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Reportagem

Internet gratuita
Viviane Basile/Elder Miranda

O lançamento da Rede
Nacional de Ensino e
Pesquisa, a "super
internet", foi no
auditório da Faculdade
de Tecnologia da
Universidade de
Brasília (UnB). Brasília
é a 5ª cidade do Brasil
a estar conectada à
Rede Nacional. No
total, 23 instituições,
Convênio levará internet de como a Embrapa e o
Instituto Nacional de
graça a todo o DF
Meteorologia (Inmet),
poderão trocar informações com maior rapidez.
“Isso não dará certo na nossa internet. A gente teria limitações de
capacidade e qualidade. Então, assim como a internet nasceu na
academia, continuamente, estamos criando uma internet mais
avançada para o desenvolvimento científico e tecnológico”, explica o
diretor geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Nelson Simões
da Silva.

:: Se você vai passar o
feriado de carnaval em
Brasília, fique de olho
na programação oficial
divulgada pela
Secretaria de Cultura.
Tem os blocos
tradicionais, o
Ceilambódromo, as
festas em cada cidade
e o Gran Folia.

:: Com a proximidade
do carnaval, começa a
campanha da PMDF
para a identificar as
crianças. Saiba mais...

O coordenador do projeto na UnB, Ricardo Puttini, enumera as
vantagens para a universidade com a implantação da rede. Doentes
também sairão ganhando com a tecnologia. “Você precisa fazer um
exame, mas no local onde se encontra o paciente não tem
especialista que pode dar o parecer. Então, todas as informações do
exame são transmitidas via rede e, ao mesmo tempo, o paciente que
está a distância pode ter o parecer clínico a respeito do exame
realizado”, afirma o diretor de Informática da UnB, Ricardo Puttini.
Foram investidos R$ 2,1 milhões para implantar a Rede Nacional em
Brasília. Por enquanto, apenas os centros de pesquisa serão
beneficiados. Porém, já existem projetos para levar a "super
internet" para toda população. E o melhor: de graça.
A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal assinou
convênio com a UnB. A rede, já implantada no Plano Piloto, será
aproveitada. “Por mais que Brasília esteja em primeiro lugar de
acesso à internet, 42% contra 20% a nível nacional, desses 42%,
80% é da classe A. Nós criamos a internet para comunidade carente.
Vamos levar para todas as cidades e a primeira etapa começa agora,
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:: Se você ainda não foi
imunizado, confira aqui
a lista dos postos de
vacinação divulgada
pela Secretaria de
Saúde.

Sexta-feira de sol entre
muitas nuvens e
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no Plano Piloto e Taguatinga”, conta o secretário Izalci Lucas.
A licitação para que a internet possa ser oferecida aos moradores do
Plano Piloto e Taguatinga sai ainda este mês. Segundo o secretário
de Ciência e Tecnologia, Izalci Lucas, em três anos, todo o Distrito
Federal terá internet de graça.
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Estradas paulistas têm
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