
Treinamento forma recepcionistas
Trabalhadoras-mirins são prepara Qas para tarefas de recepção e atendimento de telefone

Nísia e Kézia
recebem o
ce,tificado de
conclusão do
treinamento
das mãos de

A gentileza e a educação de Maria
da Consolação Lima —já destacadas no
Parceria de janeiro de 92 - estão se
estendendo pela Assembléia. Consola-
ção trabalha como telefonista das 7 às 13
horas, atendendo todos com muita boa
vontade e, a pedido da coordenadora das
trabalhadoras-mirins, Márcia Dayrell
C. Quintella, ofereceu, no mês de junho,
um treinamento para as meninas que
estão trabalhando como recepcionistas e
telefonistas em alguns setores.

Consolação conversou com cada
uma das 14 meninas separadamente, en-
sinando como atender corretamente as
pessoas e aos telefonemas. O treinamen-
to continuou com telefonemas constantes
para testaras "alunas". Consolação visi-
tou cada setor, várias vezes, para verifi-
car se as meninas haviam apreendido
bem suas orientações. "A resposta foi
muito gratificante: logo que saíam daqui,
elas já estavam fazendo tudo certo".

A idéia de oferecer esse treinamento
surgiu de algumas reclamações quanto
ao atendimento de algumas meninas, fato
compreensível, já que elas começaram a
trabalhar antes de receber orientação.
Por isso, dentro do Programa Permanen-
te de Acompanhamento e Orientação do
Trabalhador Mirim - promovido pela
Gerência-Geral de Serviços Gerais/Se-
tran e pela Gerência-Geral de Pessoal!
Acompanhamento Funcional —,foi pedi-
do à Consolação que ensinasse aquilo
que faz tão bem: atender com gentileza e
educação àqueles que telefonam para a
Assembléia.

Kézia Lysânias Diniz Vieira, 15
anos, começou a trabaLar na Casa em

maio, no atendimento da Gerência-Geral
de Finanças e Contabilidade. O treina-
mento que recebeu de Consolação, se-
gundo ela, foi muito bom. "A recepção é
o retrato do setor", comenta. E, mostran-
do que absorveu bem as lições, conta que
há pessoas que não mostram muita edu-
cação ao telefonar para lá: "Mas aí mes-
mo é que tenho que mostrar mais educa-
ção ainda".

Sempre procurar ajudar, anotar re-
cados, indicar o telefone correto em caso
de engano, usar as palavras e expressões
adequadas foram algumas instruções de
grande proveito para NísiaCristiane Gon-
çalves, 17 anos. Ela trabalha na Assem-
bléia desde fevereiro, na Procuradoria-
Geral. "O treinamento me ajudou a lidar
com várias situações que me deixavam
em dúvida antes, como pessoas que tele-
fonam e não querem dizer o nome", lem-
bra. A atuação de Nísia, assim como das
outras 13 meninas, está rendendo elogi-
os. Segundo Márcia, que trabalha na
coordenação dos trabalhadores-mirins, e
Consolação, o retomo foi excelente, e
várias pessoasjá comentaram a melhoria
no atendimento.
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