
Gabinetes recebem novo treinamento da
Escola do Legislativo lf)ct3~)

A ulas abordam qualidade do atendimento, integração de equipes,
chefia de gabinetes e aperfeiçoamento para secretárias e motoristUj

r

Escolado Legislativoestáoferecendo novo
urso na área de Recursos Humanos, in-

tegrante do Programa de Treinamento de Servi-
dores de Gabinete. Serão ministradas aulassobre
melhoria da qualidade do atendimento, integração
de equipes, desenvolvimento de chefiade gabine-
tes e aperfeiçoamento para secretárias e motoris-
tas. De acordo com o diretor da Escolado Legis-
lativo, Theophilo Moreira Pinto Neto, a idéia par-
tiu de uma grande demanda dos próprios chefes
de gabinetes e também de alguns deputados. O
curso, dividido em seis módulos, terá a duração
de 1,8 mil horas. A previsão do início das aulasé
para a segunda quinzena de setembro.
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primeiro módulo a ser ministrado tere
como tema a integraçãode equipes. "Nãc

basta trabalhar só a ponta. Tem que trabalhara
integração de toda a equipe dos gabinetes", res.
saltao diretor da Escola. Paraa chefe do gabinete
do deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT),
Adriana FreitasGomes, essemódulo é importan-
tíssimo, pois falta um padrão de atendimento aO!
gabinetes. Elaacrescenta que tem participado de
todos os cursos oferecidos pela Escola. "Os te.
mas são sempre atuais e valorizam os servido-
res", analisa.

Atender, gerenciar e secretariar com qualida-
de são astemáticas do segundo, terceiro e quartc
módulos do curso. Uma atualização para moto-
ristase trabalhadores mirins encerra o treinamen.
to. Marisa Ferreira Amorin, assistentedo gabinete
do deputado lrani Barbosa (PSD), considera fan-
tástico o investimento que está sendo feito pel,

Assembléia no funcionário. Na opinião
dela, é fundamental saber mais sobre,
Casapara, assim, poder oferecer bons
serviços. "É péssimo não ter muito co-
nhecimento", disse.

Depois da implementação do novo
curso para gabinetes, a Escolado Legis-
lativo continuará a oferecer os demais
cursos técnicos aos servidores daS'
áreas parlamentar e administrativa,
como, por exemplo, o que trata do Re-
gimento Interno.

Assessor e ex-estagiário
destacam-se em curso

lessandro Henrique S. Castelo Branco,
ex-estagiário da Procuradoria da Assem-

bléia, foi agraciado com o prêmio "Barão do
Rio Branco", concedido pela Faculdade de Di-
reito da UFMG ao aluno que, tendo feito o
curso completo na faculdade, além de eleva-
das notas obtidas, ocupar posição de destaque
entre seus colegas e não tiver nota em
desabono de sua conduta.

Leonardo Boechat, assessorde Planejamen-
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to Estratégico, também foi agraciado com o prê-
mio "Direito Civil", concedido pela mesma facul-
dade, por ter sido o aluno que mais se destacoU
nessadisciplina, tendo sido um dos indicados para
o prêmio "Barão do Rio Branco".

Leonardo Boechat, já formado em Engenha-
ria, decidiu voltar à faculdade para o curso de Di-
reito depois de ter ingressado na Alemg cornO
consultor. O prêmio "Barão do Rio Branco" foi
concedido pela primeira vez em 1913.
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