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A BOA CFÇAO DOS SLPLE)'ENTOS CULTURAIS
Floriano de Lima Nascimento

A Biblioteca coloca à disposição dos seus consulentes
as coleções, organizadas e .iridexadas,de três dos princi-
pais suplementos culturais em circulação no país: "Suplemento
Literário" ("Minas Gerais"), "Folhetim" ("Folha de São Paulo")
e "Cultura" ("Estado de São Paulo"). Neles se encontra abun-
dante matéria sobre filosofia, literatura, música, teatro,
pintura e escultura, além de contos e poemas. Uma caracterís-
tica importante dessas publicações é a atualidade dos temas
focalizados.

O suplemento "Cultura" publica ensaios sobre filosofia,
literatura, música, teatro, cinema e as artes em geral, além
de entrevistas com autures, contos e poemas.

O "Folhetim" acolhe os mesmos assuntos, só que, além de
ser inovador na feição gráfica, dá preferência a autores de
vanguarda e a Lrabalhos experimentais.

O "Suplemento Literário", criado no Governo Israel Pi-
nheiro, não obstante as diversas crises por que passou, e que
o desviaram do papel de fÔmentdor cultural que se propunha,
ainda se mantém como importante ponto de referência cultural
em Minas. Circula junto au orgão Oficial do Estado, dedicando
espaço à cultura mineira, a ensaios filosóficos, literários e
científicos, a entrevistas culturais e.à publicação de contos
e poemas de autores de várias tendências.

Jornal do Brasil e Correio da Manhã foram os pioneiros
Além dos três mencionados, outros jornais editados no

eixo Rio-São Paulo-Minas publicam suplementos especiais dedi-
cados à cultura, circulando aos sábados:

JORNAL DO BRASIL ("Idéias"): abre espaço a resenhas de
livros, informa sobre novos lançamento e traz sugestões de
leitura oferecidas por intelectuais.

JORNAL DA TARDE ("Caderno de Sábado"): ao lado de en-
trevistas e ensaios, estampa matérias de cunho econômico e
político e resenhas de obras literárias.

DI/RIO DA TARDE ("Revista Nacional"): ao lado de arti-
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gos sobre política, estampa crônicas e poemas. Em destaque, a
coluna do veterano jornalista Joel Silveira e a crônica -
sempre saborosa - de mestre Rubem Braga

Orgãos como "O Globo" e o "Estado de Minas" (embora a
"Revista Nacional" pertença aos "Diários Associados") não
possuem, supreendentemente, cadernos especiais dedicados à
cultura. O jornal mineiro, porém, vem mantendo, ao longo de
vários anos, importante espaço dedicado ao cinema, ajudando a
formar, desde os anos 60, quando o CEC estava no auge, toda
i.ina geração de críticos da chamada Sétima Arte.

Em Minas, deve-se ao extinto "Diário Católico", ao "Di-
ário de Minas" e ao "Minas gerais" os gestos pioneiros de
abrir as páginas à colaboração de intelectuais, ainda nos
anos 50. É de lembrar ainda a experiência breve, porém, mar-
cante do S.L..D.., suplemento de vanguarda publicado em Cata-
guases, no final dos anos 60. No plano nacional, devem ser
mencionados, ainda nos anos 50, o "Correio da Manhã" e o
"Jornal do Brasil", onde se revelaram inúmeros talentos.

O jornal "Leia" é, hoje, sem sombra de dúvida, a mais
importante publicação cultural em circulação no país, apre-
sentândo ensaios e artigos sobre todos os aspectos da cultura
brasileira e estrangeira.

No exterior, os grandes jornais europeus e norte-ameri-
canos - destinados a um público muito exigente - proporcionam
aos seus leitores ampla informação sobre temas culturais, en-
feixados em suplementos primorosamente editados, a exemplo
dos que circulam junto aos matutinos "Le Monde" e "The New
York Times".

JORNAL - A informação mais recente

do conhecimento geral dos frequentadores da Bibliote-
ca que vários jornais do país são aqui analisados e recorta-
dos, formando conjuntos de dados atuais sobre grandes assun-
tos que interessam ao poder Legislativo - municípios minei-
ros, partidos políticos, presidentes e governadores, atuação
parlamentar, processos consiituintes federal e estadual, etc.

Pouco se fala, porém, no grande e principal banco de
recortes da Biblioteca, que é o de generalidades. Este servi-
ço constitui um recurso precioso, pois supre todas as possí-
veis lacunas informacionais da Biblioteca. Temos, como se sa-
be, uma coleção de livros especializada em Ciências Sociais
que vem sendo expressivamente atualizada este ano. A coleção
de periódicos, apesar de ter se expandido pouco, mantém em
dia todos os títulos existentes, atendendo bem às pesquisas
de jurisprudência que constituem o seu ponto forte.

É,, porém, na coleção geral de recortes que se buscam os
subsídios a todas as áreas que escapam à nossa especialidade
- ecologia, agropecuária, datas comemorativas, biografia,
artes, psicologia e, sobretudo, socioeconomia, na mais ampla
gama de variedades que se justifica pelas características da
demanda de uma instituição como o Legislativo.

Apesar da fragilidade de seu suporte - os recortes são
armazenados em envelopes - e a despeito de ainda não se ter
conseguido rever e padronizar definitivamente o vocabulário
controlado que se usa nu banco, todos os dias vemos renovado
o entusiasmo pelo trabalho, através da satisfação que os usu-
ários manifestam pelo banco de recortes da Biblioteca.

A estrutura nova de vocabulário que está sendo implan-
tada procura atender à generalização, ou seja, busca agrupar
os grandes assuntos, tratando seus diversos aspectos como
sub-cabeçalhos. Isto ajunta o material correlato e facilita a
localização física do item desejado. Tão logo este trabalho
de revisão esteja pronto, pretende-se imprimir a listagem de
cabeçalhos de assunto em micro-computador para facilitar a
sua atualização, sempre que isto se fizer necessário.

Enfim, o uanco de recortes atende ao que não se locali-
za em outras fontes, mas, resolve também o problema do usuá-
rio que precisa da última e mais recente informação - o coti-
diano da hisLória. E é sob este prisma que o trabalho atinge
realmente seus objetivos. A responsabilidade pela equipe que
coteja no dia-a-dia as notícias dos jornais na Coordenação de
Biblioteca é da bibliotecária Maria José da Conceição Fraga.

BANCOS DE DADOS EX) PRODASEN - Catálogo da Administração Fede-
ral

O banco de dados 'EMD, integrante do sistema Informa-
cional do PRODASEN, consiste num catálogo de todos os árgãos
componentes do Poder Executivo Federal e do Governo do Dis-
trito Federal.

Trata-se de um arquivo automatizado que oferece, para
cada órgão indexado, um considerável volume de informações,
tais como: natureza jurídica, titular, endereço, data de cri-
ação, relacionamento hierárquico com os órgãos a que se su-
bordina e com os órgãos que lhe são subordinados (detalhando
as funções de subordinação, vinculação e supervisão), compo-
sição de órgãos colegiados, quando é o caso, relação das uni-
dades administrativas diretamente subordinadas ao órgão, des-
crição da finalidade e competência legalmente def'inidas, fun-
ções, programas e subprogramas de governo desenvolvidos pelo
árgão em questão, sede e área de atuação de órgãos com estru-
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tura descentralizada por regiões ou estados, histórico legal
cronológico, com o levantamento de todas as normas legais
concernentes ao órgão enquanto tal, datas de atualização das
informações fornecidas.

Como se vê, o que se buscou foi espelhar detalhamente
todos os aspectos formais de cada unidade administrativa, de
modo a oferecer ao usuário um retrato preciso e completo dos
órgãos administrativos federais.

Foram indexados os órgãos integrantes da Presidência da

República, dos ministérios civis (órgãos de assistência, ór-
gãos colegiados, órgãos de planejamento, coordenação e con-
trole financeiro, de direção superior, autônomos, de atuação
regional, Ministério Público, missões diplomáticas e reparti-

ções consulares) e dos ministérios militares (órgãos de dire-
ção geral, de direção setorial, de assessoramento, de apoio,
forças e Tribunal Marítimo). Além deste conjunto, integrante
da administração direta, foram também alcançadas as entidades
vinculadas: autarquias, territórios federais, empresas públi-
cas, sociedades de economia mista, fundações e sociedades ci-
vis.

or outro lado, o controle da atualização dos documen-
tos informa ao usuário o nível de atualidade de cada informa-
ção recuperada, possibilitando, se for o caso, as complemen-
tações e alterações necessárias.

O P. MO conta hoje com um arquivo de 21.012 documentos
indexados, cada um deles correspondente a uma unidade admi-
nistrativa do Governo Federal e do Governo do DistriLO Fede-
ral. São deste banco, cuja responsabilidade é da Secretaria
de Modernização e Reforma Administrativa, órgão da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, os documentos de

maior extensão do sistema, o que dá uma idéia da abrangência
e do detalhamento das informações por ele prestadas.

O LEGISLATIVO MINEIRO,, sua Administração e sua Biblioteca;
uma reflexão

A retomada das prerrogativas do Poder Legislativo é, em
última análise, fruto de lutds democráticas. A sua consuma-
çãu, porém, irá ocorrer no âmbito político, baseada na inter-
nalização de responsabilidades por parte dos representantes

do povo.
Dentre as muitas variáveis que habilitam o parlamentar

ao pleno exercício de suas funções legislativas e fiscaliza-

doras, pressupõe-se o CONHECIMENTO.
- Como, porém, conciliar conhecimento e representativi-

dade? A democracia se baseia na representatividade; portanto,
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esta ultima é elemento indispensável ao exercício político.
Já u conhecimento, se bem orientado para o desenvolvimento

democrático, é Instrumental inquestionavelmente útil ao pra.-..,
cesso político, mas não lhe é imprescindível. Há que se con-
siderar ainda que o SABER é algo incomensurável dos pontos de
vista qualitativo e quantitativo - a onisciência ainda é uma
virtude exclusiva dos deuses.

- Que formas, então, se devem adotar para maximizar a
expansão do conheimento no âmbito de um poder com atribui-
ções tão ecléticas como o Legislativo?

Os caminhos existem, sim, e, em Minas já estão sendo
trilhados por uma Administração que repensou a estrutura da
Casa, dotando-a de assessorias especializadas que guarnecem
os flancos porventura descobertos nos gabinetes parlamenta-
res.

E, numa firme atitude de coerência com a política de
melhor assessoramento do poder, a Administração vem também
perseguindo a viabilidade de um bom trabalho das assessorias.
Isto se traduziu, no ano de 1988, na abertura de várias fren-
tes operacionais, entre as quais se inclui a expansão da Bi-
blioteca.

A par de estrutura física, equipamento, mobiliário e
outros recursos indispensáveis ao funcionamento, a Bibliote-
ca, pela primeira vez ao longo de muitos anos de estagnação
de seu acervo, recebeu uma vigorosa injeção de obras novas e
de qualidade.

Publicamos, neste número do BIBLOS, a lista das últimas
aquisições, estando já em plena atividade a seleção de novos
livros para compra. Teremos, provavelmente, um fim-de-ano
atribulado de trabalho para processar este novo material e
torná-lo disponível aos usuários. E, porém, com grande ale-
gria que o faremos, pois acreditamos no futuro e queremos
PARTICIPAR

OLTIM!\S AQUISIÇOES
Direito Civil

1. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Bra-
sileiro. 6. ed. São Paulo, Saraiva, 1988. 7v.

2. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 27.
ed. São Paulo, Saraiva, 1988. 6v.

3. OLIVEIRA, Juarez de. Código civil. 38. ed. São Paulo, Sa-

raiva, 1988. 914p.
4. THE000RO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil. 3. ed. Rio

de Janeiro, Forense, 1986. 483p.
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5. VIANA, Marco Aurélio S. Teoria e prática do direito das
coisas. São Paulo, Saraiva, 1983. 371p.

6. . Teoria e prática do direito das sucessões. São
Paulo, Sarifva, 1987. 252p.

7._____. Teoria e prática do direito de família. São
Paulo, Saraiva, 1983. 306p.

Direito Constitucional
 

1. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. processo constitucional.
Rio de Janeiro, Forense, 1984. 408p.

2, BONAVIDES, Paulo. Direito constitucional. 3. ed. Rio de
Janeiro, Forense, 1988. 361p.

3. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo.
2. ed. São Paulo, Saraiva, 1984. 310p.

4. SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional posi-
tivo. 4. ed. São P UIo, Rev. dos Tribunais, 1988. 65Op.

5. TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 4. ed.
São Paulo, Rev. dos Tribunais, 1988. 257p.

Direito do Administrativo
1. CATHARINO, José Martins. Servidor estatal e sindicaliza-

ção. São Paulo, LTr, 1987. 64p.
2. COT, José Armando da. Teoria e prática do processo admi-

nistrativo disciplinar. São Paulo, Saraiva, 1987. 398p.
3. CRETELLA JÚNIOR, José. Administração indireta brasileira.

2. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1987. 615p.
4. ___. Direito administrativo municipal. 2. ed. Rio

de Janélro. Forense, 1981. 476p.
5. LAZZARINI, Alvaro et allii. Direito administrativo da or-

dem pública. Rio de Janeiro, Forense, 1986. 229p,
6. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.

13. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais,1988. 701p.
7. MELLO, Celso Antônio Bandeira de et allii. Curso de di-

reito administrativo. São Paulo, Revista dos Tribunais,
1986. 180p.

8. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito admi-
nistrativo. 4. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1983. 510p.
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