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11h40	–	12h20:		Novo	regulamento	da	radiodifusão	

O	 novo	 regulamento	 da	 radiodifusão	 aprovado	 recentemente	 pelo	 Conselho	Diretor	 da	 Anatel.	 As	
realizações	já	efetivadas	na	migração.	Os	desafios	atuais.	Novos	prazos.	Canalização	da	faixa	estendida	
e	aspectos	técnicos.	Estudo	CPqD.	Homologação.	Prazos.	Retransmissão	de	rádio	na	Amazônia	Legal.		

 Vinícius	Oliveira	Caram	Guimarães	–	Superintendente	de	Outorga	e	Recursos	à	Prestação,	da	
Anatel	–	Moderador	

 Samir	de	Oliveira	Cunha	Ramos	–	Coordenador‐Geral	de	Outorgas,	do	Ministério	da	Ciência,	
Tecnologia,	Inovações	e	Comunicações	

 André	 Cintra	 ‐	 Representante	 da	 Associação	 Brasileira	 de	 Emissoras	 de	 Rádio	 e	 Televisão	
(ABERT)		

 Wender	Souza	‐	Representante	da	Associação	Brasileira	de	Rádio	e	Televisão	(ABRATEL)		

12h20	–	14h00:	Intervalo	para	o	almoço	e	demonstrações		

14h00	–	14h40:	Rádio	Digital:	Desafios	para	o	novo	modelo	de	negócio	

A	 evolução	 tecnológica	 chegou	 também	 ao	 rádio.	 Neste	 painel,	 serão	 discutidos	 os	 modelos	 de	
negócios	que	poderão	alavancar	a	radiodifusão	sonora.	Mais	canais,	mais	diversidade	e	interatividade	
no	rádio.	Como	fazer	desta	nova	oportunidade	o	aperfeiçoamento	do	modelo	existente	no	Brasil.	

 Professor	Dr.	Cristiano	Akamine	–	Universidade	Presbiteriana	Mackenzie	‐	Moderador	
 Mrs.	Ruxandra	Obreja	–	Digital	Radio	Mondiale	–	Consortium	Chairman	
 Mr.	Radu	Peter	Obreja	–	Digital	Radio	Mondiale	‐	Marketing	Director		

14h40	–	15h20:	Novos	negócios	na	Televisão	Digital.	Ginga	D	

A	 televisão	 digital	 brasileira	 se	 consolidou	 ao	 longo	 dos	 últimos	 13	 anos,	 proporcionando	melhor	
qualidade	de	áudio	e	vídeo	e	buscando	uma	melhor	cobertura	de	sinal.	Trabalhando	nos	avanços	da	
televisão	 digital,	 o	 Fórum	 SBTVD,	 em	 2019,	 aprovou	 as	 normas	 técnicas	 que	 possibilitarão	 a	
implantação	do	Ginga	D	nos	aparelhos	televisores,	esta	tecnologia	propiciará	aos	brasileiros	o	acesso	
aos	conteúdos	interativos	inéditos,	por	meio	da	televisão	digital	aberta.	

 José	Marcelo	–	Presidente	do	Fórum	SBTVD	‐	Moderador	
 Professor	Doutor	Marcelo	Moreno	–	Fórum	SBTVD	
 David	Britto	‐	Fórum	SBTVD	
 Carlos	Fini	–	Presidente	da	SET	
 Ana	Eliza	‐	Representante	da	ABERT	

15h20	–	16h10:	O	papel	social	das	rádios	comunitárias	

As	rádios	comunitárias	desempenham	um	importante	papel	em	suas	comunidades.	Neste	painel,	serão	
abordados	os	aspectos	sociais	da	radiodifusão	comunitária.	

 Marcus Vinícius Paolucci – Diretor de Radiodifusão Educativa, Comunitária e de Fiscalização, do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – Moderador 

 Drª Marilene Araújo - Representante de rádio comunitária 
 Nilson Gonçalves - Representante de rádio comunitária 
 Geraldo Bonfim de Freitas Neto – Advogado e Presidente da Federação das Associações de Rádios 

Comunitárias do Tocantins (FARCOM/TO) 

16h10	–	16h30:	Intervalo	



16h30	–	17h10:	O	conceito	de	qualidade	e	suas	implicações	na	economia	de	mercado	

Paradigma	no	qual	se	encontra	qualidade,	distinções	entre	o	conceito	sob	o	ponto	de	vista	objetivo	e	
subjetivo,	 as	 métricas	 usadas,	 o	 conceito	 como	 medida	 de	 desempenho	 econômico,	 países	 que	
validaram	o	modelo,	medida	da	qualidade:	incremento	de	competição.	

 Elifas	Gurgel	‐	Secretário	de	Radiodifusão	‐	Moderador	
 Drª	Amélia	Alves	–	Psicóloga	e	Professora	Universitária	

17h10	–	18h00:		Consignações	da	União	

As	 emissoras	 de	 rádio	 e	 televisão	 da	 União	 desempenham	 um	 importante	 papel	 na	 comunicação	
institucional	dos	poderes	executivo,	 legislativo	e	 judiciário.	Neste	painel,	serão	discutidas	propostas	
que	visam	incrementar	a	audiência	neste	setor.	

 Evelin	Maciel	–	TV	Câmara	‐	Moderadora	
 Deputado	Fábio	Schiochet	‐	TV	Câmara		
 General	Luiz	Carlos	Pereira	Gomes	 –	Diretor‐Presidente	da	Empresa	Brasil	de	Comunicação	

(EBC)	
 Mayrluce	Villela	–	Coordenadora	de	Jornalismo	da	TV	Justiça	
 Érica	Ceolin	–	Secretária	de	Comunicação	do	Senado	Federal	

18h00	–	18h20:	Encerramento	

 	Elifas	 Chaves	 Gurgel	 do	 Amaral	 –	 Secretário	 de	 Radiodifusão,	 do	 Ministério	 da	 Ciência,	
Tecnologia,	Inovações	e	Comunicações	

	


