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Gabinete ao alcance da mão
Telefone celular tornou-se indispensável no trabalho dos assessores parlamentares

A telefonia celular do País,
em geral tem tido
desempenho satiilatóüo,
segundo dados da Telebrás,
com números de /596.'

S" (o/registrada menos de
uma queixa sobre os
seiviços por grupo de cem
assinantes,'

a Telem(g Celular
completou 65% de todas as
ligações feitas no Estado.
É um dos melhores

'desempenhos entre
as estatais,'

t 53,92%foia média de
ligações completadas em
nível nao'onal. O objetWo da
Te/e bit é atingir 60%;

' 4,43% de todas as
ligações feitas no País foram
kitetromp"das;

W 83,5% dos assinantes
brasileiros se dizem
satisfeitos com a qualidade
dos serviço.

O aparelho de telefone celular há tempos
deixou de ser um acessório de luxo , No

Plenário ou nos plenarinhos, nas viagens para o
interior ou nas visitas das com ssões, o celular

tem que estar no bolso de deputados e assesso-
res. "É como ter um gabinete móvel. A todo
momento mantém-se contato direto com o

deputado", conta Cláudio de Faria Maciel, chefe
de gabinete do deputado Miguel Martini (PSDB).

Para Cláudio, que não tem telefone em casa,
"possuir um celular é mais útil ainda.'Fica mais

fácil me achar", comenta.

Outra assessoria que aderiu ao uso do celular
foi a do deputado Ronaldo Vasconcellos (PL).

São cinco linhas, todas particulares, em constante
uso, intensificando a comunicação entre o

deputado e o gabinete. "Mesmo fora do horário
de serviço, usamos o celular para passar informa-

ções de interesse do deputado". diz Marcos
Barreto, assessor do parlamentar, que avalia a

telefonia celular como uma ferramenta indispensá-
vel ao trabalho de assessoria. "Só desligo quando

estou em casa, ou entro no gabinete", afirma.

Lilia Michaitowsky, da Assessoria Coletiva do P1
diz que usa o seu aparelho mais para receber
chamadas. "Passo a maior parte do tempo
andando pela Assembléia, e a toda hora a
Assessoria precisa entrar em contato comigo".
explica. Segundo ela, o telefone celular funciona
como uma ponte entre assessores e deputados,
além de ser uma questão de segurança

praticidade na minha vida pessoal. Inclusive,
ensinei minha filha de sete anos a usá-lo".
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