
Internet liga Assembléia de Minas ao mundo
Rede permite acesso por computador a Legislativos, bibliotecas e universidades de vários países
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A Assembléia encontra-se hoje, lite-
ralmente, conectada ao mundo. O "plug",
nesse caso, é o laboratório de Computa-

Marcos Vinícius ção Científica da UFMG, que é o ponto de
está à frente do acesso da Casa à Internet, uma rede inter-
contato com a nacional de computadores com milhões
Internet	de máquinas e centenas de milhões de

usuários em pelo menos 70 países. Ligar-
se à Internet, cujo "braço" brasileiro se
chama Rede Nacional de Pesquisa (RNp),
significa ter acesso a dados de universi-
dades, Legislativos, bibliotecas, museus
e ser, também, um usuário difusor de
informações.

A ligação com a UFMG é feita por
meio de uma linha telefônica exclusiva e
a "pessoa de contato" na Casa é  analis-
ta Marcus Vinícius de Meio Rocha, que
passou meses em frente ao computador
para adequar programações e configura-
ções. A RNP, que tem financiamento do
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), é es-
sencialmente não-lucrativa. Por isso seus
usuários agem como uma grande comu-
nidade que troca, essencialmente, infor-
mações. Fazem parte desta comunidade

instituições como a Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e a Universidade de São
Paulo (USP). Isto sem falar nos livros
"digitalizados" da Biblioteca do Con-
gressoNacional norte-americano, emem-
presas como a IBM e nas universidades
européias.

A Gerência-Geral de Sistemas e
Informática ainda está definindo uma
política para tornar disponível a Internet
aos servidores. "Estamos em fase de ges-
tação de idéias", explica José Geraldo de
Oliveira Prado. Até agora, receberam
treinamento alguns funcionários da Es-
cola do Legislativo, da Consultoria e da
Biblioteca, que necessitam, predominan-
temente, de informações externas para
executar seu trabalho. A meta é fazer do
correio eletrônico o principal acesso à
Internet.


