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A união dos Legislativos
HÁ ALGUNS ANOS, a ALMG optou por
um projeto de modernização, como
resposta imediata à reconquista das
prerrogativas do Legislativo, advinda da
Constituição de 1988. Assumiu, a partir
de então, uma posição de pioneirismo
em relação aos demais Legislativos
estaduais do País, que passaram a ter a
Assembléia de Minas como referência,
dando início a um programa de
intercâmbio e troca de experiências.
A PARTIR DE agora, a ALMG dá um
passo importante na consolidação da
sua posição de vanguarda entre as
instituições legislativas do País,
assinando, nos Estados Unidos, um
protocolo de intenções que irá permitir
aos nossos quadros conhecer a
experiência dos Legislativos estaduais
norte-americanos e adaptar à nossa
realidade tudo o que puder contribuir
para o fortalecimento da democracia.
Na página 6, você encontra os termos do
protocolo de intenções e seus objetivos.
ESTA EDIÇÃO DO PARCERIA abre
espaço para se discutir a arte,
instrumento com o qual o homem
Procura representar suas inquietações,
sua visão da realidade, e exprimir a
aprovação ou a reprovação da época em
que vive. Nosso ponto de partida é a
multiplicação de galerias e salas de
espetáculos nas instituições públicas e
privadas e seu significado enquanto
revitaliza ção da arte.
O ESPAÇO POLÍTICOCULTUpAL da
Assembléia, que completa dois anos de
atividades neste mês, tem sua
importância traduzida na agenda
sempre cheia. A procura por parte dos
artistas é um indicador de que o teatro e
• galeria de arte têm uma função social
• cumprir.
AGOSTO É O MÊS dos pais. A
paternidade é também uma arte que
procura, atualizando-se responder às
necessidades de nosso tempo. Ouvimos
alguns colegas sobre as mudanças na
relação com os filhos. Hoje, os pais se
sentem mais envolvidos com cuidados
que antes cabiam apenas às mães.
MOSTRAMOS, AINDA, o trabalho que
vem sendo desenvolvido pela Associação
dos Servidores Aposentados da
Assembléia Legislativa (Aplemg). Em
três anos, a entidade consolidou sua
atuação e hoje é uma referência para
aqueles que, anos afio, dedicaram-se
ao Poder Legislativo. Ativos, os
dirigentes da Aplemg estão em busca de
novas ações que fortaleçam a entidade e
estimulem o entrosamento entre os
aposentados. Um trabalho que merece
ser visto com atenção por todos nós.


