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Jornal interno está no ar
O "Jornal da Assembléia", apresentado na TV, mostra aos servidores o dia-a-dia do Legislativo

Equipe do
CMV prepara
mais uma
edição do
"Jornal. da
Assembléia",
editado pela
jornalista Sônia
Maria

AISIRNR OLIVEiRA

Onze e meia da manhã na sala da
ilha de edição do Centro de Apoio Áudio-
Visual. A agitação fica por conta do
fechamento do "Jornal da Assembléia",
que é veiculado de terça a quinta-feira
pelo circuito interno de TV. Repórteres,
editora, pauteira e o pessoal da ilha de
edição sugerem, criticam, apertam bo-
tões e determinam cortes —tudo isso para
deixar pronto um programa que começa
a conquistar a atenção do servidor. Sem-
pre às 12h30min e às 13h45min, divul-

gando o dia-a-dia da Assembléia, seja na
área parlamentar ou administrativa.

O que se vê nos monitores do circui-
to interno é resultado de um trabalho de
equipe, em que cada um contribui um
pouco para se chegar ao formato final.
Pautas para o "Jornal da Assembléia"
podem ser a obra do SE, as votações em
Plenário e até os lançamentos do vídeo-
clube da Aslemg, que compõem a seção
"Vídeo Play", apresentada todas as quin-
tas-feiras. Segundo a pauteira Eugênia
Kelles, o telejornal trabalha com notícias
da tarde anterior e com notícias sobre o
que vai acontecer-no dia da veiculação do
programa. O objetivo maior é atender o
servidor. "O retorno é imediato, pois o
funcionário participa", explica a editora
Sônia Maria.

Quase tudo no "Jornal da Assem-
bléia" é feito artesanalmente. Exemplo
disso são as vinhetas e os caracteres que
aparecem no final do programa. Se fal-
tam recursos computadorizados, sobra
criatividade, afirma Ronan Amaral, que
trabalha com cenário, criação de vinhe-
tas e edição. Quem quiser confirmar,
basta ficar atento aos horários de veicu-
lação do programa, que pode ser visto em

todos os 77 gabinetes parlamentares, no
Hall do Palácio da Inconfidência - onde
foi recentemente instalado um monitor—,
na Sala de Imprensa e no hall de acesso ao
Plenário. Além desses locais, há outros
29 pontos onde estão sendo instalados
monitores, tanto no Palácio da Inconfi-
dência quanto no Edifício Tiradentes.

Segundo a editora, a pretensão futu-
ra é encomendar uma pesquisa, para
avaliar o nível de aceitação do "Jornal da
Assembléia" e possivelmente empreen-
der mudanças. Atualmente o programa
tem cerca de oito minutos de duração.
Uma proposta de aprimoramento é inse-
rir intervalos com mensagens educativas
sobre higiene e trânsito, entre outros temas.

Mesmo sendo veiculado em caráter
experimental, o programa já tem a apro-
vação de quem o faz. As repórteres Sávia
Morais e Mônica Miranda afirmam que
têm maior autonomia e liberdade para
elaborá-lo, o que torna o trabalho estimu-
lante. O "expert" em ilha de edição Aldo
Azevedo afirma, por outro lado, que a
agitação comum às onze e meia é benéfi-
ca. "A edição necessita da opinião de
todos. Caso contrário, o programa não
teria validade", resumiu.


