
centrais continuam atendendo aos gabine-
tes, principalmente na recepção de chama-
dos de prefeituras, câmaras municipais e
secretarias de Estado.

O volume de correspondência que
circula na Assembléia supera, em muito, o
de dezenas de municípios mineiros. Che-
gam à Casa, todos os dias, uma média de
200 telegramas e 3.000 cartas. Isso, fora
dos períodos eleitorais e das festas de fim
de ano, quando o movimento é maior.

O malote dos Correios chega todos os
dias entre 13horas e 14horas, e a distribui-
ção das correspondências é feita imediata-
mente nos escaninhos do andar IS, no
Setram e no 1 andar do Edifício Tiraden-
tes. Mais uma vez, a eficiência da comuni-	Adelmo
cação interna é fator decisivo, até mesmo	comanda a
para  sucesso da comunicação externa da	nova central
Assembléia.	 telefônica

Intercâmbio

Comunicação no di*a-a-dia da Alemg
Sistema está presente em todas as etapas do processo legislativo e envolve setores da Casa

JORGE PÔSSA

Todos os dias, quando o deputado
ou o servidor chega à Assembléia, pela
manhã, ele já encontra, em seu gabinete,
ou local de trabalho, a publicação "As-
sembléia Informa", com um resumo de
tudo o que aconteceu na véspera e a
agenda completa do dia, incluindo os
horários de reuniões, a ordem do dia do
Plenário e os projetos que serão discuti-
dos em cada comissão. Isso só é possível
graças a um sistema de comunicação
interna que envolve pessoas de diversos
setores, num trabalho conjunto impres-

cindível para a execução da rotina do dia-
a-dia. E as coisas acabam sendo feitas de
uma forma tão natural que, muitas vezes,
as pessoas nem sequer percebem que são
como elos de uma cadeia de comunicação
onde, se uma parte falha, todo um proces-
so é interrompido e torna-se impossível
alcançar o objetivo final.

A comunicação interna está presen-
te em todas as etapas do processo legisla-
tivo. Desde o momento em que um proje-
to é apresentado e enviado ao setor de
Publicação até sua remessa para sanção,
a sintonia entre os diversos setores da
Casa é fator fundamental. Seja através da
conversa cara acaraou por meio do envio
de mensagens e documentos via compu-
tador, a comunicação não pode falhar.

Isso é fácil de ser percebido ao se
analisar como esse processo de comuni-
cação interna acontece. Tome-se o exem-
plo da ordem do dia do Plenário. Sua
elaboração exige um trabalho coordena-
do em que, inicialmente, a assessoria das
Comissões comunica à assessoria do Ple-
nário se um determinado projeto está, ou
não, em condições de ser submetido ao
Plenário. A Gerência-Geral das Comis-
sões envia o resultado das reuniões tam-

bém para os setores de Redação, Revisão
e Publicação. De posse das informações
e com base no Regimento Interno, a
assessoria de Plenário decide, junto com
o presidente, a quem cabe a palavra final,
a pauta do dia seguinte, que começa a ser
elaborada tão logo termina a reunião de
Plenário.

"O pessoal das Comissões nos envia
a programação semanal, impressa. A
partir daí, acompanhamos as publica-
ções no "Minas Gerais" e mantemos um
contato permanente com o gerente-geral
e demais encarregados das comissões
para saber quais proposições recebe-
ram pareceres e estão prontas para vo-
tação", afirma José Drummond de Ca-
margo Júnior, que há 13 anos trabalha
na assessoria de Plenário e é o encarre-
gado da elaboração da pauta e dos
editais de convocação de reuniões ex-
traordinárias.

Uma vez pronta, a pauta é enviada,
via computador (circulação de textos),
para os setores de publicação, consulto-
ria e jornalismo, além dos gabinetes dos
deputados, que recebem uma cópia im-
pressa da ordem do dia. Isso, no final da
tarde.

José
Drummond
assessora o
Plenário há 13
anos

Novo sistema de telefoniaGrupo prepara
novas ações

Os meios utilizados para dinami-
zar a comunicação interna na Assem-
bléia são vários. Na área de impressos,
há o jornal "Parceria", mensal, o "Bole-
tim", semanal, e o "Assembléia Infor-
ma", diário, cada um cumprindo uma
função diferente. A Aslemg e o Iplemg,
entidades dos servidores, também têm
seus jornais mensais. No final do ano
passado foi criado outro instrumento para
divulgar, na Casa, as informações sobre
tudo o que acontece no Poder Legislati-
vo, que é o "Jornal da Assembléia",
produzido pelo Centro de Apoio Audio-
visual e veiculado pelo circuito interno
de TV em duas ediões diárias.

Além das publicações e do progra-
ma de televisão, existem outros meca-
nismos de comunicação entre os servi-
dores, como o serviço de som, quadros
de avisos nos diversos setores, comuni-
cados internos e o correio eletrônico, que
permite o envio de mensagens via termi-
nal do computador.

Mas, apesar de tantos recursos para
facilitar a comunicação, nem sempre as
informações circulam como deveria
acontecer. Por isso, no final do mês
passado, foi criado o Grupo de Comuni-
cação Interna, como objetivo de detectar
os problemas e falhas existentes e propor
soluções. Formado, inicialmente, por
pessoas da Secretaria de Comunicação
Institucional, o grupo irá incorporar um
representante de cada gerência da As-
sembléia.

garantirá
Adelmo Gabriel Marques, gerente de

Comunicações da Gerência-Geral de Ser-
viços Gerais, é um exemplo de servidor que
passa o dia todo cuidando para que a comu-
nicação interna funcione da melhor forma
possível. Ele  o responsável por toda a área
de telefonia da Casa. E o telefone é um dos
principais, se não o principal meio de co-
municação entre um setor e outro da As-
sembléia. São centenas de aparelhos e mi-
lhares de chamadas diárias entre ramais.

Sobre as mudanças no sistema de
telefonia da Assembléia, efetivadas a partir
de fevereiro, ele diz que era inevitável. "O
sistema estava totalmente congestionado,
causando sérios prejuízos à agilidade da
comunicação interna", explica. Adelmo
reconhece a série de transtornos que o
sistema ainda provoca, mas está certo de
que a comunicação via telefone vai melho-
rar consideravelmente assim que o sistema
estiver operando com plena eficiência.
"Vale a pena ter paciência", pede ele.

Adelmo é o encarregado, também,
pelos serviços de fax, telex e expedição
postal e telegráfica. As duas centrais de
fax, uma no Edifício Tiradentes e outra no
Palácio da Inconfidência, atendem tanto
aos gabinetes quanto à área administrativa,
porque nem todos os setores contam com
aparelhos de fax. Com a implantação do
novo sistema de telefones, cada gabinete
ficou com um fax, já instalado, mas as

eficiência interna


