
5G avança nos EUA

O presidente da FCC dos Estados Unidos anunciou o plano 5G Fast Plan para acelerar a implantação da tecnologia no
país. O plano tem 3 eixos: liberar mais espectro, modernizar a regulamentação e atualizar políticas públicas para facilitar
a implantação de novas redes sem fio e de fibra óptica. Uma das preocupações é aumentar a oferta de conectividade de
alta velocidade nas áreas rurais. A FCC coopera com a CITEL buscando assegurar harmonização de decisões sobre o
espectro para o 5G nas américas. 

130MHz de espectro em leilão na Argentina

Serão ofertadas frequências nas faixas de 700MHz e na 1.7-2.1GHz, além de licenças regionais para operadoras
competitivas na faixa de 1.8-1.9GHz. Os leilões acontecerão ainda em 2019.



Estratégia  Brasileira para o 5G

O MCTIC lançou consulta pública para tomada de subsídios para a finalização da estratégia brasileira de redes 5G. A
consulta tem o objetivo de refinar as análises já realizadas sobre os desafios para a implantação da tecnologia 5G no
país. São 5 eixos temáticos: radiofrequência, outorgas e licenciamento, pesquisa, desenvolvimento e inovação,
aplicações e segurança. O prazo para contribuições encerra em 31 de julho de 2019.

TIM avança com 5G no Brasil e na Itália 

Em parceria com a Huawei, a TIM Brasil fez testes com o 5G em rede comercial em Florianópolis/SC. Na Itália anunciou
a estratégia de 5G para Roma, Turim, Nápoles e na sequência em Milão, Bolonha, Florença, ente outras. 

Em muitos municípios da Itália a TIM lançará também redes FWA (fixo-móvel) como alternativa ao acesso em fibra
óptica. Não foram divulgados planos para FWA no Brasil.



 

Reserve a data e acompanhe a programação aqui e em nossas redes sociais.
 

PLC 79 avançará antes do recesso? 

A expectativa de aprovação do PLC 79 na CCT antes do recesso está em risco depois da requisição do senador Jean
Paul Prates para mais debates sobre a matéria. Se aceito, mais atrasos pela frente.

Sancionada a Lei das Agências Reguladoras

A Lei nº 13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, organização, processo decisório e controle social das Agências
Reguladoras foi sancionada, com vetos, pelo Presidente da República e publicada no dia 26 de junho.

Entre as inovações estão as ouvidorias independentes, o controle externo pelo Congresso e Tribunal de Contas, a
realização de Consulta Pública e Audiência Pública e de Análises de Impacto Regulatório. 

Foram vetados: o artigo que instituía lista tríplice para seleção de integrantes das agências; a proibição de recondução
dos atuais diretores; e a determinação aos indicados para direção das agências de observar quarentena de 12 meses
sem vínculo com empresas.



NLT (Next Level Telecom) é a nova associada da TelComp
A operadora de telecomunicações entrou no mercado brasileiro há pouco mais de três meses com foco em M2M e IoT.
Com previsão de investimento total em torno de R$ 50 milhões, nos primeiros cinco anos de operação, seu objetivo é
contribuir com a transformação digital, promovendo ações de inovação que resultem em mais desenvolvimento do
mercado brasileiro de M2M e IoT. Ainda visa contribuir para aumentar a produtividade das empresas.

EAÍ também chega para ser associada TelComp

A EAí Telefonia Inteligente tem atuação no estado do Paraná, nas cidades de Dois Vizinhos, Planalto, Santo Antônio do
Sudoeste, Capanema e Francisco Beltrão. Oferece opções em telefonia para residências e empresas, onde o cliente
pode escolher entre combos, telefonia fixa, banda larga fixa e acesso à internet (com vários planos, de 3 a 40MB) ou
portabilidade.

Sejam bem-vindas à TelComp!

CONHEÇA A NLT

ACESSE O
SITE

http://www.nlt.com.br
http://site.eaifone.net.br
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