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CARTA AO USUARIO

Inauguremos, através deste Suplemento, mais um canal de
comunicação com o público leitor da Assembléia. Com esse veí-
culo, esperamos levar até você, Caro Usuário, informações so-
bre o funcionamento, as disponibilidades e as perspectivas da
Biblioteca.

A Coordenação de Biblioteca cresceu muito, após a rees-
truturação administrativa de 87. A incorporação da antiga Di-
visão de Pesquisa e Referência Legislativa permitiu a intera-
ção no fornecimento de informações hih]iogrficas. í\pás 1 ano
de trabalho na nova conjuntura, podemos afirmar, com sequren--
ça , que a experiência foi enriquecedora para o setor e paía
os que dele se utilizam. Hoje, as consui tas que nos chegam
são pesqu i sadas numa gama muito mais ampla de fontes de refe-
rência - a E-li blint ec:a vai além de seus recursos rit.ernos, mo-
bilizando outras inst ituiçõe cooperantes, para ch"qar s
respostas deisandaíjas.

RIBLOS clreqou para agi 11 zar rr.s-a i'iteração. C necessó-
riu, porém, Caro (eit.ur. q e Você nõn	deixe levar pelo ca-
rter inst ri ti vo do nosso t tilo. í\ ro.sa Ciblioteca,	a sua
Biblioteca analisa, indexa, arma7ena e fornece muita coisa
H]( 	de livro,..	assa uJn 01 pr iád 1 cos espec i a li za rJos,	te
cortes de jornais e ni icruf'ormas, i entramos na era de infor-
mót i ca.

Mas, tudo isto lhe será mostrado didt ice e paulatina-
mente neste informativo. Esperamos que ele se torne um ins-
trumento para aprimorar a utilização da flibi ioteca pelos seus
usur los -

A Coordenação
CLUBE OU L IVRO

Visando ao aprimoramento de nossos serviços, queremos
fundar o Clube do Livro nesta Coordenação. Trata-se de uma
iniciativa voltada exclusivamente para a literatura de lazer
e enr iqueniment.o ui tur ai. Você que aprecia romances, polici-
ais, clássicos e "hest-sellers" em geral, venha nos procurar.

Todo e qualquer servidor estar habilitado 2 se essoci-



ar. O regulamento se encontra õ di cpasi çãu dos i ni eressados

na sala 318, andar SE.
Essa idéia nasceu em virtude das inúmeras solicitações

que recebemos nessa área. Como o acervo institucional está
mais comprometido com o atendimento técnico, entendemos que
seria oportuno criar um serviço à parte, acessível a todos
os colegas da Assembléia que gostaí T i de ler.

A concretização dessa idéia depende de sua participa-
ção. Procure-nos.

OS SETORES QUE MAIS UTILIZAM A BIBLIOTECA
No decorrer de 87, a biblioteca triplicou o atendimen-

to. A nova estrutura administrativa e a grande renovação no
quadro parlamentar foram, provavelmente, responsáveis pela
mudança.

Concluídas as estatísticas de atendimento na área admi-
nistrativa, publicamos a lista dos 06 setores mais assíduos
à Biblioteca:

1 2 lugar: Procuradoria
2° lugar: Consultoria iegislativa e Parlamentar

Ligar: Departamento de Comissões
40 lugar: Departamento de Plenário
40 lugar: Secretaria-Geral da Mesa
5 2 Ligar: Departamento de Informática e Pesquisa
60 lugar: Diretoria-Geral
As matérias mais procuradas foram: legislação,	juris-

prudência e doutrina.
°araôéns aos Campeões!

HIS [ORlA DIA-A-DIA
Nada mais atual que a notícia veiculada pelos jornais.

o acumpanhar o cotidiano, esta Coordenação conta hoje com
sete serviços de recortes. E uma verdadeira hemernteca com
se:ães para d Assembléia Nacional Luntituinte, Informações
sobre Municípios, Assuntos Diversos, informações sobre Par-
tidas Polfticcs e Pastas relativas i Atuação Parlamentar.
Llém dessas, a RibI iut eco fornece ecurte: da ieioiação mi-
rei ra à Coordenação de rugrnmas de [\ut omaç-ão para ai iiientar
U canco do dados N Mb NLrmac IjfÍCd rIo M1ns Cera is -
CÍUALOGO CO(FIIVO NACIONAL

Onde ennt i i i - , no Dias ii, a i evista "Economia em Pers-
pectiva", vol.	C, ri0 5, de 1081]? 1 e que biblioteca, em Mi-
nas Cera is, e i stem cueçes I 1 si	febra 1 s de 1808?

Questões como estas eram, até há pouco tempo, difíceis
de serem respondidas e demandariam muito tempo e trabalho de
o pesquisador. Consultardu-se o Catálogo Coletivo Nacional-

o



CN - do Instituto Brasileiro de informação em Ciência e
Tonnologia, tornaram-se questões simples.

11 CCN é um banco cio dados que reú ne, em ordem l fabét. 1
ca de títulos, publicações periódicas de, aproximadamente,
1.000 bibliotecas de todo o teriitárjo nacional. Os dados
dos coleções são atualizados ront inuamr'nte pelas bibliotecas
coupeTa rites. 1-is consultas podem ser feitas através de lista-
gens, microfichas, contatos telefônicos e, mais recentemen-
te, por teleprocessamento, via Embratei.

4 Coordenação de biblioteca da Assembléia também está
integrada ao sistema, dispondo do CM em microfichas para
atendimento a seus usurios.

CONHEÇA O IERM1Ní\t [10 PRODASI-N
No dia-a-dia do A ssembléia muito se fala no PROD4SEN e

nos seus bancos de dados, mas poucas são as pessoas que sa-
bem exatamente do que se trata e corno l000iuía este impor-
tantssimo instrumento cio suporte às atividades legislativas.
Muitos, consequentemente, por não conhecerem suas potencia-
lidados, deixam de utilizó-lu, abrindo mão de um excelente
reruron para si mpl 1 ficar e a perfeiçoar- o seu trabalho.
Como um Arquivo Gigante

Uhamomn, banco de dados um conjunto de informações so-
bre determinaria assunto, rjrqarli7adL-s por um padrão de refe-
rência próprio. o MODASEN - Centro de Informações e P roces-
samento de Dados do Pnain F ederal desenvolve um sistema de
armazenamento de informações em banco de dados, ecessados
através de terminais mie computador.

Para melhor c'ompreerisãn dente sistema poderíamos esta-
bel oco r uma ara 1 oqi a d PRODÍ\SEN com um imenso arpu 1 vo manu-
al. Cada banco de dados do si st uma seria uma gaveta deste
arquivo. f\hrirxio uma dos qavetas, não teríamos acesso dire-
to aos txtns integra is dose jOdu	mar , sim, a um flonjurit
de referências (tipo, data, assunto, etc) quo nos levariam
às suas fontes. Isto porque os assuntos abrangidos pelo nos-
so arquivo seriam de uma ampi iturie tal, que se tornar ia ir-
possível armarem ar os .iuri ilmom dos int eqrais a que eles se re-
ferissem,

ler íamnn, tom crtpL, uma uvnt a 1 egislação Federal,
(100 abrangeria tcola a i eqi siaçu federal a partir do ano de
1946, o que bole si go i ficaria 212.146 normas leqais, impus-
n fve i s de sr r em agrupadas num mrnrnn espeço.

T O seqIi indo ma rsnr a r acdu, tr íamos, pa i s (:nnsu 1 ta r
este arquivo gigante, um pesquisador de capacidade sobre-hu-
mana, que corisuqui ia, em pum ir-os sequ r mIos, real izai diversas
operações com estas 212. 746 normas legais alquivadas. Ele



poderia, por exemplo, selecionar uma ou várias delas; orga-
nizar um Conjunto, segundo um critério preestabelecido; co-
piar dados numa velocidade fantástica, etc.

Estamos falando de um arquivo com várias gavetas. Le-
gislação Federal seria apenas uma delas. Além desta, teríá-
mas 19 outras, abrangendo diversos assuntos.

Finalmente, este arquivo estaria disponível não só para
nás, mas também para inúmeros usuários em todo o país. O
nosso ágil pesquisador atenderia e todos ao mesmo tempo com
a mesma precisão.

Traduzindo a nossa analogia, este arquivo enorme é	osistema mantido pelo	OOíSEN;cada uma de suas gavetas é um
banco de dados do sistema; o nosso pesquisador é o	própriocomputador, que pode estar em vários lugares ao rrlesrno tempo,
graças a extensões que chamamos terminais, que podem	tirarcápias rapidamente, através de i mpressür	que lhe são aco-piadas.

RODASEN EM MINAS
0 PRODASEN está sediulo co	asíliu e atinge também di-i	SuS	 bruo i lei sus, erra vés de urna rede de	termi -. ' Assembléj LO5ldt iva do Minas Le p I s conta coo umo t es teci i nai s, loca li zC r lij na CO)FdCr-i5n) de H i Ul iot oca,13 se la 3fl!, andar SE, o ft recençio a depu t ados e funo 1 orirj(3;Hu1idd, a ampi it Lide o a preo seu deste sistema.e vuL ainda náo conhece este serviço, teremos o maiorfC?er em receber :rJa vi si te.

Hifil. lÚDICAS
J seu p r oh 1 orna é 1 e i n Ia , ao ou Jtls Isp rudênc' a? 'ULicu-l	a sd.Ia 306 da iii uliutena no andar SE.

	

H ibi i otec Ci está arorrpa)and ap Li lOCçIi do	Lex-La d PLOVCJL)S pele Constituinte e os mantém Or gan izados	edisponível o paia i:nnstjlta* Se você esta' Precisando de nomes, endereçun, telefo-
nes e outras informações relacionadas à A dministração Fede-

	

ral, consulte o banco de dados MEMO, pelos ramais 7 161	n71/9, antes de ligar pare Arasília.
* Gosta de ler romances? Leia sobro o Clube do	Livroneste Boletim.

Biti OS - Informativo da Ribi lolera é lima pijh 1
IrHiuiátiça e Pusquja (Id dssernbléja Leqis1arjV
[íirlIerlaçà.: FiItl Je Ariduade E.
lu]dbrao:.e; Emaj	 [ja	]:IJ

Séjo Silva e Már(An 0oberL) Iv	Ju Snt
EOiço: Equipe do aulem lo oa Secretaj ia
DdtjluOrafja: José Geuen[s

Ju D e1 ar 1. dmen to de

Sai	Ia,1 à  1 mn

4


