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Parte do projeto Conecta Itapevi, serviço irá tornar atendimento público mais rápido e eficiente

A Prefeitura deu início, em agosto, à ins-
talação de fibra óptica em órgãos públicos 
do Itapevi. A ação integra o projeto Conecta 
Itapevi, que tem como objetivo conectar os 
prédios municipais com mais rapidez e efici-
ência à rede mundial de computadores - em 
especial as unidades de saúde, ensino e assis-
tência social da cidade.

Até o final de novembro, todos os equipa-
mentos de saúde já estarão conectados por 
meio de fibra óptica, com velocidade de 20 
MB, dez vezes superior à atual. Além de me-
lhorar a prestação dos serviços, o dispositivo 
permitirá, em médio prazo, a implantação de 
um sistema pioneiro para que toda a rede mu-
nicipal de saúde compartilhe e tenha acesso 
ao prontuário eletrônico dos pacientes.

Ao todo, serão instalados aproximada-
mente 90 quilômetros de cabos de fibra ópti-
ca em diversos bairros da cidade. O trabalho 
está sendo realizado pela Stemme Telecomu-
nicações, vencedora do processo de licitação 
iniciado em dezembro do ano passado.

“A instalação da fibra óptica é o primeiro 
passo que estamos dando para a implantação 
de uma cidade verdadeiramente digital, com 
sistemas de informação interligados e cone-
xão de qualidade”, disse um servidor.

EM AMPLIAÇÃO
Desde o final de setembro, parte das se-

cretarias municipais já está operando com a 
tecnologia e até 31 de outubro, cerca de 20% 
das escolas municipais passam a contar com 
a banda larga de altíssima velocidade. A ins-
talação do cabeamento começou pela região 
central e já está sendo ampliada para regiões 
mais distantes, como Amador Bueno e Nova 
Cotia.  

Outra vantagem da instalação da fibra óp-
tica é que os serviços de monitoramento por 
câmeras da cidade ficarão mais efetivos, no 
futuro.

“Com esta tecnologia, será possível a 
utilização de equipamentos de vídeo mais 
modernos e de alta definição, o que permi-
tirá uma atuação mais ágil também na área 
de segurança pública”, explicou um funcio-
nário público do setor de Tecnologia da In-
formação do município. 

 
PRAÇAS COM WIFI GRÁTIS
A instalação da fibra ótica trará ainda 

mais benefícios à cidade. 
 Em dezembro, quatro praças da cidade 

receberão sinal de Wi-Fi gratuito. Até o pri-
meiro semestre de 2019, serão 10 praças 
com a nova tecnologia. Cada ponto terá 

internet de 10MB, possibilitando o acesso 
simultâneo de até 250 usuários por praça. 

Assim que o sistema for instalado, o ci-
dadão poderá usufruir de 1h de internet 
por dia nos pontos de Wi-Fi, que poderão 
ser acessados por smartphones, notebooks 
e tablets.

Ao se cadastrar, o usuário será direcio-
nado à uma página perguntando se deseja 
logar diretamente via Facebook ou median-
te preenchimento de cadastro com forneci-
mento de dados pessoais.

“Itapevi terá um serviço inovador que 
vai beneficiar milhares de pessoas em di-
versos bairros”, afirmou um servidor.

Implantação de Fibra Óptica dará mais velocidade e agilidade nos trabalhos municipais

Foto: Pedro Godoy/Ex-Libris/PMI



4 Ano 10 | Nº576 | Itapevi, 23 de outubro de 2018DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi

Secretaria de Suprimentos
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Fazenda e Patrimônio 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria da Saúde
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi

Diário Oficial do
Município de Itapevi

De acordo com o Decreto Municipal nº 4.588
de 14 de janeiro de 2009.

Publicação: Departamento de Comunicação
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, Cidade Saúde

Telefone: 4143-7600
Email: imprensa@itapevi.sp.gov.br

Jornalista responsável:
Eurico Ramos - MTB: 49.599

Prefeito: Igor Soares Ebert
Vice-Prefeito: Marcos Godoy

Secretários:
Cláudio Dutra, Cláudio Freitas, Elaine Rodrigues Bueno de Freitas, Eliana Maria 
da Cruz Silva, Eurico Ramos, José Mauro, Luiza Nasi Fernandes, Marcos Toledo, 

Mauro Martins Júnior, Paulo Rogiério, Ramon Medrano, Roberto Fernandes 
Campos, Rogério de Oliveira, Thulio Nassa e Virgínia Soares. 

ItapeviPrev 
Superintendente:

Valéria Cristina Ianaconi


