
EDITORIAL

Vamos nos comunicar
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA de Minas é uma
comunidade com quase 3 mil funcionários,
distribuídos em 10 secretarias, na Diretoria-
Geral e na Procuradoria, e em 77 gabinetes.
Cada um na sua área exerce uma função que,
somada às demais, constitui, ainda que em muitos
casos indiretamente, o processo legislativo,
atividade-fim da Casa. Assim, mesmo que
possamos realizar o nosso trabalho, no
isolamento de uma sala, é difícil concebê-lo fora
deste contexto, de unidade das nossas ações.
DA ELABORAÇÃO DE um parecer sobre
determinado projeto, ao cafezinho que deverá ser
oferecido aos participantes de uma reunião, todas
essas funções estão interligadas. Mas, para que
essa integração se realize plenamente, é
fundamental um primeiro gesto, aquele que
impulsiona todas as demais iniciativas: o da
comunicação.
UM PARECER NÃO será elaborado, não
abordará adequadamente determinado assunto,
se não houver uma boa comunicação entre os
consultores e os deputados. Um cafezinho não
será servido na hora certa, se não houver uma
comunicação entre os setores que demandam o
serviço e aquele que o realiza. Uma correção na
folha de pagamento de um funcionário não será
corrigida, se este não se comunicar com o setor
responsável. Enfim, para fazer acontecer, antes é
preciso comunicar o que se pretende que
aconteça.
A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Institucional tem procurado contribuir para o
aperfeiçoamento da comunicação interna,
colocando à disposição dos funcionários canais
de difusão e de troca de informações, como o
Boletim da Secretaria, o Assembléia Informa, o
Parceria e outros. Mas estes não serão
suficientes, se não estiverem sendo alimentados
por seus próprios leitores, com informações,
idéias, depoimentos que reproduzam os fatos e as
questões que compõem o nosso dia-a-dia.
A NOSSA COMUNICAÇÃO não será também
eficiente, se depender exclusivamente destes
canais. As questões que dizem respeito ao nosso
cotidiano profissional precisam estar sendo
atualizadas minuto a minuto e disseminadas para
todas as áreas que, direta ou indiretamente, a
elas estão ligadas. É esta sintonia fina que move
a engrenagem.
NESTE INÍCIO DE legislatura, quando
recebemos novos colegas, muitos ainda
marinheiros de primeira viagem, a comunicação
ganha uma dimensão ainda maior, exigindo uma
atenção especial de todos nós. Uma boa
comunicação pode influir não apenas na
qualidade do nosso trabalho, mas também na
nossa qualidade de vida, evitando o desperdício,
o enfadonho refazer e o desgaste do "correr
atrás" e "apagar incêndios ". Comunique-se.


