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Palanque eletrônico
Através de TV, rádio,jornal, revista, seminários e debates, a Assembléia
ajuda jovens e adultos a entender o plebiscito e as mudanças de governo
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Entre os impressos, uma
cartilha em formato
tablóide teve tiragem de
250 mil exemplares

............-'---,

O plebiscito de 21 de abril foi Convo-
cada pela Constituição de 88, para definir
a estrutura de governo e os rumos que o
Brasil deverá seguir, a partir dessa ampla

consulta popular. 4
oportunidade da ante-
cipação da clara do ple-
biscito. de setembro
para abril: o conteúdo
dos programas eleito-

'"	rais gratuitos: e a pró--pria realização dessa
consulta, quando exis-
tem outros problemas
cmcrgcnciais a serem

-c1 enfrentados pelo pais:
tudo isso vem sendo de-
batido pela sociedade.
Mas existe um fato: o

plebiscito está marcado e confirmado.
1)/ante dessa determinação constitu-

cional e numa iniciativa pioneira no pais,
a A ssemh lê/a Legislativa de Minas Gerais
elaborou um programa de ação, com o
obietivo de contribuir para o esclareci-
mento da população, sobre todos os as-
pectos que estarão sendo abordados no
plebiscito, ampliando e aprofundando esse
terna. Além do lançamento depublicações
de caráter educativo e de outras com o
propósito de ah rir espaços para o debate,
foram agendadas promoções especiais,
que tiveram como público alvo os estu-
dantes e a população em geral.

Em outubro do ano passado, a As-
sembléia Legislativa organizou, junta-
mente com a Universidade Federal de
Minas Gerais. o seminário "Passando o
Brasil a Limpo", para discutir a reforma
institucional do pais. Além dos lemas
econômicos, o programa incluiu, com
destaque, a participação de cientistas
políticos e pariam entares de renome naci-

anal, para abordarem as questões políti-
cas que/á estavam em palita: sistemas de
governo. reJ?.rina eleitoral e reforma par-
lidaria.

Juntamente com o início do progra-
ma eleitoral gratuito. no final de feverei-
ro, a Assembléia Legislativa passou a
transmitir edições especiais do "Assem-
bléia Informa" - programa veiculado
diariamente nas emissoras de rádio e TV
do Estado e produzido nela A LM'G --
tratando exclusivamente do plebiscito,
buscando esclarecer dúvidas dos eleito-
res e prestar um .rer'iço á população.
Nesta mesma linha e em parceria com a
107 EM. a Assembléia manteve um plan-
tão diário, de segunda a .rexta-fe ira, para
esclarecer as dividas do público /ovem.
ouvinte (1(1 rádio, e que eram respondidas
ao vivo, pelos depurados e consultores cia
Casa.

Ainda em meados de março, unta-
mente com o jornal Estado de Minas, a
Assembléia lançou mais um produto: a
Cartilha do Plebiscito, que circulou como
encarte cio /ornal, na edição de domingo.
dia 14. Com uma linguagem simples.
destinada ao público em geral e acessível
aos estudantes de nível básico, a Cartilha
foi ainda distribuída nas escolas e ofere-
cida ao público visitante da Assembléia.

('orno parte desse plano de ação, a
A ssembléia Legislativa promoveu ainda,
desde o início de março, uma série de
palestras para estudantes de / °e 2 "graus,
sobre as formas' e sistemas de governo que
estarão em votação no plebiscito. /"oram
quase 1 mil estudantes que estiveram na
Assembléia participando dos debates. A
"Revista cio Legislativo - Indicador", na
sua edição de outubro/dezembro, também
Já abordava lemas relacionados com o
plebiscito e, nesta edição. volta ao assim-
to, em artigos e entrevistas.

Além de seminários, debates e
uma cobertura de rádio, o
programa "AL Informa" teve
edições especiais sobre o tema
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