
CONTRASTE DIGITAL: no "quiosque da preguiça", em Piraí, a internet de última geração convive com a bucólica paisagem da praça

Piraí ensina ao mundo
o que é inclusão digital
População tem acesso gratuito à
internet pela tecnologia 'wireless'

Liane Thedim

Enviada especial • PIRAÍ

Quem chega ao Centro de Piraí
— cidade de 22 mil habitantes
no Vale do Paraíba — vê um
cenário típico do interior:
crianças brincando em uma

praça arborizada, pouquíssimos carros
circulando e até uma preguiça pas-
seando pelas árvores. Há um mês, no
entanto, complementa a imagem um
item incomum e improvável — um
computador de última geração, com
acesso gratuito à internet, por meio da
tecnologia wireless (sem fio), instalado
em uma pequena cabana apelidada de
"quiosque da preguiça". O serviço faz
parte do projeto Piraí Digital, que em
abril recebeu a chancela da Unesco
(órgão da ONU para a Educação, a
Ciência e a Cultura) e vem dando
projeção internacional à pequena ci-
dade fluminense como exemplo mun-
dial de inclusão digital irrestrita.

— Pelas metas da Anatel para ci-
dades com até 50 mil habitantes, só
teríamos acesso à internet via banda
larga em 2014 — diz o coordenador-
geral do projeto, o professor da UFF
Franklin Dias Coelho, que já foi à
Suíça, ao Canadá, a Cuba, à Colômbia,
ao Uruguai e ao Peru contar como a
prefeitura conseguiu, com modestos
R$ 300 mil, dar cobertura digital a
quase todo o município.

O acesso é possível por um sistema
híbrido, que mescla a tecnologia wi-
reless, cujo sinal é emitido à velocidade
de 14 megabytes (MB) por segundo
por antenas fincadas em morros no
entorno da cidade, com antenas re-
ceptoras, cabo e power Une (internet

pela energia elétrica) nos prédios. Fei-
to em convênio com a UFF e em
parceria com o BNDES, os governos
estadual e federal e com doações de
empresas privadas, o projeto ficou
dois anos em preparação e começou a
deslanchar em fevereiro deste ano.

Todas as escolas
têm computador
• Desde então, todas as 20 escolas
municipais já ganharam laboratórios
de informática, e este mês as estaduais
terão conexão com a internet, bene-
ficiando oito mil estudantes. A ad-
ministração pública está completa-
mente informatizada e oferece serviços
via web, como a segunda via do IFTU.
Até 2005, a matrícula na rede municipal
de ensino também será feita pela rede.
Além disso, há oito totens em locais
variados, como a rodoviária, postos de
saúde, a cooperativa de artesanato
local e bibliotecas públicas.

Toda essa estrutura hi-tech faz os
contrastes de Piraí saltarem aos
olhos. CleisonAloísio, de 16 anos, por
exemplo, está na 8ª série e, nas horas

"

vagas, carrega sacolas em um su-
permercado para ajudar no sustento
da casa — ele tem três irmãos, o pai é
vigia e a mãe, doméstica. Cleison,
porém, fala com naturalidade de
downloads, upgrades e outros termos
correntes entre internautas. Sema-
nalmente, ele vai ao posto de saúde
perto de sua casa navegar pela rede
em um dos totens do projeto.

— Sem esses computadores, eu
não conseguiria aprender a usar a
internet — diz Cleison.

Já a professora Eliany de Souza
Lima até hoje não conseguiu ter seu
telefone fixo, mas, desde a semana
passada, tem em casa acesso à in-
ternet em alta velocidade. Ela foi a
primeira atendida pelo programa In-
ternet Social, que tem 110 inscritos e é
a última novidade do Piraí Digital, no
qual a prefeitura é provedora de aces-
so e conteúdo por R$ 35 mensais.

O projeto começa a render frutos e
está chegando a Rio das Flores, mu-
nicípio de oito mil habitantes na Região
Centro-Sul Fluminense, com recursos
do governo estadual. Mais duas ci-
dades, que ainda não foram escolhidas,
serão beneficiadas este ano. Mas o
coordenador-geral do Piraí Digital,
Franklin Coelho, sonha mais alto:

— Se instalarmos uma torre na
Serra do Matoso (região de Piraí),
poderemos replicar o sinal digital
para toda a Baixada Fluminense.

'Sem esses computadores,

eu não conseguiria

aprender a usar a internet"
CLEISON ALOÍSIO,
Aluno da rede pública de Piraí, de 16 anos
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