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A Comunicação Integrada 
Assembléia Legislativa 

Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais.Duas horas da 
tarde. Enquanto deputados 
discutem projetos no plená-
rio, uma equipe de profissio-
nais trabalha para levar a todo 
o Estado informações sobre o 
exercício da cidadania. 

No Centro de Atendimen-
to ao Cidadão (CAC), Erica 
Giorni, estudante do curso de 
Cerimonial e Eventos do 
UNI-BH, procurava informa-
ções sobre a possibilidade de 
um estágio na instituição. 
Logo em seguida, Débora de 
Campos Fernandes, dona-de-
casa, solicitava informações 
de como conseguir a segunda 
via da carteira de identidade, 
e uma terceira cidadã, Juliana 
Bueno, questionava a possibi-
lidade de visitar com seus alu- 

nos no Espaço Político Cultu-
ral a exposição "Carlos 
Drummond de Andrade". 

O CAC é o primeiro conta-
to do público com a institui-
ção. Por trás deste trabalho 
está todo um esforço para ga-
rantir o fluxo de informações 
que são necessárias a todo 
processo de Comunicação In-
tegrada. 

O diretor geral de comuni-
cação institucional, Ramiro 
Batista de Abreu, conta que 
nem sempre a comunicação 
da Assembléia foi integrada. 
"Há cerca de dez anos, logo 
após a Constituinte, é que a 
Assembléia começou a cons-
truir um sistema de comuni-
cação integrada. Anterior-
mente você tinha áreas sepa-
radas e estanques", explica. 
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Criou-se entao uma área 

de comunicação social inte-
grada. A idéia era otimizar a 
mensagem que se queria pas-
sar, uniformizar o discurso 
dentro da instituição e asses-
sorar com mais qualidade a 
Assembléia no que diz respei-
to a sua comunicação junto 
com a sociedade. 

Essa área deu tão certo que 
vem crescendo com suas pró-
prias pernas, incorporando e 
criando novos segmentos. A 
TV Assembléia, o Setor de 
Documentação e Informação 
e a Escola do Legislativo fo-
ram algumas das mudanças 
que vieram com o intuito de 
manter um canal de comuni-
cação com a sociedade, tanto 
a curto quanto a médio e lon-
go prazo. "O conceito de co- 

"Não podemos 

achar que comuni- 

cação é redação de 

jornal. O mundo da 

comunicação é 
vasto em muitos 

setores. As empre- 

sas precisam perce- 

ber que comunica- 

ção não é só escri- 

ta". 

Ramiro Batista de Abreu  - 
Diretor geral de comunicação 

institucional 
Palácio da Inconfidência sedia um sofisticado esquema de Comunicação 

Social. 
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O espaço político-cultural da Assembléia é usado 
como ferramenta de Relações Públicas. 

TV Assembléia - O Legis lativo mais perto do 
público. 
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municação integrada, hoje, é 
bem mais avançado do que 
era há dez anos", diz Ramiro. 
"Não podemos achar que co-
municação é redação de jor-
nal. 

O mundo da comunicação 
é vasto em muitos setores. As 
empresas precisam perceber 
que comunicação não é só es-
crita". 

Com o novo organograma 
da comunicação da Assembléia 
foram criadas a Gerência de 

Imprensa e Divulgação, além 
da Gerência de Relações Públi-
cas e Cerimonial, o que veio 
fortalecer a comunicação como 
um todo, explica Eliana 
Campolina coordenadora de 
Relações Públicas e Cerimoni-
al da ALMG. Para ela, a partir 
daí, deu-se, então, um maior 
valor ao trabalho do Relações 
Públicas que assumiu um papel 
estratégico. Anteriormente só 
era apontado como recepcio-
nista ou como executor de 

evento. "O profissional tem que 
ter paciência e perseverança na 
busca de reconhe-cimento.Não 
dá pra ver a Gerência de Rela-
ções Públicas separada, precisa-
se de parceria, trabalhar do iní-
cio ao fim do evento", diz 
Eliana. 
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