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MCT investe R$ 1,2 milhão em rede de
informática de Pernambuco
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) está investindo R$ 1,2 milhão na Rede
Metropolitana para Educação e Pesquisa (Redecomep) de Recife. Trata-se de uma
rede de informática de alto desempenho, com capacidade para trocar dados a
uma velocidade de 1 gigabit por segundo – até 25 vezes mais rápida do que a
internet de banda larga. A Redecomep foi lançada hoje (6), em Recife (PE), pelo
ministro Eduardo Campos.
A Rede vai interligar mais de vinte instituições de ensino e pesquisa da capital de
Pernambuco e região metropolitana, permitindo uma série de aplicações
avançadas, entre as quais, o acesso à Internet em altíssima velocidade e a
telefonia via Internet (VoIP)
Eduardo Campos disse que o MCT está investindo R$ 40 milhões nas redes
metropolitanas de todo o País. Em Pernambuco, o investimento inicial de R$ 1,2
milhão vai financiar parte dos equipamentos que serão instalados em cada uma
das instituições participantes do projeto, além da implantação de 40 quilômetros
de fibra ótica - o suficiente para interligar as 21 instituições de Ensino e Pesquisa
da Região Metropolitana do Estado, entre elas as universidades Federal de
Pernambuco (UFPE), Rural de Pernambuco (UFRPE), Católica de Pernambuco
(Unicap) e de Pernambuco (UPE).
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Para o ministro, a Redecomep fará parte da grande estrutura nacional que
interliga todos os estados da federação. “O projeto utiliza uma tecnologia
avançada, o que coloca a rede de comunicação de dados brasileira em pé de
igualdade com os sistemas internacionais, como os da Europa e Estados Unidos”,
ressaltou, fixando o mês de agosto para que a Rede de Recife esteja consolidada
e em pleno funcionamento.
A Redecomep é um projeto da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), uma
organização social sem fins lucrativos, vinculada ao MCT, cuja função é gerenciar
e operar uma rede nacional que viabilize a troca de dados para pesquisa e
educação no País. Esta rede integra mais de 200 instituições brasileiras de ensino
e pesquisa públicas e privadas.
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