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EDITORIAL

Ações que aprimoram

FAÇA UM TESTE: antes de vir para
a Assembléia, ligue para o seu setor.
Você vai perceber a dificuldade de
realizar ima tarefa aparentemente
simples. Seus amigos e os próprios
colegas de trabalho já devem ter
comentado como é df(cilfalar com
você. Um dos graves problemas que a
Assembléia enfrenta hoje é o da
saturação de seu sistema telefônico.
Mas só experimentando para
constatar que aliviar o
congestionamento telefônico da Casa
é uma atitude que depende de todos.
Por isso, a Assembléia está
preparando, juntamente com a
Telemig, uma campanha (que será
iniciada brevemente) para
racionalizar o uso do telefone na
Casa. Ninguém será impedido de usar
o telefone. O objetivo-da campanha é
mostrar que alguns cuidados e
mudança de hábitos podem significar
mais economia, mais eficiência e
ganho de tempo mesmo nas ligações
mais corriqueiras.
OUTRO TRABALHO cujo resultado
será também traduzido em eficiência
e ganho de tempo vem sendo
desenvolvido pelo setor de
Informática. Trata-se da centralização
dos bancos de dados da Assembléia,
que, longe de significar mais
burocracia no acesso às informações,
tornará mais fácil esse trabalho e
mais rápida a atualização dos bancos
de dados.
NESTA EDIÇÃO, destacamos o
trabalho da equipe de assistentes
sociais, fisioterapeutas e psicólogos,
que cuidam do bem-estar físico e
emocional dosfuncioná rios. Os
profissionais têm desenvolvido
trabalhos importantes tanto no
atendimento individual quanto na
participação em trabalhos coletivos.
Este é um aspecto importante e
fundamental se se quer falar em
qualidade do trabalho.
QUALIDADE QUE IMPLICA também
as "boas-vindas" aos novos
servidores. O programa Introdução e
Adaptação Funcional, que pretende
tornar essa etapa na vida dos
funcionários menos complicada, está
sendo implantado na Casa. Com este
projeto, a administração fecha um
ciclo de valorização do servidor, que
começa quando ele chega à Casa e se
encerra com a aposentadoria.


