5G Americas Summit no Futurecom terá presença da UIT, IFT, Anatel,
SUTEL, entre outras
O evento promovido pela 5G Americas acontecerá no próximo dia 15 de outubro.
Abordará tecnologia 5G, seus impactos para o mercado e para a sociedade.
A entrada será gratuita ao público.

São Paulo, 03 de outubro de 2018 – O momento atual é de transformação tecnológica
e afeta diretamente a sociedade e o progresso dos países. O setor TIC está em produção,
desenvolvimento e preparo para a recepção da tecnologia 5G, que promete mudanças
significativas na sociedade e na economia global. A comunicação entre máquinas está
cada vez mais desenvolvida, o progresso da Inteligência artificial mais abrangente, e a
internet das coisas, mais presente no dia-a-dia da sociedade.
A forma como os países da América Latina têm evoluído em infraestrutura, regulação,
entre outros aspectos farão parte dos temas debatidos pelos especialistas convidados
pela 5G Americas para o próximo 5G Americas Wireless Technology Summit, que
acontece no dia 15 de outubro de 2018, a partir das 14h, durante a 20ª edição do
Futurecom, na Arena Mauá 1.
Após a abertura do evento, realizada por Jose Otero, Diretor da 5G Americas para
América e Caribe, contaremos com palestra do Presidente Comissionado do Instituto
Federal de Telecomunicaciones do México, Gabriel Contreras. Na sequência, será
apresentado o primeiro painel, composto por especialistas em regulação da América
Latina, com participações de representantes da União Internacional de
Telecomunicações (UIT), da Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil (Anatel) e
da Superintendência de Telecomunicações da Costa Rica (SUTEL).
Na sequência será apresentado o painel Brasil, com especialistas e analistas brasileiros
da Teleco, Ovum, Frost & Sullivan e Mobile Time que abordarão os impactos da
tecnologia 5G no país. E por fim, o Painel sobre o mercado da América Latina, com
especialistas da Telefónica (Espanha), da Frost & Sullivan (Argentina), da Telracom
(Argentina) e do jornal El Economista (México).
A agenda pode ser baixada aqui! (BOTÃO)
Neste ano, teremos a oportunidade de oferecer convites gratuitos para o público geral.
Esta já é a quinta edição do 5G Americas Wireless Technology Summit durante o
Futurecom. Interessados em participar podem efetuar o cadastro enviando um e-mail
para comunicacao@5gamericas.org.

###
Sobre a 5G Americas: A Voz da 5G e LTE para as Américas
A 5G Americas é uma associação setorial dos principais provedores de serviços e fabricantes do setor de
telecomunicações. A missão da organização é de apoiar e promover o desenvolvimento total das
capacidades da tecnologia sem fio LTE e sua evolução além da 5G, em todo o ecossistema de redes,
serviços, aplicativos e dispositivos sem fio nas Américas. A 5G Americas fomenta o desenvolvimento de
uma comunidade conectada e sem fio e está liderando o desenvolvimento da 5G para toda a região das
Américas. A 5G Americas é sediada em Bellevue, no estado de Washington. Para mais informações, visite
www.5gamericas.org. Siga-nos no Twitter: @5GA_Brasil, no Facebook e acompanhe nosso grupo no
Linkedin: 5G Americas - Latin America & Caribbean.
Os Membros do Conselho de Administração da 5G Americas incluem: AT&T, Cable & Wireless, Cisco,
CommScope, Ericsson, Intel, Kathrein, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications,
Sprint, T-Mobile US, Inc, Telefónica e WOM.

Contato:
Mariana Guedes | comunicacao@5gamericas.org
Relações Públicas para a 5G Américas no Brasil
55 11 99896-5313

