguagem correta.
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