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PORTARIA TRAZ REGRAS

Para normatizaro uso do correio
eletrônico, a Mesa da Assembléia
bab-ou a Portaria n o 00412000. O
documento visa estabelecer
critérios e regras para a devida
utilização da ferramenta,
esclarecendo que ela é um meio
de comunicação oficia/com o
objetivo de veicu/ação de
mensagens administrativas -

•ndo sua utilização permitida
para recebimento e en 'io de
mensagens sobre assur'tos
referentes à Casa. Éproibido,
segundo a Portaria, seu uso para
fins comerciais, veiculação de
propaganda ou exibição de
expressões debaixo calão, de
preconceitos de raça, de sexo e
religião,  bem como imagens
obscenas. A Portaria estabelece que
caberáao Conselho de
Administração de Pessoa/autorizara
criação de novas listas de discussão
e aplicarsanções aos usuános que
/nfnng7rem ospnn q'oios básicos de
sua utilização. O Conselho aplicará
as sanções de advertência,
suspensão e exclusão, inclusive da
lntemet, sendo quea última
penalidade de veráserprecedida de
advertência oususpensão,
assegurado ao usuánoopnn ciio do
contra dsó no e da ampla defesa

Bom senso no envio de
mensagens e cuidados contra

vírus são sugestões
ubens Almeida Júnior, atendente do gabi-

nete do deputado Antônio Genaro (PSD),

é um dos usuários que já teve problemas por

causa de mensagens no correio de listas específi-
cas. Segundo ele, as pessoas ingenuamente envi-

am e-maus que podem sobrecarregar o micro.

"Isso pode complicar o serviço de quem não usa
com muita freqüência o correio ou daqueles que
não conhecem bem o funcionamento da ferra-

menta", explica. 'Um dia a secretária tentou envi-
ar um e-mau/do gabinete e não conseguiu, pois

sua caixa de entrada estava cheia devido a uma

mensagem anexada de 7,8 megabutes' Uma

mensagem desse tamanho corresponde à capa-

cidade máxima de seis disquetes, e o limite da
caixa de entrada do Out/ooké de 5 megabites. Se
o usuário não deletar algumas mensagens para

"desafogar" a caixa de entrada, não poderá enviar

novas. Vale lembrar que o envio de uma mensa-
gem como essa implica sobrecarga do sistema se

ela for encaminhada a todos os usuários.
Na opinião do atendente, o administrador do

Correio Eletrônico aplica punições brandas com

relação ao uso indevido do correio. Exemplo des-

Você tem dúvidas sobre como utilizar o cor-
reio eletrônico ou sobre a forma mais correta de
se dirigir às pessoas pela tel nha do computador?

se uso indevido é o envio de mensagens conten-

do vírus ou com ilustrações para usuários que

não integram listas específicas e que podem aca-

bar prejudicando a rotina de trabalho de alguns

setores. Para ele, a Assembléia deveria discutir

melhor o assunto e oferecer uma espécie de guia

de como evitar erros comuns. Outro ponto abor-

dado por Rubens é a finalidade das listas. 'Se você

tem interesse em fazer anúncios, mande um e-

ma//para a lista de anúncios", salienta.

Manual - De acordo com Lécio de Souza Neto,

do gabinete do deputado Ailton Vilela (PSDB),

existem pessoas que não sabem usar o correio,

por isso têm problemas para enviar e receber

mensagens. 'Um curso mais técnico e um manu-

al mais prático poderiam ajudá-las", argumenta. O

papel do administrador do correio eletrônico é,

para ele, fundamental. "Na fase de implantação, o

administrador prestava mais assistência e isso fa-

cilitava nosso trabalho". De acordo com Flávio

Hannas, era necessário, inicialmente, fomentar o

uso do serviço, já que o correio era uma novida-

de em 1994.  Hoje que ele é mais conhecido e

acessado, o papel do administrador é ode supor-

te técnico", diz. Quanto ao apoio às áreas parla-

mentares e da Secretaria, foram criados setores

específicos - os de Apoio Parlamentar e Apoio à

Secretaria - que dão essa assistência.

A netiqueta existe para ajudá-lo nessa tarefa.
Silvaria Vilela, da Área de Informática, dá algumas
dicas úteis:

Informe-se sobre a netiqueta

• Tome cuidado ao receber texto e imagens anexados, pois arquivos como esses podem conter
vírus. O mesmo cuidado deve ocorrer quando você os estiver enviando

• Use títulos de mensagens (campo "assunto') objetivos, pois as pessoas podem decidir se a

mensagem é ou não de seu interesse antes de lê-Ia
• A melhor maneira de você se comunicar é pelas funções "responder" ou "respondera todos".

Com qualquer uma dessas funções, o programa envia diretamente a resposta a todos os

integrantes da lista, abrindo na tela uma cópia da mensagem original, que podemos editar
livremente. A mensagem original vem indicada entre os sinais < e>

• Quando quiser responder apenas ao emissor da mensagem, não utilize as opções "responder"

ou "responder a todos". Envie nova mensagem, colocando no campo "para" o /ogindaquela
pessoa

• Não escreva mensagens somente cm letras maiúsculas, pois, de acordo com a netiqueta, é como
se você estivesse gritando". Utilize letras maiúsculas apenas para destacar alguma palavra

• Evite mandar textos muito grandes pelo correio eletrônico
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