
Pá de cal nas ligações piratas dominadas por criminosos 
 
Para muitos moradores da comunidade, o Projeto Santa Marta Digital sepultou definitivamente 
a opção mais barata e que estava ao alcance de quem queria navegar na internet. A conexão 
ilegal com ligações clandestinas, os famosos gatos. 
 
A chegada da conexão legal é fundamental. A internet hoje é tão necessária quanto se ter 
água ou luz explica José Júnior, freqüentador da Dona Marta e coordenador executivo do grupo 
AfroReggae. As comunidades sempre foram reféns da ilegalidade. Vejo isso no Complexo do 
Alemão, por exemplo. 
 
Segundo Júnior, acontecem casos de funcionários relatarem, nas próprias operadoras em que 
trabalham, que foram até a comunidade fazer uma instalação legal e não puderam entrar. 
 
Isso até pode ocorrer em alguns casos, mas muitos empregados são os responsáveis pela 
manutenção do serviço irregular, o conhecido gato conta Júnior. O funcionário inventa a 
história e a operadora compra a idéia. 
 
Recusa 
 
A dificuldade que existia para se conseguir a instalação de uma conexão banda larga dentro do 
Santa Marta é confirmada pelos moradores. 
 
As operadoras normalmente não atendiam ao pedido dos moradores dizendo que não havia 
viabilidade técnica para a implantação da rede lembra Flávio dos Santos, técnico de 
informática e morador da comunidade há 33 anos. 
 
Para Flávio, a implantação do projeto estimulará a compra de computadores na comunidade. 
 
Ter acesso à internet é fundamental. Já usei a conexão sem fio no período de teste na 
comunidade e funcionou perfeitamente  acrescentou. 
 
Gastar cerca de R$10 por dia para uma simples pesquisa escolar é uma rotina que deve 
acabar, segundo a moradora Suelen Timóteo. 
 
Quando precisava fazer trabalho escolar, procurava os cafés que alugavam computadores 
conectados à internet. Além do dinheiro gasto, muitas vezes não existiam micros disponíveis. 
Não podia esperar vagar algum, pois tinha que entrar na aula lembra a estudante. 
 
Numa forma de ajudar quem sequer sabe ligar um micro, a técnica em enfermagem Sônia de 
Oliveira, contando apenas com um computador em casa  o mesmo que é compartilhado com 
os outros nove membros da família - tenta reduzir o índice de desemprego da comunidade. 
 
Tenho conexão discada por telefone. É muito lenta. Tento ajudar como posso. Funciono como 
um banco de dados ambulante. Existem muitos desempregados na Dona Marta e todos sabem 
que hoje os currículos são enviados por e-mail confirma a moradora. 
 
Sônia já se cadastrou nas oficinas oferecidas gratuitamente no Santa Marta e não vê o 
momento de aprimorar, na prática, o que conhece em teoria. 
 
Já sou usuária, mas sei que posso melhorar. A concretização do que está sendo feito na 
comunidade Dona Marta é resultado de uma longa luta. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A3. 


