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Lançada a pedra fundamental para o novo datacenter da Emprel
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A Prefeitura do Recife lançou na quarta-feira (16), a pedra
fundamental da obra de ampliação da infraestrutura do
datacenter municipal, a ser iniciada em janeiro próximo,
com previsão de conclusão em abril de 2021. A localização
será na área do edifício-sede da PCR, com investimentos
da ordem de R$ 4 milhões. Com isso, a Empresa Municipal
de Informática – EMPREL garante os altos níveis de
exigência dos serviços de informática que executa para
os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
da PCR, que prestam serviço ao cidadão recifense. O
anúncio do novo datacenter é feito logo depois da
transferência da sede da Emprel que passa a integrar o
Porto Digital, no bairro do Recife .
A instalação do novo datacenter terá modernos recursos
das tecnologias disponíveis para o setor, com classificação
TIER III - classificação para descrever o nível de exigência
requerida para manter as operações de um centro de
processamento dados (CPD) -, outdoor.
“Recife tem tradição em tecnologia da informação, com a
instalação do primeiro computador de Pernambuco em
1963, vindo desde lá na vanguarda da tecnologia e agora
com um datacenter moderno para disponibilizar melhor
serviço para o cidadão recifense”, falou o presidente da
Emprel, Eugênio Antunes.

O representante da empresa Gemelo, Sidney Fabiani,
falou da visão de futuro da gestão que é a quinta
prefeitura do Brasil a instalar um datacenter moderno
com um sistema que garante funcionamento
ininterrupto, mesmo se precisar de manutenção.
A opção por um datacenter TIER III baseia-se em sua
maior disponibilidade em relação a atual classificação
do datacenter da Emprel - TIER II, bem como pela
tendência mundial pela escolha deste tipo de datacenter
em decorrência de possuir estruturas tolerantes a
falhas.
O Diretor de Infraestrutura de Informática Jorge Pinto,
agradeceu a equipe da DII, lembrou que esta ampliação
do datacenter vem desde o tempo do ex-diretor Mário
Salzano, agradeceu a equipe de elétrica, e disse “esta
diretoria faz história e deixa história na Emprel e na
cidade do Recife”.
Eugênio concluiu fazendo o descerramento da placa e
falou que já tem um encontro marcado em 120 dias,
para a inauguração do novo datacenter.

