
O acesso à Internet é um grande mecanismo de inclusão social, um direito fundamental, e 
esta é uma afirmação da Organização das Nações Unidas.

O Governo Federal, através do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
está trabalhando para atender a esse direito, por meio do Programa “Internet para Todos”.

Com o SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações), este programa permite  
levar a Internet em banda larga a todos os pontos do nosso país. Conexão em alta velocidade, 
permitindo acesso ao conhecimento, compartilhamento de informação, entretenimento à 
população e dinamizando a relação dos municípios com o restante do país. Aperfeiçoando 
também e tornando possível a conexão de zonas remotas dos 5.570 municípios do Brasil.

Para isso, o município poderá aderir ao Programa “Internet para Todos”. E deve preencher 
e enviar o ofício em anexo ao Departamento de Inclusão Digital do MCTIC, nos seguintes 
endereços: internetparatodos@mctic.gov.br,ou por Correios - Departamento de Inclusão 
Digital, Esplanada dos Ministérios, Bloco R Anexo, Sala 300 Leste, 70.044-900 Brasília - DF.

A partir daí o município receberá login e senha para acessar e preencher formulário eletrônico. 
Os municípios que preencherem seus dados até 28 de fevereiro poderão assinar o Termo de 
Adesão ao programa já no dia 12 de março em Brasília, e o que é mais importante: as antenas 
para receber o sinal de internet poderão ser instaladas já em maio.

Empresas prestadoras de serviços de conexão à internet se beneficiarão de isenção tributária 
e apoio das prefeituras na implantação da infraestrutura. Com isso vamos assegurar que a 
população tenha internet banda larga a baixo custo.

As empresas poderão prover elas mesmas os serviços ou trabalhar em parceria com provedores 
locais para a sua efetiva disponibilidade.

Participe do programa e inscreva seu município no “Internet para Todos”. 
Prefeito, acesse o portal do MCTIC

Caro(a) Prefeito(a),

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/comunicacao/SETEL/inclusao_digital/internet_para_todos/ 
internet_para_todos.html
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