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Informação e lazer pelo Correio
C

inema, humor, futebol, anúncios,
dicas de software e muitos comen-

rios estão disponíveis no computador atra-
vés das listas de discussão internas. As listas,
que funcionam como uma mala-direta, são
agrupamentos de usuários que têm interes-
se em assuntos específicos. Elas podem ser
acessadas pelos usuários do Correio Eletrô-
nico, que atualmente conta com 700 servi-
dores.

Esse tipo de recurso canaliza as discus-
sões daqueles que utilizam o Correio, evi-
tando que os usuários se deparem com
mensagens que não são do interesse deles.
As primeiras listas foram criadas há dois anos
pela Gerência-Geral de Sistemas e Informática
para transmitir aos servidores do setor infor-
mações específicas sobre o trabalho.

Com a disponibilidade da lntemet na
Casa, foi criada, há dez meses, a lista 'Usan-
do a Internet", aberta a todos os usuários do
Correio, para passar dicas sobre o uso da

LISTAS NA ALEMG:
0 Correio
O Corm,á- kt4ndows
O Oracle
o MDS
O Cinemana

 Humor
O Futebol
OAnún cio
O Língua Portuguesa

o Ligando a Internet

PARA ASSINAR:
o Envie uma mensagem para

a /.'smtpgate.'ma/ordomo

O Deixe o campo suect (assunto) em
branco

O Na pn'm eira linha do campo
message escreva subscribe e o
nome da Sa de que pocê deseja
partia»ar

rede. Atualmente existem lO listas, e esse
número pode ser ampliado. Elas são
criadas pelo Administrador do Correio,
por iniciativa dele ou por solicitação de al-
gum usuário.

Para fomentai- e alimentar as listas existe

F
ilmes. vídeos, trilhas sonoras e cu-
riosidades sobre atores e diretores po-

dem ser discutidos na lista "Cinema". Criada
há dois meses, oferece aos usuários críticas
de filmes em exibição nos cinemas da cida-
de, com os locais, horários e preços. Para
quem não gosta de sair de casa toda sema-
na, tem sugestão dos melhores filmes da TV,
com a ficha técnica de cada um.

O mediador, Cláudio Rocha, da Ge-
rência-Geral de Comunicação Social, for-
mado em Cinema pela UFMG, diz que as

M
arco Ant&nio de Oliveira, -da
Informática, participa das listas

"Usando a Internet", "Correio-
Windows", "Correio", "Futebol" e das
listas externas "Informática JB" e 'Meu
Povo". Admite que, para algumas, não
envia mensagens por falta de tempo. As
vantagens de usá-las, segundo ele, são:

solucionar proble-
mas quase instan-
taneamente, tro-
car informações e
encontrar pessoas
interessantes,1'a • Usuário do
Correio há quatro

-	/ meses, Josias Lo-
Marco Antônio	pes de Oliveira,

omediador, que pode ser escolhido pelo
Administrador do Correio ou pelo próprio
usuário. A função do mediador é evitar te-
mas estranhos à lista e discussões desneces-
sárias, bem como divulgá-la e ampliar seu
uso, através do envio de mensagens e arcuivos.

tornam apenas um
meio de distribuição de mensagens', la-
menta.

da Gerência 'de
Atos e Publica-
ções, participa das
listas "Futebol",
"Humor" (que não	 1
têm mediador) e
"Correio". Josias
envia mais mensa-
gens para "Fute- 

Josias L de Oliveirabol", " Depois que
o Cruzeiro ganhou o campeonato, os
atleticanos sumiram. Agora é a vez de os
cruzeirenses se manifestarem", explica
josias, um atleticano convicto. Ele afirma
ser interessante participar das listas, pois,
além de uma forma de "desabafo", tor-
nam-se um espaço para se fazer novas
amizades.

Mediador estimula participação
pessoas poderiam
participar mais.
'Apesar de ser um
canal aberto onde
os usuários podem
refutar as informa-
ções recebidas, não
existe muita discus-
são, e as listas se

Solução instantânea de problemas
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