
Comunicação interna

Gerente deve assumir a comunicação interna
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A primeira reuniao aconteceu
em abril

corpo gerencial deve assumir a comunica-
ção interna na Assembléia. Essa é a principal

motivação das reuniões entre diretor-geral, secre-
tário-geral da Mesa, diretores, gerentes-gerais e
coordenadores da Casa. que têm acontecido, quin-
zenalmente, desde abril. O objetivo dos encon-
tros é melhorar o canal de comunicação entre a
direção da Casa e o corpo gerencial para propici-
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Legislativo e permitir a discussão de temas ligados à
Secretaria da Assembléia. proporcionando maior
interação entre os diretores e o corpo gerencial.

Nos encontros, foram ti-atados vários as-
suntos de interesse do servidor, como os estu-
dos sobre a autogestão do plano de saúde, al-
terações no sistema odontológico, questões or-
çamentárias e Plano de Carreira. Segundo o di-
retor de Comunicação Institucional, Ramiro Ba-
tista, a comunicação bem-sucedida passa pelo
estabelecimento de troca de informações e de
relação de confiança entre a direção da Casa, o
corpo gerencial e os servidores. O diretor-ge-
ral, João Franco, enfatiza que é muito impor-
ante uma visão sistêmica da Casa para que
.m bom relacionamento entre os diversos se-

lor r", e as suas interfaces.
Canal Para o coordenador de Planejamen-
- "i,j' elo Marinho, um dos participantes das
'euniões, a decisão da Administração significa a
bertura de mais um canal de comunicação com
,s gerentes-gerais e os coordenadores, "Essa

é uma instância onde as pessoas podem falar,
expor suas dificuldades e fazer sugestões", co-
'enta, referindosc aos efeitos pedagógico e
:sicológico dos encontros. Marcelo Marinho
afirma, ainda, que a iniciativa é um complemen-
todo trabalho feito pelos veículos de comuni-
cação interna. "Há a preocupação da Diretoria-
Geral de repassar aos gerentes, de maneira di-
reta, as informações de interesse do servido
completa o coordenador de Planejamento.

Planejamento de eventos é aprimorado
orno desdobramento das reuniões sobre
comunicação interna, teve início uma série

de reuniões envolvendo setores das Diretorias
Legislativa e de
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todas atividades institucionais, definir o papel de cada
setor e facilitar a execução dos trabalhos. É ava-
liado, entre outros assuntos, o calendário de even-
to ,> da Casa pai a o próximos meses.
Participação Os encontros são coorde-
naao pelo secretario-geral da Mesa, Eduar-
do Moreira, e deles também participam os
titulares das Diretorias Legislativa, Cláudia
Sampaio Costa, e de Comunicação Institu-
cional, Ramiro Batista. os gerentes-gerais de
Consultoria Temática, da Escola do Le-
gislativo, de Apoio às Comissões, de Rádio e
Televisão e de Imprensa e Divulgação e a coor-
denadora de Cerimonial e Relações Públicas,


