
zir a desinformação", prevê Isabel. As	Rossana,
atendentes pedem, ainda, que o servidor Izabel
teste o equipamento, na presença do téc- Christina, Ni/za
nico, após o conserto. Essas atitudes e Neide são as

atendenfes dopodem contribuir para tornar o atendi-	HotLfr,.mento mais rápido e racional.

A ligar e monitoraros computadores cen-
trais da Casa, aos quais estão conectados
os terminais e as impressoras. Para isso,
Paulo e outros quatro funcionários se
revezam em turnos de 7 às 23 horas, de
segunda a sexta-feira, e de 7 às 17 horas,
aos sábados. Paulo, que afirma gostar do
que faz, é também o responsável pela
operação da barulhenta envelopadora
do CPI).

No local, são impressos ainda os
contracheques, os relatórios de freqüên-
cia e os anais da Casa. Ali é feito ainda o
trabalho de impressão a laser dos gabine-
tes. São também os servidores do CPI)
que fazemos "back-up" diários ou cópi-
as dos arquivos produzidos. Devido à
natureza do trabalho do CPI), não é
permitida a entrada de pessoas não auto-
rizadas nas suas dependências.

Por dentro

A turma que cuida do sistema
Funcionamento dos computadores depende do trabalho de 20 pessoas da Gerência de Produção da GIN

O bom funcionamento dos equipa-
mentos de informática é de suma impor-
tância para o trabalho do servidor. Quem
se encarrega de deixá-los "no ponto" é 
pessoal da Gerência de Produção da Ge-
rência-Geral de Sistemas e Informática.
São 20 funcionários que cuidam para
que tudo ande bem.

Quando é preciso "matar" um ter-
minal ou solicitar sua manutenção, você
liga para o ramal 7397 ou Hot Line. É
esta "linha quente", onde atuam quatro
funcionárias, que desencadeia todo o tra-
balho da Gerência de Produção. As servi-
dotas atendem o telefone, realizam a
triagem das solicitações e encaminham
os pedidos para o Setor de Manutenção,
que sai a campo para resolver o proble-
ma. Além deles, há também o pessoal que
fica no Centro de Processamento de Da-
dos (CPD), responsável, entre outras ta-
refas, por ligar todo o "arsenal" de infor-
mática da Casa.

O dia-a-dia das quatro funcionárias
do Hot Line costuma ser estressante. A
atendente Nilza de Oliveira Rocha afir-
ma que, às vezes, não há tempo nem para

tomar um copo d'água. Há cinco anos na
Gerência, Nilza diz que o trabalho é
cansativo, prinçjpalmente porque lidar
como público é complicado. "Há pesso-
as que não têm paciência para esperar o
atendimento", lembra. Além de "cance-
lar" os terminais, as funcionárias aten-
dem chamadas de Solicitação de Manu-
tenção e Serviço (SMS), que são encami-
nhadas à oficina, quando há necessidade
de reparo no equipamento.

Na oficina, o trabalho não é menos
intenso. Quem atesta éo técnico Antônio
Lopes Ferreira, oTorihão, conhecido tam-
bém pelo trabalho desempenhado nas
audiências públicas. Formado emEletrô-
nica pelo Cefet, embora costume sair a
campo, ele prefere ficar na bancada, con-
sideradao "filé mignon" do trabalho. Na
bancada de madeira, no 70 andar do
Edifício Tiradentes, ele conserta placas
de circuito imprèsso e demais periféricos
do computador. Além de ser o mais anti-
go funcionário da Manutenção, Tonhão é
ainda técnico-monitor, coordenando otra-
balho dos Outros técnicos e estagiários.

Formado em Eletrônica e desenhista
industrial, o outro técnico-monitor, Ar-
geu de Oliveira Murta, lembra que a
oficina precisa de mais pessoal. Atual-

L.ferramentas es-
senciais para nós", sugere. Mesmo com
essas deficiências, Argeu é categórico ao
falar de sua atividade. "Faço o que gos-
to", resume.

O trabalho da Gerência de Produção
é "pesado", como informa o gerente Sér-
gio Antônio de Barros. Os servidores são
responsáveis pelo funcionamento de mil
e quinhentos equipamentos, entre termi-
nais, impressoras, micros, teclados, mo-
nitores e máquinas de escrever eletrôni-
cas. O Hot Line atende a 80 telefonemas
por dia. Para se ter uma idéia do volume
de trabalho, o número de chamadas em
agosto foi 520. Do total, 334 referiram-
se a defeitos no hardware que envolveram
substituição do equipamento. Outros 58
foram instalações. O maior usuário é a
Gerência-Geral de Pessoal, que tem mai-
or número de equipamentos.

mente há cinco
estagiários ecin-
co técnicos, nú-
mero insuficien-
te, na sua opi-
nião. "Há tam-
bém necessida-
de de adquirir
equipamentos e

O experiente
Tonhão ti o
mais antigo

técnico da
Manutenção

Comunicação é a senha para entrar no Hot-Line
Comunicação é apalavra-chave para

o bom desempenho do Hot Line. Muitas
vezes, as atendentes se tornam "íntimas"
dos usuários, sem que os conheçam pes-
soalmente. Para não ter ruídos, a comu-
nicação precisa tanto da disponibilidade
das atendentes quanto da paciência e
compreensão dos demais funcionários.
Além disso, é necessário que, ao ligar
para o ramal, o servidor saiba descrever
o seu problema e esteja bem informado
sobre o atendimento prestado pelo setor.

Vale a pena enfatizar que o 7397 é
o ramal dos equipamentos (hardware).
Os técnicos do software (programas)
devem ser chamados por outros ramais.
Antes de ligar para o Hot Line, é impor-
tante checar se o regulador de brilho do
terminal está "no ponto" ou a tomada está

ligada. Para facilitar a comunicação, é
ainda essencial que a pessoa esteja perto
de seu terminal e informe o endereço
lógico (aquele que fica colado na mesa,
ao lado do teclado) e o número do patri-
mônio, no caso de manutenção. "Esses
dados são a base do atendimento", diz
Nilza Rocha.

A atendente Isabel Christina Gon-
zales Moreira lembra que as informações
sobre os serviços prestados podem ser
obtidas através do "servprod", disponí-
vel para o setor administrativo desde o
final de setembro. Para acessar o "serv-
prod", basta seguir as instruções que
aparecem na tela do terminal, assim que
ele é ligado.Os gabinetes receberão o
"servprod" este mês, na forma de um
manual. "Este recurso vai ajudar a redu-

CPD: trabalho em turnos e ambiente refri geradoHá cinco anos na Informática, o
operador Paulo Roberto da Silva Filho
tem uma rotina bem diferente da maioria
dosservjdores da Casa. Ele trabalha aos
sábados e até aos domingos, se precisar.
Onde? No Centro de Processamento de
Dados (CPD), que funciona a uma tem-
peraturade 22 graus e a45% de umidade
relativa.

Uma das funções de Paulo Roberto


