
Abratel critica 'inoperância' da Anatel com rádios piratas 
Fernanda Bottoni 
 
Roberto Wagner Monteiro, presidente da Abratel, disse que Agência não tem condições materiais 
para coibir a criação de novas rádios piratas 
 
No debate que ocorre na Câmara, ainda segundo informações da Agência Câmara, o presidente da 
Abratel, Roberto Wagner Monteiro, criticou a "inoperância da Anatel", salientando que ela não tem 
condições materiais para coibir a criação de novas rádios piratas.  
 
Em resposta, o superintende de radiofreqüência e fiscalização da Anatel, Edilson Ribeiro dos 
Santos, disse que a Agência tem condições de monitorar o espectro de radiofreqüência no País por 
meio de seu Centro Nacional de Radiomonitoragem. Ele disse ainda que a Anatel não persegue as 
rádios comunitárias, ao contrário, as protege. Ele salientou que a Lei 9612/98 estabelece que as 
rádios comunitárias podem ter transmissores com potência de até 25 watts, porém, 58% das 
rádios autuadas pela Anatel operam com transmissores acima dessa potência.  
 
Segundo ele, o problema é que a Anatel não tem poder de polícia, de busca e apreensão. O 
superintendente afirmou que das rádios livres que hoje operam no País, 80% a 90% já foram 
notificadas pela Anatel, mas que é a Policia Federal que tem a responsabilidade de fazer a busca e 
apreensão do equipamento.  
 
Abratel é contra TVs Comunitárias  
 
Ainda de acordo com informações da Agência Câmara, Roberto Wagner Monteiro demonstrou 
preocupação com o fato de o Senado Federal já ter encaminhado ao Conselho de Comunicação 
Social um projeto para a criação de TVs comunitárias. Monteiro acredita que isso vai causar uma 
total inversão do sistema de comunicação do País. Ele  
 
Rádios comunitárias montam departamentos comerciais  
 
Monteiro lembrou também que o objetivo da criação das rádios comunitárias foi colaborar com as 
associações comunitárias, mas que atualmente o que se vê são são rádios comunitárias que 
montam departamentos comerciais para a captação de publicidade, em um nítido desvirtuamento 
da legislação.  
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Leia também: 
 
Abert estima que existam até 15 mil rádios piratas no País 
Fernanda Bottoni 
 
Nesta quinta-feira, dia 29, a Câmara debate ações contra o funcionamento ilegal das rádios 
piratas  
 
Nesta quinta-feira, dia 29, a Câmara realiza um debate sobre as ações contra o funcionamento 
ilegal das rádios piratas. O evento ocorre na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática com a participação do presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert), Paulo Machado de Carvalho Neto, e o presidente da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), Luís Guilherme Schymura de Oliveira.  
 
Entre 10 e 15 mil rádios piratas  
 



Segundo a Agência Câmara, Paulo Machado de Carvalho Neto, presidente da Abert, calcula que 
hoje existam entre dez e 15 mil rádios piratas no País e cerca de 1,7 mil rádios comunitárias. Ele 
disse que as rádios piratas fazem uma concorrência desleal e predatória. Falou ainda que a prática 
é extremamente perigosa porque essas rádios não respeitam a limitação do espectro de 
radiofreqüência, o que pode gerar conseqüências graves como acidentes aéreos.  
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