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O trabalho de comunicação social
que vem sendo desenvolvido pela Assem-
bléia de Minas deu à empresa Lélio Fabi-
ano & Associados, que durante quatro
anos prestou consultoria ao Legislativo
mineiro na área de comunicação, acondi -
ção de ganhadora do "Prêmio Opinião
Pública 94", conferido pelo Conselho
Regional de Profissionais de Relações
Públicas, seção São Paulo/Paraná. Além
da Assembléia, também foram premia-
dos os trabalhos desenvolvidos pelo "Pac-
to de Minas pela Educação"IUnicef, a
Fiat Automóveis e o Unibanco.

A solenidade de entregados prêmios
aos vencedores será no próximo dia 8 de
dezembro, em São Paulo, por ocasião do
encerramento do seminário em que o
Conrerp-SP/PR vai apresentar, para
empresários e profissionais de relações
públicas e de outras áreas afins, os traba-
lhos ganhadores. A Assembléia será re-
presentada por seu presidente, deputado
José Ferraz.

A promoção visa distinguir e home-
nagear, periodicamente, os melhores tra-
balhos - "case-histories" - de relações
públicas desenvolvidos por profissionais
do setor, em benefício de empresas e
instituições privadas ou governamentais
de todo o Brasil. "Este prêmio simboliza
o esforço do Legislativo mineiro em pro-
curar novas formas de atuação", sinteti-
za o presidente da Assembléia.

A definição e a implantação de uma
política de comunicação social para a
Assembléia de Minas não se deram den-
tro de um contexto isolado. Elas, na

verdade, se inserem dentro de umproces-
so maior de desenvolvimento institucio-
nal que a Assembléia passou a vivenciar
desde meados da década de 80, como fim
do regime autoritário e o início do proces-
so de redemocratização e de resgate das
prerrogativas do Poder Legislativo. A
Mesa Diretora da Assembléia da época
percebeu a importância daquele momen-
to de transição e viu a necessidade de a
instituição se preparar para desempe-
nhar um novo papel junto à sociedade,
dando respostas satisfatórias às novas
demandas que se apresentavam.

Foram, então, traçadas as três gran-
des linhas de um processo que vem se
desenvolvendo até hoje graças à conti-
nuidade que ele vem merecendo das su-
cessivas Mesas e à existência de um
corpo funcional permanente. A primeira
relaciona-se ao reaparelhamento do Po-
der com a modernização administrativa,
a racionalização de métodos de trabalho
e a profissionalização dos funcionários.
Ao mesmo tempo, foi definida uma dire-
triz no sentido de a Assembléia se abrir
para a sociedade, rompendo como antigo
modelo fechado e voltado para questões
internas, que vigorou por muitos anos. E,
finalmente, a terceira linha apontou para
a valorização da democracia recém-con-
quistada, com ênfase no incentivo ao
exercício da cidadania.

A política de comunicação da As-
sembléia de Minas surge, então, como
suporte a esse projeto maior e com atri-
buição de colocar todo o seu instrumental
no atendimento às três diretrizes básicas.
A condução dessa política na Assembléia
Legislativa vem se dando de uma forma
"sui generis", devido à complexidade e à

singularidade da instituição.
A sua definição e a filosofia que a

embasa partem de um grupo bem eclético
de funcionários que, com a assessoria da
consultoria externa, pensa a instituição,
define as ações e avalia os resultados.
Esse grupo, que é integrado também pelo
diretor-geral, Dalmir de Jesus, e pelo
secretário-geral da Mesa, Paulo Navarro
Vieira, constitui o Comitê Deliberativo
de Comunicação Institucional. A imple-
mentação das ações fica a cargo da Se-
cretaria de Comunicação Institucional,
atualmente dirigida pelajornalista Silvia
Rubião, que também é a coordenadora do
Comitê. Na avaliação do consultor Lélio
Fabiano, o prêmio - considerado o mais
importante do Brasil na área de Comuni-
cação — significa o reconhecimento de um
trabalho de quatro anos desenvolvido
conjuntamente com a Assembléia. "A
concessão do prêmio mostra que a As-
sembléia está no caminho certo", finaliza
o consultor.
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