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Amplamente discutida como fator
indispensável à modernização das
organizações, a Comunicação é
fator determinante do sucesso de
qualquer iniciativa. De um modo
geral, as pessoas entendem como
"Projeto de Comunicação" as
diversas ações direcionadas para
um público externo. Muitos se
esquecem de que a comunicação
interna é igualmente importante
para a rotina de uma empresa.
Evitar a concentração da
informação, torná-la mais fluente e
disponível é uma tarefa
aparentemente fácil, mas que exige
um esforço conjunto e permanente e
significa, sobretudo, evitar
desperdícios.
Diante da força de tais argumentos
e depois de detectar falhas na
comunicação interna da
Assembléia, apesar dos inúmeros
recursos disponíveis, foi criado, há
cerca de dois meses, o Grupo de
Comunicação interna, formado por
profissionais da Secreta ria de
Comunicação institucional, com o
objetivo de fazer um diagnóstico
desta situação e propor soluções.
Realizadas algumas reuniões, o
grupo detectou diversos pontos que
serão focos de atenção.
Inicialmente, o grupo vai buscar um
correspondente em cada gerência

Que o preço da liberdade
é a eterna vigilância é
coisa que bem sabem os
nossos índios. Pois,
enquanto os rapazes da
foto de Marcelo Metzker
velavam pelo símbolo da
liberdade, representantes
das 36 nações indígenas
de Minas e do Espírito
Santo pediram aos
deputados mineiros que,
junto aos deputados
federais, impeçam que
mudanças na
Constituição firam
direitos e garantias dos
povos indígenas.

da Casa. Esse novo personagem
não terá outra tarefa senão a de
estabelecer uma ponte entre os
produtores da informação e o setor
responsável pela disseminação da
mesma, no caso, a Gerência-Geral
de Comunicação Social.
Paralelamente, estarão sendo
desenvolvidas campanhas para
estimulara leitura das diversas
publicações produzidas na Casa e
criar o hábito de trocar
informações via Correio
Eletrônico. Estão em estudos a
criação de um programa
informativo a ser veiculado pelo
sistema de som e a organização e
padronização dos espaços
destinados à afixação dos avisos,
boletins e cartazes.
Mais reveladora, contudo, é a
conclusão preliminar desse estudo,
segundo a qual pouco será
conseguido se não houver uma
forma de envolver e despertar o
interesse de todos os funcioná ri os
pela atividade-fim da Assembléia.
A imponência desse envolvimento,
ainda que difícil de perceber de
uma forma imediata, pode trazer
resultados satisfatórios, que serão
aferidos no médio prazo, na
economia de tempo e na melhoria
da qualidade do produto aqui
desenvolvido.
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