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Negócios

BRASÍLIA

A falta de definição sobre regras
nacionais na telefonia gerou pe-
lo menos um caso inusitado, no
Estado de Mato Grosso do Sul:
desde 2009, uma lei estadual exi-
ge desconto de 50% nas tarifas
de telefone celular “aos cida-
dãos portadores de distúrbios

na fluência e temporalização da
fala”. Ou seja: os gagos pagam
metade da conta do celular por
levar mais tempo para falar o
mesmo que outras pessoas.

A legislação foi apelidada pelo
setor de telefonia móvel como
“Lei do Gago” e vem sendo ques-
tionada na Justiça pelas operado-
ras de telefonia, que reclamam

da dificuldade de fiscalização
desse benefício.

De acordo com o texto da lei
estadual, o desconto na conta
dos telefones celulares vale para
quem “apresentar avaliação efe-
tuada por fonoaudiólogo espe-
cializado em fluência, compro-
vando a sua condição”.

A legislação sul mato-grossen-

setambém determina que as ope-
radoras devem instalar nos tele-
fones “bloqueadores visando a
não utilização indevida”, algo
que as empresas dizem ser im-
possível de fazer.

A Associação Brasileira de Ga-
gueira aprovou a legislação ado-
tada em Mato Grosso do Sul, se-
gundo nota publicada na sua pá-

gina na internet. Até o fechamen-
to desta edição, porém, não hou-
ve resposta aos pedidos de conta-
to enviados pela reportagem por
e-mail. O site da associação não
informa número de telefone pa-
ra contato. Segundo dados divul-
gados no site da Associação, no
Brasil, são 2 milhões de gagos,
sendo 20 mil pessoas portado-

res de deficiência na fala em Ma-
to Grosso do Sul.

Insegurança. Organizações de
gagos no Reino Unido e nos Esta-
dos Unidos, bem como a associa-
ção brasileira, citam medo e inse-
gurança de pessoas com gaguei-
ra em relação ao uso do telefone,
e oferecem dicas para lidar com
isso. Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Gagueira, esse tipo de
distúrbio na fala é um sintoma, e
não uma doença. / I.D.

Em Mato Grosso do Sul, gagos têm desconto no celular

● Mais antenas
O upgrade das redes de telefonia
celular para as frequências 4G
exige instalação de um número
maior de antenas, com menor
espaço entre elas. Cálculo das
operadoras indica necessidade
de duplicar ou mesmo triplicar o
número de antenas em algumas
localidades.

● Necessidade
As frequências 3G e 4G são maio-
res do que as da TV digital, por
exemplo, permitindo maior trans-
missão de dados. Quanto maior a
frequência, menor o raio de alcan-
ce. Ou seja, a rede 4G precisa de
mais antenas do que a rede 3G
para cobrir o mesmo espaço geo-
gráfico.

● Problema
Prefeituras e governos esta-
duais, preocupados com os efei-
tos da radiação na saúde da po-
pulação, aprovaram leis impondo
limites mínimos de distância en-
tre as antenas.

● Lei nacional
O Ministério das Comunicações
prepara um projeto de lei criando
uma regra nacional na instalação
de antenas de celular, que ainda
será enviado ao Congresso.

Alimentos. Lucro da Kraft
sobe 54% no quarto trimestre
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Adoção da telefonia 4G no Brasil
pode esbarrar nas restrições a antenas
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O compromisso do governo
brasileiro com a Fifa de ofere-
cer serviços de telefone celu-
lar de quarta geração (4G),
que permite transmissão de
dados até 100 vezes mais rápi-
da do que a rede 3G, nas cida-
des-sede da Copa do Mundo
de 2014 está sob risco.

Enquanto as operadoras de te-
lefonia celular estimam que o
País precisará dobrar o número
de antenas nos próximos quatro
anos, mais de duas centenas de
prefeituras no País aprovaram
leis na última década limitando a
instalação dos equipamentos
por temerem efeitos à saúde.

Ao menos sete das 12 cidades-
sede de jogos da Copa de 2014
estão na lista de municípios com
legislação específica para instala-
ção de antenas, segundo levanta-
mento do Sindicato Nacional
das Empresas de Telefonia e de
Serviço Móvel Celular e Pessoal
(Sinditelebrasil).

“Algumas lógicas no Brasil mu-
daram nos últimos anos, era
mais fácil licenciar usinas hidre-
létricas antigamente, por exem-
plo”, diz Eduardo Levy, presiden-
te do sindicato. “Essa evolução
às vezes leva a uma paranoia sem
muita lógica. As antenas repre-
sentam o mesmo risco para a saú-
de que o cafezinho.”

Legislação. O assunto ainda
vai demorar para ser resolvido.
O Ministério das Comunicações
promete enviar ao Congresso
um projeto de lei para discipli-
nar a instalação das antenas,
mas o calendário eleitoral, com
deputados e senadores abando-
nando Brasília para disputar ou
ajudar aliados nas eleições muni-
cipais, pode complicar e atrasar
o processo.

O desafio é novo no País e algu-
mas informações técnicas preci-
sam ser analisadas a fundo antes
de uma decisão mais ampla.
Uma dúvida que havia, por exem-
plo, dizia respeito ao papel da
União e dos Estados e municí-
pios. As cidades legislam sobre o
uso do solo, enquanto o governo

federal cuida das “normas de in-
fraestrutura de telecomunica-
ções, incluindo antenas”, segun-
do o ministério.

“A discussão é sobre até que
ponto cada ente federado está
exercendo seu papel ou invadin-
do o papel do outro”, explicou o
ministério, em um comunicado
por e-mail. “É natural que ques-
tões envolvendo debates dessa
natureza levem tempo para se-
rem resolvidas.”

Só no ano passado o Supremo
Tribunal Federal (STF) proibiu
os municípios de cobrar taxas pe-
lo uso de áreas urbanas para ins-
talação das antenas. Diante des-
sa decisão, o governo resolveu

elaborar uma Lei de Antenas.
Por enquanto, o ministério rece-
be sugestões da iniciativa priva-
da sobre o texto. A nova lei “é
importante para a expansão dos
investimentos, aumento da co-
bertura e redução do preço do
serviço”, informou o ministério.

Antenas. Havia no Brasil
53.207 antenas de celular instala-
das em outubro do ano passado,
segundo a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), e
3.815 municípios que não eram
atendidos sequer pela tecnolo-
gia de terceira geração. Na avalia-
ção do Sinditelebrasil, o 4G vai
exigir o triplo de antenas para
atender a mesma população nas
cidades-sede da Copa.

A necessidade se dá por uma
lei da física, segundo o Sinditele-
brasil, porque quanto maior a fre-
quência, menor o alcance das on-
das eletromagnéticas. Por isso,
uma região onde haja 3G e seja
atendida hoje por uma antena,
vai precisar de três, no mesmo
espaço geográfico, para fazer o
upgrade para 4G.

Para triplicar o número de
equipamentos de transmissão
em Belo Horizonte, por exem-
plo, é preciso respeitar uma dis-
tância de 30 metros de qualquer
edificação “que se destine à per-
manência de pessoas”. Em Brasí-
lia, há uma demora de oito me-
ses para autorização, e há até
pouco tempo, o governo do Dis-
trito Federal pensava em exigir
antenas subterrâneas – o que
não funciona.

Em São Paulo, o distanciamen-
to mínimo é de 15 metros. No
Rio, não pode haver antena a 50
metros de hospitais, escolas, pra-
ças, logradouros públicos, orla
marítima e lagoas. Fortaleza pe-
de licenciamento ambiental.
Curitiba impede estações radio-
base, só permite postes tubula-
res. Segundo o sindicato das ope-
radoras, porém, as regras defini-
das em Brasília nem sempre são
cumpridas. Prefeituras conti-
nuam cobrando até hoje, por
exemplo, algumas das taxas ve-
dadas pela decisão do Supremo
do ano passado.

Telecomunicações. Para implantar a nova tecnologia de telefonia celular no País até a Copa do Mundo, empresas estimam
que vão precisar dobrar o número de antenas instaladas, mas legislações municipais restringem o espaço para novos equipamentos

Regras. 254 cidades do País têm legislação própria regulando a instalação de antenas
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Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de como beber
e comer bem.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B7.




