
infiLnática'a
Correio ganha Administrador

ALEMG NA INFORUSO

A Assembléia irá parn'aoac pela
segunda vez consecutiva, da

lnfonso - feira de informática
onde são apresentadas as

últimas novidades em
equipamentos, serviços e

softwares.
O evento será no BH

Shopping,  entre 28 de maio e
2 de junho, com horário de
visitação das 14às2/ horas.

No estande, estarão expostos a
borne page da Casa na

Internet, a nova vergão do
Assembléia On Une, o Canal
Legislativo e o funcionamento
do Centro de Atendimento ao
Cidadão (CAC). A presença em

uma feira como essa é
importante para mostrar à

sociedade o grau de
modernização e organização da

Casa e para informar sobre o
processo legislativo. Cerca de

270 mil pessoas visitaram a
Inforuso em / 995.

Integrantes do grupo
"Administrador do Correio":
José Geraldo de Oliveira Prado
Renan Pinto Domingos
Ócio Antônio Leite
Hildemar Rodrigues Falcão
Flávio Hannas
Edméia Passos

O investimento da Alemg em
informática tem proporcionado aos ser-
vidores oportunidades de intercâmbio e
aprimoramento do trabalho antes não
imaginadas. Exemplo disso é o correio
eletrônico, que contribuiu para agilizar e
racionalizar as atividades.O serviço já
chegou à área parlamentar - agora com
200 usuários. Com eles, chegam a 550
os servidores que têm acesso, através
do correio, à Internet - uma rede mun-
dial de computadores que conta hoje
com cerca de 50 milhões de usuários.
Na Assembléia, servidores têm utilizado
a rede para aperfeiçoar o trabalho
Propaganda - O acesso às novas
tecnologias determina, por outro lado,
adequações e mudanças de comporta-
mento. Para coordenar e normatizar a

utilização do correio eletrônico e ampli-
ar o número de 'participantes, foi forma-
do o grupo 'Administrador do Correio"
- com cinco servidores da Informática e
um da Comunicação Social, O grupo re-
cebe, também, sugestões e reclamações.
Estas, aliás, foram o motivo de uma
mensagem enviada pelo Administrador
proibindo a utilização do correio para
fins comerciais, propaganda e expressão
de preconceitos de raça, sexo e religião.

Segundo um dos integrantes do gru-
po. Renan Domingos, essa atitude não
significa censura - até porque essa não
é a intenção, e o Administrador não tem
acesso ao conteúdo das mensagens. Ele
observa, no entanto, que o aviso surtiu
o efeito desejado, com redução no nú-
mero de propagandas veiculadas.

Paciência - Luiz Femandes de .Assis, da
Escola do Legislativo, adverte que paciên-
cia é essencial para obter bons resultados.
Ele navega na Jntemet duas horas por dia
e afirma que o "passeio" enriquece o tra-
balho. Pesquisa as borne pages de Assem-
bléias e as compara com a de Minas.
Garante que a Casa não faz feio. "É a
única que atualiza o Diário do Legislativo
todos os dias", afirma. Em uma liame page
da Austrália, ele descobriu um órgão se-

melhante à Esco-
la. O servidor su-
gere que sejam
disponibilizadas,
na página da
Alemg, as publica-
ções da Escola e
os glossários que
serão lançados

Internet aprimora trabalho
Navegar na Internet já é rotina para

alguns servidores que, através da
Netscape, disponível nos microcom-
putadores, ou do correio, aperfeiçoam
o trabalho com economia de tempo.
Depois que começou a utilizar a rede,
Regina Caldeira, do gabinete do deputa-
do Anivaldo Coelho (PT), agilizou o fe-
chamento do jornal "Falando Direto',
que divulga o trabalho do parlamentar e
do qual é diagramadora. Agora as maté-
rias são enviadas
pelo correio ele-
trônico. O conta-
to com o diretó-
rio nacional tam

des-
sa forma. Regina	LYit'L
sugere, ainda, a
criação de listas
de discussão.	Renan: orientação	Luiz: bons resultados em breve.
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