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aulo Milani já está na sua segunda provedo-
ra, em apenas seis meses de utilização dos

eciso saber usar
Internet traz vantagens, mas é

Com a diminuição dos preços dos produtos de
informática e as facilidades de acesso a novas
tecnologias, aumentou o número de pessoas que
acessam a Internet do próprio domicílio. O que
antes parecia distante e quase inacessível tornou-se
a mais nova modalidade de pesquisa de assuntos
diversos - e também de lazer - para a famiias.

Entre os servidores da Assembléia nãotem sido
diferente. Na opinião do gerente-geral da Área de
Comissões, Paulo Milani, a Interneté um meio 'viá-
vel, pois disponibiliza uma série de recursos de pes-
quisa, acessados da própria casa. Milani é usuário
doméstico há mais de seis meses, e, em sua opi-
nião, a rede abriu um novo horizonte para o apren*
dizado dos filhos.

serviços. Ele conta que se desvinculou da primei- Celular - O único problema que a Internet tem
ra no 150 dia de acesso, pois nunca conseguia
completar as conexões. Milani tentou solucionar
o problema na própria empresa, mas não conse-
guiu. O servidor recomenda que, ao escolher a
prestadora de serviços, o usuário busque orien-
tação. "O pessoal da Informática pode dar boas
referências", sugere.

representado para afamília é a obstrução da linha
telefônica. Tenho que distribuir o número do meu
celular paratodo mundo, inclusive para os colegas
dos meus filhos. Tive que renundar à privacidade do
meu celular", conta. Por conta desse transtomo, o
servi dor já solicitou à Telemig a instalação de uma
nova linha para uso exclusivo da Internet

-Como evitar-probiemus -ao escolher provedor
• Não entre na armadilha do preço mais baixo. Além dele, é preciso observartambém a qualidade do suporte e do atendimento. Insista com

o vendedor em ter um contrato escrito onde todas as promessas estarão documentadas. Peça-lhe o nome de duas ou três empresas de
grande porte que utilizam seus serviços (e confirme se o atendimento é bom)

• Certifique-se de que você poderá suspender o contrato de fornecimento dos serviços a qualquer momento e sem quaisquer restriçõ
• Certifique-se de que a ligação telefônica de seu provedor é local, senão acabará pagando caro por ligações interurbanas
• Entenda o esquema de cobrança. Examine os diversos planos e veja qual é o mais vantajoso
• Verifique qual a taxa horária cobrada por horas excedentes e como elas são calculadas/medidas. De qualquer maneira, acostume-se a

controlar as horas de sua permanência na Internet e confronte o seu controle com o demonstrativo mensal que receber do provedor
• Pergunte ao provedor qual a velocidade de seu Iink, Qualquer coisa abaixo de 128 kbps significa que a comunicação será lenta. Pergunte

também qual a relação de usuários por I/nk. Um número superior a 20 poderá significar dificuldades no acesso
• Não se acanhe e peça utilização gratuita do sistema por algumas horas. Avalie antes de fechar negócio
• Se você é sócio de alguma associação de classe ou instituição de profissionais, verifique se ela oferece aos associados algum sistema

privilegiado de acesso
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