
co nicação

para onde sequer ir, apesar de estarmos sempre
aprimorando os canais de comunicação com a
sociedade e os instrumentos de comunicação in-
terna", destacao diretor de Informação e Comu-
nicação, JoséGeraldo de Oliveira Prado:
Comunicação interna - No caso da comuni-
cação interna - e o jornal Parceria é um de seus
instrumentos -, o objetivo é avaliar se os veículos
estão cumprindo seus objetivos e se podem ser
aprimorados, segundo Marcos Rocha. Parao ge-
rente-gerai, Luiz Antônio Ribeiro de Freitas, à
medida que se criam ou se desobstruem os ca-
naisde comunicação interna, o ambiente melho-
ra. "Seacomunicação interna é deficiente, a con-
seqüência são os boatos e a insatisfação", alerta. II
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Cláudia I
Sampaio: I

avaliação deve .
ser periódica,

Walderez SimõesAbreu, daÁrea de Apoio às
Comissões,que também estáparticipandodosgru-
posde avaliação,afinrnaque a experiência estásen-
do interessante.'f\lém do olhar de fonte, tentamos
nos colocar no lugar do público leitor. Sugerimos
melhoriase, em algunscasos,o reestudo de produ-
tos", afinrna.

interiorização das atividades na área de
comunicação é destacada pelo assessor

da Presidência Marcos Rocha. Segundo ele, uma
das metas é direcionar recursos para ampliar o
alcance dos veículos. Produtos que praticamente
não circulam fora da Casa, como o 'I'\ssembléia
Informa" impresso, podem ter sua distribuição
ampliada. Deverá ser aprimorada também a di-
vulgação dasatividades parlamentares em jornais
diários e semanários do interior do Estado, bem
como na 1V Assembléia. A criação da Rádio As-
sembléia e o incremento do uso do veículo rádio
também são ações que atendem ao objetivo de
interiorizar; cadavez mais, asatividades.
"Precisamos avaliar o que está sendo feito e

m olhar diferente, que contribui para oxi-
genar os produtos e promover a interação

entre aqueles que os elaboram e quem está "de
fora". É assimque a assessora de Plenário Cláu-
dia Sampaio define suaparticipação no grupo que
está avaliando os produtos da Diretoria de Infor-
mação e Comunicação, formado por servidores
dasÁreas de Apoio ao Plenário, Apoio àsComis-
sões, da Consultoria Temática, da Coordenação
Técnica da Área de Projetos Institucionais e da
Escolado Legislativo.Cláudia já participou de equi-
pes interdepartamentais quando projetos eram
elaborados, mas esta é a primeira vez que atua
em um grupo avaliador. "Paramim, pessoalmen-
te, a experiência é muito rica", afirma.
Feeling - Na opinião de Cláudia, esse tipo de
trabalho deveria ser periódico, sendo válido não
apenas para a Comunicação. As sugestões da-
queles que não são da área e não estão presos à
hierarquia do setor são contribuições para apri-
morar o trabalho. "É claro que a contribuição não
é técnica e tem que ser filtrada. Mas a pessoa
entra com seu fee/inge tem até 'licença' para fa-
zer perguntas óbvias, que podem gerar, inclusive,
reavaliaçõespor parte dasequipes", afinrna.Cláu-
dia Sampaio destaca, ainda, que, mais do que as
avaliações dos produtos individualmente, é im-
portante definir a politica de comunicação da qual
essesprodutos são originados.
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SELEÇÃO PARA BDS
Foipublicada,no Boletim da
Secretanado dia 2~de junho, a lista
deaprovados na seleção para
admissãono Banco de
Desem-ofvimentodoServidor(BDS).
Asprovasforam realizadas nodia
14dejunho, na Escola do
Legislativo,quedeveráofereceros
primeiroscursosaosaprovados, no
segundosemestre
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