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  Autor: Jordão de Amorim Ferreira

A
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo
Sra. Dulcimar Prata Marques

O Vereador que abaixo assinado subscreve, requer 
que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao Exmo. 
Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho:

Instalação de transmissores digitais terrestres de sinal aberto dando 
preferencia aos canais : GLOBO, SBT, RECORD e BAND trazendo som e 
imagem digital gratuito aos munícipes de Rio Novo/MG.

Justificativa
Na TV digital, a alta definição da imagem (ou High Definition Television, 
HDTV) significa transmissão com a nitidez e formato de telawidescreen, 
que tem proporção 16:9, como as telas de cinema. No formato analógico, a 
imagem é transmitida na proporção 4:3, diminuindo o campo visual. Além 
disso, a imagem em alta definição possui mais que seis vezes a resolução 
da imagem de TV tradicional.
O som da TV digital aberta também dá um salto de qualidade, trazendo a 
possibilidade de ter em casa o som de cinema. Enquanto a TV analógica 
trabalhava com um canal (mono) ou dois canais (estéreo) de áudio, a TV 
digital suporta até seis canais, o chamado Dolby Digital, que é igual ao 
utilizado nos home theaters. A TV digital possui um sinal mais estável que 
a TV analógica, acabando com os chuviscos, fantasmas, interferências, 
chiados e cores borradas que costumam aparecer no sinal analógico.
No Brasil, o sinal móvel para TV digital é gratuito e fornecido pelas 
próprias emissoras abertas utilizando uma tecnologia conhecida como “1 
Seg”, que é próprio para celulares e dispositivos portáteis 
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com telas pequenas. Parece algo relativamente simples, mas nos Estados 
Unidos e nos países europeus as pessoas devem pagar para assistir à TV no 
celular ou em outro aparelho móvel ou portátil.

Rio Novo deve acompanhar o desenvolvimento tecnológico implantando 
tal recurso trazendo para o bem estar da população.
 

Rio Novo, 28 de julho  de 2017

                            
                              Jordão de Amorim Ferreira

                               Vereador Proponente


