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Assembléia estendejornada
I1TaaPx	para oito horasTAREFA DIÁRIA.

Outra mudança é o fim das
atiwdadesgerenciais e deassessona.
Cada setorpassoua ter um número
especifico depaitos, que serão
ublizadospararemunerarser'Ãdores
que estÁerem exercendo unia função
eoeS./ ,Eva doho,ánbde tratu/ho
—a mrefa dÂíria. Omesmoc,*éno
sedumdopn asfianções de
gerendamentoeassessona.A
pontuaçãoserádSt'ibuída pelo
gerente -geral de ca da área, eolirnite
patpagmentodatarefadiánaéde
50 horas rnensais

APOSTILADOS
No caso dos setvidores que

nprem 10horas d,ârias de
trabalho, com uma hora, nomínb-no,
de almoço, osistemae1etn5nicode
marcação do ponto só vai considerar
as oito horas. Cabe,áao
gerente-gera/de cadaáreadeflniro
apro veimento das duas horas
restantes. Oservidorpodetáser
convocado para a realização de

'e&exÚas sem dfrSoa
recebhnentoda tarefa diária

Mudanças seguem diretrizes
apontadas pela reforma
administrativa

A
partir deste mês, a Assembléia Legislativa
está estendendo a todos os servidores a

jornada de oito horas diárias. As exceções são os
casos previstos em lei, como médicos, enfermei-
ros, dentistas e taquígrafos, que terão a jornada es-
tendida de quatro para seis horas diárias. Os servi-
dores que desejarem retomarás jornadas originais
deverão zera opção naCentral de Atendimento
e Orientação de Pessoal (térreo do Ed.
Tiradentes), do dia 1 0 a 10 de cada mês, com
redução de 25% na remuneração.

Segundo a diretora adjunta Administrativa, So-
lange Ferreira, a medida faz parte do esforço da
Casa de se adaptar às mudanças indicadas pela re-
forma administrativa, que está sendo apreciada pelo
Congresso Nacional. Também, por isso, a remu-

neração será unificada, com a incorporação de grati-
ficações—exceto das parcelas definidas por lei, como
os qüinqüênios. Outra conseqüência das reformas
administrativa e previdenciária foi o aumento consi-
derável do número de aposentadorias na Assem-
bléia. Apesar dessa diminuição da mão-de-obra, a
contenção de custos impede a abertura de novos
concursos públicos. Além da ampliação da carga ho-
rária, outra solução encontrada foi a criação do Ban-
co de Aposentados (veja quadro). Essas medidas,
segundo o assessor de Planejamento Estratégico,
Luiz Wadares de Abreu, representam urna solução
de transição conjuntural.

A definição da nova jornada acaba com a possibi-
lidade de convocação para hora extra. Isso porque,
conforme já havia sido definido, os setores poderão
usar  mecanismo de compensação de jornada. Se
num diafor necessário estender o horário de um
servidor, em outro dia esse tempo poderá ser com-
pensado. Ajomada mínima diária, no entanto, é de
seis horas.
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Lista de discussão é referência
SAIBA MAIS
Ás/is/as de discussão são uma
aplicaçãodoco,reroele/ró,wcomuito
usadapata troca de ,híormações
entrepequenosgaipos. Oprograma
foicnà do por umgrupo de cientistas
que aceitavamass,hatznasde
,hteressadosemdetem,kjadostemas
e enviavamasmensagens de uns
para os oufros. Existem hoje, na
Internet, mais de2ümilgrupos de
discussão, onde são postadas uma
média de200milmensagens todos
os dias

ENVIO DAS MENSAGENS
Quando você envia umamensagem
pata urna lista de discussão, ela vai
primeiro para o servidor focal que
manda ccoias pata os servidores
"vizinhos7as quais mantêm um
acordo de distnbuição de afliges)
Esse processo se repete, até que
todos os servidores pertencentes
aognipo tenham cópias de todasas
mensagens. /sso signilIra que,
quando você manda uma
mensagem, oresu/tadoffnalsão
dezenas de milhares de cópias em
talo omundo

COMO ENCONTRAR
LISTAS
Escrrvamailing list em algum frit
ouprogramadebusraihtemaoonal;
ou lista de discussão, em índices e
programas de busca brasileiros. Você
encontrará cerca de2/ mil listas

Cláudia:

jservidor Sérgio Henrique
%W Vieira dos Santos, do gabine-
te do deputado José Braga (PDT), é
um internauta "de carteirinha" e um
participante assíduo de listas de dis-
cussão, onde esclarece dúvidas e se
informa sobre os mais diversos as-
suntos. Troco todo tipo de informa-
ção, desde aspectos técnicos sobre
a Internet até religião", ressalta. Sér-
gio recebe cerca de 70 mensagens
por dia e, para lidar com o grande
volume de informações, faz umatria-
gem antes de abri-las. Ele lê o campo
de assunto (subjecz) e logo vai apagan-
do as mensagens que não são de seu interesse.

Sérgio trabalha na Asssembléia há II anos.
Ele começou como trabalhador mirim no gabi-
nete do deputado Jamil Júnior. Quando o de-
putado comprou um micro para o gabinete,
Sérgio fez o seu primeiro curso de computa-
ção. Daí para frente, foi investindo cada
vez mais em sua formação profissional. 'Com
a informatização da Casa, ficou tudo mais
fácil", destaca. Para o servidor, a Internet é
hoje uma importante ferramenta na
busca deinformações e no desenvolvimento
da comunicação.
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Sem câmera,
com a mão na
IS; massa
e

servidorCaúdio Madel de Oliveira, cinegrafista
daTVAssembléia, já se aventurou pelo ramo

da culinária. Ele vem de uma famflia de garçons, cozi-
nheiros e mestres de hotéis e restaurantes e relembra
o tempo em que trabalhava com o pai, acompa-
nhando-o nas festas que coordenava. 'Ele, sim, é
um mestre. Era o melhor e nos ensinou tudo" 'ir-
ma, referindo-se também aos irmãos, queira -
ram nessa área.

Claúdio começou como garçom e, com a
família, foi se aperfeiçoando. Trabalhou em res-
taurantes e hotéis de Caxambu, Campos dos
Jordão e Monte Verde, onde atuava em todas
as etapas: desde a preparação do prato até o
serviço à mesa. 'Meu lugar de trabalho preferido
era um restaurante dinamarquês, em Monte Ver-
de. Lá defumava trutas e salmões e preparava di-
versos fundidos de carne e também de chocola-
te", recorda.
Tempero - Claúdio atua hoje como cinegrafista,
mas afirma que, se não tivesse saído do Sul de Mi-
nas, certamente ~trabalhando como garçom e
cozinheiro. Para ele, há uma relação entre a culinária
e as imagens que capta. s duas atividades precisam
de tempero. Isso tudo é feito pensando no público",
ressalta.
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