
LSS
tecnologia

Informática promete avanços
Gerência vai substituir computador que dá suporte à área do Processo

M
ais recursos, rapidez e maior capacida
de de memória. Essas são as facilidades

que a Gerência-Geral de Informática promete
aos usuários da Casa em 1996. Para este mês
está prevista a substituição do computador que
dá apoio à Coordenação de Clientes do Pro-
cesso Legislativo (CCL) por um outro que é
aproximadamente lO vezes mais rápido e pos-
sui maior capacidade de memória.

A outra novidade, prevista para o 2 0 semes-
tre, é a substituição de todos os terminais da
Casa por microcomputadores que possuem o
Editor de Texto Word 6.0. Atualmente os micros
são usados apenas nas áreas sob a responsabi-
lidade da Coordenação de Clientes Parlamenta-
res (CCP).
Atendimento - As mudanças são necessárias
mas não suficientes para garantir um serviço
eficiente. Para amenizar o problema causado
pelo número reduzido de analistas de sistema e
de técnicos para atender a 12 áreas, a CCL fez

uma redistribuição dos seus servidores, buscan-
do melhor adequação entre o perfil de seus
profissionais e as características dos clientes.

Segundo o coordenador da CCL I Ócio An-
tônio Leite, essa distribuição tem o objetivo de
agilizar o trabalho. Para que isso aconteça, Élcio
ressalta que o usuário deve procurar sempre o
servidor indicado para atender a Gerência na
qual trabalha (veja quadro).

t
Técnicos '	 Atendimento

Principal	Secundário
Alberto	GDI	 PGA
Leandro	GCT	 GPI
António	GPI, SGM, PGA	STC, GCT
Fernando	GPL	 SPL GTP
Vitória	GCO	 GPL
Eugénio	GTP	 GDI. GCS
Paulo	SPI, CCS	 GCO
ÉIcjo	 SPL sTc	SGM

ON LIME
Desde dezembro, as
associações microrregionais do
Estado podem acessar, via
computador, todo tipo de
informoçõo sobre o processo
legislotivo através do
Assembléia On Une. Estão à
disposição dados sobre o
agenda do Legislatho,
tramitação de matérias,
composição da Mesa e das
bancas, legislação estadual,
pauto dos Comissões e
reuniões de Plenário. Isso foi
passível através de convénio
firmado, no dia 13 de
dezembro de 1995, pela
Assembléia, pela Secretaria de
Estado de Assuntos Municipais
e por 27 presidentes e
representantes das associações.

COMO UTILIZAR O
CORREIO
• Escreva mensagens curtas e

que abordem um mesmo
assunto

• Não escreva todo o texto
em letra maiúsculo. Isso dá a
impressão de que você está
gritando

• A mensagem eletrônico é
desprovido de emoção, por
isso seja o mais claro possível

• As mensagens podem ser
passadas adiante por quem
recebe

• Torne o seu texto agradável,
verifique a correção
gramatical e ortográfica

2 Medidas para incentivar uso do Correio
O

Correio Eletrônico, implantado em os outros setores da Casa, atrelar serviços ao
agosto de 1994, é subutilizado pelos Correio. Com isso criaria motivação para o

seus cadastrados. Esse foi o resultado de pes-	uso e solucionaria o empecilho de muitos
quisa feita pela Gerência-Geral de Sistemas e	cadastrados não terem outra atividade no
Informática com 89 servidores. A Gerência computador.
promete tomar algumas medidas para rever- A Gerência também vai ampliar o número
ter esse quadro. Antes, porém, é preciso de usuários cadastrados. Para isso, a partir
conscientizar os usuários de que o Correio deste mês, manterá turmas regulares de trei-
não é substituto do telefone, mas uma alter- namento. Segundo o responsável pela Coor-
nativa para as mensagens que não tenham denação de Clientes Administrativos (CCA),
tanta urgência.	 Renan Pinto Domingos, também é preciso

A maioria dos usuários, 60%, citaram como orientar melhor os usuários. Ele ressalta que
principal motivo para não usar o Correio o a subutilização do Correio não foi surpresa e
fato de que nem todos os servidores cadas- que faz parte do processo natural de adapta-
trados utilizam o recurso. Para amenizar esse ção. "É preciso que ocorra uma mudança
problema, a Gerência quer, em parceria com	cultural e isso leva um pouco de tempo", diz.

)Servidor de Listas abre espaço para discussões

O
utro serviço interessante oferecido pelo enviar para o login "admcor" o nome da lista

	

Correio é o Servidor de Listas, que	que pretende criar, a finalidade, o público-
permite a criação de listas para tratar de as-alvo e sugestão de mediador da lista.
suntos específicos relacionados às atividades Para saber quais as listas existentes, envie
da Casa ou para abordar temas ligados a en- mensagem para al:smtpgate:majardamo, dei-
tretenimento, esporte, lazer e informação em xando o campo subject em branco. Na pri-
geral.	 meira linha do campo messoge escreva: Iists.

	Quem se interessar em criar uma lista deve	Não se usa acentuação gráfica.
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