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Informática promove curso de Correio Eletrônico
Servidores graduados começam a utilizar sistema que facilitará a comunicação interna na Assembléia

Treinamento
prepara os
pilmeiros
Usuájios do
Coireio
Eletn3nico

A proposta de implantação do cor-
reio eletrônico na Assembléia já está se
tomando realidade. Os primeiros usuá-
rios receberam treinamento e estão, ago-
ra, tirando proveito das vantagens que o
correio eletrônico oferece. São 30 pes-
soas, entre gerentes-gerais, diretor-geral,
secretário-geral da Mesa e assessores da
Diretoria-Geral e Secretaria-Geral da
Mesa. Divididos em seis turmas, eles
tiveram aulas no final de agosto e início
de setembro, como coordenador do Gru-
pode Automação de Escritório da Gerên-

cia-Geral de Sistemas e Informática,
Paulo César Quintal Scofield Sorjano.

Mas o que vem a ser o correio
eletrônico? É uma das etapas do Drocessn
de integração dos
diversos setores da
Assembléia, e seu
objetivo, funda-
mental é a troca de
mensagens contro-
ladas pelo compu-
tador. Através do
correio eletrônico,
será, possível mar-
car reuniões, divul-
gar informações de
interesse coletivo e
fazer outra infini-
dade de coisas. Os
computadores re-
gistrarão as mensagens recebidas, com
os respectivos horários. Quando o cor-
reioeletrônicoestiverdefiflitivamente im-
plantado, será possível, por exemplo,
solicitar à Gerência-Geral de Serviços
Gerais, via computador, reparos na rede
elétrica de outro setor da Casa. O correio
eletrônico pode trazer, entre outros bene-
fícios, a redução de demanda pelo telefo-

ne e de ofícios, a diminuição da burocra-
cia e a melhor utilização do tempo de tra-
balho.

Os primeiros alunos do curso tive-
ram aulas teóricas e
práticas, receberam
informações sobre
como utilizar os re-
cursos do sistema,
fizeram exercícios e
trocaram mensa-
gens entre si.
"Quem tinha medo
ou dificuldade de li-
dar com o compu-
tadorconseguju su-
perar a barreira e
hoje todos estão en-
tusiasmados com o
Produto", afirmou

Paulo Soriano. De acordo com a estraté-
giade implantação do correio eletrônico,
os servidores da administração superior
da Casa teriam de ser os primeiros usuá-
rios do sistema. Ajustificativaé simples.
Historicamente, as experiências mais bem
sucedidas em automação de escritórios
se caracterizaram pelo envolvimento e
apoio dos altos escalões das empresas.
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