
PROPOSIÇÃO DE GETÚLIO VARGAS/RS 
 

Comentário pertinente 
 
O Pleito da Rádio Sinderal Ltda., de Getúlio Vargas/RS, freqüência 700 

kHz, tem implicações sobre o contorno protegido da emissora classe “A” de 
Pilar/PRG, no período diurno e noturno. Contudo a citada proposta foi submetida a 
estudo de coordenação junto à Administração do Paraguai, a qual não se opôs à 
alteração em questão.  
 

PROPOSIÇÃO DE GUARANI DAS MISSÕES/RS 
 

Comentário não pertinente 
 

 As coordenadas, Latitude: 28°S09’02 “e Longitude: 54°W33’47”, indicadas 
no PBOM para o local do sistema irradiante da emissora de Guarani das 
Missões/RS, estão corretas e distam 1,2 km do centro desta localidade. Verificou-
se, ainda, que a emissora de Guarani das Missões/RS está 158 km distante do 
canal vago, em 1490 kHz, de Quinze de Novembro/RS, Latitude: 28°S44’54 “e 
Longitude: 53°W05’37”, o que assegura a viabilidade técnica entre os referidos 
canais.   

Contudo a citada proposta ao ser submetida a estudo de coordenação junto 
a Administração da Argentina, resultou em manifestação favorável daquela 
Administração, porém para a potência diurna limitada em 1 kW. 
 

PROPOSIÇÃO DE BRAÇO DO NORTE/SC 
 

Comentários pertinentes 
 

 As implicações sobre a proteção da emissora classe “A” de 
Montevideo/URG, que opera na mesma freqüência, foram submetidas a estudo de 
coordenação e não houve objeção por parte da Administração do Uruguai. 

Quanto à interferência que a emissora de Angra dos Reis/RJ, em 1050 kHz, 
irá causar sobre Braço do Norte/SC, verificou-se a pertinência da manifestação 
apresentada, razão pela qual o pleito necessita de reanálise e não será efetivado. 
 

PROPOSIÇÃO DE TUBARÃO/SC 
   

Comentário não pertinente 
 

 Verificou-se que a proteção diurna da emissora de Florianópolis/SC, 740 
kHz, nos azimutes de 200° e 220° do contorno protegido de 50 km, não será 
degradada, uma vez que há uma folga de 0,7 dB e 2,8 dB, respectivamente, na 
relação de proteção. 
Quanto à emissora de Tubarão/SC, verificou-se que a proteção nos azimutes de 
20° e 40° não é atendida integralmente, todavia esta degradação decorre do 
aumento do contorno protegido da emissora, de 40 km para 50 km, o que não 
caracteriza a inviabilidade do pleito.Na situação atual, com 2 KW, a emissora 
encontra-se protegida em relação à emissora de Florianópolis.                      
 

PROPOSIÇÃO DE TOLEDO/PR 
 

Comentário pertinente 
 

 A potência de 15 KW pretendida pela emissora de Toledo/PR foi submetida 
a estudo de coordenação e aceita pela Administração do Paraguai.   


