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OFDPLF 085/2019 

Brasília, 04 de dezembro de 2019. 

A Sua Senhoria o Senhor 
FABIO AUGUSTO ANDRADE 
Vice-Presidente Relações Institucionais Corporativo 
SCS QD 5 – 3º andar 
Brasília/DF. 
 
Assunto: Torre de Transmissão de Telefonia Móvel. 

 

Senhor Vice-Diretor,  
 
Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, solicitamos a instalação 

de uma Torre de Transmissão de Telefonia Móvel na comunidade de 
Mandacaru/Farol Preguiças que fica situado nos Lençóis Maranhenses, 
Barreirinhas/MA. 

A referida torre irá atender uma população de aproximadamente 4.500 
habitantes, abrangendo as regiões de Mandacaru/Atins/Caburé/Vassouras/Bar da 
Hora/Espadarte/Morro do Boi/Santo Inácio/Canto do Atins/Ponta do Mangue e 
Adjacências, conforme mostra a imagem 1 do anexo.  

Essa situação é de extrema necessidade, uma vez que facilitará e 
agilizará  comunicação entre as pessoas, o atendimento de emergências médicas e de 
questões de segurança pública, assim como transmitir problemas ambientais e tantas 
outras facilidades para a população ali atendida. Salientamos que somente aqueles 
que possuem o telefone rural que tem acesso à internet. 

A região é abarcada pelos Lençóis Maranhenses reduto turístico do 
Maranhão, que no ano de 2018 registrou mais 107 mil visitantes.1 Também 
mencionamos o Farol de Preguiças ou Farol do Mandacaru, localizada no povoado de 
Mandacaru, na foz do Rio Preguiças no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses da 
Microrregião dos Lençóis Maranhenses, local que tem uma vista panorâmica para o 
rio, o mar e os Lençóis. 

Ressaltamos que o Brasil tem mais de 262 milhões de assinantes, deste 
total, 159,811 milhões, ou 82,19% são pré-pagos. A modalidade de pré-pagos 
permitiu o acesso da população de baixa renda à telefonia. O Brasil já é o 5º maior 
país em número de celulares habilitados e o 8º em número de aparelhos por 
habitante. Até 2012, doze estados já possuíam mais de um celular por habitante. O 
Maranhão tem uma defasagem neste aspecto, não conta com uma cobertura de 
telefonia móvel que abranja todo o Estado, provocando assim um isolamento de 

                                                           
1
 https://oimparcial.com.br/cidades/2018/12/lencois-maranhenses-registra-recorde-de-visitacao-em-2018/ 
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diversos Distritos/Povoados, de tal forma a não acompanharem a evolução de outros 
estados do Brasil. 

Diante do exposto, recorremos a Vossa Senhoria para que, se possível, a 
colocação dessa Torre de Transmissão de Telefonia Móvel, que permitirá a melhora 
da qualidade de vida da população atingida. Há de se reconhecer que o celular se 
enquadra dentre os meios de comunicação mais rápidos e efetivos. 

Certo do apoio à solicitação, antecipo meus agradecimentos. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Deputado PEDRO LUCAS FERNANDES 
Líder do PTB 
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Anexo 

 
Imagem 1 
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