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Projetos futuros 
 A USTDA irá investir aproximadamente R$ 2.500.000,00 na 

elaboração de 3 projetos para a EMGETIS: 

 DATA CENTER – Com a construção do novo data center, todos os órgãos 

públicos poderão contar com um ambiente adequado e seguro para 

armazenamento de dados e aplicações. Este projeto irá gerar uma grande 

economia com compra de equipamentos e sistemas, além da melhoria dos 

serviços oferecidos. 

 Segurança – Diante dos constantes riscos existentes no mundo virtual e da 

importância dos dados armazenados pelo Governo, esse projeto irá 

minimizar os riscos, trazendo maior tranquilidade para os gestores 

públicos. 

 Interligação em rede dos 75 municípios Sergipanos – Com a criação 

dessa rede, será possível levar a Internet em banda larga para todos os 

municípios sergipanos. Além de criar a independência do Governo em 

relação às empresas de telefonia. Serão especialmente beneficiadas as 

áreas de Saúde, Educação, Fazenda e Segurança 

 



Redes 
 REDE METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE 

 A Emgetis lidera um grupo de órgãos públicos que se mobilizou para 
desenvolver uma rede de fibra ótica compartilhada, gerando grande 
economia aos cofres públicos.  

 Atualmente essa rede está com cerca de 60 km e atende 
aproximadamente 12 órgãos.  

 A Emgetis já assinou acordo de cooperação para o uso de fibras com o 
Tribunal de Justiça e com a REDECOMEP, ampliando o alcance da rede em 
mais de 60 km. 

 REDE ESTADUAL DE ALTA VELOCIDADE 

 A Emgetis, em parceria com a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), 
está viabilizando um convênio para uso compartilhado de fibras óticas 
para atendimento a localidades no interior do Estado. 

 PTT - Ponto de Troca de Tráfego 

 Iniciativa da Emgetis, em parceria com o Banese, a RNP e diversos 
provedores locais. 

 



Rede 

Metropolitana 



Projeto Rede Estadual - Fibra 



Projeto Rede Estadual – Rádio 
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