
As pesquisadoras
da Fundação João
Pinheiro Fódua
Gustin e Maria
Marta de Araújo
estiveram em visito
à Gerência Gera!
de Comunicação
Social, na sexta-
feira, utilizando os
serviços do banco
informatizado de
fotografia, o
Ban foto. Elas fazem
pesquisa paro uma
publicação sobre o
Banco de
Desenvolvimento
de Minas Gerais e
procuram fofos que
tenham relação
com o banco em
diversos
instituições.

Posse
O presidente da
Assembléia, deputado
Wanderley Ávila
(PSDB), participa nesta
terça-feira 4, a partir
das 17 horas, no
Tribunal de Contas, da
posse do novo
presidente, João Bosco
Murta Lages, do vice-
Conselheiro Sylo da
Silva Costa, e do
corregedor,
Conselheiro José
Ferraz da Silva
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Entrevista
Coletiva
O presidente do
Partido dos
Trabalhadores em
Minas Gerais,
deputado federal
Tilden Santiago esteve
na sala de imprensa
acompanhado do líder
do Bancada na
Assembléia, deputado
Marcos Helênio paro
comunicar a posição
de repúdio ao processo
de reeleição do
presidente Fernando
Henrique. Para o
deputado Tilden
Santiago tanto a
bancada federal
quanto estadual do PT,
se posicionam
frontalmente contra a
tese da reeleição
presidencial, uma vez
que a julgam sem o
menor conteúdo
político, a não ser o
resguardar interesses
de FH.

r

A Gerência de Docu-
mentação e Informação
está organizando, em for-
ma de catálogo, todo ma-
terial produzido e publica-
do pela Assembléia ao lon-
go de sua história. O do-
cumento pretende indexar
informações sobre todo o
acervo produzido por fun-
cionários do legislativo e
pelos deputados. São
cartilhas, livros, apostilas
etc, que formam a coleção

"Memória da Assembléia",
que está disponível na Bi-
blioteca.

A gerente-geral de Do-
cumentação e Informação,
Edith de Andrade Roque, e
os funcionários Alaor Mes-
sias Marques júnior e Sheyla
de Brito Mello são os res-
ponsáveis pelo trabalho.
Eles já fizeram a análise de
cada uma das obras, cata-
logando-as por característi-
cas tais como autor e obje-

tivos (divulgação ou apoio
à atividade parlamentar) e
também por conteúdo.

Inicialmente, a publica-
ção vai atender ao público
interno da Casa, mas deve-
rá ser distribuída também
para as bibliotecas de ou-
tras casas legislativas ou
para aquelas que manifes-
tarem interesse. Segundo
previsão da GDI, o catálo-
go deverá ser lançado até o
mês de março.

GD1 vai lançar catálogo sobre
..0	 o

memoria da Assembleia

Pesquisadoras da FJP visitam Banfoto



Reforma

A Gerência Geral de Serviços Gerais também aproveitou o recesso
paro reformar o sistema de ar condicionado de parte do SE. O

serviço vai permitir melhorar o sistema de todas as dependências
situados à direito, de fronteira com a ruo, que era falho ou não

oferecia opções de desligamento poro seus funcionários. Na área
beneficiada pelas reformas estão os gabinetes das deputados Elmo

Braz, Gil Pereira, Hely Tarqüínio, Jairo Ataíde, João Batista de
Oliveira, Maria Olívia, a Assessoria Especial da Casa, a Secretaria

Geral da Mesa, a Gerência-Geral de Apoio ao Plenário, a
Taquigrafia e as Comissões.

TVL aproveita recesso
para produzir comerciais

Parceria de fevereiro traz novo
organograma e mudanças em gabinetes
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O novo organograma
da Assembléia Legislativa,
as novidades na progra-
mação da TV do Legis-
lativo, a preparação dos
funcionários nos gabine-
tes dos suplentes - que to-
maram posse em janeiro -
e outros assuntos estão no
jornal Parceria que circu-
la no mês de fevereiro. Na
página 2, reservada para
artigos escritos pelos ser-
vidores, discutimos se al-
guém pode realmente di-
zer que "sabe" português
- e o que se entende por
isso afinal? Esse ques-
tionamento está no artigo
das servidoras Beatriz
Lucca e Raissa Rossana
Mendes, mediadoras da
lista de discussão sobre
Língua Portuguesa no cor-
reio eletrônico. Elas discu-
tem os motivos pelos quais
muitas pessoas têm medo de
erras quando estão escreven-
do o português.

O Parceria também
conversou com uma edu-
cadora que deu dicas para
os pais se prevenirem ago-
ra, no início do ano, con-
tra um pesadelo que as-
sombra os filhos estudan-
tes lá pelo mês de dezem-
bro: notas baixas e o ris-
co de recuperação ou
« bomba". As compras via
Internet andam seduzindo
muita gente.

Conheça, ainda, os ris-
cos e vantagens do con-
sumo virtual e as experi-
ências de alguns servido-
res nesse campo.

A equipe de produção
da TV do Legislativo ('TVL)
está criando, durante o re-
cesso parlamentar, peças
institucionais com conteú-
do educativo, como da do-
ação de sangue e do cinto
de segurança, e muitas ins-
piradas em proposições
aprovadas pela Assembléia,
como a que destina terras
devolutas para programas
de assentamento de traba-
lhadores rurais.

Os «comerciais" in-
tercalam a programação da
emissora, com uma lingua-
gem ágil, oferecendo uma
variedade de informações
do interesse do cidadão,
com repercussão no
Legislativo. À frente da pro-

dução da maior parte de-
les está Aldo Américo Aze-
vedo Neto, que já fez algu-
mas peças importantes,
como o da lei que obriga o
«exame do pezinho", utili-
zando criatividade e pou-
cos recursos. Para driblar 
custo elevado de um co-
mercial de TV convencio-
nal, como o pagamento de
cachê a atores e locação,
Aldo Américo lança mão de
uma produção modesta,
como a que foi utilizada na
nova peça institucional so-
bre doação de sangue, um
balão e um tubo de plásti-
co, sem perder a qualida-
de. "A criatividade é um im-
portante instn.mento de tra-
balho", diz ele.
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