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Às vésperas do centenário, a
Biblioteca Borges de Medeiros busca
intensificar sua atuação na esfera
parlamentar e sua inserção social.
Para 2011, a coordenadora da
Biblioteca, Sônia Brambilla, propõe
três objetivos a serem trabalhados em
parceria com as demais áreas do
Parlamento.
O primeiro deles é a manutenção da política de aquisição de obras,
com a compra anual de livros para
aprimorar o acervo da Biblioteca. Só
em 2010, foram incorporados 117
novos títulos para suprir as necessidades dos departamentos da Assembleia
e das demandas parlamentares.
O segundo projeto trata de
instituir o Regimento da Biblioteca,
algo inédito nos seus 97 anos de
existência. O terceiro consiste em
ampliar a participação da Biblioteca
em eventos literários pelo Estado,
reforçando a divulgação dos serviços
prestados pelo Legislativo no Estado
do Rio Grande do Sul.
Fundada em 5 de dezembro de
1913, atualmente instalada no térreo
do Solar dos Câmara, a Biblioteca
Borges de Medeiros disponibiliza à
população obras voltadas às áreas
jurídica e legislativa. Com mais de 17
mil títulos para consulta interna ou
domiciliar, é a maior biblioteca
legislativa do Estado, tendo ainda em
seu acervo publicações históricas e do
Parlamento gaúcho. Há também
livros em braille e literatura estrangeira. A Biblioteca Borges de Medeiros
é aberta ao público e funciona nos dias
úteis, das 8h30 às 18h30.
Serviço de Pesquisa e Alerta
Entre os serviços oferecidos
pela Biblioteca, está o de Suporte à
Atividade Parlamentar. Esse instru
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Biblioteca Borges de Medeiros intensifica atuação às vésperas de seu centenário

Arigo
A Biblioteca incorporou ao acervo novos títulos em 2011.

mento tem como objetivo reunir as
informações necessárias para os
deputados utilizarem em debates, no
plenário ou na elaboração dos projetos de leis. Qualquer legislador ou
servidor da Assembleia pode solicitar
a pesquisa. Basta selecionar um tema
que a Biblioteca envia artigos relacionados e ainda avisa se há novas
publicações sobre o assunto. O
serviço está disponível pelo ramal
2983.

de livros da Assembleia, como os dos
Prêmios Lila Ripoll de Poesias e Vitor
Mateus Texeira. Além disso, está
presente nos eventos literários mais
importantes do Rio Grande do Sul
desde 2001, divulgando o conhecimento produzido no Parlamento.
No ano passado, esteve na
Feira do Livro de Porto Alegre, onde
distribuiu 52.112 exemplares de 64
publicações editadas pela Assembleia
Legislativa.

Normalização de Documentos

Biblioteca Virtual

A Biblioteca presta orientações técnicas para a normalização de
documentos. Esse serviço é realizado
pela equipe de editoração da Borges
de Medeiros e é dirigido aos usuários
internos da Assembleia (estagiários,
servidores e parlamentares), auxiliando na adequação de qualquer obra ou
documentação às regras impostas
pela ABNT.
Eventos e Obras Editadas
A Biblioteca trabalha na
organização, editoração e publicação

O Portal da Biblioteca
(www.al.rs.gov.br/biblioteca) dá
acesso a diversos serviços online.
Pela Internet, o público pode encontrar publicações na íntegra, como
“Crônicas Históricas - 1835 a 1889”,
“Getúlio Vargas – Discursos”,
“Leonel Brizola – Perfil, discursos e
testemunhos (1922-2004)”, entre
outras obras. Além disso, o usuário
pode consultar um banco de dados
sobre o acervo, com diferentes opções
de pesquisa, seja por nome, assunto,
título ou autor.

Artigo

Você sabia...

1ª mulher presidente abre caminho para “onda
feminina” na política
Marina Novaes
Primeira mulher a ser eleita
presidente da República, Dilma
Rousseff (PT), 62, chega ao poder
em 2011 com ao menos dois desafios
pela frente: enfrentar a resistência e
o preconceito por parte dos homens,
e conquistar avanços pelos quais as
brasileiras vêm lutando ao longo das
últimas décadas. Escolhida pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
para sucedê-lo no Palácio do
Planalto, a petista obteve mais de
56% dos votos no segundo turno,
derrotando o adversário José Serra
(PSDB), que conquistou mais de
43%.
Segundo pesquisadoras do
movimento feminista ouvidas pelo
R7 (portal de notícias), a vitória da
petista consagra a “onda feminina”
da América Latina, que, na última
década, assistiu às vitórias de
Michelle Bachelet (Chile), Cristina
Kirchner (Argentina) e Laura
Chinchilla (Costa Rica), embora
chegue com certo atraso em relação
aos vizinhos. No entanto, a conquista, segundo elas, não põe fim à
desigualdade de oportunidades no
cenário político brasileiro.
De acordo com Mary
Ferreira, militante e pesquisadora da
Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), uma das expectativas do
movimento é que a presença de
Dilma no Palácio do Planalto ajude
na reforma da lei de “cotas” de

candidaturas femininas, considerada “inútil” e ineficiente. "A Dilma
chega à Presidência em um momento em que há um movimento de
mulheres que se rearticulou e que vai
fazer pressão para que as políticas
avancem. Porque é inadmissível um
país como o Brasil ter uma representação tão insignificante [de mulheres] no Legislativo e no Executivo".
Para se ter uma ideia, das 513
cadeiras disponíveis na Câmara
Federal, apenas 43 serão ocupadas
por mulheres, contra 47 em 2006. Já
no Senado, a bancada feminina terá
apenas 12 representantes a partir de
2011, de um total de 81 senadores.
Em seu discurso de vitória, a
presidente eleita se comprometeu a
lutar pela “igualdade de oportunidades para homens e mulheres”, e
lembrou que o resultado das urnas
consagra um momento histórico da
democracia brasileira. "Este fato,
para além de minha pessoa, é uma
demonstração do avanço democrático do nosso país: pela primeira vez
uma mulher presidirá o Brasil. Já
registro, portanto aqui, meu primeiro compromisso após a eleição:
honrar as mulheres brasileiras, para
que este fato, até hoje inédito, se
transforme num evento natural".
Leia o texto completo em “Hoje em
Dia”, de novembro de 2010, disponível no site: http://www.hojeemdia.com.br

Biblioteca de Alexandria
Durante sete séculos, a
Biblioteca de Alexandria abrigou
todo o conhecimento produzido na
antiguidade. Especula-se que tenha
sido fundada no século III a.C,
quando o Egito era governado por
Ptolomeu II.
Eleita uma das sete maravilhas do mundo antigo, foi palco de
grandes descobertas no campo das
ciências humanas e exatas. Também
foi considerada o primeiro centro de
pesquisas da história da humanidade.
Entretanto, esses conhecimentos foram perdidos, quase que
totalmente, após a Biblioteca ter
sofrido diversos incêndios, devido
às guerras entre cristãos e muçulmanos, acabando por ser extinta na
Idade Média.
A nova Biblioteca de Alexandria
A Biblioteca de Alexandria
foi reconstruída em 2002, projetada
para suportar um acervo de oito
milhões de livros. Possui museus,
um planetário, centros de pesquisas
e salas de exposições.
Nova e moderna, foi desenvolvida com o intuito de resgatar a
imagem da cidade como uma
referência cultural, sendo uma
janela para o mundo no Egito. P a r a
conhecer mais sobre a nova
Biblioteca de Alexandria basta
acessar o site www.bibalex.org.

Expediente
53ª Legislatura (2011-2014) - Mesa
Diretora/2011: Dep. Adão Villaverde
(PT), Presidente; Dep. José Sperotto
(PTB), 1º Vice-Presidente; Dep. Frederico
Antunes (PP), 2º Vice-Presidente; Dep. Alexandre Postal
(PMDB), 1º Secretário; Dep. Alceu Barbosa (PDT), 2º
Secretário; Dep. Zilá Breitenbach (PSDB), 3º Secretário;
Dep. Catarina Paladini (PSB) , 4º Secretário.
Superintendente-Geral: Ricardo Arend Haesbaert;
Superintendente de Comunicação Social e Relações
Institucionais: André Luiz Simas Pereira; Diretor do
DRPAC: Luiz Carlos Barbosa da Silva; Coordenadora da
Divisão de Biblioteca: Sônia Domingues Santos Brambilla.
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Perfil

Mulheres dobram participação na Assembleia Legislativa
Sete mulheres defenderão os
interesses do povo gaúcho no
Plenário 20 de Setembro da
Assembleia Legislativa pelos
próximos quatro anos, número
quase duas vezes maior do que o
registrado nas eleições anteriores.
As deputadas Marisa Formolo (PT),
Silvana Covatti (PP) e Zilá
Breitenbach (PSDB) foram reeleitas. Miriam Marroni (PT) e Maria
Helena Sartori (PMDB), que
ocuparam o cargo em outras legislaturas, retornam ao Parlamento. Já
Ana Affonso (PT) e Juliana Brizola
(PDT) exercem o mandato pela
primeira vez. Conheça o perfil das
deputadas estaduais:
Silvana
Covatti
Dos 55 parlamentares
eleitos, a
campeã das
urnas nas
eleições realizadas em 2010 foi
Silvana Covatti,
com 85.604 votos. Casada com o
deputado Federal Vilson Covatti, ela
está no seu segundo mandato de
deputada estadual. Na Assembleia,
Silvana foi a primeira mulher a
presidir a Comissão de Ética.
Também foi relatora do Plano
Plurianual, em 2007, e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias em 2008 e
2009.
Juliana Brizola
A mais jovem
parlamentar
estadual nesta
legislatura
carrega consigo
o legado do
sobrenome. A
d e p u t a d a
Juliana Brizola,
eleita com 61.305 votos, neta de
Leonel de Moura Brizola, prometeu
lutar durante o mandato por aquilo a
que seu avô tanto se dedicou: a

educação. Ex-vereadora de Porto
Alegre, preside a Comissão de
Educação, Desporto, Ciência e
Te c n o l o g i a d a A s s e m b l e i a
Legislativa.
Miriam
Marroni
Eleita com
45.450 votos,
Miriam conhece bem o
Parlamento,
onde assumiu
na suplência em
2004. Titular da
Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos, a deputada promete focar
nas questões de desigualdade,
propondo políticas públicas de
direitos humanos, além de lutar pela
escola de tempo integral, pelo
desenvolvimento da região Sul e por
mudanças nas concessões de
pedágios.
Marisa
Formolo
Atualmente no
seu segundo
mandato, eleita
com 43.860
votos, a deputada Marisa
Formolo já
havia atuado
como presidente da Comissão de
Educação em 2007 e 2008, e como
vice-presidente da Comissão de
Cidadania e Direitos Humanos em
2009 e 2010. Além disso, integrou a
CPI dos Pedágios e coordenou a
Subcomissão em defesa da UERGS.
Em 2011, é presidente da Comissão
de Saúde e Meio Ambiente.
Maria Helena Sartori
Voltando ao Parlamento, para
exercer o segundo mandato, a
deputada Maria Helena Sartori foi
eleita com 39.958 votos. Em seu
primeiro mandato, foi a primeira
mulher a exercer a liderança do

governo, na
é p o c a d e
G e r m a n o
Rigotto. Afirma
que saúde,
igualdade e
inclusão social
devem pautar
seu trabalho. A
deputada é a
atual presidente
da Comissão de Finanças do
Parlamento gaúcho.
Ana Affonso
A deputada Ana
Affonso, eleita
com 38.525
votos, ocupa
pela primeira
vez uma vaga
no Parlamento
gaúcho. Ela é
professora e já
exerceu o cargo de diretora de
escola, além de ter presidido um
sindicato de professores. Vereadora
(eleita em 2004 e reeleita em 2008) e
presidente da Câmara Municipal de
São Leopoldo (em 2009), atuará
como deputada em defesa do
magistério, da educação pública de
qualidade, dos direitos da mulher e
da moradia.
Zilá
Breitenbach
Eleita pela
primeira vez em
2006, a deputad a
Z i l á
Breitenbach
recebeu 34.676
votos nas
eleições de
2010, para dar continuidade ao seu
trabalho no Palácio Farroupilha,
onde pretende defender melhorias
na infraestrutura e agricultura
gaúcha. Em seu primeiro mandato,
foi líder da bancada do PSDB e
relatora do processo que propunha o
impeachment da ex-governadora

Tributo
O escritor Moacyr Jaime
Scliar, autor de mais de 70 livros,
nasceu no bairro Bom Fim, em Porto
Alegre, no dia 23 de março de 1937.
Formado em medicina, ele conciliou a
criação literária com o ensino universitário e com a prática como especialista em saúde pública. Suas obras
incluem crônicas, contos, romances e
ensaios, traduzidas e publicadas em
inglês, espanhol, francês, alemão,
italiano, russo, tcheco, hebraico e
holandês. Considerado a maior
expressão da cultura judaica na
literatura brasileira, Scliar faleceu em
27 de fevereiro de 2011, também na
Capital dos gaúchos, por falência
múltipla de órgãos, deixando um
legado inestimável aos seus leitores.
Trajetória literária
Eleito para a Academia
Brasileira de Letras em 2003, Scliar
iniciou sua trajetória como escritor na
da década de 60. Entre os prêmios
literários que recebeu, estão: o Jabuti
(em 1988, 1993 e 2009), o da
Associação Paulista de Críticos de
Arte (1989) e o Casa de las Américas
(1989). Inicialmente voltado somente
Obras do autor disponíveis na Biblioteca

A Mulher que
Escreveu a Bíblia

Mistérios de
Porto Alegre

ao público adulto, o artista também
intensificou a produção de livros de
ficção para crianças e jovens a partir
da década de 80. Publicou mais de 20
obras infanto-juvenis, por considerar
um investimento em leitores em
construção. Ele também atuou como

Divulgação/www.scliar.org/moacyr

O legado do imortal Moacyr Scliar

Scliar também escreveu para jovens e crianças.

colunista de jornais, entre os quais
Zero Hora e Folha de São Paulo.
Uma de suas obras-primas,
incluída entre os 100 melhores livros
sobre temática judaica dos últimos
200 anos, feita pelo National Yiddish
Book Center (EUA), é "O Centauro
no Jardim" (1980). Conflitos entre
individualismo e a coletividade,
consequências da singularidade e da
condição judaica são abordados nesse
romance, que conta a trajetória de um
filho de imigrantes judeus russos,
nascido centauro (metade homem,
metade cavalo), no interior do Estado.
Outra obra de destaque, "O
Exército de um Homem Só" (1973),
relata a trajetória de um judeu russo
que veio morar em Porto Alegre ainda
criança e acabou se tornando uma
espécie de Dom Quixote do bairro
Bom Fim, tentando construir uma
utopia socialista. Seu último romance, "Eu vos Abraço, Milhões" (2010),
conta a história de Valdo, um leitor
fervoroso que se encanta com o
comunismo e vai ao Rio de Janeiro em

busca do líder do Partido Comunista,
para ser iniciado na militância.
Adaptações para o cinema
Duas obras do escritor foram
transformadas em filmes. O romance
infanto-juvenil "Um Sonho no
Caroço do Abacate" (1995) foi
adaptado para o cinema em 1998, sob
direção de Lucas Amberg, recebendo
o título "Caminho dos Sonhos". Com
interpretações de Taís Araújo, Caio
Blat e Mariana Ximenes, o roteiro
detalha a vida de um filho de imigrantes judeus lituanos que mora em São
Paulo, onde vive uma paixão por uma
estudante negra e enfrenta o preconceito entre as famílias. Já o romance
"Sonhos Tropicais" (1992) foi
adaptado para o cinema em 2002, com
direção de André Sturm, relatando o
combate à febre amarela no Rio de
Janeiro, paralelamente à história de
uma imigrante judia polonesa. O
elenco reúne os atores: Carolina
Kasting, Bruno Giordano, Flávio
Galvão, Ingra Liberato e Cecil Thiré.

O Movimento da Legalidade na obra do autor
Diziam – e isto desde as sete horas da manhã (já
eram nove) que o Ministério da Guerra havia ordenado ao
Comandante do III Exército que tirasse do ar a Rádio Guaíba e
que bombardeasse o Palácio, se necessário.
As janelas do Palácio estavam fechadas. Nenhum
rosto, nenhum meio-rosto, nenhum olho aparecia por detrás
das vidraças.
De repente a agitação aumentou: os tanques da

Serraria vêm vindo, gritou alguém. Os tanques! A este brado,
a multidão lançou-se para a Praça. Os bancos eram arrastados para o meio da rua e empilhados. Eram as barricadas,
paulista! Aproximei-me de um grupo que ouvia o rádio de um
automóvel, ligado a todo volume. Falava o Governador.
Trecho da obra “Mês de Cães Danados”, de Moacyr Scliar
(1977), disponível na Biblioteca Borges de Medeiros.

