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stão programadas para o ano 2000 ativi-

dades de extensão da Escola do Legisla-

tivo direcionadas não só para o público inter-

no, mas também para o externo. Os cursos

de Formação Política e de História Política, tra-

dicionalmente oferecidos no segundo semes-

tre, deverão se repetir neste ano. No primeiro

semestre, estão previstos outros dois: Ética e

Temas Contemporâneos (março e abril) e

Economia Pública (maio e junho). Terão conti-

nuidade, também, palestras oferecidas às lide-

ranças comunitárias. "O objetivo é facilitar a

interação entre as lideranças e os agentes políti-

cos. Nesses eventos, mostramos aspectos da ad-

ministração pública; o que é o Legislativo mineiro

e como o cidadão pode participar", explica o di-

retor da Escola,Theophilo Moreira Pinto Neto.

Novos servidores - O diretor da Escola in-

forma ainda que deverão tomar posse em

março deste ano os alunos aprovados no

Curso Preparatório de Admissão na Assem-

bléia Legislativa (Cpal). O curso, que teve iní-

cio em abril do ano passado e termina em fe-

vereiro, é um recorde em duração: são 1,4

mil horas, distribuídas entre atividades em sala

de aula, extraclasse e estágios. Os I I alunos

terminariam as aulas apenas em agosto, mas

o fim do curso foi antecipado, tendo em vista

a carência de pessoal na área administrativa da

Assembléia.

Trabalho com os técnicos da Informática pode

equipamentos do almoxarifado para

armazenamento e guarda de back-up e peças.

Com a absorção das atividades antes realiza-

das por terceiros, houve melhor aproveita-

mento também da qualificação profis-sional

dos técnicos da Produção. Na opinião de

Rossana Campos, o trabalho no Hot Linefoi
o primeiro a ser modificado. '!'\gora realmen-

te conhecemos o usuário e podemos tam-

bém cuidar dos seus equipamentos; nosso

atendimento ficou mais personalizado e a re-

lação, mais direta e saudável".
Rapidez - A agilização do serviço também é

destacada pela servidora. Antes, a manutenção

ocorria num prazo de mais de 48 horas. A meta

no setor é estipular o prazo máximo de dois dias

para solucionar os defeitos mais críticos dos equi-

pamentos. Segundo o técnico Marcos Lima, a

princípio, o setor teve uma sobrecarga de traba-

lho, mas depois entrou "nos eixos". Após o tér-

mino da fase experimental, o processo está pas-

sando agora por uma avaliaçãotrimestral. "O ob-

jetivo é manter a qualidade dos serviços e estar

sempre em sintonia com o usuário", explica Sér-

gio Barros.
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A1emgpoderá economizar, a partir de 2000,

cerca de R$ 150 mil por ano, com a não-

renovação dos contratos de prestação de serviços

firmados com empresas de manutenção de equipa-

mentos de informática. A afirmação é do gerente da

Área de Produção, Sérgio Barros, que destaca os

custoselevadosdessamanutenção efetuadapor ter-

ceiros.Aproveitando o vencimento de praticamente

todos os contratos, a equipe da Informática propôs

que os reparos fossem feitos pelos próprios técni-
cos do setor - o

que estáocorren-

do desde agosto,

depois de treina-

mento externo.
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