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TV POR ASSINATURA

DTHi está fora do ar desde o dia 18
terça-feira, 23 de novembro de 2010, 18h33
Usuários da DTHi relatam que o sinal da operadora de DTH está fora do ar desde o dia
18 de novembro. Este noticiário confirmou a informação. Trata-se de um problema
contratual entre a operadora e a Telesat, provedora do satélite Estrela do Sul,
utilizado na operação. Segundo apurou este noticiário, a intenção da DTHi é reativar
a operação o quanto antes. A Telesat, por sua vez, diz que não pode dar informações
sobre o caso.
A DTHi é uma pequena operadora de DTH que teve um papel importante no
lançamento do serviço de TV por assinatura da Telefônica, em 2006. Foi por meio de
uma parceria com a DTHi que a Telefônica entrou no mercado, enquanto não tinha
sua própria operação. Antes disso, quando ainda usava a marca Astralsat, a DTHi
também chegou a ficar sem sinal por um período.
Desde o começo de 2009, já sem o acordo comercial com a Telefônica, a DTHi
reposicionou seu produto para uma plataforma pré-paga, de baixo custo. A
operadora, contudo, sofre com a concorrência agressiva de operadoras como Sky e
Via Embratel. A pressão por capacidade satelital por parte de futuros operadores de
DTH também estaria criando complicadores contratuais para a DTHi.
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A Telesat deve lançar um novo satélite para substituir o Estrela do Sul, que tem capacidade limitada por conta de problemas técnicos no
painel de alimentação solar. Este novo satélite (chamado de Estrela do Sul 2) tem data programada de lançamento em 1º de julho de 2011 e
terá 58 transponders de banda Ku, e ocupará a mesma posição do atual.
Samuel Possebon e Ana Carolina Barbosa
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OUTROS DESTAQUES
segunda-feira, 17 de janeiro de 2011
10h46 - DISPOSITIVOS MÓVEIS Vendas de tablet PCs devem mais que triplicar neste ano
21h11 - EVENTO Paulo Bernardo confirma presença em seminário Políticas de (Tele)Comunicações, em 24 de fevereiro
20h17 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL Oi inicia a distribuição de celulares para clientes na serra fluminense
20h16 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL De 40 ERBs danificadas no Rio, Vivo já restabeleceu o serviço de 32 ERBs
13h41 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL Empresas de satélite farão proposta conjunta a governos
19h09 - TV POR ASSINATURA Net estreia serviço de video on demand até o final de março
19h03 - INDÚSTRIA Abinee elogia posição do MDIC para desoneração do setor produtivo
18h50 - REGULAÇÃO Sete grupos concorrem para produzir modelo de custos da Anatel
sexta-feira, 14 de janeiro de 2011
19h51 - CHUVAS Oi disponibilizará 35 mil telefones celulares pare clientes da serra fluminense
19h49 - CHUVAS Estoques de telefones via satélite estão perto do limite, afirma Arycom
19h49 - CHUVAS Teles levam, de helicóptero, baterias para região serrana do Rio
12h20 - ANATEL Roberto Martins assumirá superintendência de servíços públicos e José Neto, a de universalização
17h21 - POLÍTICA Minicom está revendo políticas de telecomunicações, mas não prepara novo decreto
17h12 - PGMU III Ministério prepara reunião com Anatel para fechar posições sobre metas; TCU deve participar
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