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Certas palavras
Entre dicionários e gramáticas, os atentos redatores-revisores cuidam da correção dos documentos da AL
Jorge Pôssa

Muita atenção, conhecimento de gramática e das
convenções adotadas para publicação de matérias no
"Diário do Legislativo". Estes são os principais requi-
sitos para o trabalho do Redator-Revisor na Assem-
bléia. Lotados em diversos setores da Casa, os redatores
concentram-se, principalmente, na Gerência-Geral de
Taquigrafia e Publicação, distribuídos entre as gerênci-
as de Redação e Revisão e de Publicação e Anais.

Na verdade, o trabalho nestes locais é mais de
revisão que de redação. Toda matéria que sai publicada
no "Minas Gerais", na parte do "Diário do Legislativo",
passa pelas mãos dos redatores-revisores pelo menos
por três vezes. Isso inclui proposições legislativas,
matérias administrativas, atas, editais e erratas. Os
pronunciamentos dos deputados passam por duas revi-
sões.

E um serviço criterioso, que demanda uma boa dose
de perfeccionismo. "A pessoa tem que ser detalhista,
estar sempre atenta às minúcias", diz Fernando Bueno,
gerente de Redação e Revisão. Em sua gerência, as
matérias passam por duas revisões. Cada detalhe é
importante, as convenções têm que ser seguidas à risca.
Centralização de títulos, negritos, uso de letras maiús-
culas e minúsculas, nada pode escapar à atenção dos
redatores-revisores.

Mas o que dá mais trabalho é o "português", a
correção gramatical. "Há casos de matérias, principal-
mente projetos de lei, em que são feitas mais de 100
correções", revela Miguel Arcanjo Sclauser. A "bíblia"
de todos é o "Aurélio", e as principais referências são os
gramáticos mais respeitados: Bechara, Cegalla, Celso
Cunha e Rocha Lima. Dicionários de regência verbal e
nominal também costumam ser consultados. "A língua
portuguesa é muito dinâmica, evolui constantemente.
Nós seguimos o padrão das gramáticas tradicionais e

estamos sempre trocando idéias e discutindo as dúvidas
que surgem", conta Maria Beatriz Gambogi.

Depois de passar pela Gerência de Redação e Revi-
são, as matérias ainda são submetidas ao crivo de mais
uma revisão, desta vez na Gerência de Publicação e
Anais. "O trabalho é volumoso e tem que ser feito com
muita rapidez; por isso esta terceira e última fase de
revisão se faz necessária para detectar erros que passa-
ram despercebidos", esclarece a gerente Leda Laetitia
Freire. O resultado de tanto cuidado é um produto final
de reconhecida qualidade, sempre elogiado.

O serviço é cansativo, minucioso, às vezes monóto-
no. Mas todos gostam. Os redatores-revisores têm uma
única queixa, aliás, unânime: o ambiente fisico em que
trabalham. As salas ficam no andar SE, debaixo da
escadaria do hall principal. "Quando há manifestações
em frente à Assembléia, isso aqui é uma loucura",
reclamam. O ideal, segundo eles, seria um ambiente de
total silêncio, mais isolado, que facilitasse a concentra-
ção e a atenção que a atividade requer.
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