Sua opinião vale brindes
Milhares de emissoras em AM já pediram a sua migração para o FM. Até o
momento centenas delas já pagaram a outorga e compraram seus equipamentos
para o inicio da transmissão em FM. Em pouco tempo o dial em AM ficará mais
vago enquanto o dial em FM ganhará dezenas de emissoras em muitas cidades
do Brasil. É verdade que as emissoras que fazem a migração ganham mais
ouvintes pois poderão ser captados através de celulares que somente captam
a faixa do FM. Também o sinal fica mais limpo no FM com áudio de CD. Em
nossa primeira enquete de 2017 gostaríamos de saber sua opinião quanto a se
essa migração das emissoras do AM para o FM atrapalhará a digitalização do
rádio no Brasil fazendo com o que governo deixe de lado essa transição.

Com a migração do AM para o FM
digitalização do rádio no Brasil?
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Devolva este formulário a Associação DX do Brasil o mais breve possível,
pelos correios ou por e-mail, no máximo até o dia 31 de Julho de 2017
(valendo a data do carimbo postal dos correios ou a data do e-mail)
Estaremos divulgando o nome dos dois sorteados, entre todos os
participantes, em meados do mês de agosto de 2017, através de nosso site e
do nosso boletim impresso “Rádio DX Brasil”.
Faremos o sorteio dos seguintes brindes entre todos os participantes:
01 Camiseta da Rádio Deutsche Welle
Esta camiseta foi ofertada pelo Serviço em Português da DW.
01 Camiseta da RDP Internacional
Esta camiseta foi ofertada pela Rádio Portugal.
------------------------------------------------------------------------Preencha os seus dados abaixo para participar do sorteio:
Nome: ____________________________________________________________
Endereço Completo: _______________________________________________
___________________________________________________________________
Telefone de contato: (_______)____________________________________
E-mail: (se possuir) _________________@___________________________

Importante: Você pode enviar este formulário com a resposta por correio
normal ou enviar este formulário escaneado com a resposta para o e-mail:
cartas@adxb.com.br até a data mencionada acima.

