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Divulgação

DEFEITO

Risco de vazamento faz General Motor
anunciar recall de 41 mil carros nos EUA
A General Motors anunciou o recall de quase 41 mil carros Chevrolet,
Pontiac e Saturn nos Estados Unidos devido ao risco de que uma peça
plástica cause vazamento de combustível, informaram as autoridades
norte-americanas. A GM já tinha feito o recall de 473.841 Chevrolets,
Pontiacs e Saturns em setembro para consertar um defeito que
fazia os carros se moverem contra a vontade dos motoristas. Reuters
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Rio de Janeiro será campo de provas
da tecnologia 4G da operadora Oi

Ana Carolina Fernandes/Reuters
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Valim, da Oi: em abril de 2013 começa lançamento comercial do 4G
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termos de operação do 4G com a
Anatel. Valim disse, ainda, que a
empresa deverá oferecer combos com a oferta da tecnologia,
com a comercialização a partir
de novembro ou dezembro. Segundo ele, o Brasil está alinhado
com o cronograma mundial de
4G e que além da Samsung, com
quem a empresa fechou a parceria para o lançamento, haverá outros fornecedores, sem revelar
quais serão eles. Mas Valim admite que o aparelho é determinante
para a adoção da tecnologia 4G.
“A ideia é ter um volume grande
de aparelhos no mercado”, assinalou, sem informar qual será o
custo de um pacote com aparelho que tenha a tecnologia 4G.
De acordo com o presidente
da Anatel, a assinatura do termo vale para as operadoras que
participaram do leilão para o
uso da radiofrequência do 4G.
Rezende disse ainda que a
agência reguladora está sempre
atenta aos serviços prestados pelas operadoras. “Estamos sempre
conversando com as empresas para que façam um bom trabalho para esses consumidores.” ■

é

eribeiro@brasileconomico.com.br

ex

São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. A partir de abril de 2013,
começa o lançamento comerA Oi lançou ontem, no Rio, o
cial da rede no Rio de Janeiro,
primeiro teste de sua rede 4G.
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Empresa lança primeiro teste da plataforma que receberá R$ 1 bilhão
de investimento até 2015. Local escolhido é o bairro do Leblon, zona sul

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.

