
Vamos pressionar os Senadores e Senadoras da CCT? Segue texto para ser enviado ao membros 

titulares e suplentes da CCT do Senado e da lista de e-mails dos membros da comissão. É só você 

copiar e colar e mandar em nome da sua rádio. Vamos engrossar a campanha pelo aumento da 

potência das RadCom e das faixa de frequência FM.

APROVEM O PLS 513  VOTEM A FAVOR DAS #RADCOM

Excelentíssima Senadora, Excelentíssimo Senador, titulares e suplentes da Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado 

Nós, radiodifusores comunitários operando em conformidade com a Lei 9.612/98 s solicitamos que 

Vossas Excelências tenham Voto favorável à APROVAÇÃO na íntegra do Projeto de Lei do Senado

(PLS) nº 513, de 2017, de autoria do Senador Hélio José.

O referido PLS é uma atualização necessária para a comunicação comunitária do Brasil em virtude 

das mudanças tecnológicas e demográficas que o país passou nos últimos 20 anos.

O aumento da potência para as RadCom facilita a vida das populações dispersas no grande território

nacional, principalmente em áreas onde os pequenos aglomerados urbanos ainda hoje são carentes 

de sinal de internet.. Nessas áreas o serviço das RadCom de baixo custo operacional e tecnológico 

se faz de grande importância auxiliando essas comunidades como uma ferramenta utilidade pública 

valiosíssima.

Por outro lado temos, em sentido contrário, os grande aglomerados urbanos que concentram uma 

grande quantidade de RadCom funcionando na mesma faixa de frequência de FM. O uso de uma 

mesma faixa ocasiona  a interferência de uma rádio situada numa comunidade com o sinal da rádio 

vizinha. Para que este problema técnico seja solucionado, o caminho mais rápido, fácil e viável 

economicamente é o aumento de faixas de frequência.

Portanto, para fazermos uma atualização tecnológica e demográfica que facilitem a vida das rádios 

comunitárias para que possamos continuar colaborando com a pluralidade da informação de 

qualidade na construção de uma sociedade mais justa e solidária é que pedimos a V.Ex.as/os  que 

votem pela APROVAÇÃO NA INTEGRA O PLS 513 remetendo o mesmo para votação em 

plenário.

Nos da Radio XXXXXXXX contamos com vossa apoio

Obrigado
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