
	

TelComp	apoia	a	Reforma	da	Previdência
A	previdência	social	tem	peso	importante	na	rápida	e	perigosa	deterioração
das	contas	públicas	do	Brasil,	que	coloca	em	risco	a	solvência	do	Estado	e
as	perspectivas	da	economia.	Aprovar	reformas	que	revertam	essa	situação
é	condição	essencial	para	outras	reformas	igualmente	necessárias.

Os	investimentos	no	Brasil	têm	sido	baixos,	por	muitos	anos,	o	que	afasta
qualquer	possibilidade	de	crescimento	econômico	significativo.	A	carga
tributária	é	talvez	a	maior	barreira	enfrentada	pelo	setor	privado	para
investir.	Em	algum	momento	será	necessário	quebrar	esse	círculo	vicioso,
reduzindo	a	carga	tributária	para	permitir	investimentos	e	o	crescimento	da
economia.

Para	as	telecomunicações	o	tema	é	vital.	A	carga	tributária	no	setor	é	hoje



um	sério	impeditivo	para	o	desenvolvimento	digital	do	país.	Novos
serviços,	viabilizados	por	tecnologias	como	IoT,	entre	outras,	não
florescerão	no	país	com	a	carga	de	tributos	atual.

O	uso	de	fundos	setoriais	para	financiar	investimentos,	os	leilões	de
frequências	com	objetivos	de	desenvolvimento,	e	não	somente	de
arrecadação,	além	da	redução	da	carga	tributária	corrente,	são	medidas
importantes	e	que	precisam	ser	colocadas	em	prática	agora	para	viabilizar
investimentos,	permitir	o	crescimento	econômico	e	o	desenvolvimento
digital	do	Brasil.

	
Anatel	e	BNDES	tratam	do	Fust

O	conselheiro	Aníbal	Diniz,	da	Anatel,	apresentou	ao	presidente	do
BNDES,	Joaquim	Levy,	o	anteprojeto	de	lei	que	está	sendo	elaborado	pela
Agência	para	alterar	a	legislação	do	FUST.	A	mudança	que	a	Anatel	está
propondo	vem	alinhada	com	as	discussões	do	Plano	Estrutural	de	Redes	de
Telecomunicações	-	PERT,	já	submetido	a	consulta	e	que	aguarda	agora	a
votação	definitiva	pelo	conselho	da	Agência.

Em	reunião	com	associadas	da	TelComp,	Ricardo	Rivera,	do	BNDES,



explicou	a	alternativa	de	usar	o	FUST	para	viabilizar	empréstimos
reembolsáveis	e	assim	evitar	impactos	nas	contas	públicas	e	ao	mesmo
tempo	financiar	investimentos.	Uma	boa	ideia	que	precisa	ser	retomada.

5G:	TelComp	na	Comissão	de	Ciência	e	Tecnologia	da
Câmara	
O	Deputado	 Federal	 Félix	Mendonça	 Júnior,	 presidente	 da	 Comissão	 de
Ciência	 e	 Tecnologia,	 Comunicação	 e	 Informática	 da	 Câmara	 dos
Deputados,	 convidou	 a	 TelComp	 para	 tratar	 do	 tema	 5G	 na	 próxima
reunião	da	Comissão	no	dia	15	de	maio.	Tomás	Fuchs,	vice-presidente	do
Conselho	 da	 TelComp	 e	 CEO	 da	 DATORA,	 abordará	 aspectos
tecnológicos	 e	 também	 questões	 estratégicas	 e	 de	 políticas	 públicas
fundamentais	para	o	desenvolvimento	digital	do	Brasil	com	a	chegada	do
5G.

Ministro	Marcos	 Pontes	 fala	 da	 importância	 do	 PLC	 79/16
para	expansão	da	banda	larga

O	Ministro	 da	 Ciência,	 Tecnologia,	 Inovações	 e	 Comunicações,	 Marcos
Pontes	 afirmou	 em	 entrevista	 que	 o	 PLC	 79/2016	 dará	 maior	 segurança
jurídica	às	empresas	e	que	é	o	instrumento	que	possibilitará	por	meio	dos
bens	reversíveis,	investimentos	para	a	interligação	do	país,	levando	banda
larga	aos	lugares	mais	remotos	e	melhorando	a	nossa	comunicação.

Confira	a	fala	do	Ministro.

https://www.youtube.com/watch?v=WPVZIFJHYrA


Publicada	Declaração	de	Direitos	de	Liberdade	Econômica
O	Governo	Federal	publicou	a	Medida	Provisória	881/2019,	que	 trata	da
Declaração	 de	 Direitos	 de	 Liberdade	 Econômica	 e	 prevê	 importantes
medidas	 para	minimizar	 a	 burocracia	 em	diversos	 setores	 da	 economia	 e
proporcionar	um	ambiente	mais	competitivo	e	com	menos	intervenção.

A	MP	 traz	 em	seu	 texto	um	capítulo	 específico	 sobre	 análise	de	 impacto
regulatório,	muito	 importante	 para	 o	 setor	 de	 telecomunicações,	 pois	 é	 o
instrumento	que	norteia	a	elaboração	de	regulamentos,	analisando	custos	e
riscos,	bem	como	as	vantagens	de	se	alterar	normas.	É	uma	maneira	de	se
garantir	a	melhor	atuação	dos	órgãos	reguladores.

Confira	na	íntegra	o	texto	da	MP	881/2019.	

Mais	consolidações	entre	operadoras	competitivas:
Hughes	e	Yahsat	juntam	forças	para	competir	na	banda	larga
no	Brasil

Anunciada	 na	 segunda-feira,	 6	 de	 maio,	 a	 joint-venture	 entre	 Hughes	 e
Yahsat,	 que	 aumentarão	 sua	 capacidade	 de	 competição	 no	 mercado	 de
banda	 larga.	A	 ideia	é	aumentar	o	volume	de	negócios	nos	segmentos	de
clientes	 residenciais,	 corporativos,	 backhaul	 para	 outras	 operadoras	 e	 hot
spots	Wi-Fi	comunitários.	

Confira	mais	detalhes	na	matéria	do	Teletime.
	

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm
http://teletime.com.br/06/05/2019/com-yahsat-hughes-espera-ser-player-relevante-em-banda-larga-no-brasil/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=TELETIME+News+-+07%2F05%2F2019+00%3A26


Nova	Lei	Geral	de	Proteção	de	Dados	Pessoais	em	análise

Em	artigo	que	aborda	a	Lei	Geral	de	Proteção	de	Dados	Pessoais,	Rafael
Pistono,	membro	 do	Conselho	Consultivo	 da	TelComp	 e	 do	 conselho	 da
Angola	 Cables	 -	 associada	 da	 TelComp,	 e	 Raphael	 Dutra,	 analisam	 os
fundamentos	 e	 efeitos	 da	 nova	 legislação	 para	 a	 economia,	 além	 de
tratarem	 do	 compartilhamento	 de	 dados	 pelas	 instituições	 financeiras,	 o
Open	Banking,	que	teve	seus	requisitos	divulgados	pelo	Banco	Central	no
fim	de	abril.

Esse	 assunto	 é	 de	 suma	 importância	 para	 as	 operadoras	 de
telecomunicações	 e	 será	 objeto	 de	 evento	 especial	 que	 está	 sendo
organizado	pela	TelComp.

Confira	a	íntegra	do	artigo.

Workshop	de	Infraestrutura	–	a	corrida	pelo	5G	no	mundo

https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&UserActiveTemplate=mobile&UserActiveTemplate=site&infoid=50654&sid=15


A	Federação	das	Indústrias	do	Estado	de	São	Paulo	(FIESP)	promove,	no
próximo	 dia	 16	 de	maio,	workshop	 que	 abordará	 o	 tema	 infraestrutura	 e
tecnologia	 5G.	 Entre	 os	 assuntos	 que	 serão	 tratados	 estão:	 como	 os
fabricantes	 e	 operadoras	 estão	 se	 preparando,	 as	 tratativas	 de
regulamentação	 e	 padronização	 e	 os	 leilões	 de	 espectro	 em	 andamento.
Além	disso,	 serão	 abordados	 temas	 ligados	 à	 infraestrutura	 e	 prioridades
necessárias	para	flexibilizar	a	chegada	dessa	tecnologia	ao	país.

Clique	aqui	e	veja	como	participar.

	

	
CenturyLink	expande	data	center	no	Rio	de	Janeiro

O	 data	 center	 da	 CenturyLink,	 associada	 TelComp,	 no	 Rio	 de	 Janeiro,
passa	a	contar	agora	com	um	total	de	300	racks,	capacidade	de	1,5	MW	de
carga	de	TI	e	500	TRS	de	 refrigeração.	A	CenturyLink	opera	outros	dois
data	 centers	 no	 país	 (São	 Paulo	 e	 Curitiba),	 totalizando	 18	 na	 América
Latina	e	360	no	mundo.

https://www.fiesp.com.br/agenda/workshop-de-infraestrutura-telecomunicacoes-a-corrida-pelo-5g-no-mundo/


Anatel	dá	anuência	prévia	para	a	MOB	Telecom
compartilhar	frequências

A	Anatel	 publicou	 acórdão	 em	 que	 concede	 anuência	 prévia	 para	 que	 a
MOB	Telecom	solicite	junto	a	provedora	Atua	Net,	o	compartilhamento	de
frequências	 de	 1,8	 GHz	 e	 2,5	 GHz,	 que	 serão	 utilizadas	 para	 prestar	 o
serviço	de	banda	larga.	A	prestação	do	serviço	se	dará	em	20	municípios	do
Rio	Grande	do	Sul,	além	de	Maravilha	(SC).	

Em	todas	as	cidades	de	São	Paulo	-	VoLTE	da	TIM

A	 TIM,	 associada	 da	 TelComp,	 divulgou	 que	 o	 recurso	 de	 voz	 em	 alta
definição	 sobre	 a	 rede	 4G	 (VoLTE)	 também	 está	 disponível	 em	 todas	 as
cidades	de	São	Paulo.	O	VoLTE	permite	um	estabelecimento	de	chamada
quatro	 vezes	 mais	 rápido	 que	 as	 ligações	 comuns,	 com	 o	 benefício	 de
economia	de	bateria.

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.


