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Editorial
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O ano de 2020 foi desa�ador. 
Contudo, em meio a tantas crises e 
di�culdades, a radiodifusão brasi-
leira sai fortalecida deste ano atípi-
co.

Vivemos um momento em que 
a informação correta pode salvar 
vidas e temos bons motivos para 
comemorar.   

As audiências do rádio e da 
televisão batem verdadeiros recor-
des. Isso porque, diante de um 
contexto pandêmico há muito não 
vivido, as pessoas estão carentes de 
informação con�ável e de qualida-
de.

Trata-se de uma oportunidade 
para fortalecer a nossa importância 
como veículos de comunicação 
social de massa, gratuitos e de 
reconhecida credibilidade.  

Conseguimos que o DTV Play 
se tornasse uma política de Gover-
no. Será mais interatividade e 
conectividade neste futuro promis-
sor que a TV tem. 

Trabalhamos e alcançamos a 
desoneração da folha de pagamen-
tos do nosso setor para 2021. Um 
fôlego para continuarmos desem-
penhando o nosso trabalho e 
preservar empregos.

Nosso projeto para expansão 
da TV digital para os menores e 

mais distantes 
municípios do 
país foi aprovado. 
Isso propicia a 
inclusão e o acesso à 
informação aos brasileiros 
que mais precisam. 

Ao longo da segunda edição da 
Revista Difusão, você vai poder 
conferir essas e muitas outras 
conquistas que obtivemos, mesmo 
em meio a um tempo tão turvo. 

Sim, foi um ano difícil! Mas, sem 
dúvidas, podemos a�rmar que o 
rádio e a TV saíram fortalecidos e, 
mais do que nunca, vistos como 
um serviço de qualidade e de real 
essencialidade para o Brasil.

A crise decorrente da pande-
mia ainda não acabou e, certamen-
te, teremos grandes desa�os para 
2021. Porém, lembro de algo muito 
especial dito por Albert Einstein 
sobre a oportunidade que as 
di�culdades podem nos trazer: “É 
na crise que nascem as invenções, 
os descobrimentos e as grandes 
estratégias. Quem supera a crise, 
supera a si mesmo sem �car supe-
rado”. Vamos superar tudo. Acredi-
te!

Boa leitura.

Márcio Novaes, 
presidente da Abratel

Da crise à esperançaDa crise à esperança
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  Desoneração da Folha

Senado aprova a desoneração 
da folha até 2023

O Plenário do Senado Federal 
aprovou o PL 2541/21, de autoria 
do deputado Efraim Filho 
(DEM/PB) que prorroga o 
programa de desoneração da 
folha de pagamento até 
dezembro de 2023. A matéria, 
relatada pelo sen. Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB/PB), segue 
para a sanção do presidente Jair 
Bolsonaro.

Com o projeto, as empresas 
ficam autorizadas a escolher 
entre contribuir com uma 
alíquota entre 1% e 4,5% sobre o 
faturamento bruto ou com uma 
alíquota de 20% sobre a folha de 
pagamentos. Relatado no 
Senado Federal, o texto abrange 

setores como o da indústria 
têxtil, da construção civil, da 
comunicação, do transporte 
rodoviário, entre outros.

Atuação
Por contemplar o setor de 
comunicação/radiodifusão, o 
tema foi tratado como prioridade 
pela Abratel nas duas Casas do 
Congresso Nacional. Na última 
terça-feira (7), a Associação, 
representada por seu presidente 
Márcio Novaes, e mais 17 
presidentes de entidades 
atingidas pela medida, estiveram 
em audiência com o senador 
Rodrigo Pacheco, presidente do 
Senado Federal, e pediram a 
aprovação da matéria.

O plenário aprovou o projeto de lei que prorroga a política pública 
para os 17 setores que mais empregam no Brasil
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Embora o leilão do 5G ainda não 
esteja concluído, o certame dos 
lotes nacionais da faixa de 3,5 
GHz, realizado nesta quinta 
(4/11), já tem seus vencedores. As 
operadoras Claro, Vivo e Tim 
arremataram, respectivamente, 
os lotes B1 por R$ 338 milhões 
(ágio de 5,18%), B2 por R$ 420 
milhões (ágio de 30,69%) e B3 
por R$ 351 milhões (ágio de 
9,22%). 

O edital previa a oferta de um 
quarto lote, associado à faixa de 
3.540 MHz a 3.620 MHz, mas não 
houve lance. Somados, os lances 
correspondem a R$ 1,1 bilhão. A 
faixa é considerada uma das prin-
cipais do leilão, sendo exclusiva 
para a tecnologia 5G. Todos os 
lotes dessa frequência – nacio-
nais e regionais – foram orçados 
em R$ 30 bilhões pela Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). Do valor total, R$ 29 

bilhões serão revertidos no cum-
primento de obrigações. O ágio 
citado se refere ao valor pago a 
mais pelas empresas em relação 
ao lance mínimo proposto pela 
Anatel para cada lote. As empre-
sas vencedoras ganham o direito 
de explorar a faixa da frequência 
3,5 GHz por 20 anos – prazo 
prorrogável a título oneroso. 
Além disso, assumem diversos 
compromissos para expansão da 
conectividade no Brasil.

Prazos para implementação 
Uma das dúvidas mais 
frequentes a respeito da 
tecnologia 5G é sobre quando 
ela estará efetivamente 
implementada em todo o 
território brasileiro. O edital 
possui metas fixadas ano a ano. 
As primeiras vencem em julho de 
2022, quando todas as capitais 
brasileiras devem ter cobertura 
de 5G. 

Brasil será o primeiro país da América Latina com internet 5G. O 
anúncio foi feito nesta terça (4) pelo ministro das Comunicações, 

Fábio Faria, na abertura do maior leilão de telecomunicações do país

Brasil realiza leilão das 
faixas de frequência 

para o 5G

5G / Migração para K.U
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5G / Migração para K.U

A migração dos sistemas das TVs 
parabólicas da banda C para 
banda Ku motivou a criação de um 
grupo de trabalho na Sociedade 
Brasileira de Engenharia e 
Televisão (SET). O grupo tem a 
coordenação de Wender de Sousa, 
engenheiro da Abratel e de Ana 
Eliza Faria e Silva, da TV Globo . 

O GT irá acelerar as discussões 
sobre a migração. Os trabalhos vão 
envolver a elaboração de guias 
técnicos e o acompanhamento do 
processo dos sinais transmitidos 
da banda C para recepções 
domésticas com nova distribuição 
em banda Ku.

Souza defendeu a migração de 
usuários da banda C para a 

banda Ku como a única solução 
para essa questão envolvendo o 
leilão do 5G e a radiodifusão, 
liberando, assim, a faixa de 3,5 
GHz para o uso da tecnologia. 

Questionado sobre os desafios 
do setor, o especialista da 
Abratel assegurou que a 
radiodifusão brasileira é uma das 
mais evoluídas e inclusivas no 
mundo. “Os desafios são 
grandes, mas a nossa pretensão 
também é grande. Nossa missão 
é manter o setor sempre 
atualizado e visando sempre um 
futuro melhor para o rádio e a 
TV”. A mudança atinge os 
serviçoes profissionais em Banda 
C, que necessitarão de filtos para 
sua preservação.

SET cria grupo de 
trabalho para migração 

das parabólicas
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Não incidência da Condecine sobre o VoD

Congresso confirma que 
Condecine não se aplica ao VoD

A Abratel atuou intensamente pela derrubada do 
veto junto aos líderes partidários

Na última segunda-feira (27), o 
Congresso Nacional derrubou o 
veto presidencial 29/2021 que 
desenquadra os serviços de 
streaming e vídeo sob demanda 
(VoD) da categoria de “outros 
mercados” para a tributação da 
Condecine – a Contribuição para 
o Desenvolvimento da Indústria 
Cinematográfica Nacional.

Na Câmara dos deputados, 435 
parlamentares votaram pela 
rejeição do veto e 6 contra. Já no 
Senado Federal, a votação foi 
unânime com 57 votos a favor da 
derrubada. Conforme a 
legislação atual, todas as 
empresas do segmento precisam 

pagar o Condecine, incluindo TV 
aberta, a cabo e o cinema. Agora, 
o trecho será restaurado à Lei 
14.173, de 2021, fruto da Medida 
Provisória MP 1018/2020.

A Abratel atuou intensamente 
pela derrubada do veto junto aos 
líderes partidários. Em maio 
deste ano, a Associação e 
entidades do audiovisual 
assinaram um documento em 
defesa da isenção de Condecine 
a plataformas de streaming e 
afirmaram que o pagamento da 
contribuição recairia sobre 
distribuidores e produtores. O 
pedido foi acatado pela Câmara 
e Senado.



Não incidência da Condecine sobre o VoD

Em junho, a medida foi vetada 
pelo presidente Jair Bolsonaro, 
com a justificativa de que a 
Agência Nacional do Cinema 
(Ancine) já prevê essa cobrança. 
A Condecine abastece o Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA), 
que fomenta a produção 
nacional de conteúdo 
cinematográfico e televisivo.

Para o presidente da Abratel, 
Márcio Novaes, o veto representa 
uma justa vitória para o setor de 
radiodifusão e o audiovisual 
brasileiro. “Somos um setor 
altamente regulado e tributado. 
A não incidência da Condecine 
irá sanar um passivo milionário e 
a insegurança jurídica que 
prejudicava o setor e o impedia 
de crescer”, avalia Novaes.

Segundo o jornalista e advogado, 
na medida em que o tributo 
incide para cada título, “sua 

cobrança tornaria inviável a 
inclusão de obras em catálogo 
de um enorme número de obras 
audiovisuais”. Novaes lembra 
ainda que o tributo teria como 
contribuinte os distribuidores e 
produtores brasileiros, e não as 
empresas responsáveis pela 
oferta das obras aos assinantes e 
usuários. “Ou seja, a aplicação da 
Condecine prejudicaria o livre 
mercado e criaria um 
desequilíbrio econômico em toda 
a cadeia produtiva”, pontua o 
presidente da entidade.
O Planalto havia vetado nove 
dispositivos da MP 1018, mas 
apenas este foi restabelecido 
pelos parlamentares. Entre os 
trechos que permanecem 
vetados estão o fim da redução 
da Condecine para empresas de 
micro e pequeno porte e a 
criação de alíquota diferenciada 
para obras cinematográficas de 
custo inferior a R$ 20 mil.
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Aumento do conteúdo jornalístico para RTVs na Amazônia Legal
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MCom publica portarias 
que fortalecem o setor 

de radiodifusão
O Ministério das Comunicações 
(MCom), divulgou, nesta quarta-
-feira (5), as portarias nº 
2524/2021, que lança o Programa 
Digitaliza Brasil, e a nº 2523/2021, 
que estabelece medidas para 
garantir a recepção de rádio FM 
em telefones celulares.

O Programa Digitaliza Brasil tem 
como compromisso a conclusão 
do processo de digitalização dos 
sinais da televisão analógica ter-
restre até 31 de dezembro de 
2023. A portaria utiliza o saldo 
remanescente de R$ 844 milhões 
dos recursos da EAD (Seja Digi-
tal), aprovado em novembro de 
2020, por decisão do conselho 

diretor da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).

As famílias de baixa renda 
cadastradas nos programas 
sociais do Governo Federal 
poderão solicitar os kits de sinal 
digital para fazer a conversão 
gratuitamente. A política pública 
prevê, também, a ampliação do 
acesso ao serviço de televisão 
digital terrestre nas localidades 
onde ainda não houve o 
desligamento dos sinais 
analógicos de televisão, 
possibilitando a transmissão 
digital em alta definição (HDTV) 
e em definição padrão (SDTV), 
com recursos de interatividade.



Aumento do conteúdo jornalístico para RTVs na Amazônia Legal

Atualmente, 1378 municípios e 
mais de 130 milhões de 
brasileiros recebem, em casa, 
exclusivamente o sinal digital de 
TV aberta. “A primeira fase da 
digitalização focou nas regiões 
metropolitanas. Agora a segunda 
fase avança para o interior do 
país. A meta agora é encerrar as 
transmissões analógicas”, 
afirmou o secretário de 
Radiodifusão, Maximiliano 
Martinhão.

Ainda há no país 4.191 municípios 
que não concluíram a migração 
para o sinal digital. Em particular, 
há 1.638 pequenos, onde vivem 
mais de 23 milhões de pessoas, 
que serão atendidas pelo 
programa, por meio do saldo 
remanescente.

“A portaria atende um pleito que 
a Abratel vem discutindo há anos 
com o MCom, a Anatel e os 
demais setores envolvidos. O 
programa Digitaliza Brasil 
acelera o processo de 
digitalização da TV e assegura o 
direito de acesso à informação, 
cultura e entretenimento a 
milhões de lares brasileiros”, 
afirmou Márcio Novaes, 
presidente da Abratel.

De acordo com a publicação, as 
prefeituras que demonstrarem 
interesse na adesão do programa 
poderão receber equipamentos 
de conversão, desde que o 
município tenha apenas acesso 
ao sinal analógico, sem qualquer 
sinal de TV digital terrestre.

Chip FM em celulares

Na portaria nº 2523/2021, o 
Ministério das Comunicações 
estabeleceu medidas para 
garantir que a recepção de rádio 
FM esteja habilitada em telefones 
celulares produzidos e 
comercializados no Brasil.

Segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee), em 2019, 
83% dos modelos de aparelhos 
celulares produzidos no país já 
possuíam receptor de Rádio FM 
integrado.

Com a nova regulamentação, 
estes equipamentos terão esta 
funcionalidade habilitada e o 
brasileiro vai acessar informação 
e conteúdo de qualidade, de 
forma rápida e gratuita, na palma 
da mão.
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Seminário Comunicação e
Novas Tecnologias reúne

público recorde no STJ

Créditos: Thiago Santos

Bolsonaro sanciona MP que 
amplia conteúdo jornalístico 

para Amazônia Legal
Depois de uma atuação marcante 
da Abratel junto ao Congresso 
Nacional e ao Poder Executivo, o 
presidente Jair Bolsonaro 
sancionou, nesta terça-feira (15), 
a Lei proveniente da Medida 
Provisória (MP) 1018/2020, que 
autoriza as retransmissoras de 
rádio e TV a aumentarem o 
conteúdo jornalístico na 
Amazônia Legal e em regiões de 
fronteira de desenvolvimento.

Com esta medida, as emissoras 
pertencentes às concessionárias 
de televisão terão a possibilidade 
de inserir três horas de 
programação diária de conteúdo 
jornalístico e noticioso, além de 
15% de programação local já 
autorizada para a região da 
Amazônia Legal.

A sanção ocorreu em evento 
simbólico no Palácio do Planalto 

e contou com a presença do 
ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, que ressaltou a 
presença da Abratel e a 
importância da medida provisória 
para as emissoras brasileiras. 
“Essa MP significa a possibilidade 
de mais conteúdo nas fronteiras e 
maior flexibilidade na gestão local 
das emissoras”, enfatizou Faria.

O presidente da Abratel também 
celebrou a sanção da norma. 
“Embora tenha tido veto parcial, a 
sanção da MP 1018/2020 se 
traduz numa grande conquista 
para os radiodifusores brasileiros. 
A Lei irá possibilitar que a 
informação profissional e o 
conteúdo de qualidade possam 
chegar a locais distantes que 
contam com uma cobertura local 
deficiente de comunicação, como 
é o caso da Amazônia Legal”, 
afirmou Márcio Novaes.
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“Hoje é um dia histórico para a radiodifusão, porque nós con-
seguimos atender o rádio e a TV nas duas portarias. Um pleito 
antigo que foi comandado por diversas pessoas que estão na 
mesa e que foram citadas pelo secretário Maximiliano Marti-
nhão. Hoje é um dia de vitória e democratização! Transmitir 
informação de qualidade e profissional, séria e competente, 
que gera empregos no Brasil e tem compromisso diário com 
a verdade é um trabalho sério”, celebrou Novaes.

“Nós temos uma demonstração 
muito grande, na pasta do minis-
tro Faria, que estamos no cami-
nho certo e que temos a devida 
importância e reconhecimento 
como radiodifusão, que há quase 
100 anos do rádio e mais de 70 
anos da TV, presta um excelente e 
essencial serviço a toda popula-

ção brasileira”, acrescentou o 
presidente da Abratel.
O anúncio das políticas públicas 
faz parte das atividades da 
Semana Nacional das Comunica-
ções, organizado pelo Ministério 
das Comunicações. A íntegra das 
portarias será publicada amanhã 
(5) no Diário Oficial da União.

Digitaliza Brasil

Ministro das Comunicações 
anuncia políticas públicas 

para a radiodifusão

O plenário aprovou o projeto de lei que prorroga a política pública para 
os 17 setores que mais empregam no Brasil

Ao lado do presidente da Abratel, 
Márcio Novaes, o ministro das 
Comunicações Fábio Faria divul-
gou, nesta terça-feira (4), a 
edição de duas portarias que 
beneficiam o rádio e a TV.

Faria e a equipe do Ministério 
anunciaram o programa “Digitali-
za Brasil”, que permitirá o proces-

so de migração da TV analógica 
para digital em 1638 municípios 
brasileiros, onde vivem mais de 
23 milhões de pessoas.

Na ocasião, também foi anuncia-
da a obrigatoriedade da ativação 
do chip em celulares produzidos 
e comercializados no Brasil, para 
a recepção do rádio FM.



”

Aconteceu  |  Serviço de RTR
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Senado aprova Projeto 
de Lei do Mandante

O plenário aprovou o projeto de lei que prorroga a 
política pública para os 17 setores que mais 

empregam no Brasil

O Plenário do Senado aprovou, 
na última terça-feira (24), o Pro-
jeto de Lei (PL) 2336/21, que 
atribui exclusivamente ao clube 
mandante das partidas de fute-
bol os chamados direitos de 
arena, referentes à transmissão 
ou reprodução de jogos.

A matéria havia sido objeto da 
Medida Provisória 984/20, que 
acabou perdendo a vigência 
sem ter sido votada. Posterior-
mente, o próprio Executivo 
propôs o PL ao Congresso Na-
cional, em regime de urgência. 
Na Câmara dos deputados, a 
matéria foi aprovada no substi-
tutivo do relator deputado fede-

ral Julio Cesar Ribeiro (Republi-
canos/DF). No Senado, os parla-
mentares aprovaram o Projeto de 
Lei sem alterações, com a relato-
ria do senador Romário (PL/RJ). 
Agora, o texto segue para a 
sanção da Presidência da Repú-
blica.

O PL altera a Lei Pelé (Lei 
9615/98), que hoje prevê a divi-
são dos direitos de imagem entre 
o dono da casa (o mandante) e o 
adversário (o visitante). Com a 
nova lei, a emissora de TV ou 
rádio interessada em transmitir a 
partida precisará negociar 
apenas com um time, e não mais 
com os dois.

Lei do Mandante



Lei do Mandante
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Além disso, o próprio clube 
poderá transmitir o evento, 
abrindo uma nova possibilidade 
de fonte de receita. Se não 
houver definição do mando de 
jogo, a captação, a fixação, a 
emissão, a transmissão, a 
retransmissão ou a reprodução 
de imagens dependerá da 
concordância dos dois clubes.

Novas regras

O direito de arena é a 
prerrogativa exclusiva de 
negociar, de autorizar ou de 
proibir a captação, a fixação, a 
emissão, a transmissão, a 
retransmissão ou a reprodução 
de imagens do evento esportivo, 
seja qual for o meio ou processo. 
De acordo com o projeto 
aprovado pelo Senado, esse 
direito de negociação caberá ao 
time mandante. Quando não 
houver definição do mando de 
jogo, a transmissão dependerá 
da anuência dos times 
participantes.

Contudo, essa regra não se 
aplica a contratos que tenham 

por objeto direitos de transmis-
são celebrados antes da vigên-
cia da alteração legislativa. O 
projeto mantém intacta a reda-
ção atual de um dispositivo que 
atribui o direito de arena a todas 
as entidades participantes da 
partida, com exceção do futebol. 
Assim, a lei passa a ter uma 
regra para o futebol (art. 42-A) e 
outra regra para as demais mo-
dalidades (art. 42).

Pela Lei Pelé, empresas detento-
ras de concessão, permissão ou 
autorização para exploração de 
serviço de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, bem como 
de televisão por assinatura, 
estão impedidas de patrocinar 
ou veicular a própria marca e a 
de seus canais e dos títulos de 
seus programas nos uniformes 
de competições das entidades 
desportivas.

O PL aprovado acrescenta essa 
proibição de patrocínio ou vei-
culação nos demais meios de 
comunicação que se localizem 
nas instalações dos espaços 
esportivos.



Abratel no Conselho Superior de Cinema

Hiran Silveira é reconduzido 
para o Conselho Superior 

do Cinema

Crédito: Republicanos
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O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, designou nesta quar-
ta-feira (22) os membros para 
compor o Conselho Superior do 
Cinema (CSC) nos próximos dois 
anos.

A nova composição do Conselho 
conta com grandes nomes do 
setor audiovisual e do cinema 
nacional. A Abratel é 
representada por Hiran Silveira 

como membro titular da 
indústria cinematográfica e 
videofonográfica nacional.

Diretor de Governança e 
Proteção de Dados da Record 
TV, Hiran tem mais de uma 
década de experiência em 
televisão. Ao todo foram 20 
novelas, quatro minisséries e 
dois seriados sob sua direção de 
teledramaturgia.



Abratel no Conselho Superior de Cinema

Confira a lista dos nomeados:

Revista DIFUSÃO  17

REPRESENTANTES DA 
INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
E VIDEOFONOGRÁFICA 
NACIONAL

DANIELA BUSOLI, titular; e
PAULO ROGÉRIO CURSINO, 
suplente;
MÔNICA PIMENTEL, titular; e
MAURO CESAR VENTURA ALVES, 
suplente;
MÁRCIO ALCARO FRACCAROLI, 
titular; e
CESAR PEREIRA DA SILVA, 
suplente;
MARCOS ROCHA MAGALHÃES 
BARROS, titular; e
RICARDO DIFINI LEITE, suplente; e
HIRAN SILVEIRA, titular e

CRISTIANO REIS LOBATO 
FLORES, suplente.

REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE

ROBERTO DRAGO PELOSI JUCÁ, 
titular; e
PEDRO AUGUSTO CORREA 
GUIMARÃES, suplente;
RAFAEL LAZARINI DOS SANTOS, 
titular; e
THIAGO WANDERLEY DE 
FREITAS, suplente; e
MARCOS ALBERTO SANT’ANNA 
BITELLI, titular; e
ANA PAULA MARTINS BIALER, 
suplente.

Sobre o Conselho
O Conselho Superior do Cinema 
é presidido pelo Secretário 
Especial da Cultura, Mário Frias. 
Entre as suas competências 
estão a formulação da política 
nacional do cinema, a aprovação 

de diretrizes gerais para o 
desenvolvimento da indústria 
audiovisual, e o estímulo à 
presença do conteúdo brasileiro 
nos diversos segmentos de 
mercado.



Abratel no Conselho da ANPD

Indicado da Abratel 
e do setor Comunicação é 

escolhido para o Conselho da ANPD
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A Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados 
(ANPD) publicou no 
Diário Oficial desta ter-
ça-feira (10), a lista com 
os componentes do 
Conselho Nacional de 
Proteção de Dados Pes-
soais (CNPD).

O advogado Vitor Morais 
de Andrade, indicado da 
Abratel e do setor de 
Comunicação, ocupará 
uma das vagas no CNPD. 
O mandato é de dois 
anos, sendo permitida 
uma recondução.

“Estou muito feliz de ter 
sido um dos escolhidos 
para integrar o Conselho 
Nacional de Proteção de 
Dados, na vaga destina-
da a representantes do 
setor empresarial e com 
apoio preponderante 
das entidades do setor 
da Comunicação Social. 
Será uma honra contri-
buir com os debates 

para implementação de 
uma Política Nacional de 
proteção de Dados ao 
lado dos principais espe-
cialistas no tema do 
país”, declarou Morais.

O CNPD é um órgão 
consultivo, integrante da 
estrutura da ANPD. Sua 
composição está previs-
ta no art. 15 do Decreto 
10.474/2020 e será pre-
sidido pelo secretário-
-executivo da Casa Civil, 
Jônathas Assunção Sal-
vador Nery de Castro.

Perfil
Morais possui gradua-
ção, mestrado e Douto-
rado pela PUC/SP, onde 
é professor da Gradua-
ção nas disciplinas Direi-
to e Tecnologia e Direito 
das Relações de Consu-
mo e Coordenador do 
Curso de Extensão em 
Direito Empresarial na 
Economia Digital da 
PUC-SP. É líder do Grupo 

de Pesquisa CNPQ – 
Direito Empresarial na 
Economia Digital. Foi 
Coordenador da Gradu-
ação em Direito da 
PUC-SP. Tem curso de 
extensão em economia 
pela FGV/SP e Negocia-
ção pela Harvard Law 
School. Foi Coordenador 
Geral do Departamento 
Nacional de Proteção e 
Defesa do Consumidor, 
da Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério 
da Justiça (DPDC/MJ). 
Foi Presidente da Asso-
ciação Brasileira das 
Relações Empresa Clien-
te – ABRAREC e 
membro do Conselho de 
Administração da Asso-
ciação Brasileira de 
Marketing Direto – 
ABEMD. É membro do 
Conselho de Ética do 
Conselho Nacional de 
Autorregulamentação 
Publicitária – CONAR.
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A Câmara dos Deputa-
dos aprovou, na última 
terça-feira (31), a Pro-
posta de Emenda à 
Constituição (PEC) 17/19, 
que torna a proteção de 
dados pessoais, inclusive 
nos meios digitais, um 
direito fundamental e 
remete privativamente à 
União a função de legis-
lar sobre o tema.

A PEC, relatada pelo 
deputado Orlando Silva 
(PCdoB/SP), foi aprova-
da em dois turnos e 
retornará ao Senado 
Federal devido às mu-
danças feitas. Em pri-
meiro turno, foram 439 
votos contra 1 na vota-

ção em segundo turno, 
foram 436 votos a 4.

Segundo a proposta, 
também caberá à União 
organizar e fiscalizar a 
proteção e o tratamento 
de dados pessoais, nos 
termos da lei, dando 
segurança jurídica aos 
cidadãos, ao Estado e 
aos mercados.

A iniciativa irá contribuir 
para fortalecer a lei de 
proteção dos dados pes-
soais e coloca o Brasil na 
fronteira dessa legisla-
ção. Atualmente, o país 
já conta com a Lei Geral 
de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) e 

possui, como órgão 
fiscalizador, a Autorida-
de Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD).

A Abratel vem atuando 
na defesa da aprovação 
da PEC 17/2019. Em julho 
de 2020, a Associação e 
mais 13 organizações do 
setor de comunicações 
assinaram um manifesto 
com posicionamento 
favorável à aprovação da 
proposta. A PEC assegu-
ra um grau de segurança 
jurídica compatível com 
as exigências econômi-
cas e sociais vivenciadas 
pelo novo paradigma 
tecnológico e das socie-
dades modernas.

Câmara aprova PEC que inclui a 
proteção de dados pessoais 

na Constituição

PEC dos Dados Pessoais
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 PEC dos Dados Pessoais

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira (20) a Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 17/2019, 
que torna a proteção de 
dados pessoais, inclusive 
nos meios digitais, um 
direito fundamental pre-
visto na Constituição 
Federal. O texto segue 
agora para promulgação 
em sessão do Congresso 
Nacional.

De autoria do senador 
Eduardo Gomes (MDB-
-TO) e relatada pela sena-
dora Simone Tebet 
(MDB-MS), a PEC foi 
aprovada no Senado, em 
julho de 2019. Em segui-
da, foi enviada à Câmara 
dos Deputados, que 
aprovou o texto, com mu-
danças, no último dia 31 
de agosto. Por causa 
dessas alterações, apro-

vadas na forma de um 
substitutivo (texto alter-
nativo) do deputado 
Orlando Silva (PCdoB-
-SP), a matéria voltou 
para nova análise dos 
senadores. Aprovada de 
forma unânime, a PEC 
recebeu 64 votos no 
primeiro turno e 76 no 
segundo (o mínimo exigi-
do é de 49).

Segundo a texto aprova-
do, caberá à União orga-
nizar e fiscalizar a prote-
ção e o tratamento de 
dados pessoais, nos 
termos da lei, dando 
segurança jurídica aos 
cidadãos, ao Estado e 
aos mercados.

A iniciativa irá contribuir 
para fortalecer a lei de 
proteção dos dados pes-
soais e coloca o Brasil na 

fronteira dessa legisla-
ção. Atualmente, o país já 
conta com a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pes-
soais (LGPD) e possui, 
como órgão fiscalizador, 
a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados 
(ANPD).

A Abratel vem atuando 
na defesa da aprovação 
da PEC 17/2019. Em julho 
de 2020, a Associação e 
mais 13 organizações do 
setor de comunicações 
assinaram um manifesto 
com posicionamento 
favorável à aprovação da 
proposta. A PEC assegu-
ra um grau de segurança 
jurídica compatível com 
as exigências econômi-
cas e sociais vivenciadas 
pelo novo cenário tecno-
lógico e das sociedades 
modernas.

Proteção de dados pessoais 
será um direito fundamental
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O presidente Jair Bolsonaro 
assinou, nesta quinta-feira (23), o 
decreto 10804/2021, que permite 
o parcelamento mensal do valor 
das outorgas de radiodifusão 
devido pelas empresas. A norma 
cumpre um dispositivo que está 
previsto na lei 14027/2020, que 
permitiu a distribuição de 
prêmios na TV aberta e em rádio 
por meio de sorteios.

A medida abrange tanto as novas 
outorgas de rádio e TV, quanto 
débitos em aberto ao tempo da 
publicação do decreto, débitos 
daqueles que haviam pedido 
desistência da outorga, débitos 
decorrentes da adaptação de 
execução do serviço de 
radiodifusão ou de alteração de 
características técnicas.

Segundo dados do Ministério das 
Comunicações, a inadimplência 

desses valores soma um total de 
aproximadamente R$ 224 
milhões. Com a facilitação na 
regularização desses débitos e 
na tramitação de novos 
processos de outorga, é 
esperada uma arrecadação entre 
R$ 355 milhões e R$ 800 
milhões.

Para o presidente da Abratel, 
Márcio Novaes, o parcelamento 
de outorgas é mais um avanço 
do Ministério das Comunicações 
para desburocratizar o setor. “Os 
radiodifusores só têm a agrade-
cer a sensibilidade do Ministério 
em relação às demandas do 
setor de radiodifusão. A medida 
irá refletir em um melhor serviço 
prestado para toda a população 
e ampliará o alcance do rádio e 
da TV em todo o país com a cria-
ção de novas emissoras”, decla-
rou Novaes.

A medida desburocratiza o setor e garante a 
sustentabilidade das rádios e TVs

Parcelamento de outorgas

Decreto permite parcelamento 
de outorgas de radiodifusão
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MCOM moderniza 
regras para o setor de

rádio e TV
o Ministério das Comunicações (MCom) publicou, nesta 
quarta-feira (6), a Portaria no. 3.801/21 que estabeleceu 

diretrizes para casos de mudança de local de instalação de 
estações transmissoras de televisão e rádio.

Modernização de regras do setor
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Modernização de regras do setor
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Cumprindo um plano de 
atualização e moderniza-
ção das normas para o 
setor de radiodifusão, o 
Ministério das Comunica-
ções (MCom) publicou, 
nesta quarta-feira (6), a 
Portaria no. 3.801/21 que 
estabeleceu diretrizes 
para casos de mudança 
de local de instalação de 
estações transmissoras 
de televisão e rádio.

Entre outros pontos, vale 
destacar que as estações 
transmissoras poderão 
ser instaladas em municí-
pios limítrofes (que 
fazem fronteira) ao do 
município de outorga. 
Entretanto, para isso, a 
nova instalação deverá 
garantir a cobertura do 
município de outorga de 
acordo com os requisitos 
mínimos estabelecidos 
na regulamentação téc-
nica da Anatel.

A entidade solicitante 
deverá encaminhar ao 
MCom, estudo que indi-
que a necessidade técni-
ca ou econômica da ins-

talação proposta. A 
necessidade econômica 
poderá ser declarada 
pela entidade. A necessi-
dade técnica será aplica-
da quando ocorrer a me-
lhoria da cobertura do 
município de outorga. Já 
para as estações outor-
gadas em municípios 
pertencentes a Região 
Metropolitana ou RIDE, é 
permitida a instalação 
em qualquer município 
dentro das referidas 
localidades.

Aumento de cobertura
Caso a nova instalação 
aumente a cobertura em 
áreas urbanas de outros 
municípios, a entidade 
deverá pagar a diferença 
de outorga proporcional 
a este aumento. A regra 
para cálculo dessa 
diferença vai considerar 
a cobertura atual e a 
futura, usando como 
referência as 
informações de censo do 
IBGE. Uma questão que 
merece atenção é, que 
em casos de promoção 
de classe, está mantida a 

cobrança de diferença de 
outorga correspondente 
a alteração de grupo de 
enquadramento.

Sobre o processo de 
análise
Previamente à análise de 
viabilidade técnica pela 
Anatel, o Ministério 
informará à entidade 
solicitante o valor 
correspondente à 
diferença de outorga, 
que deverá manifestar 
seu interesse na 
continuidade da análise. 
O pagamento devido por 
esta diferença deverá ser 
realizado antes da 
efetivação da alteração 
por parte da Anatel.

Transição
O texto também 
estabelece uma regra de 
transição no art. 6º, 
ratificando que as 
alterações criadas pelo 
art. 1º da Portaria MC nº 
26/1996, abrangem os 
pedidos administrativos 
analisados a partir da 
entrada em vigor da 
Portaria nº 3.801/ 2021.



Multiprogramação e regras para adaptação outorgas
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Governo estende 
multiprogramação e 

flexibiliza regras para 
adaptação das outorgas

O Governo Federal, por 
meio do Decreto 
10.664/21, publicado 
hoje (1º) no Diário Oficial 
da União, flexibilizou as 
regras para adaptação 
das outorgas de radiodi-
fusão sonora em ondas 
médias e estendeu o 
recurso de multiprogra-
mação para as emissoras 
de televisão digital.

Entre as principais alte-
rações estão a retirada 
do prazo para que as 
emissoras de rádio AM 
que tiverem interesse 
em adaptar as suas 
outorgas para passarem 
a operar em FM possam 
apresentar requerimento 
ao Ministério das Comu-
nicações (MCom).

A publicação estabelece, 
ainda, que a execução 
do serviço de radiodifu-
são sonora em ondas 
médias (OM) de caráter 
local somente será per-
mitida até 31 de dezem-
bro de 2023, quando o 
MCom realizará o reen-
quadramento das outor-
gas remanescentes de 
caráter local para cará-
ter regional.

O Decreto 10.664/21 
também prorroga, até 4 
de abril de 2022, a utili-
zação da multiprogra-
mação pelas emissoras 
de televisão digital 
comerciais e educativas 
para oferecer conteúdo 
específico destinado às 
atividades de educação, 

ciência, tecnologia, ino-
vações, cidadania e 
saúde. O uso do recurso 
deverá ser feito por meio 
de parcerias das emisso-
ras com a União, Esta-
dos, Distrito Federal ou 
Municípios, que poderão 
transmitir até quatro 
canais de programação 
de forma simultânea.

Desde que foi editado, 
em abril de 2020, por 
meio do Decreto 
10.312/2020, a multipro-
gramação proporcionou 
ao telespectador uma 
variedade maior de 
canais, beneficiando 
uma população que, 
devido à pandemia de 
Covid-19, passou a ficar 
mais tempo em casa, tra-



� Revista DIFUSÃO  25

trabalhando de forma 
remota e frequentando 
aulas virtuais. Após soli-
citado, o recurso poderá 
ser usado pelas emisso-
ras depois da celebração 
de um convênio. Ao fim 
do prazo estabelecido, 
os convênios para a mul-
tiprogramação serão 
rescindidos.

“A reabertura do prazo 
para a migração das 
rádios AM para FM faz 
parte de um projeto 
amplo do Ministério das 
Comunicações em dar 
atenção a esse meio que 
ocupa um lugar impor-
tante na sociedade bra-
sileira. A rádio é uma 
fonte de informação e 
entretenimento para 

78% da população e, 
com essa medida, nós 
vamos possibilitar maior 
qualidade de som e 
variedade de conteúdo 
aos ouvintes. Já a pror-
rogação da multiprogra-
mação permite a conti-
nuação da divulgação de 
informações de saúde, 
educação, segurança 
pública e ciência e tec-
nologia, iniciada ano 
passado. A medida pos-
sibilita que nossas crian-
ças continuem a receber 
as aulas por meio da 
televisão, presente em 
mais de 98% dos lares 
brasileiros”, afirma o 
secretário de radiodifu-
são do MCom, Maximilia-
no Martinhão.

Para o diretor-geral da 
Abratel, Samir Nobre, as 
inovações do decreto 
trazem maior segurança 
para as emissoras que 
pretendem migrar o ser-
viço para a FM, “bem 
como para as emissoras 
que pretendem continu-
ar utilizando o recurso 
da multiprogramação 
em suas transmissões”, 
avalia. “Essas ações do 
Governo Federal lidera-
das pelo Ministro das 
Comunicações, Fábio 
Faria, demonstram a 
importância do rádio e 
da TV para toda a popu-
lação brasileira, princi-
palmente diante da crise 
gerada pela Covid-19”, 
acrescenta Nobre.

Multiprogramação e regras para adaptação outorgas

“Essas ações do Governo 
Federal lideradas pelo 
Ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, demonstram a 
importância do rádio e da 
TV para toda a população 
brasileira, principalmente 
diante da crise gerada pela 
Covid-19”, acrescenta 
Nobre.



Lote residual para migração da AM para FM

Migração AM/FM: emissoras 
listadas têm nova oportunidade 

para pagamento de boleto 
vencido
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Márcio Novaes 

O Ministério das Comunicações 
(MCom) publicou, nesta 
sexta-feira (5), a Portaria Nº 
1.898/SEI-MCom, de 26 de janeiro 
de 2021, que dispõe sobre o lote 
residual para migração das rádios 
AM para FM.

O lote residual se refere às 
entidades que deixaram de 
efetuar o pagamento do boleto 
relativo à adaptação da outorga, 
correspondente à diferença entre 
os preços mínimos de outorga 
estipulados pelo MCom para os 
serviços de radiodifusão sonora 

em frequência modulada e os 
serviços de radiodifusão sonora 
em ondas médias.

As emissoras listadas na portaria 
poderão requerer a nova instru-
ção do processo de adaptação 
de outorga para o processo de 
migração. O requerimento deverá 
ser realizado por meio de sistema 
eletrônico disponibilizado pelo 
MCom e estar acompanhado da 
documentação listada abaixo. O 
prazo de solicitação é de 60 dias, 
contado da data de publicação 
da referida norma.



Lote residual para migração da AM para FM
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MCom autoriza migração de 
rádios de AM para FM

O Ministério das Comuni-
cações (MCom) conce-
deu autorização para que 
onze emissoras das cida-
des do Ceará, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Per-
nambuco, Santa Catarina 
e São Paulo migrem do 
AM para o FM. As outor-
gas foram publicadas no 
último dia 15 de julho, 
quinta-feira, no Diário 
Oficial da União.

A migração faz parte de 
um pleito defendido pela 
Abratel. Segundo a 
Pasta, as emissoras terão 
aumento significativo da 
qualidade da transmis-
são, com menos ruídos.

Com a migração, as 
rádios abrem espaço 
para ampliação da audi-
ência, principalmente 
porque alguns aparelhos, 

como celulares e tablets, 
não sintonizam AM. Fora 
isso, as rádios FM têm 
custos menores, em par-
ticular com o consumo 
de energia elétrica de 
equipamentos, o que 
gera economia na manu-
tenção das estações. A 
população, por sua vez, é 
beneficiada com mais 
acesso à informação.

“Queremos garantir que 
as emissoras possam 
continuar a prestação 
dos serviços no FM, o 
que amplia a diversidade 
de conteúdo, aumenta a 
competição e melhora o 
serviço para o cidadão”, 
afirma Maximiliano Marti-
nhão, secretário de 
Radiodifusão do MCom.

Dados do MCom apon-
tam que há mais de 1,6 

mil pedidos de migração 
AM-FM válidos. Já foram 
incluídos mais de 1,2 mil 
canais no PBFM, o Plano 
Básico de Distribuições 
de Canais de Radiodifu-
são Sonora em Frequên-
cia Modulada. Do total, 
mais de 850 já realizaram 
a migração. A meta é 
concluir o processo até 
2022.

Viabilidade da migração
Para mudar de AM para a 
FM, as emissoras devem 
fazer requerimento ao 
MCom. Em seguida, a 
Anatel realiza estudo de 
viabilidade e verifica a 
habilitação jurídica. Cum-
pridos todos os requisi-
tos, as emissoras rece-
bem notificação e devem 
realizar pagamento para 
adaptação da outorga.
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Radiodifusores terão vantagens e descontos negociados com o ECAD

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, designou nesta quar-
ta-feira (22) os membros para 
compor o Conselho Superior do 
Cinema (CSC) nos próximos dois 
anos.

A nova composição do Conselho 
conta com grandes nomes do 
setor audiovisual e do cinema 
nacional. A Abratel é 
representada por Hiran Silveira 

como membro titular da 
indústria cinematográfica e 
videofonográfica nacional.

Diretor de Governança e 
Proteção de Dados da Record 
TV, Hiran tem mais de uma 
década de experiência em 
televisão. Ao todo foram 20 
novelas, quatro minisséries e 
dois seriados sob sua direção de 
teledramaturgia.

Especial  |  70 anos da TV

Convênio Ecad: Mais um benefício 
para as rádios brasileiras

A Abratel permanece trabalhando para que estes e novos benefícios estejam disponíveis 
para as emissoras associadas. Acompanhe mais ações em nosso site e redes sociais.

A Abratel e o Ecad, sensí-
veis às dificuldades 
enfrentadas pelo setor de 
rádio devido à pandemia 
da Covid-19, realizaram, 
ao longo de 2020, uma 
série de ações para 
garantir a sustentabilida-
de das emissoras brasilei-
ras.

Entre as ações concreti-
zadas, estão o não-rea-
juste das mensalidades 
no período da pandemia, 
a concessão de um des-
conto extraordinário para 
as rádios filiadas à Abra-

tel no período de maio a 
agosto de 2020 e a revi-
são da tabela de cobran-
ça para as rádios jornalís-
ticas.

Para 2021, está em vigor, 
a partir deste mês de 
março, um benefício 
específico para as rádios 
inadimplentes. No caso 
das rádios inadimplentes 
AM, os descontos podem 
chegar a até 50% do valor 
atualizado (para paga-
mento à vista) e com con-
dições especiais de par-
celamento. Já as emisso-

ras com conteúdo jorna-
lístico, o percentual de 
cobrança foi reduzido de 
25% para 10% da tabela 
das rádios comerciais. 
Para as rádios jornalísti-
cas adimplentes, o boleto 
da mensalidade de março 
foi emitido com o novo 
valor.

Outro importante benefí-
cio foi a aprovação do 
plano de regularização de 
débitos, com a concessão 
de descontos diferencia-
dos válidos a partir deste 
mês. São eles:

Convênio ECAD



Após negociações com o Escri-
tório Central de Arrecadação e 
Distribuição (Ecad), as rádios 
associadas à Abratel terão um 
desconto extra de 5% – adicional 
ao desconto de 25% – para os 
meses de maio, junho e julho.

Outro importante benefício é que 
as rádios não terão reajustes nas 
mensalidades até janeiro de 
2022.  Devido às consequências 
causadas pela pandemia do 

Covid-19, o Ecad foi sensível ao 
pleito das emissoras para a recu-
peração do setor ao longo de 
2021.

A Abratel permanece trabalhan-
do para que novos benefícios 
sejam disponibilizados para as 
associadas. Acompanhe mais 
ações em nosso site e redes 
sociais. Em caso de dúvidas, 
entre em contato pelo e-mail 
apoio@abratel.org.br.
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Atuação: Ecad prorroga
desconto para rádios

Convênio ECAD



Crédito: Memória Globo
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Flexibilização / Dispensa do “A Voz do Brasil”

Publicado calendário 
de flexibilização da 

A Voz do Brasil
Foi publicada nesta quarta-feira 
(7), no Diário Oficial da União, a 
Portaria nº 2.350/2021, que esta-
belece o calendário de flexibiliza-
ção ou dispensa do horário de 
retransmissão do programa “A 
Voz do Brasil”.

De acordo com a publicação, nas 
datas comemorativas de aniver-
sário de municípios brasileiros, as 
emissoras que desejarem transmi-
tir ações e informações sobre o 
evento estarão dispensadas de 
retransmitir o programa.

Já as rádios que desejarem trans-
mitir jogos da seleção brasileira 

de futebol, campeonatos estadu-
ais, nacionais, sul-americanos ou 
internacionais, ficam autorizadas 
a ter o horário de retransmissão 
da “A Voz do Brasil” flexibilizado 
para além dos horários original-
mente previstos. Para a transmis-
são de jogos com início marcado 
entre 19h e 20h30, o programa 
poderá ser retransmitido, sem 
cortes, com início até às 23h do 
mesmo dia. Já para as partidas 
com início marcado para depois 
das 20h30, o noticiário radiofôni-
co poderá passar, sem cortes, 
antes do jogo, nos horários origi-
nalmente previstos, ou com início 
até às 23h30 do mesmo dia.
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Flexibilização / Dispensa do “A Voz do Brasil”

A retransmissão pode ser 
dispensada caso o jogo vá para a 
prorrogação, resulte em decisão 
por cobrança de pênaltis ou caso 
ocorra alguma situação de força 
maior durante a partida que 
impeça seu término até os 
horários limites fixados para início 

da retransmissão. Salvo nas 
hipóteses de dispensa dos 
eventos estabelecidos no 
calendário abaixo, as emissoras 
não poderão deixar de 
retransmitir “A Voz do Brasil” sem 
autorização do Ministério das 
Comunicações.

A Portaria destaca, ainda, que as rádios ficam obrigadas a 
retransmitir, diariamente, às 19h do fuso horário local, exceto aos 
sábados, domingos e feriados, uma chamada alertando sobre o 
horário alternativo de retransmissão do programa.
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Flexibilização / Dispensa do “A Voz do Brasil”
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Foi publicada nesta quarta-feira 
(17), Portaria 4.039/2021 que per-
mite a suspensão da transmissão 
do programa A Voz do Brasil para 
emissoras que irão transmitir os 
jogos do campeonato Brasileiro 
de futebol, no dia de hoje.

Serão disputadas três partidas da 
reta decisiva da competição. O 
primeiro jogo se inicia às 19h, no 
confronto entre Santos (SP) 
contra o time da Chapecoense, de 
Santa Catarina. A seguir, tem o 
clássico paulista entre os grandes 
do Estado de São Paulo que se 

encontram em posições opostas 
na tabela. Já o São Paulo enfren-
tará o Palmeiras na Barra Funda 
no Estádio Allianz Parque, às 
20h30. A última disputa do dia, 
entre Flamengo e Corinthians, é 
as 21h30 e acontecerá no Estádio 
Jornalista Mário Filho, também 
conhecido como Maracanã.

Vale lembrar que a dispensa de 
veiculação do programa é apenas 
para as emissoras que realizarão a 
transmissão das referidas parti-
das.

Ministério das Comunicações dispensa 
transmissão do programa da Voz do Brasil
A medida atinge emissoras que irão transmitir jogos do campeonato 
brasileiro de futebol



Opinião
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O Ministério das Comuni-
cações (MCom) divulgou, 
nesta terça-feira (13), a 
portaria Nº 2.347/2021, 
que autoriza a antecipa-
ção do aumento da 
potência e área de cober-
tura das rádios FM.

A mudança, que até 
então só era possível a 
cada dois anos, agora 
poderá ser solicitada 
junto ao MCom, a qual-
quer momento, desde 
que seja com o objetivo 
de ofertar mais conteúdo 
à população local. 

O pedido deverá ser 
acompanhado de justifi-
cativa quanto às vanta-
gens e necessidade das 

alterações pretendidas. 
Também será necessário 
o pagamento de uma taxa 
adicional para liberação 
da nova outorga.

“A portaria atende uma 
demanda antiga dos radio-
difusores e garante maior 
alcance para as emissoras. 
O rádio, que está próximo 
do seu centenário, é um dos 
meios mais acessíveis para 
se ter informação, cultura e 
entretenimento. Todas as 
medidas para ampliar sua 
eficiência, impactam positi-
vamente a vida da popula-
ção brasileira”, afirma 
Márcio Novaes, presidente 
da Abratel.

Outra mudança importan-
te é a possibilidade de 

“saltar de classe”. Antes, o 
aumento de potência era 
gradual, com a nova por-
taria, uma entidade 
poderá alterar o status e 
aumentar de potência, 
desde que autorizada 
pelo MCom e efetuando 
os pagamentos referentes 
às novas outorgas. Atual-
mente, as emissoras são 
divididas nas seguintes 
escalas, do menor nível 
para o maior: C, B2, B1, 
A4, A3, A2, A1, E3, E2 e E1. 
Antes da portaria, na 
melhor das hipóteses, a 
emissora levava entre 7 e 
8 anos para atingir a 
escala E1, nível máximo 
do sistema de radiodifu-
são.

Rádios poderão antecipar aumento
de potência e área de cobertura

Aumento de potência e cobertura para rádios



 Fim da interferência no 2º adjacente de FM
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A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel), publicou, nesta 
quarta-feira (16), o Ato nº 
4.174, que elimina a pro-
teção da interferência 
relacionada aos canais 
de 2º adjacente (±400 
kHz) dos requisitos téc-
nicos para FM. A medida 
atende a um pleito do 
setor de radiodifusão e 
do Grupo de Trabalho da 
migração AM/FM, do 
qual a Abratel faz parte. 
O uso do 2º adjacente em 
FM tem ampliado a cana-

lização entre 88.1 FM e 
107.9 FM para acomodar 
mais rádios vindas da 
faixa AM. Isso tem impac-
tado no processo de 
migração AM/FM em 
mercados de médio e 
grande portes, benefi-
ciando mais capitais 
estaduais.

“Antes da publicação do 
Ato, o radiodifusor preci-
sava levar em considera-
ção os canais em 2º adja-
cente para inclusão de 
novas estações, princi-

palmente nas capitais. 
Isso representava uma 
limitação para as emisso-
ras. Com a eliminação da 
interferência, a Anatel irá 
facilitar o planejamento e 
a expansão de novos 
canais de FM”, explica o 
engenheiro da Abratel, 
Wender Souza.

O Ato entra em vigor no 
dia 1º de julho de 2021 e 
sua íntegra estará dispo-
nível no portal da Anatel: 
https://www.gov.br/a-
natel/pt-br/.

Anatel elimina interferência 
de canal 2º adjacente de FM



Regularização de estações de TV e Rádio
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Decreto amplia para 
dezembro de 2022 a 

regularização das 
estações de TV e 

Rádio
o Decreto nº 10.775/2021 

regulamenta as alterações 
promovidas pela Lei nº 14.173/21 no 

setor de radiodifusão e promove 
medidas de desburocratização.



O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, publ-
cou, nesta terça-feira 
(24), o Decreto nº 
10.775/2021, que regula-
menta as alterações pro-
movidas pela Lei nº 
14.173/21 no setor de 
radiodifusão e promove 
medidas de desburocra-
tização.

Com o novo Decreto, as 
entidades terão até 31 
de dezembro de 2022 
para  obter a autoriza-
ção de uso de radiofre-
quência e solicitar o 
licenciamento da esta-
ção junto à Agência Na-
cional de Telecomunica-
ções (Anatel). O prazo 
inicial terminaria em 1º 
de setembro de 2021.

De acordo como a publi-
cação, a medida é válida 
na hipótese de as emis-
soras não terem a autori-
zação ou ela estar com a 
validade expirada, e, 
também, para solicitar o 
licenciamento de suas 
estações, caso elas não 
estejam licenciadas.

O texto trata também de 
outros ajustes, como a 
possibilidade de inser-
ções locais destinadas ao 
serviço jornalístico e 
noticioso por estações 
retransmissoras (RTVs) 
localizadas na Amazônia 
Legal e em regiões de 
fronteira de desenvolvi-
mento. Com a medida, as 
emissoras pertencentes 
às concessionárias de 
televisão terão a possibi-
lidade de inserir três 
horas de programação, 
além de 15% já autoriza-
do para a região da Ama-
zônia Legal.

Ainda com base na Lei nº 
14.173/21, o Decreto 
dispõe sobre a possibili-
dade de a entidade insta-
lar uma estação trans-
missora em município 
limítrofe àquele em que a 
outorga foi concedida. 
Desta maneira, a antena 
que distribui o sinal de 
frequência amplificará o 
sinal e irá torná-lo 
melhor, por meio do 
aproveitamento da 
abrangência geográfica.

A publicação também 
promove melhorias com 
o objetivo de desburo-
cratizar os processos de 
transferência e renova-
ção de outorgas de servi-
ços de radiodifusão.

Para Márcio Novaes, pre-
sidente da Abratel, o 
Decreto irá garantir 
maior agilidade e segu-
rança para as emissoras. 
“A desburocratização e 
modernização do setor 
têm sido uma marca do 
ministro das Comunica-
ções e de sua competen-
te equipe, com destaque 
para a Secretaria de 
Radiodifusão. Sem dúvi-
das, as mudanças irão 
refletir em um melhor 
serviço prestado para 
toda a população. Esta 
tem sido uma pauta 
constante da Abratel”, 
declarou.

O Decreto passa a vigo-
rar no dia 1º de setembro. 
Acesse aqui o texto na 
íntegra.
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Anatel define parâmetros para 
habilitação do chip FM em celulares
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Fonte: Leandro Moraes/UOL

Chips FM em celulares

Nesta segunda-feira (6), 
a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel) publicou o Ato de 
Certificação de Produtos 
10.003/2021. O docu-
mento estabelece regras 
para garantir a recepção 
de rádio FM nos celula-
res fabricados e comer-
cializados no Brasil. 
Como se sabe, a ação é 
um pedido antigo da 
Abratel e do setor de 
radiodifusão. Com isso, o 
telefone celular que pos-
suir a capacidade de 
recepção de sinais de 
FM deverá provar que a 
funcionalidade está 
habilitada no aparelho. 
Para o Ministro das Co-
municações, Fabio Faria, 
esta ação é voltada, 
principalmente, para 

quem vive em zonas 
mais remotas, pois per-
mite que o brasileiro 
possa ouvir uma emisso-
ra sem necessidade de 
se conectar à internet e 
nem gastar sua franquia 
de dados, permitindo às 
pessoas um maior 
acesso à informação. 
“Assegurar a recepção 
de FM nos smartphones 
alinha o Brasil com 
iniciativas já realizadas 
por outros países, prote-
ge o direito do consumi-
dor e cumpre o dever 
constitucional de direito 
à informação para a 
população brasileira”, 
conclui ele.

O diretor Geral da Abra-
tel, Samir Nobre, come-
morou a publicação. “Às 

vésperas do centenário 
do rádio, os brasileiros 
avançam na valorização 
deste importante veícu-
lo. Com a ativação do 
chip FM nos celulares 
damos um passo em 
direção ao rádio do 
futuro: inovador, cada 
vez mais móvel, tecnoló-
gico e essencial”, cele-
brou Nobre.

A Portaria MCom 
2.523/2021 é válida para 
os novos modelos. O Ato 
10.003/2021 define 
também requisitos míni-
mos de qualidade, segu-
rança, interoperabilidade 
e proteção do espectro 
radioelétrico, aplicados 
aos dispositivos que vão 
funcionar nas redes 
móveis de 5G.

Em mais um passo para fortalecer o rádio, Ato da 
Anatel, estabelece medidas para garantir a 

recepção do sinal



�
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GT da Câmara aprova remuneração 
do conteúdo jornalístico

O Grupo de Trabalho 
(GT) da Câmara dos De-
putados que trata do 
aperfeiçoamento da 
legislação brasileira 
sobre internet aprovou, 
na última terça-feira (7), 
o relatório que dispõe 
sobre o PL 2630/20 e 
apensados.

Um dos pontos mais 
importantes e defendi-
dos pela Abratel, a 
remuneração do conteú-
do jornalístico, foi confir-
mado pelo colegiado. O 
diretor-geral da Abratel, 
Samir Nobre, destacou a 
importância da referida 
aprovação.  “É inegável 
que as plataformas de 
tecnologia atuam como 
empresas de comunica-

ção, já que que distri-
buem conteúdo e são 
remunerados mediante 
publicidade. Utilizam-se 
indevidamente o conte-
údo jornalístico e de 
entretenimento produzi-
do por veículos de 
comunicação. Torna-se 
claro, neste sentido, que 
a assimetria regulatória 
prejudica a competitivi-
dade entre os veículos 
de comunicação através 
de uma concorrência 
considerada desleal”, 
afirmou Nobre. O relator 
da matéria, deputado 
Orlando Silva, defende 
que a remuneração é 
necessária para se valo-
rizar o jornalismo profis-
sional e combater a 
desinformação. “Consi-

dero que aquilo que é 
produzido de modo pro-
fissional por empresas 
de comunicação deveria 
ser remunerado. Até 
porque os buscadores 
ganham dinheiro utili-
zando esses conteúdos”, 
afirmou Silva.

O texto do GT será anali-
sado pelo Plenário, pos-
sivelmente, no início do 
próximo ano. Entretanto, 
vale dizer que existe um 
esforço do relator e da 
presidente do GT, depu-
tada Bruna Furlan, para 
que a matéria seja apre-
ciada ainda este ano, na 
próxima semana. Silva 
apresentou um requeri-
mento de urgência, 
ainda apreciado.

Remuneração do conteúdo jornalístico

Relator do Projeto de Lei Brasileira de Liberdade, 
Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecido 

como “PL das fake News”, defendeu a remuneração como 
forma de valorizar o jornalismo profissional
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Márcio Novaes recebe o Prêmio 
Marechal Rondon de 

Comunicações
O presidente da Abratel, Márcio Novaes, recebeu nesta 
terça-feira (14), a maior honraria no âmbito federal da 
área da Comunicação. O Prêmio Marechal Rondon de 
Comunicações foi entregue pelo presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e pelo Ministro das Comunicações, Fábio 

Faria, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

Prêmio Marechal Rondon de Comunicações



Casa Nova
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Prêmio Marechal Rondon de Comunicações

O presidente da Abratel, Márcio 
Novaes, recebeu nesta terça-feira 
(14), a maior honraria no âmbito 
federal da área da Comunicação. 
O Prêmio Marechal Rondon de 
Comunicações foi entregue pelo 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e pelo Ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, em 
cerimônia realizada no Palácio 
do Planalto.

O Ministério das Comunicações 
(MCom) criou o prêmio para 
homenagear autoridades, perso-
nalidades, instituições ou entida-
des, campanhas, programas ou 
movimentos de cunho social, 
civis ou militares, nacionais ou 
estrangeiros, que se hajam distin-
guido de forma notável ou rele-
vante no campo das políticas de 
telecomunicações e de radiodifu-
são, de serviços postais ou de 
comunicação social.

Márcio Novaes foi reconhecido 
como personalidade que 
defende e trabalha pela 
sustentabilidade e pelo futuro da 

radiodifusão brasileira. No setor 
há mais de 15 anos, o jornalista e 
advogado atuou em grandes 
pautas e conquistas para o rádio 
e a TV. “Não é uma homenagem a 
uma pessoa, mas a um trabalho 
executado por muitas mãos. Um 
trabalho apaixonado e cuidadoso 
que cada radiodifusor e 
profissional da comunicação tem 
em levar conteúdo de qualidade 
e credibilidade, de forma 
gratuita, à nossa população”, 
declarou Novaes.

Marechal Rondon
Mato-grossense do distrito de 
Mimoso, em Santo Antônio de 
Leverger, Marechal Rondon é 
uma das personalidades mais 
homenageadas no Brasil. Seu 
nome está em cidades, rodovias, 
ruas, escolas, aeroportos e 
prédios públicos. O próprio 
estado de Rondônia recebeu este 
nome em sua homenagem. No 
dia do seu aniversário, 5 de maio, 
também é celebrado o Dia 
Nacional das Telecomunicações.
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Abratel recebe honraria 
da AGU

Indicada pelo Advogado Geral da União, ministro Bruno 
Bianco, a Abratel recebeu nesta quinta-feira hoje (25) a 
Ordem do Mérito da Advocacia-Geral da União (AGU). A 
solenidade ocorreu no clube Naval de Brasília e contou 

com a presença de diversas autoridades.

Prêmio da AGU
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Prêmio da AGU

Indicada pelo Advogado Geral da 
União, ministro Bruno Bianco, a 
Abratel recebeu nesta 
quinta-feira hoje (25) a Ordem 
do Mérito da Advocacia-Geral da 
União (AGU). A solenidade 
ocorreu no clube Naval de 
Brasília e contou com a presença 
de diversas autoridades.

Criada em 2015, a condecoração 
é conferida a pessoas naturais, 
órgãos e entidades da 
administração pública, 
instituições e organizações 
militares, brasileiras ou 
estrangeiras, que tenham 
prestado notáveis serviços à 
Advocacia-Geral da União, em 
âmbito nacional ou internacional.

Estiveram presentes na 
solenidade autoridades como os 
ministros da Defesa, Walter 
Souza Braga Netto, e da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson 
Torres; o presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro Humberto Martins, e a 

presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, o senador 
Eduardo Girão, a deputada Bia 
kicis entre outras.

Memória
A Abratel foi reconhecida por 
contribuir com o trabalho da 
AGU. Um exemplo desta atuação 
se deu em setembro de 2019, 
quando o órgão aprovou parecer 
sobre a não incidência do Fundo 
de Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust) no 
serviço de radiodifusão. A 
associação atuou de forma 
constante pela decisão. “A 
decisão veio ao encontro de uma 
demanda antiga do setor. Existia 
uma interpretação equivocada 
de alguns órgãos sobre o 
recolhimento do Fust pela 
radiodifusão. Com esta questão 
esclarecida, emissoras de rádio e 
televisão receberam a devida 
segurança jurídica em relação ao 
tema”, ressaltou Márcio Novaes à 
época.
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