
Teatro da As-
sembléia. Dez
adolescentes que
estão fazendo
oficina de teatro
com a atriz
Cláudia Bento
subiram no pal-
co e encenaram
um texto do Gru-
po de Estudos e
Atendimento ao
Alcoolista
(GEAA). Além
do esquete, foi

Marco/o Metzkr

apresentado
também, nessas
datas, um vídeo r-	 —

intitulado "Ál-
cool e Droga: tô fora!". Os profissionais Márcia Dayrell
do GEAA proferiram, ainda, uma pales-	coordena
tra sobre o assunto e, depois, promove-	programa de

orientação aosram um debate entre os trabalhadores- trabalhadores-
mirins,	 mirins

Os responsáveis pela palestra dos
dias 21 e 28 foram a psicóloga Ângela
Lott, a enfermeira Lyz Ângela Vasconce-
los e os médicos Anielo Greco e Élcio
Massieiro.

Trabalhadores-mirins recebem atenção especial
Programação voltada para os adolescentes inclui curso e eventos sobre alcoolismo e drogas

Cláudia Bento
dirige a oficina
do teatro
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Curso de boas-vindas, palestra, apre-
sentação de esquete teatral e exibição de
vídeo. Toda essa "bateria" de eventos é
dedicada aos trabalhadores-mirins da
Assembléia, que estão recebendo trata-
mento especial dentro do Programa Per-
manente de Acompanhamento e Orienta-
ção aos Trabalhadores-Mirins, da Ge-
rência-Geral de Serviços Gerais. Nessa
empreitada, o setor conta como apoio da
Gerência-Geral de Pessoal, da direção do
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Teatro, da Gerência-Geral de Saúde e
Assistência e também da Escola do Le-
gislativo.

O curso de boas-vindas teve início
no último dia 9 de novembro e deve se
prolongar até o próximo dia 7 de dezem-
bro. Ele está sendo dado aos 36 trabalha-
dores-mirins novatos, que começaram a
trabalhar na Assembléia em agosto. Em
cinco módulos, os adolescentes estão
aprendendo noções de Higiene Pessoal,
Estrutura do Poder Legislativo, Relacio-
namento Interpessoal, Organização da
Classe do Trabalhador-Mirim e Zelo pelo
Patrimônio Público. Com um pouco de
conhecimento sobre esses diversos as-
suntos, a adaptação dos adolescentes,
com certeza, poderá ser facilitada. "An-
tes, eles chegavam e tínhamos apenas
uma conversa superficial. Devido à falta
de uma orientação adequada, estavam
ocorrendo alguns problemas", explica a
coordenadora do Programa, Márcia
Dayrell.

Além do curso, outras atividades
têm estimulado o dia-a-dia dos trabalha-
dores-mirins. Entre elas, a apresentação
de um esquete teatral sobre Alcoolismo e
Drogas, nos dias 21 e 28 de novembro, no


