Rio Grande/RS

Contribuição nº 05 – Protocolo: 53500.019639/2012

Contribuição não pertinente:

LUIZ CARLOS TROINA

A contribuição apresentada refere-se a questões
afetas à outorga, execução do serviço e
licenciamento de estações comunitárias, cuja
Contribuição:
competência é do Ministério das Comunicações,
A presente missiva tem o fim especial de, ao mesmo tempo que cumprimenta Vossas exercida por intermédio da Secretaria de Serviços
Excelências, em resposta à CONSULTA PÚBLICA Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2012, de Comunicação Eletrônica do Ministério das
Comunicações.
externar nossa contribuição.
No município de Rio Grande (RS) nossa RADCOM está situada no centro histórico e Adicionalmente, informamos que a existência de
econômico do município. Devido a estarmos no mesmo canal das demais rádios duas ou mais emissoras comunitárias próximas
operando em um único canal decorre de
comunitárias não podemos prestar uma cobertura de qualidade como é nossa intenção.
imposição legal, conforme dispõe o Art. 5º da
O perfil da programação de nossa rádio é muito diferente das demais rádios comunitárias Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
do município e do resto do Brasil, pois efetivamente estamos direcionados para prestar um instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
serviço com programação cultural, musical e educacional. Não fazemos de nossa rádio
comunitária uma rádio de “guetos” ou de uma religião. Incentivamos programas em
parceria com a Universidade Federal(Furg) e outras entidades públicas e privadas como:
Diretório Central de estudantes da universidade (DEC/Furg), e meio ambiente com apoio
com Sec. Mun. de meio ambiente, Cram e Ibama, participamos da campanha de doação de
órgãos, em nossa cidade com distribuição em eventos e palestras de cartilha que nos é
enviada pela comissão de saúde da Assembléia do Estado do RGSul

Assim, sugere-se que tal contribuição seja
formalmente requerida à Secretaria de Serviços
de Comunicação Eletrônica do Ministério das
Comunicações – SSCE/MC, localizada no
Ministério das Comunicações, Bloco R, 7o
Andar, Sala 701, Brasília – DF, Cep: 70044-900,
a qual detém competência para apreciar o
Seria importante que em Rio Grande, devido ao aspecto singular de nossa programação, assunto.
que fosse deferido em caráter excepcional a mudança de canal de radiofrequência para
podermos fornecer um sinal de melhor qualidade para nossos ouvintes, sem a
interferência de outras emissoras que utilizam o mesmo dial,que por vezes utilizam
potências superiores ao outorgado pelo M.C. após as 20:00 hs e aos fins de semana,
burlando a fiscalização da Anatel, no qual protocolamos tais irregularidades junto ao
M.C.
Acrescentamos também que devido às condições geográficas de nosso município, ou seja,

seu território é cercado de um lado por águas oceânicas e por outro lado por águas
lacustres, o sinal de radiofrequência se propaga de modo mais longínquo por refletir no
espelho d’água.
A consequência imediata de tal situação é a redução da área de abrangência de nossa
emissora comunitária.
Por outro lado, por estarmos operando no centro do município, circundada por obstáculos
(edifícios) acima de 29 metros de altura do sistema irradiante concedido, somado a
interferência das outras rádios comunitárias, tem gerado prejuízo nos serviços prestados.
Já temos protocolado tal pleito conforme processo n.º 53000.056.299/2010 e
53000.056301/2010, junto ao ministério das comunicações.Outrossim estamos totalmente
adequados no que tange as normas para a execução do serviço da RadCom.
De outra feita, a melhor programação do sinal ajudaria nossa eentidade a buscar mais
apoios financeiros junto a comunidade local, pois prestando um serviço de qualidade,
poderíamos melhorar ainda mais nossa programação e equipamentos, dando um retorno
direto para localidade onde estamos inseridos.
Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Luiz Carlos Troina

Justificativa:

