
Recepcionistas aprendem etiqueta
A Gerência de Relações Públi-

cas da Secretaria de Comunicação
Institucional promoveu, no final do
mês passado, um curso de Etiqueta
para as recepcionistas. A idéia de
montar o curso surgiu da identifica-
ção, no setor, da necessidade de aper-
feiçoamento das funcionárias, que
nunca tiveram a oportunidade defa-
zer um treinamento específico nessa
área.

Montado pela funcionária Déa
Dias, que é formada em Filosofia ejá
deu aula na Socila, uma das principais
escolas de Etiqueta de Belo Horizonte,
o curso abordou as noções básicas de
etiqueta, com enfoque principal nas
relações do trabalho. "Como lidar com
o público, com os colegas, com os
superiores - explica Déa - e como se

apresentar diante dessas pessoas".
O curso foi considerado muito

importante,pOis as recepcionistas são
o "cartão de apresentação" da As-
sembléia ou de qualquer instituição
ou empresa. "O primeiro contato do
público com uma organização - ex-
plica Déa Dias - se faz através delas
e, se a impressão é ruim ou boa, essa
avaliação se estende a todo o corpo da
instituição. Por isso, é fundamental
que estas profissionais estejam bem
treinadas e capacitadas para atender
o público".

Agora, a gerência está fazendo
um acompanhamento do desempenho
das recepcionistas, para avaliar o
aproveitamento de cada uma delas e a
necessidade ou não de se criar um
segundo módulo do curso.

Servidores recebem medalha em Ouro Preto
Três funcionários da Assembléia Legislativa foram homenageados, neste

ano, com a Medalha da Inconfidência", concedida anualmente às persona-
lidades que se destacaram nana vida pública mineira. Em solenidade realizada
em Ouro Preto, o secretário-geral da Mesa, Paulo Rubens Navarro, a procu-
radora-geral da AL, Sueli Barbosa de Abreu e o gerente-geral das Comissões,
E/cio Costa Moreira, receberam a condecoração.

A Assembléia Legislativa também foi homenageada com uma placa
oferecida pela Prefeitura, em agradecimento pelo trabalho de restauração da
estátua de Tiradentes,frUto de um convênio com a Prefeitura de Ouro Preto.
Essa parceria tem raízes históricas, pois a instalação da estátua foi um dos
primeiros atos do Legislativo mineiro em 1891 e, nesse ano, ela completou o
seu primeiro centenário. Esculpida em bronze fundido e granito pelo italiano
Vitório Cestaria, a estátua tem 19 metros de altura.


