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tante para servir de desafio logístico e demasia-
damente conhecida a ponto de chamai' atenção
- 100 mil turistas assistem anualmente ao festi-
val folclórico do boi. Se a Intel fosse capaz de
conectar Parintins à rede wireless, qualquer
outro lugar também poderia fazê-lo. B foi o que
aconteceu. Acessível apenas por barco ou avião,
Parintins foi conectada ao resto do mundo por
uma rede sem fio de alta velocidade.

Pouco mais de um ano após a chegada da
revolução digital, a vida dos 114 mil habitan-
tes nada tem a ver com a rotina offlíne de um
passado não muito distante. "A Intel abriu
uma janela no meio da Floresta Amazônica
para a gente enxergar o mundo", conta Frank
Bi Garcia, prefeito de Parintins. Com o supor-
te de parceiros, entre eles Cisco, Embratel,
Fundação Bradesco e Universidade de São
Paulo, a Intel instalou em Parintins uma avan-
çada rede WiMax. "Nós avançamos tanto que
•hoje temos a primeira praça digital do Brasil
que permite acesso livre à rede com vista para
o mar", acrescenta. O projeto da Intel ligou à
internet de alta velocidade um centro de saú-
de, duas escolas públicas, um centro comunitá-
rio e a Universidade do Estado do Amazonas.

A Prefeitura desembolsou R$ 500 mil em re-

formas, construção do centro de medicina e em
móveis para atender à chegada da internet sem-
fío. Já a Intel não diz quanto gastou, mas revela
que a iniciativa faz parte do Programa World
Ãhead, um projeto que planeja investir mais de
US$ l bilhão em todo o mundo, ao longo dos
próximos cinco anos, para acelerar o acesso a
computadores e à internet em comunidades em
desenvolvimento. Para Elaine Nucci, diretora
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de desenvolvimento de mercados da Intel da
América Latina, o objetivo da companhia é mos-
trar como a tecnologia pode contribuir para o de-
senvolvimento de unia comunidade. "Mas para
isso, é preciso preparar as pessoas para o uso
dessa tecnologia", conta. O programa vai além de
seu cunho social. Habitantes de Parintins e de
200 outros lugares de países em desenvolvimen-
to estariam sendo "educados" para se tornarem
novos clientes. Afinal, como o próprio Barrett
diz, a Intel não é uma organização de caridade. A
prova são os destinos escolhidos pelo Programa
World Ahead. A companhia não tem investido
nos países menos desenvolvidos do mundo e sim
em locais com perspectivas de crescimento, como
Brasil, China, índia e África do Sul, assim como
em nações pequenas, mas com rápido desenvol-
vimento, como é o caso do Vietnã e Paquistão.
Metade da classe-média global vive atualmente
em países emergentes. De acordo com estimati-
vas do World's Bank, em 25 anos o índice pode
chegai1 a 90%. "Hoje o mundo tem um bilhão de
pessoas conectadas à rede. O que se pretende
agora é formar o próximo bilhão de usuários.
Isso só vem através da inclusão digital, da cria-
ção de uma cultura digital", diz Elaine. A meta
está sendo colocada em prática. Parintins, por
exemplo, fez recentemente sua primeira compra
de computadores -com processadores Intel -
para ampliar o projeto da vila digital.
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