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Infra-estrutura

Inaugurada primeira rede óptica metropolitana para
comunidade acadêmica
Terça-feira, 29 de Maio de 2007, 22h10

Foi inaugurada na segunda-feira (28/5), em Belém (PA), a Metrobel,
primeira rede óptica metropolitana do Brasil para a comunidade acadêmica.
Com 52 quilômetros, a rede educacional conecta 12 instituições de ensino
e pesquisa. São elas, as universidades Federal do Pará (UFPA), Federal
Rural da Amazônia (Ufra), do Estado do Pará (Uepa), e da Amazônia
(Unama), o Centro Universitário do Pará (Cesupa), o Cefet-PA, a Embrapa
Amazônia Oriental, o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG/MCT), o
Centro Nacional de Primatas (Cenp), os institutos Evandro Chagas (IEC), e
de Estudos Superiores da Amazônia (Iesam) e o Serviço Geológico do
Brasil - Superintendência de Belém (CPRM).
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A Metrobel, segundo o coordenador do projeto, Michal Stanton, surgiu da
necessidade de se estabelecer conexão entre as instituições de ensino e
pesquisa paraenses com qualidade. “Foi uma solução pensada a partir da
carência de infra-estrutura de telecomunicações disponível na região.”
A governadora do Pará, Ana Julia Carepa, frisou em seu discurso que a
Metrobel "é um projeto que vai dar frutos de médio e longo prazo e tirar o
Pará da sua condição de periferia". A governadora paraense disse que
pretende fazer um governo de transformação e que "um estado sem
inovação tecnológica não transforma". A governadora promete a expansão
da rede rapidamente em seu estado. "Com o convênio com a Eletronorte,
nós vamos conseguir que a Metrobel chegue ao estado inteiro", garantiu.
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O projeto piloto serviu como base para a criação iniciativa Redes
Comunitárias de Educação e Pesquisa (Redecomep), da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP), que pretende iniciar a segunda fase, criando
redes ópticas fora das capitais. Da Redação
Outros destaques

Rio Grande do Sul terá centro de software de certificação digital
BC atualiza rede e migra de ATM para Gibabit Ethernet
Niterói forma comitê gestor para implantação de rede metropolitana
ZTE investe US$ 10 milhões em centro de treinamento em São Paulo
Serpro inicia implantação de e-mail de código aberto em órgãos do
governo
Preocupações ambientais dominarão o outsourcing em 2008, indica
estudo
Comsat fecha contrato para desenvolver projeto de inclusão digital na
Colômbia
Ministério Público da União implanta sistema de gestão de plano de
saúde
TI INSIDE News é uma publicação da Converge Comunicações. A reprodução do
conteúdo depende de autorização prévia. A Converge Comunicações não assume
responsabilidades sobre mensagens alteradas, replicadas e encaminhadas por
terceiros.

EXPEDIENTE: DIRETOR E EDITOR Rubens Glasberg; DIRETOR EDITORIAL
Claudiney Santos; DIRETOR EDITORIAL André Mermelstein; DIRETOR
EDITORIAL Samuel Possebon; SUCURSAL DE BRASÍLIA Mariana Mazza;
REDAÇÃO Fernando Paiva (Rio de Janeiro), Ivone Santana, Letícia Cordeiro, Ana
Luiza Mahlmeister, Helton Posseti; WEBSITE Marcelo Roberto Pressi (webmaster),
Débora Harue Torigoe (assistente)

http://www.tiinside.com.br/Filtro.asp?C=263&ID=74243

28/01/2008

