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vamos
colorir!
colorir!
colorir!
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Universidade Católica de 
Brasília 

    
Curso de Jornalismo e 
Comunicação Social 

Publicidade e Propaganda

programa de mestrado 
em comunicação

APRESENTAM...
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luizINHO E SEUS AMIGOS EM...

DIGITALIZANDO 
O VÔ E A VOVÓ 
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uhuuuu!
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FIM
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recadinhos 
do 

digitalzinho!!
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 Não descarte o seu aparelho de TV antigo 

em terrenos baldios. O tubo de raios catódicos do 

aparelho de televisão é composto por metais pesados, 

como chumbo e mercúrio, extremamente tóxicos para 

a natureza. Se descartados e desmontados de forma 

errada, causam grande contaminação no solo e nos 

rios. Por isso, se não puder ser aproveitado, o tubo 

precisa ser destruído por empresas especializadas, que 

utilizam técnicas adequadas para descontaminação 

do vidro da TV, que, após triturado, é aproveitado 

na fabricação de pisos, cerâmicas, azulejos e tintas 

para demarcação de asfalto.
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 Ajude o seu vizinho, o seu 

avô, a sua avó e os seus pais a se 

digitalizarem. Vamos multiplicar 

essa informação. Em breve, o 

sinal analógico não vai ser mais 

transmitido, e muitas famílias 

precisam dessas informações para 

continuar a ver TV. Qualquer 

dúvida, é só ligar para o 147, o nosso 

canal de atendimento que está 

disponível 24 horas por dia, 7 dias 

por semana.



50

 Também é possível fazer o 

agendamento da retirada do nosso 

kit pelo site <www.sejadigital.

com.br/kit>. É mais rápido e fácil. 

Basta acessar o banner “Programa 

de Distribuição de Kits” e digitar o 

número do NIS (Número de Inscrição 

Social). O NIS é gerado quando a 

família se inscreve no Cadastro 

Único e em programas sociais do 

Governo Federal.
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 Quem tem parabólica ou TV a 

cabo não vai ficar sem o sinal de TV, 

por enquanto. Por isso, não precisa se 

preocupar em comprar um conversor 

ou uma TV digital (UHF).
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 Depois que o sinal for desligado, 

se o aparelho de TV analógica não 

estiver conectado a um conversor 

e uma antena UHF, vai continuar 

funcionando, mas apenas para 

videogames ou DVDs. Para receber o 

sinal de TV, será necessário adaptar 

o televisor para o sinal digital.
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Roteiro e diálogos:
Alexandre Kieling e Deisy Feitosa

Ilustração e diagramação:
Fernando Esteban Reynoso Acosta

 

“O personagem Luizinho é uma homenagem especial que deixamos ao professor Luiz 

Fernando Gomes Soares (in memorian), brilhante pesquisador (PUC-Rio) que idealizou, junto 

ao professor Guido Lemos de Souza Filho (UFPB), o middleware Ginga, sistema que permite a 

interatividade no padrão brasileiro de TV Digital.
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