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Entre muitas boas novas no rumo do desenvolvimento estadual, o
Espírito Santo está prestes a dar mais um passo decisivo na
consolidação de seu futuro: a implantação de uma Rede
Metropolitana de Alta Velocidade – A Rede Metrovix, dedicada à
pesquisa e educação, que utiliza fibra ótica e que melhora as trocas
de informações entre as instituições em suas necessidades de
comunicação digital.
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Essa rede é a ampliação da RNP - Rede nacional de Ensino e
pesquisa, criada em 1989 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT) e montada em 1991, com o objetivo de construir uma infraestrutura de rede Internet nacional para a comunidade acadêmica.
Em 1994, já atingia todas as regiões do país. Entre 2000 e 2001 foi
atualizada para oferecer suporte a aplicações avançadas. E,
atualmente, estão sendo implantadas extensões em todos os
Estados.
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Por essa rede passará o tráfego de ensino, ciência e tecnologia e será
aproveitada a parceria que já funciona entre instituições âncoras –
Ufes, Cefetes e Emescam – e que está sendo ampliada com a entrada
do Governo Estadual, através das secretarias de Ciência e Tecnologia
e de Gestão e Recursos Humanos, Prefeitura de Vitória e outras
instituições ligadas ao ensino e à pesquisa científica – que
constituirão um consórcio para esse fim e, com isso, em 2006 o
Espírito Santo já deverá ter essa infra-estrutura.
O dado novo é que com essas parcerias aumentará muito a
capacidade de tráfego de dados, gerando novas aplicações e
ampliando a interação interinstitucional, nas áreas de educação,
saúde, inclusão social e pesquisas, por exemplo; além de reduzir o
custeio da operação de uma Rede de Alta Velocidade. E, ainda, essa
rede terá um importante cunho social, uma vez que passará em
vários bairros de menor renda, o que possibilitará atração de
investimentos, além da maior chance de programas de inclusão e de
difusão do conhecimento, nesses locais.
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O Governo estadual já trabalha também na construção de uma Rede
Estadual de Alta Velocidade, o que dará ao Espírito Santo uma
posição de ponta no cenário nacional. Isso possibilitará uma melhor
gestão pública e mais negócios e desenvolvimento no setor privado,
ao se permitir que mais conhecimento, informações e dados sejam
disponibilizados à sociedade capixaba. O que estabelecerá um divisor
de águas, pois essas conquistas se somarão fortemente às outras
ações que vêm ocorrendo, o que colocará o Estado entre os de
melhor perspectiva econômico-social do país.
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