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Cabral inaugura banda larga sem fio no Morro Santa Marta e moradores festejam o fim da 
exclusão digital. É a primeira favela do Brasil a ter acesso livre à rede 
 
Uma espécie de túnel do tempo, capaz de levar a comunidade do século 19 para o 21. Foi 
assim, com a simplicidade de quem sobe e desce todos os dias o morro, que José Mário dos 
Santos, presidente da Associação dos Moradores do Santa Marta, em Botafogo, comemorou a 
instalação de 16 antenas que, via sinal de rádio, libertaram a comunidade Dona Marta da 
verdadeira exclusão digital em que vivia. Por meio delas, o Santa Marta entrou para a História 
(com H maiúsculo): é a primeira favela no Brasil a ter internet sem fio de graça. 
 
Se eu pudesse congelaria o dia de hoje. Começamos a enxergar as coisas boas que 
transformarão a vida dos moradores - comentou o líder comunitário. 
 
A novidade veio na voz do governador Sérgio Cabral. Entusiasmado com a nova forma de 
ocupar uma favela, afirmou, em seu discurso, que foi dado o primeiro passo para a verdadeira 
transformação social da comunidade Dona Marta. O morro, com 10 mil habitantes, tem, 
segundo a associação de moradores, cerca de 1 .600 computadores. 
 
Só hoje a Dona Marta entrou no século 21 afirmou Cabral. -Cada morador do morro terá seu 
e-mail e a partir daí estará inserido no mundo digital, seja para fizer consultas no Detran, 
marcar perícia no INSS ou para uma simples pesquisa acadêmica frisou, ao lado dos 
secretários de Segurança, José Ma-riano Beltrame, e de Ciência e Tecnologia, Alexandre 
Cardoso, cuja secretaria patrocinou o projeto. 
 
O governador estava eufórico com a terceira via que encontrou para buscar modificar a 
realidade de violência de comunidades como a Dona Marta. 
 
Não concebemos que haja uma situação de cidadania plena se ainda tivermos, como vemos 
em muitas comunidades do Rio, a presença do poder paralelo - explicou Cabral. - Estamos 
atacando duas frentes que ficaram esquecidas no passado: a falta de inclusão social e a 
política de segurança. 
 
Treinamento garantido 
 
As mudanças na Dona Marta incluem treinamento para quem se interessar. Durante 90 dias, 
um contêiner com oito computadores estará montado na Rua São Clemente, na entrada da 
favela. Ali, os moradores poderão participar de oficinas gratuitas e fazer consultas pela 
internet. 
 
Mesmo empolgado com a mais nova conquista da comunidade que desde o ano passado foi 
ocupada por tropas da Polícia Militar, erradicando o tráfico do local José Mário não esqueceu de 
cobrar das autoridades outros serviços ainda inexistentes. 
 
Não podemos deixar somente a Secretaria de Segurança aqui na comunidade. Temos de 
cobrar a presença das outras secretarias, como as de Cultura, Educação, Esporte e Lazer 
alertou o presidente da associação.  Só com esses órgãos acontecerá uma verdadeira 
transformação social. 
 
Para o secretário Alexandre Cardoso, o Projeto Santa Marta Digital poderá amenizar a questão 
do desemprego. 
 
Hoje, a maneira mais eficiente de se conseguir uma vaga no mercado de trabalho não é 
entregar o currículo impresso na porta das empresas. As companhias só aceitam por meio 
eletrônico. 
 



Cardoso garantiu que o momento que vive o Santa Marta é um reflexo da política implantada 
hoje no estado. 
 
Queremos repetir isso na Rocinha, em Manguinhos e no Complexo do Alemão. A informática é 
o instrumento mais importante dos últimos 50 anos. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A2. 


