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Prefeitura inaugura 20 Praças Digitais com internet grátis
Os pontos foram distribuídos em regiões estratégicas da cidade e também nos distritos

Paulo Roberto Belém
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Acesso à internet de forma gratuita a uma média de 45 mil usuários. Esta é a realidade que a Prefeitura de
Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, empregou no município, em
solenidade realizada na última terçafeira, 26, no Centro Cultural do Conjunto Filostro Machado. O local é um das
novas 20 localidades em que o sinal wifi foi disponibilizado pela Prefeitura, aumentando, significativamente, a
oportunidade de acesso rápido à rede pela comunidade anapolina, contribuindo para a ampliação do sistema de
inclusão digital do município. A ação também faz parte da programação de fim de ano da Prefeitura, o projeto
Natal de Luz 2013.
Participaram da solenidade o prefeito Antônio Roberto Gomide, a primeiradama Ana Cláudia Dezzen, o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fabrízio
Ribeiro, o diretor da empresa responsável pela implantação do sistema, Valdivino Caetano, o representante da Corporação dos Bombeiros, entre outras autoridades civis e
militares. Os jovens, bem como a comunidade presente, utilizaram o sistema de acesso a internet com aparelhos celulares, tablets e notebook’s.
Os pontos instalados em regiões estratégicas como, por exemplo, no Conjunto Filostro Machado, Recanto do Sol, Vila Jaiara, Copacabana, Vila Góis, nos parques da
Matinha, Liberdade e Onofre Quinan, e também nos distritos. Os locais serão equipados com o sinal wifi, ou seja, acesso livre e gratuito à internet. Para utilizar o serviço,
basta entrar no site da Prefeitura de Anápolis, www.anapolis.go.gov.br (http://www.anapolis.go.gov.br/), clicar em WiFi – Praças Digitais, acessar o link
http://anapolisdigital.com (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 secretário municipal de Ciência, Tecnologia e informação, Fabrízio Ribeiro, ressaltou que mais do que
aumentar o número de pontos de acesso à internet de forma gratuita, o ato oportuniza à população, ferramentas
de acesso a todo o conteúdo positivo que a rede oferta, às bibliotecas digitais do mundo inteiro, aos conteúdos de
cultura, levando informação e conhecimento. “Anápolis é uma verdadeira “lan house” pública. Vivemos na Cidade
Digital, lugar onde as ações da Prefeitura ultrapassam a barreira da ciência e da tecnologia”, disse.
O prefeito Antônio Roberto Gomide destacou que o aumento do número de pontos de acesso grátis à internet,
inclusive nos distritos, facilita o acesso de mais conhecimento pela população. “Disponibilizamos à comunidade
que realmente precisa, oportunidade para que possa usufruir dos benefícios que o acesso à internet permite”,
afirmou, mencionando alguns setores que receberam o benefício, como o Residencial Copacabana, Recanto do
Sol, entre outros.
Ele lembrou que esta é uma ação única no estado, onde a Prefeitura implanta o sistema a um maior número de
regiões. Mencionou também outras ações de inclusão digital do município, como os laboratórios digitais nas
escolas e telecentros comunitários. “Somos umas das 10 cidades digitais do país”, finalizou. No próximo domingo,
01º de dezembro, uma solenidade na Praça São Sebastião, no distrito de Goialâdia, às 19h30, marcará a entrega
das Praças Digitais nos distritos de Anápolis.
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
http://www.anapolis.go.gov.br/portal/multimidia/noticias/ver/prefeiturainauguramais20praasasdigitaiscominternetgraitis

1/3

08/04/2016

Prefeitura de Anápolis / Prefeitura inaugura 20 Praças Digitais com internet grátis

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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