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O pessoal da notícia
o jeito intenso e às vezes caótico de quem faz a Assembléia acontecer e saber o que está acontecendo

o peuolII que faz
o AL na Imprenu
e o de apolo que

flIZ _ notícias
circularem entre

deputados.
funcionários

resultou o redimensionamento do próprio trabalho da Imprensa. A
sua prática convencional, presente em toda grande organização,
pública ou privada, deu lugar a uma série de ações mais abrangentes
e dinâmicas.
Quem observa de fora percebe logo que a Gerência de Jornalismo

é um setor com características bem peculiares. A movimentação dos
funcionários é quase sempre intensa e pode até parecer caótica,
especialmente nas horas de pique.
Mas em toda essa movimentação, o que se busca é facilitar ao

máximo o fluxo de informações, de dentro para fora e de fora para
dentro da Assembléia. De um lado, colaborando com o trabalho dos
jornalistas de rádios, jornais e tevês e, de outro, dando acesso a
deputados e funcionários à demanda de informações jornalísticas
sobre a Assembléia. Para isso, a Gerência de Jornalismo acompanha
passo a passo o noticiário de todos os órgãos de imprensa e mantém
um contato permanente com colegas de outros departamentos,
intercanbiando informações.
O produto dessa ampla cobertwa é transferido aos públicos

interno e externo, seja através da informação oral prestada pelos
jornalistas ou das cinco publicações e de um programa de rádio que
o setor mantém, com formato e periodicidade variável, de acordo
com os vários públicos que se pretende atingir. (Veja matéria
abaixo).

O movimento começa muito cedo, antes das 7h, na gráfica,
quando é impresso o AL Informa, que acabou de ser feito às 20h do
dia anterior. Até cerca de 9h
ou IOh, uma equipe já cole-
tou o que saiu de importante
em todos jornais que che-
gam até este horário e já
produziu com o setor de'Co-
municação Visual o AL na
Imprensa, que é impresso e
circula até por volta das Uh.
Em outra ponta, a partir das
911,jornalistas já estão atu-
ando na cobertura dos
acontecimentos, que come-
çam nas reuniões das
Comissões pela manhã e se estendem pelo plenário à tarde
e início da noite, além do Salão Nobre e dos ha//s externos.
A partir das 17h começa o pique de redação, de onde saem
as matérias prontas ("releases") que alimentam os órgãos de
imprensa, o programa diário de rádio e o AL na Imprensa,
que começa a ser produzido pela Comunicação Visual por
volta das 18h.

Cristiane Pereira

e Sônia, o programa de rádio está pronto? Cristiane, corre
lá na Sala de Imprensa e acompanha a coletiva. O c/ipping
já foi distribuído? Agda, o pessoal de televisão quer aquela
matéria. Santuza, passa um fax para todas as emissoras.
Rita, liga para o "Minas", por favor., Chico, já fez o
"Assembléia Informa" de amanhã? Sãozinha, manda um
fotógrafo no Salão Nobre cobrir a visita. Atenção, todo
mundo: reunião de pauta do Parceria, amanhã, às duas. Ai,
meu Deus, não consigo fazer um /ead legal ..." ;,.
Estas são apenas algumas das muitas e várias frases

ditas ao longo de um dia de trabalho na Gerência de
Jornalismo do Departamento de Comunicação Social, que
funciona no andar térreo, perto dos relógios de ponto.
Responsável pelo trabalho de divulgação das atividadl':'
institucionais e administrativas da Assembléia e por w•.
série de atividades correlatas, a Gerência origina-se do
antigo Departamento de Imprensa, extinto pela Resolução
nO5.086. A fusão deste como Departamento de Cerimonial
e o setor de criação da Graslemg, também extintos, resultou
na criação do DCS, cuja estrutwa hoje inclui Jornalismo,
Relações Públicas, Comunicação Visual e Circuito Interno
de Tevê, sob a chefia da Jornalista Sílvia Rubião Resende,
funcionária da Assembléia há 15 anos.

De uma reorientação administrativa da Assembléia,
que optou por uma política de comunicação integrada,

Jorn8l1at. e fotógrafoe cobrem tod__ lItIvld •••• da
InatltulçAo, das reuniões •• promO\lões d08deparmmentos

"Eustáquio, teve votação em Plenário? Tereza, esta
matéria é para o Boletim. Ramiro e Patricia, reunião hoje
à tarde com o pessoal da Consultoria, sobre a Revista.
Fabíola, o que aconteceu na CPI de Valadares? Guilherme
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