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Prefeitura de Anápolis amplia programa Praças Digitais para os
distritos
Além dos distritos, mais de 20 pontos foram beneficiados com uso de internet gratuito

Paulo Roberto Belém
Secretaria Municipal de Comunicação Social
A Prefeitura de Anápolis deu um importante passo visando popularizar o uso da internet na cidade. E o melhor:
totalmente de graça. Através da entrega oficial do projeto Praças Digitais nos distritos de Anápolis, em cerimônia
realizada na noite deste domingo, 01º, no distrito de Goialândia, o acesso à internet foi estendido a todas as
regiões de Anápolis. Agora, a cidade dispõe de mais de 20 pontos onde os cidadãos podem acessar todo o
conteúdo que a grande rede oferece. O ato consolida as ações de inclusão digital promovidas pela Prefeitura, por
meio de sua Secretaria Municipal de Ciência, Teconologia e Inovação.
O evento, que também integra a série de atividades do projeto Natal de Luz 2013, contou com a presença do
secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fabrízio Ribeiro, do subprefeito de Goialândia, Joselino
Pereira, da subprefeita de Souzânia, Maria Elza Peixoto, do representante do Conselho de Segurança do distrito
de Goialândia, Eduardo Silva, além dos representantes da empresa responsável pela implantação do sistema. As
jovens Keveny Lemes de 9 anos e Ana Carolina Fernandes de 12 anos ficaram satisfeitas em poder acessar a
internet gratuita da Prefeitura, dizendo que a iniciativa contribuirá e muito para a vida dos cidadãos, inclusive nos
estudos.
A partir de então, moradores dos distritos de Goialândia, Interlândia, Joanápolis e Souzânia foram contemplados
com sinal wifi, ou seja, acesso livre e gratuito à internet. Estes pontos integram os mais de 20 locais de acesso
internet que foram espalhados por todas as regiões da cidade pela Prefeitura, beneficiando a média de 45 mil
usuários. O sistema pode ser acessado, utilizando de celulares, tablet’s, notebook’s e similares.
Constatado o sinal de internet das Praças Digitais, o cidadão que queira utilizar o serviços, deve entrar no site da
Prefeitura de Anápolis, www.anapolis.go.gov.br, clicar em WiFi – Praças Digitais, acessar o link
http://anapolisdigital.com e fazer o cadastro. Será gerada uma senha que permitirá o acesso à rede gratuita em
um dos 20 pontos disponíveis. O cadastro atende todas as normas do Ministério da Comunicação e da Anatel.
O subprefeito de Goialândia ponderou a importância de ter o uso da internet liberado no espaço da Praça de
Goialândia dizendo ser necessário o interesse pela inclusão digital de todos os moradores, de diferentes faixas
etárias. Ele ainda apontou os benefícios que o distrito recebeu na atual gestão. "Temos água tratada, todas as
nossas ruas asfaltadas, uma praça que foi toda reformada e agora, internet de graça", destacou.
O secretário municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação, Fabrízio Ribeiro, disse que a inauguração dos pontos
de internet gratuitos nos distritos e em toda as regiões de Anápolis, impulsionam ainda mais a política de inclusão
digital realizada pela Prefeitura de Anápolis. Assim como o projeto Praças Digitais, ele lembrou de outro
importante ato que populariza e facilita o uso da internet aos anapolinos, os telecentros comunitários. "Vivemos
em uma cidade digital, na qual milhares de pessoas podem utilizar internet de forma gratuita", afirmou.
Mais Praças Digitais
No último dia 26, a Prefeitura inaugurou mais 20 pontos de acesso à internet grátis em toda a cidade. Os pontos
foram instalados em regiões estratégicas como, por exemplo, no Conjunto Filostro Machado, Recanto do Sol, Vila
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Jaiara, Copacabana, Vila Góis, nos parques da Matinha, Liberdade, Onofre Quinan, entre outros.
Projeto Praças Digitais
Lançado em 2011, o projeto permitiu a instalação, inicialmente, de seis pontos de internet nas praças Americano
do Brasil, Bom Jesus, Abílio Wolney (Praça do Ancião), Dom Emanuel, Badia Daher e no Parque Ipiranga.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o projeto atende em torno de
mais de 10 mil usuários. Com os 20 pontos, serão atendidas em média 45 mil pessoas.
Cidade Digital
Segundo o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, Anápolis é a 6ª cidade digital do País.
O título foi conquistado devido aos projetos voltados a inclusão digital. Dentro dessa proposta, foram instalados
10 telecentros em várias regiões e nos distritos onde constantemente são promovidos cursos de informática,
oficinas, e aulas específicas para a população da terceira idade.
Pontos do projeto Praças Digitais
Casa Brasil  Recanto do Sol/Vila Norte
Centro de Recondicionamento de Computadores  Filostro Machado
Estádio Jonas Duarte  Vila Miguel Jorge
Parque da Matinha  Maracanã
Parque Onofre Quinan (Central Parque)  Nações Unidas
Parque da Liberdade  Setor Central
Parque Ambiental Ipiranga  Jundiaí
Praça Bartolomeu Nunes  Jaiara
Praça Americano do Brasil  Setor Central
Praça Bom Jesus  Setor Central
Praça Abílio Wolney (Praça do Ancião)  Setor Central
Praça Cônego Trindade  Vila Góis
Praça Dom Emanuel  Jundiaí
Praça Badia Daher  Jundiaí
Praça Jamel Cecílio  Planetário  Jundiaí
Praça do distrito de Joanápolis
Praça do distrito de Goialândia
Praça do distrito de Interlândia
Praça do distrito de Souzânia
Bairro Copacabana/IFG
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