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A febre dos micreiros/l.
Cresce a onda dos micros, a febre dos que se renderam ao encanto devastador dessas maquininhas infernais

Maria Tereza Ladeira

Marlil, da
Liderança do
PT, quer trocar
o velho XT por
uma máquina
mais moderna

A discussão sobre a substituição do homem pela
máquina, a automatização do ser humano e outros
argumentos do gênero já são coisa do passado. Diante
do avanço devastador dos computadores domésticos,
o ponto em questão é: como não se render aos encantos
dessas maquininhas infernais e ao mesmo tempo
maravilhosas que simplificam nossas vidas?

Há quem resista bravamente a esse apelo, por
entender que computador é coisa para "geninho" ou
que está velho demais para encostar sua Remington,
ou mesmo há quem sinta um certo saudosismo pelas
pilhas de papel amontoadas sobre as mesas.

Em outro extremo, porém, cresce cada vez mais o
número de pessoas que se apaixonaram por essas
engenhocas, como uma febre sem cura. Assinam
revistas especializadas e sabem de cor as gírias e
jargões da área, como PC, windows, RAM, bits, bytes,
hackers, etc. Tornaram-se tão aficcionados pela nova
onda que levaram para casa esses equipamentos, para
auxiliar na rotina doméstica, ou mesmo para o entre-
tenimento pessoal e da família. São os "micreiros".

Não raro, são pessoas que lidam com a informá-
tica no ambiente de trabalho, como é o caso do
funcionário do Departamento de Informática, Paulo
César Quintal Scofield, 27 anos, que reconhece ter
ingressado na área, impulsionado em parte pelo mo-
dismo. Depois de concluir o curso de Ciência da
Computação naUFMG, Paulo César diz que começou
a se sentir envolvido pela mania, e acabou comprando
um 386 DX. O equipamento, segundo ele, oferece
uma série de possibilidades para o uso doméstico,
mas, sem o vício e a paixão dos "micreiros" mais

ferrenhos, utiliza-o na preparação de aulas e
atividades que precisa desenvolver como pro-
fessor do curso de Extensão, naUFMG. Como
ninguém é de ferro, sobra tempo para os
famosos joguinhos de computador.

Já o diretor financeiro do FUNDHAB,
Euler Bernardes Pereira, descobriu a infor-
mática quando o Brasil sequer tinha editado
a famigerada reserva de mercado. Em 1980,
importou, pelas vias legais, um TRS-80 que
Alo- suspeita ter sido o primeiro micro de
Minas Gerais, com apenas um similar insta-

lado na Rede Ferroviária Federal— RFFSA. O objeti-
vo, de acordo com Euler, era comprar um equipamen-
to queo auxiliasse nas atividades de gerenci a mento de
uma indústria de confecção familiar. Quem é da área

sabe que os 64 kb oferecidos pelo TRS-80, hoje - se
comparados com os 2 milhões de bytes garantidos pelo
moderno 386 - parecem coisa de museu.

Hoje, os três filhos de Euler se divertem com um
Macintosh (quem disse que computador é brinquedo
de gente grande?), seja para fazer convites para festi-
nhas, dever de casa ou lista de supermercado. O de uso
pessoal, um Notebook 486, tem entre tantas outras
funções a de fazer o imposto de renda, simplificando
uma tarefa que atormenta boa parte dos contribuintes
brasileiros.

A assessora de imprensa do deputado Antônio
Carlos Pereira, a jornalista Marili de Souza, trocou,
em 1991, a Remington verdinha por um PCXT - um
editor de textos. Ela conta que a empolgação foi tanta
que começou até a escrever um romance. Hoje, não
menos interessada do que no começo, conhece a
maioria das lojas que vendem equipamentos e progra-
mas para micro e acompanha a evolução da informá-
tica pelos cadernos especializados dos jornais.

Com a troca de equipamentos, Marili arquiva suas
matérias, e criou um banco de dados próprio, com
nomes e cargos de autoridades, além de uma gama
enorme de informações fundamentais a um profissio-
nal do jornalismo. "E fantástico" - resume ela, já
interessada em trocar de equipamento e deixar o mais
antigo para os filhos.

A oficial de apoio da Secretaria-Geral da Mesa,
Maria Luzia Assad Oliveira, admite que resistiu por
algum tempo em trocar suas máquinas eletrônicas,
com as quais vinha fazendo, desde 1975, trabalhos de
editoração de livros e digitação de teses, por micro-
computadores. Em 1991, ela se rendeu à qualidade e
à beleza de um trabalho impresso numa impressora a
laser. Hoje, faz esses trabalhos num 26 e num 386 e
garante que, em breve, comprará um mais moderno.

Há quem
resista

bravamente
a encostar

a velha
Remington

e as
pilhas de

papel

Mas
cresce o
número
dos que

varam
noites

decifrando
programas

Ele é capaz de virar noites de sono até dominar
completamente as possibilidades de um novo progra-
ma. Uma maratona típica de um legítimo "micreiro",
desses de carteirinha mesmo. Quando o assessor do
Departamento de Informática, José Geraldo de Olivei-
ra Prado, trocou o curso de Engenharia Elétrica pelo
de Ciência da Computação não imaginava que seria
capaz de um desafio dessa natureza e, muito menos,
que uma simples curiosidade pudesse se transformar
em verdadeira paixão.

No segundo ano do curso, vendeu um carro para
comprar o seu atual equipamento - um XT 86 - que
lhe permite fazer, por exemplo, o orçamento domés-
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a indústria da cata
tico, coputar os gastos com transporte..
vestuário..pibustíve1.e.aliméhtação. Mes-
mo consciente dó atrasõd6(íqifiãnicn-
to, recusa-se a trocá-lo para não ter que 	 ,.
enfrentar a corrida da obsolescência. Segun-
do ele, seu equipamento poderia ser vendido
hoje por US$300 contra US$3 mil desem-
bolsados para comprá-lo; sem falar na im-
possibilidade de usar programas mais sofis-
ticados que exigem uma maior capacidade
de processamento das informações. "A In-
formática é a indústria da obsolescência, da
sucata", afirma ele.	 Zé Geraldo, da Informática
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