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Resumo 
 

A expansão das conexões de Internet em banda larga foi um importante avanço no 
desenvolvimento da rede, hoje expressão mais visível do que se convenciona chamar de 
convergência tecnológica ou de mídia. Esse processo, no entanto, é historicamente 
desigual em todo o mundo, criando os chamados abismos digitais. O objetivo deste artigo 
é buscar evidências da relação, partindo do contexto global para o Brasil, entre os 
conceitos de universalização da banda larga e direito à Comunicação. O primeiro surge 
quando sociedade e Estado apontam a essencialidade da Internet no exercício da 
cidadania e, assim, a necessidade de políticas públicas para garantir seu acesso. O 
segundo identifica o acesso pleno aos meios de comunicação como um direito social. 
Concluímos que existem evidências de relação entre os conceitos, afirmados, ainda, pelo 
Marco Civil da Internet, importante legislação para o setor. 
 
Palavras-chave: direito à Comunicação; universalização da banda larga; políticas 
públicas; democratização da Comunicação. 
 
 
Introdução 
 

A Internet tem se tornado, nos últimos anos, a ferramenta-chave de uma série de 

transformações que têm alterado a forma como, em todo o mundo, as sociedades se 

desenvolvem. E a criação e expansão das conexões em banda larga, mais rápidas e 

estáveis4, foram importantes avanços no desenvolvimento da “rede de redes”, o que 

possibilitou a expansão dos serviços oferecidos através dela e o impacto do seu uso. 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
 
2 Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, formado no segundo semestre de 2016, da 
Faculdade de Comunicação Social da UERJ (FCS-UERJ), email: guilherme-alves@gmail.com  
 
3 Orientadora do trabalho. Professora da FCS-UERJ, email: soniavm@gmail.com  
 
4 Não existe uma definição única para o que seja uma conexão banda larga, embora a velocidade de transmissão de 
dados seja o referencial mais utilizado e haja uma clara oposição às conexões de “banda estreita”, dial-up (SILVA, S. 
P., 2012, p. 25; FONTES, 2014, p. 77), que foram as mais populares para acesso à Internet até meados dos anos 2000 
(UIT, 2011). Alguns autores buscam trabalhar com noções mais qualitativas e menos quantitativas. Neste sentido, a 
ênfase seria menos na velocidade de acesso e mais na possibilidade de o usuário experimentar uma “cesta básica de 
serviços”, que deve ser atualizada de acordo com as inovações. 
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De fato, o termo banda larga se tornou praticamente sinônimo da própria Internet 

e, no que tange a circulação de informações e o acesso ao conhecimento e cultura, tornou-

se a expressão mais importante do que se convenciona chamar de convergência 

tecnológica ou de mídia (VALENTE, 2012, p. 79).  A partir da digitalização, isto é, a 

conversão de informações (textos, imagens, vídeos, sons) em linguagem binária5, essas 

podem ser compartilhadas, rapidamente, entre usuários em todo o mundo, alterando 

processos de produção e disseminação de conhecimento nos mais diferentes níveis. 

Os meios de comunicação tradicionais passaram a ser remodelados, reorganizados 

ou mesmo redefinidos. Surgem novos serviços, como os OTTs (do inglês over-the-top, 

que englobam a transmissão, via Internet, de conteúdos como filmes e TV), serviços de 

streaming de músicas e protocolo de Internet de voz (VoIP). Jornais, livros e outros tipos 

de publicações impressas veem a necessidade de se adaptar à criação de websites, blogs, 

feeds de notícias e leitores digitais. Novas formas de comunicação entre as pessoas 

surgem, de e-mails e fóruns até aplicativos de mensagem instantânea (IM) e, 

principalmente na última década, redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram etc.). O 

comércio e as transações financeiras online afetam a circulação de bens, serviços e 

mercadorias em todo o mundo. Uma série de novos debates passa a tomar corpo na 

sociedade, envolvendo questões como propriedade intelectual, novas formas de 

circulação de informações, economia de compartilhamento, cibercultura, cibervigilância, 

segurança de dados pessoais e mesmo o papel da política e dos governos. 

É oportuno resgatar, nesta introdução, algumas das primeiras reflexões de autores 

como Manuel Castells (2005, p. 572), que ainda nos anos 1990 se debruçou sobre o início 

dessas transformações para cunhar o conceito de “sociedade em rede”. Para ele, uma nova 

organização social, altamente globalizada, emergia com o uso crescente, nos mais 

diferentes setores, das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), principalmente 

a Internet. Ultrapassaria a dimensão das técnicas de produção (por exemplo, dos meios 

de comunicação) para afetar a cultura, a economia, a política e, no geral, o poder na 

sociedade. De fato, ainda hoje é difícil dimensionar o tamanho desse processo — que, 

afinal, está em pleno curso — mas já é claro que a Internet se tornou relevante, sob 

qualquer ponto de vista, ao tratarmos do desenvolvimento social, cultural, econômico e 

político em todo o planeta. 

                                                
5 O sistema de numeração binário é a linguagem básica dos computadores atuais e uma das formas mais simples possível 
para se codificar informação, transformada em grandes sequências numéricas de números 0 e 1. (DELAI, 2012). 

 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 3 

O processo de expansão do acesso à banda larga, entretanto, é historicamente 

desigual e limitado por questões de ordem socioeconômica. Na verdade, todo o universo 

de serviços e possibilidades trazidos com a Internet era distante, ou desconhecido, de pelo 

menos 53% da população mundial ao final de 2016, que permanecia off-line, segundo 

estimativas da União Internacional de Telecomunicações (UIT, 2016, p. 2), agência 

especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) para as TICs. Nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, em geral 2 em cada 3 pessoas estão desconectadas (ibid., 

2015). 

Em termos absolutos, o Brasil registra, entre a população com 10 anos ou mais, 

um “abismo digital”6 de quase 84 milhões de pessoas, ou 42% da população, de acordo 

com dados de 2016 da série TIC Domicílios, pesquisa anual do Comitê Gestor da Internet 

no Brasil (CGI.BR, 2016, p. 139). De modo geral, a face das populações fora da Internet 

é conhecida: pessoas que vivem em zonas rurais, em pequenos municípios ou em regiões 

periféricas; e principalmente as com menor renda ou escolaridade; e mesmo minorias 

sociais em geral, como mulheres e pessoas com deficiência (UIT, 2015). 

E é justamente em um cenário de questionamento sobre as lacunas no acesso à 

banda larga que Valente (2012, p. 81) destaca um conjunto de instrumentos de ação estatal 

sendo realizado em diferentes países, principalmente no final da primeira década dos anos 

2000. Entre essas ações estão os investimentos em infraestrutura de rede, reorganização 

dos mercados para impedir concentração e para baratear o serviço, criação de princípios 

regulatórios e planos e programas nacionais para dirimir os abismos digitais. 

O objetivo deste artigo é realizar apontamentos para a relação entre a noção de um 

“direito à Comunicação”, conceito que permeia a discussão teórica sobre os meios de 

comunicação antes mesmo do surgimento da Internet, e a “universalização da banda 

larga”, conceito que busca inserir o acesso à rede num rol de políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento social. Nosso intuito é identificar argumentos que corroborem 

essa relação, além de interligá-la a questões como regulamentação das telecomunicações. 

O trabalho traz algumas das discussões contidas na monografia de conclusão de 

curso defendido pelo autor principal, em setembro de 2016, como requisito para a 

obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo 

                                                
6 Abismo, brecha ou exclusão digital (em inglês, digital divides) são sinônimos que denotam a desigualdade no 
acesso pleno à Internet (e às TICs no geral) por parte de populações específicas, abarcando desde o acesso à conexão 
em si até a capacitação para o uso qualitativo dos serviços possíveis através da rede e a acessibilidade desses serviços 
em diferentes contextos culturais. 
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da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Intitulado “Universalização do 

acesso à Internet no Brasil: o Programa Nacional de Banda Larga (2010-2014) e a meta 

de acesso privado domiciliar”, o trabalho foi significativamente influenciado pela 

pesquisa “Estudo sobre propriedade e concentração de mídia no Brasil”7, da qual o autor 

participou, sob mesma orientação desse artigo, entre 2013 e 2016, como bolsista da UERJ 

e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica (PIBIT). 

 

Internet e políticas públicas de Comunicação 

 Diferentes autores, como Fontes (2014), Moraes (2012), Ramos (2005) e Valente 

(2012), afirmam que a ação estatal teve papel essencial no desenvolvimento dos meios de 

comunicação — telégrafo, telecomunicações, cinema, rádio, televisão —, em diferentes 

países, inclusive o Brasil, ao longo dos séculos XIX e XX. Ao estudar a relação entre 

Comunicação, direitos sociais e políticas públicas no contexto internacional, Ramos 

(2005, p. 246) afirma que a defesa da atuação dos Estados nessa área pode ser relacionada 

diretamente à defesa de um “direito à Comunicação”, entendido como o prolongamento 

dos direitos à liberdade de pensamento, expressão, culto e reunião, direitos civis que se 

estabeleceram no Ocidente a partir das revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII e 

que se materializaram, de forma limitada, nos meios de comunicação de massa, como um 

“direito de ser informado”. 

Uma discussão mais abrangente sobre um direito à Comunicação ganhou força na 

agenda política internacional na segunda metade do século passado. O Relatório 

MacBride (MACBRIDE et. al, 1980), é um exemplo de registro histórico nessa questão. 

O documento, intitulado “Um mundo e muitas vozes”, foi redigido pela Comissão 

Internacional para Estudos dos Problemas da Comunicação, instituída pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 1977. O relatório 

fez 82 recomendações de políticas públicas, entre as quais a promoção da ideia de que a 

Comunicação é um direito fundamental dos cidadãos e grupos sociais, a diminuição dos 

desequilíbrios e desigualdades no campo da informação, a promoção de uma 

Comunicação democrática global que respeitasse as identidades culturais e os direitos 

                                                
7 A pesquisa originou o site Meios no Brasil, banco de dados on-line com informações e análises sobre configurações 
de propriedade dos grupos de mídia e de telecomunicações no país. Pela contribuição na pesquisa, o autor principal 
deste artigo recebeu o 1º lugar, na modalidade inovação tecnológica, do Prêmio de Iniciação à Ciência “Eliete 
Bouskela”, concedido pela UERJ, em julho de 2017, aos melhores trabalhos da instituição no ano anterior. 
Disponível em: <http://www.meiosnobrasil.com.br/>  
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individuais dos cidadãos, e o desenvolvimento de políticas de Comunicação, no âmbito 

dos Estados, relacionadas aos processos nacionais e regionais de desenvolvimento 

(MACBRIDE et. al, 1980; MORAES, 2012). 

Ramos (2005) aponta que a ascensão do neoliberalismo nos anos 1990 acabou por 

distanciar os Estados de uma atuação mais ativa em diversos setores, inclusive a 

Comunicação. No contexto da Internet —  que surge como projeto militar nos EUA nos 

anos 1960 e no início dos anos 1990 passa a ser administrado por entidades civis —, esse 

movimento é visível principalmente na privatização das telecomunicações. No Brasil, o 

Sistema Telebras, formado por empresas públicas que forneciam serviços de telefonia, 

foi privatizado em 1998. Na época, a Telebras dava seus primeiros passos para fornecer 

o serviço Internet para a população, embora ainda de forma muito incipiente. Sua 

privatização marcou uma profunda reorganização do setor, que teve rápido crescimento, 

embora concentrado em poucas multinacionais (LIMA, 2014, p. 17; RAMOS, 2010, p. 

4). 

 Com a crise do neoliberalismo na primeira década deste século, no entanto, 

reapareceu com força, principalmente na sociedade civil, questionamentos sobre a 

ausência da atuação do Estado em políticas para a Comunicação, agora especialmente 

voltadas à Internet, que passa a se consolidar como o mais importante serviço do setor de 

telecomunicações e, como vimos, remodeladora dos meios de comunicação tradicionais. 

 Novamente na agenda política internacional, a defesa do acesso à banda larga se 

destaca em 2003 e 2005, quando foram realizadas as duas etapas da Cúpula Mundial para 

a Sociedade da Informação (WSIS, na sigla em inglês), organizadas pela União 

Internacional de Telecomunicações. No documento final do encontro, líderes globais 

reconheceram a importância das TICs —  com ênfase na Internet —  na construção de 

uma “sociedade da informação centrada nas pessoas, inclusiva e orientada para o 

desenvolvimento” (UIT, 2003, não paginado) [Tradução nossa8]. Em 2010, a Unesco e a 

UIT criaram a Comissão da Banda Larga para o Desenvolvimento Digital (hoje chamada 

de Comissão da Banda Larga para o Desenvolvimento Sustentável), com objetivo, 

justamente, de impulsionar a criação de políticas para acesso à banda larga como uma das 

chaves para acelerar o alcance das metas de desenvolvimento do milênio (BROADBAND 

COMISSION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2017). A constatação do 

                                                
8 No original: “people-centred, inclusive and development-oriented information society”. 
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impacto da Internet no desenvolvimento econômico dos países contribui para reforçar 

essa pauta, com estudos como o de Qiang e Rossoto (2009, p. 45), que concluíram que 

10% de aumento no número de acessos de banda larga proporcionalmente fomentam 

crescimento de 1,38% no Produto Interno Bruto (PIB) de países em desenvolvimento, 

como o Brasil. Segundo os autores, a importância econômica da banda larga pode ser 

entendida em termos de infraestrutura para a sociedade, a exemplo das rodovias, ferrovias 

e acesso à energia elétrica (ibid., p. 35). 

 No Brasil, o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) foi o mais importante 

conjunto de políticas com objetivo de expandir o acesso à rede. Lançado em 2010 pelo 

Governo Federal, previa estímulos ao setor privado para investimento em infraestrutura, 

com renúncias fiscais e linhas de crédito, e a atuação complementar de uma empresa 

pública, a Telebras — que continuou existindo depois da privatização, embora sem atuar 

no mercado (RAMOS, 2010, p. 6). Entretanto, autores (SILVA, G.A., 2016; LEFÉVRE, 

2016; ALIMONTI, 2016) apontam que o programa não cumpriu seus objetivos iniciais 

nem alterou de forma significativa o cenário do acesso à Internet no Brasil quanto à 

superação dos abismos digitais. 

Ao citar planos e estratégias nacionais de banda larga adotados por diferentes 

países na primeira década dos anos 2000, Valente (2012, p. 84-85) identifica duas frentes 

distintas. Uma delas (universalização), presente em experiências europeias e asiáticas, 

busca garantir que, independentemente da condição socioeconômica, todas as pessoas 

possam ter acesso à Internet em determinadas condições de qualidade —  perspectiva que 

se aproxima das políticas de Estado de bem-estar social e de efetivação dos direitos ao 

conjunto da população. A segunda (massificação), presente nos Estados Unidos, Canadá 

e também Brasil, com o PNBL, buscam focar em políticas para grupos específicos da 

população, visando promover o aumento do número de conexões e fornecendo acesso 

básico. 

De forma geral, a universalização caracteriza o princípio de que todos os 

indivíduos têm o direito de usufruir dos serviços ofertados na Internet, que deve ser 

considerada um bem acessível (SILVA, S. P., 2012, p. 42). Lima (2014, p. 20) aponta que 

a ideia de massificação se refere apenas à ampliação do acesso à banda larga, enquanto 

que a universalização delimita a garantia desse direito de acesso, inclusive com a garantia 

do custeio de sua expansão. Em termos regulatórios, no Brasil a Lei Geral de 

Telecomunicações (LGT), que regulamentou o setor após a privatização, adota o conceito 
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de universalização também em sentido próximo ao dos autores. A LGT balizou as 

regulamentações de Internet no país e também a criação do PNBL. 

 

Direito à Comunicação e universalização da banda larga 

 Neste momento, é oportuno buscar entender de que forma a concepção dessas 

ações se conecta a um ideal de “direito à Comunicação”, introduzido por Ramos (2005) 

e delineado também pelo Relatório McBride. O direito à Comunicação, entendido como 

um “prolongamento lógico do progresso constante em direção à liberdade e à 

democracia” (ibid., p. 247), compreende, por exemplo, o acesso à informação a partir dos 

meios de comunicação para todas as pessoas, mas também a garantia da democratização 

dos meios de comunicação em si, possibilitando pluralidade de vozes e de produção de 

narrativas. Para Ramos (2005), o direito à Comunicação no contexto do protagonismo da 

Internet frente a outros meios de comunicação, surge como, talvez, o “mais adequado 

para amparar, nas sociedades da informação e da comunicação, nossas inesgotáveis 

expectativas de avanço crescente da democracia da igualdade em todo o mundo” (ibid., 

p. 247), uma vez que se liga a outras diferentes oportunidades de desenvolvimento, como 

o econômico. 

 Aproximando o debate do conceito de universalização da banda larga, é oportuna 

a afirmação de Sivaldo Pereira da Silva (2012, p. 23), que diz que “a democratização do 

acesso à Internet se firmou como a grande fronteira da comunicação no início deste 

século”. É factível, portanto, afirmar que, no contexto do direito e da democratização da 

Comunicação (o segundo entendido como essencial ao exercício do primeiro), fale-se, 

essencialmente, em universalização da banda larga. Principalmente ao se levar em 

consideração que, diferentemente do conceito de massificação, é na universalização que 

se considera o fornecimento do acesso como igualitário e na perspectiva de uso 

qualitativo, isto é, que possibilite o exercício pleno dos serviços disponíveis pela rede 

(VALENTE, 2012; SILVA, S. P., 2012, LIMA, 2014). 

Embora a definição do acesso à banda larga como direito ainda seja realidade para 

poucos países —  Valente (2012, p. 53) cita Estônia, França, Grécia, Espanha e Finlândia 

como países que realizaram movimentos nesse sentido —, essa acepção é um referencial 

importante para as políticas que têm a rede como objeto, principalmente ao partirem do 

Estado e direcionadas aos cidadãos no sentido de combater os abismos digitais, 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 8 

fortemente conectados, como vimos, a outras formas de desigualdade social, como a de 

cunho econômico. 

 

Considerações finais 

Organizações e ativistas da sociedade civil têm fortemente defendido a relação 

entre universalização da banda larga, direito e democratização da Comunicação. 

Entidades reunidas na campanha “Banda Larga é um Direito Seu!” (2011), por exemplo, 

entregaram ao Governo Federal, ainda em 2012 — portanto, segundo ano de execução do 

PNBL — um documento em que pediam mudanças regulatórias que permitissem a 

universalização, de fato, do serviço. Para as entidades da campanha, a essencialidade da 

banda larga na sociedade torna a prestação desse serviço por regime público uma opção 

mais viável para políticas estruturadas de universalização, garantindo, inclusive, 

mecanismos para combater a concentração da oferta, ao contrário do que foi feito com o 

PNBL. O regime público, estabelecido pela LGT (BRASIL, 1997), é o que prevê, entre 

outras obrigações, metas de universalização às empresas concessionárias dos serviços de 

telecomunicações. Desde a criação da lei, no entanto, somente o serviço de telefonia fixa 

foi enquadrado como em regime público. Os serviços que permitem o oferecimento de 

Internet em banda larga são ofertados em regime privado, a outra modalidade possível 

segundo a LGT e que não possui o mesmo rol de obrigações legais. 

Em 2014, após ampla participação dos diferentes setores da sociedade, foi 

aprovado, no Brasil, o Marco Civil da Internet (MCI). A Lei nº 12.965/2014 estabelece 

os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil (BRASIL, 

2014) e acabou por reacender o debate sobre a essencialidade da banda larga e, 

consequentemente, de sua universalização e da perspectiva do direito à Comunicação. 

Scorsim (2016, p. 51) salienta que o MCI relaciona, de forma clara, o direito de acesso à 

Internet, reconhecido pela lei, e os direitos constitucionais à cidadania, à privacidade e à 

liberdade de expressão, e do direito à informação. Para Lefèvre (2016, p. 172) o MCI 

elevou o serviço de acesso à Internet ao patamar de “serviço de interesse público 

essencial”. 

Segundo o MCI, a finalidade do uso da Internet é a promoção do direito de 

difundir informação, conhecimento e permitir a participação na vida cultural e na 

condução de assuntos públicos, através da adesão a padrões tecnológicos abertos que 

permitem a comunicação, acessibilidade e interoperabilidade entre aplicações e bases de 
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dados (art. 4). A lei reconhece que o acesso à rede é essencial ao exercício da cidadania 

(art. 7). Além disso, também assegura que a garantia do direito à privacidade e à liberdade 

de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à 

Internet (art. 8). 

Ao buscar uma aproximação entre os conceitos de direito à Comunicação e 

universalização da banda larga no Brasil, procuramos salientar o que tanto o MCI quanto 

organizações da sociedade civil e autores apontam: que o acesso qualitativo à Internet, 

entendida como ferramenta cada vez mais essencial ao exercício pleno da cidadania, deve 

ser entendido como, além de um direito, um caminho indispensável para o exercício de 

direitos já consolidados em nossa Constituição Federal.  

É acertado, nesse sentido, resgatar dados da pesquisa mais recente da série TIC 

Domicílios, realizada com dados colhidos entre novembro de 2015 e junho de 2016. A 

penetração do acesso à Internet nos domicílios brasileiros, na média entre áreas urbanas 

e rurais, praticamente estagnou um ano após o PNBL: de 50% em 2014, para 51% entre 

2015 e 2016 (CGI.BR, 2016). A superação dos abismos digitais, portanto, ainda é um 

caminho a ser percorrido pelas políticas públicas brasileiras.  

Importante, ainda, é destacar que a própria Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) vem, desde 2016, ensaiando propostas de mudanças 

regulatórias que tangenciam a questão, embora mais próximas da perspectiva de 

flexibilizar obrigações legais (BRASIL, 2016). Atualmente tramita, no Senado Federal, 

o Projeto de Lei nº 79, de 2016, apresentada pelo deputado federal Daniel Vilela (PMDB-

GO) (SENADO FEDERAL, 2017). O PL altera a LGT para diminuir obrigações legais 

das empresas de telecomunicações, como a de universalizar o serviço. O projeto foi 

criticado por entidades da sociedade civil reunidas na Coalizão Direitos na Rede, que 

afirmaram, entre outros pontos, que o projeto “resultará no fim da universalização dos 

serviços de telecomunicações, pode[ndo] elevar preços e deixar regiões interioranas 

desconectadas” (ARTIGO 19, 2016)9. 

As transformações que a Internet tem proporcionado nos mais diferentes setores 

de nossa sociedade também devem atingir as discussões da Academia, em uma 

perspectiva interdisciplinar, para entender o que significa democratizar a Comunicação 

em suas mais diferentes mídias. Relevante lembrar que o protagonismo que a rede tem 

                                                
9 Cf. COALIZÃO DIREITOS NA REDE. Cinco motivos para rejeitar o “PL das Teles”. 2017. 
Disponível em: <https://direitosnarede.org.br/c/motivos-para-rejeitar-o-pldasteles/> Acesso em 
15/07/2017.  
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adquirido não deveria ser entendido como substituto à importância que os meios de 

comunicação tradicionais ainda têm diante da sociedade — a discussão deveria ser 

complementar. Juntos, esses tópicos e outros fazem parte de uma abrangente temática 

interdisciplinar que busca pensar a relação entre sociedade e tecnologia hoje.  
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