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Mudanças na Comunicação

Deliberações do Planejamento são implementadas com reestruturação do setor

Quem são os gerentes
Ramlro Batista de Abreu, gerente de Jornalismo

• Tem 38 anos, trabalha há 14

anos na Assembléia, 5 deles no

setor

• Atuou como repórter e como

co-editor de publicações do

setor.

• Assumiu a Gerência de Jomalismo

mente. as Gerências de Jornalismo e de Relações
Públicas,atéa realizaçãodaseleção específicado Banco

de Desenvolvimento do Servidor. Eles substituem.
respectivamente. Agda Pimentel, que passaa cumprir

um papelde acompanhamento de todasasatividadesdo

setor, e Mônica Falabella,responsável agora por uma
gerência administrativa, criadapara centralizar todas as

questões administrativasda Secretaria., como contra-

tos, controle de pessoale aquisição de material. antes
dispersas pelasgerênciasdo setor.

Foram extintas três gerênciasde nível médio. Seus

titulares- JúliaCristina Novaes Murta Fernandes, Luiz
Carlos Moreira de Carvalho e Maria Conceição de

Castro AlvesSilva-assumem novasfunções vinculadas

àsgerênciasadministrativa e de Relações Públicas.

A próximá etapa é consolidar o projeto de
reestruturação do setor, com base no relatório da

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Institucional. Nesse documento, além do diagnóstico,

constam propostas de mudançaselaboradas pelos pró-
prios servidores em rodadas de discussões. Cabe.

agora, aosgerentes ampliar a discussãoem cada setor
e trabalhar paraa implementação das propostas.

Luiz Antônio Ribeiro de Freitas, gerente-geral
• Tem 35 anos, trabalha há 10 anos

na Assembléia. sete deles no setor

• Foi gerente-geral das Comissões

• Reassumiu a Gerência-Geral de

Comunicação Social

O Minas Gerais do último dia7 trouxe novas mo-

dificações naestrutura interna da Secretaria de

Comunicação Institucional.como resultado do Progra-
madeApoioao PlanejamentoOrganizacionaldasSecre-

tarias. O programa. que vem sendo elaborado desde
julho em conjunto pelassecretariasde Planejamento e

Desenvolvimento Institucionale deAssistênciaeAdmi-

nistração de Pessoal,traz medidas de curto, médio e
longo prazosaserem tomadas pelo setor, paraaprimo-

rar o funcionamento da estrutura organizaciona{ e ra-
cionalizar os serviços.

A primeira medida, tomada no início das mudan-

ças, em agosto, foi o retomo do servidor Lyiz Antô-
nio Ribeiro de Freitas à função de gerente-geral

da Comunicação Social - cargo "que ocupou

até julho do ano passado,quando foi designado para

assumir a Gerência-Geral de Comissões. A segun-

da, tomada em setembro. foi o fim do pagamento das

horas extras com o remanejamento de horários e

reposicionamento de servidores de acordo com a
complexidade de suastarefas.

Agora em outubro, os servidores Ramiro Batistade
Abreu e RosaneCampos Vieira assumiram, respectiva-

Sílvia, secretária

Na avaliação da
secretária de
Comunicação
Institucional, Sz7via
Rubião, as
mudanças em curso
visam adequar as
atividades do setor
às demandas
exigidas pela Casa,
racionalizando
fluxos,
redimensionando
prioridades e dando
mais efu;iênciageral
aos serviços. "O
nosso trabalho não
pode ser estático;
precisamos renová-lo
sempre e
constantemente
comgzr rumos,
adequando-o à
demanda da Casa".
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Márcio Metzker, gerente de Rádio e TV
.Te~ 43 anos. 21 de Assembléia,

sendo que cinco deles no setor

• Atuou na Comunicação como

repórter e editor do Assembléia

Informa impresso

Mônica Falabella, gerente administrativa
• Tem 37 anos, 13 de Assembléia •

sendo que nove deles no setor

• Assumiu o setor que vai centralizar

as questões administrativas

Rosane Campos Vieira, gerente de RP
• Tem 30 anos. 10 de trabalho na

Assembléia, sendo o mesmo

período de Comunicação Social

• Assumiu a Gerência de Relações

Públicas

Itália de Grisolia, gerente de Com. Visual
• Tem 41 anos, 20 anos de

Assembléia. dos quais sete na

Comunicação

• Sempre atuou como

programadora visual no setor

Depois de I Ianos
no jornalismo, Agda
passa a prestar um
assessoramento
especial à Secretaria
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