
  

   

 

 

Marcos Pontes destaca importância da expansão 

da banda larga para o desenvolvimento do Brasil. 

 

 

João Moura, presidente-executivo da TelComp, ao lado do novo ministro de Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. 

 

No dia 2/1, o astronauta Marcos Pontes assumiu o MCTIC. Em seu 

discurso, o novo ministro deixou claro a importância que dará para as 

áreas de pesquisa, ciência e tecnologia. Aproximar a educação básica, a 



 

pesquisa científica, a inovação e o mercado, são fatores essenciais para 

atrair investimentos necessários para o desenvolvimento do País. 

Destacou a importância de jovens pesquisadores e cientistas para 

fomentar a inovação e o empreendedorismo em áreas importantes como o 

agronegócio, segurança, transporte, entre outros. 

 

Sobre telecomunicações, Pontes apontou a necessidade da expansão da 

banda larga para atingir as áreas remotas do Brasil, o que contribuirá para 

o progresso e bem estar da população. A revisão do Decreto de Política 

de Telecomunicações, a proposta do Decreto de IoT, o PGMU e o PLC 79 

estão entre as prioridades no início dos trabalhos. 

 

Marcos Pontes destacou que os projetos do MCTIC serão pautados por 

rigoroso planejamento, definição de metas e avaliação contínua de 

resultados. 

 

A nova equipe anunciada terá o ex-deputado Júlio Semeghini, na 

Secretaria Executiva. Semeghini conhece o setor e foi presidente da 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 

Câmara, em 2004. O coronel da reserva do Exército e ex-presidente da 

Anatel, Elifas Gurgel, é o novo secretário de radiodifusão. 

 

Vitor Elísio é o novo secretário de telecomunicações. Servidor de carreira 

da Agência, liderou a Superintendência de Outorgas e Recursos à 

Prestação da Anatel, e possui amplo conhecimento do setor de telecom. 

 

Além de especialistas a equipe conta ainda, com vários técnicos 

provenientes das forças armadas em cargos diversos no Ministério.  



 

 

Marcos Pontes, ministro do MCTIC ao centro. Vitor Elísio à esquerda, novo 

secretário de telecomunicações, ao lado dele, Júlio Semeghini, atual secretário 

executivo do Ministério.  

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

O Painel TelComp é uma compilação de informações obtidas em diversas fontes consideradas confiáveis 

e, sempre que possível, referenciadas no texto. A TelComp não assume responsabilidade pela acurácia 

das informações contidas nas matérias publicadas.  

 

 

 

TelComp - Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 

Competitivas  

Av. Iraí, 438 - cj 44 a 47 | Moema | São Paulo | SP | CEP 04082-001 | Tel +55 (11) 5533-8399 

 

Nosso endereço de e-mail é: 

painel@telcomp.org.br 

 

Você recebe este e-mail por ter relacionamento com a TelComp.  
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