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Documentação atende em novo local
Mudança para o espaço da Galeria de Arte é provisória e dura até n m iI inir,
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direito da garagem. Chegando ao local,
haverá um balcão de atendimento e servi-
dores para atender o usuário de 8 às 18
horas. Lá poderão ser feitas consultas a
impressos, livros e ao acervo em geral,
bem como solicitação de empréstimo e
fornecimento de cópias.

A gerente-geral, Edith de Andrade
Roque, solicita aos usuários que se diri-
jam primeiramente à Galeria de Arte,
antes de procurarem o acervo. Assim,
eles terão informações detalhadas no bal-
cão de atendimento sobre o que fazer.
Vale lembrar que os números dos telefo-
nes do setor continuam os mesmos.

A Gerência-Geral de Documenta-
ção e Informação (GDI) está funcionan-
do provisoriamente, desde o início do
mês, na Galeria de Arte do Espaço Polí-
tico-Cultural. A previsão é de que os
servidores do setor fiquem no local até
janeiro. A mudança foi feita para evitar
atrasos no cronograma das obras a serem
executadas no andar SE. Com a transfe-
rência, o atendimento que está sendo feito
na Galeria de Arte é  que diz respeito às
consultas às bases de dados computado-
rizados, como o Mate.

O acervo da Biblioteca continua, no
entanto, instalado no mesmo local. Ape-
nas o acesso mudou. Quem precisar con-
sultá-lo, deverá se dirigir ao andar IS
(garagem), que fica embaixo do andar
SE. Basta descer as escadas e se dirigir à
sala 204D, localizada no canto extremo

A Gerência-Geral pede também a
colaboração de todos, pois os transtornos
da mudança poderão se refletir na quali-
dade do atendimento. Por esse motivo, o
atendimento será quase que exclusiva-
mente voltado aos setores internos, basi-
camente àqueles ligados ao processo le-
gislativo. Os clientes externos, que res-

pondem por cerca de 30% das consultas
feitas ao setor, poderão ter dificuldades
para conseguir as informações deseja-
das. Esses usuários externos poderão
contar, em compensação, com um servi-
ço inovador, a ser oferecido a partir de
95. É  Centro de Atendimento ao Cida-
dão (CAC), que ficará localizado no hall
do Palácio da Inconfidência.

Setor funciona
na Galeria de

An'e até o mês
de janeiro


