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Governo do Espírito Santo
vai comprar 340
quilômetros de fibra óptica
Convergência Digital ... 13/08/2019 ... Convergência Digital

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Estado do Espírito Santo (Prodest) publicou, nesta terçafeira (13), o edital da licitação para ampliação da rede de fibra óptica da Região
Metropolitana da Grande Vitória, que permitirá alcançar os municípios de Guarapari, Viana
e de novos locais na Serra e Vila Velha. Serão implantados mais 340 quilômetros de fibra
óptica, interligando cerca de 100 unidades de órgãos públicos estaduais. Os novos
recursos também serão usados para a manutenção da rede de fibra óptica já implantada,
que contempla cerca de 450 órgãos estaduais, em Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra.
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“Fibra ótica é um investimento importante, pois permite interligar nossos órgãos públicos,
como escolas, unidades de saúde, presídios, secretarias, agilizando serviços e diminuindo,
assim, o custo do Estado. Vamos dar velocidade e estabilidade à nossa rede pública”,
afirmou o governador do Estado, Renato Casagrande.
Capgemini: LG
viabilizar open
no Brasil

A expansão da rede de fibra óptica contribuirá para reduzir custos governamentais por
meio da utilização de videoconferência, das teleaudiências criminais, da telefonia integrada
e dos links de telecomunicações. Outro benefício do investimento é tornar mais rápido, nas
repartições, o acesso aos diversos sistemas utilizados pelo Governo.
O processo licitatório será na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço. As
propostas podem ser enviadas a partir das 8 horas, desta quarta-feira (14), até às 9h59 do
próximo dia 23, quando será aberta a sessão, às 10 horas. A partir desse horário, os
licitantes poderão apresentar lances até o encerramento do certame. Mais informações:
comunicacao@prodest.es.gov.br
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NETmundial dá
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internet
O Conselho de coordenação do Netmundial se reuniu
em São Paulo. “Este é o início de um novo começo,
estamos entrando em novo território”, disse professor
Wolfgang Kleinwächter, embaixador da iniciativa.
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Governo do Espírito Santo vai
comprar 340 quilômetros de
fibra óptica
Licitação está sendo conduzida pelo Instituto de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do
Espírito Santo (Prodest). Projeto vai interligar 100
unidde de órgãos públicos estaduais. Hoje a
infraestrutura óptica do governo já interliga cerca de
450 órgãos estaduais em quatro cidades.

Governo Trump ameaça a
França por imposto cobrado às
gigantes da Internet
O Senado francês aprovou uma taxa de 3% que será
aplicada sobre a receita de serviços digitais vendidos
na França por empresas que tenham mais de 25
milhões de euros em receita no país e 750 milhões de
euros no mundo. O departamento de Comércio dos
EUA questiona a legalidade do tributo.
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Para a Justiça, houve dano moral no uso do mesmo
verbo para oferta de serviços de turismo pela internet.

Fake News: especialistas
advertem para o perigo nas
eleições municipais de 2020
A difusão de conteúdos enganosos na Internet
preocupa especialistas ligados à rede no Brasil,
conforme revelou debate ocorrido no seminário
“Internet, Desinformação e Democracia”, promovido
pelo Comitê Gestor da Internet.

AbraHosting denuncia forte
onda de e-mails "Sextortion",
ou chantagem moral, na Web
brasileira
Sextortion são mensagens com ameaças de espalhar
fotos e vídeos de pessoas em situação constrangedora
enquanto visitam sites adultos. Chantagistas cobram
entre US$700 e US$1.500.
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Revista Abranet 27 . abril/junho 2019
A Convenção Abranet
2019 debateu
economia, política e
gestão. Cerca de cem
empresas de internet
e de tecnologia
puderam ter uma
visão mais clara
sobre o que esperar
no curto prazo. E
muito mais.
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Empresas da Internet pedem
mais segurança jurídica
“O Marco Civil da Internet trouxe base sólida para criar
parâmetros para se ter lei mínima para a Internet
seguir avançando, mas, infelizmente, vemos varias
iniciativas tentando modifica-lo", afirmou o presidente
da Abranet, Eduardo Parajo.
Acompanhe a Cobertura Especial do II Congresso Brasileiro de Inte
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