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O que são telecentros?

● Espaços comunitários de inclusão digital através de SL

● 20 máquinas para uso livre de Internet, cursos e oficinas

● Tornar a inclusão digital uma política pública do governo

● Elevação indireta do IDH das regiões mais pobres

● Sustentado por parcerias público-privadas e doações



Como surgiu a idéia

● Iniciativa da ONG Sampa.org, culminando em 
parceria com a prefeitura de São Paulo

● Há 4 anos atrás, ainda utilizando Windows e 
máquinas standalone

● Migração de Windows para Linux por menor custo 
e maior liberdade de uso do software

● Migração de máquinas standalone para modelo 
de thin clients por menor custo e mais facilidade 
de manutenção



Dados e méritos

● Mais de 530 mil usuários 
cadastrados

● 119 telecentros com 4 
funcionários cada

● Maior rede de usuários do 
ambiente GNOME no mundo

● Maior programa de telecentros 
de toda a América Latina



Custos (Windows)



Boot remoto
Processamento centralizado em um servidor de aplicações

AMD Athlon: 1.3 - 2.0 Ghz
1 GB de memória RAM
1 GB de Swap (m. virtual)
2 discos de 40 GB
Raid zero por software
Sacix (versão Tamanduá)
Suporta até 20 terminais



Thin clients

● Baixo custo com economia do hardware necessário
● Máquina e periféricos (mais monitor) por US$ 300,00
● Pouca necessidade de processamento
● Fácil manutenção

CPU 486 DX 30mhz Via C3 600mhz Pentium III 700mhz

8MB de memória RAM 64MB de memória RAM 256MB de memória RAM

Placa de rede 10mbps Rede sis900 10/100mbps Indiferente

Vídeo 512KB (640x480 - 8bits) 8MB (1024x768 - 24bits) Indiferente



Ambiente dos usuários

Programas e recursos otimizados para usuários:

● Som via rede

● Plugins Flash e Java

● Disquete remoto

● Jogos locais e via Internet

















Mais que máquinas e cabos

● Aulas de suíte de escritório e uso geral

● Oficinas de programação, pesquisas e criação 
de sites e blogs

● Campeonatos de jogos e dança

● Sessões de cinema

● Valorização dos arredores

● Cursos certificados pelo projeto













Parcerias

Tele-CEUs: Telecentros em cada unidade dos CEUs;
aproveitamento dos laboratórios de informática dos CEUs para 
aulas e oficinas presentes nos telecentros

EMEIs: Parceria para instalação de 400 a 500 thin clients – 10 
por unidade - para crianças de até 7 anos da rede pública

Rede Floresta Topawa ka'a: Projeto da Eletronorte e Governo 
Federal  para inclusão digital na região norte

Infocentros: Reprodução da experiência paulistana na Bahia 
(200 telecentros até fim de 2006 utilizando GESAC)

Casa Brasil: Casas de cultura idealizadas pelo governo federal 
em regiões com índice baixo de desenvolvimento



Kit Telecentro
Consultoria para outras cidades interessadas em migrar 
para Software Livre e criar seus próprios telecentros

● Diadema, SP
● Porto Alegre, RS
● Rio das Ostras, RJ
● Curitiba, PR
● Salvador, BA
● Campo Grande, MS

● Roma, Itália
● Manchester, Inglaterra
● Barcelona, Espanha
● Somos@Telecentros





Referências

www.telecentros.sp.gov.br

sl.prefeitura.sp.gov.br

telecentros.softwarelivre.org

www.ltsp.org

www.gemasdaterra.org.br

www.identidadedigital.ba.gov.br

cbegotti@prefeitura.sp.gov.br
elisboa@prefeitura.sp.gov.br


