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Rio to Host Global Forum on 5G Technology
Imagine having the same speed of a broadband connection on your smartphone. This is just
one of the wonders that 5G promises. The technology, which is to be officially launched next
year and arrives in Brazil in 2020, will be debated at the sixth edition of the Global 5G Event,
to be held in Rio de Janeiro from November 28 to 30.
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The event, organized by 5G Brasil in partnership with institutions from China, South Korea,
USA, Japan and the European Union, is a forum for the world’s top 5G organizations to
discuss advances in research and development in the industry. In addition, topics such as
government policies, spectrum harmonization, standardization, regulatory issues,
infrastructure, vertical markets and use cases, field testing, applications and commercial
launches will also be addressed.
The Brazilian edition follows another five events that have been taking place since 2016, in
China, Italy, Japan, South Korea, and USA. Representatives of the Ministry of Science,
Technology, Innovation and Communications (MCTIC), the National Telecommunications
Agency (ANATEL) and telecommunications service providers, as well as professionals and
researchers in the sector are already confirmed. In all, there will be eight panels for lectures
and debates.
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The series of events is based on a Multilateral Memorandum of Understanding to cooperate
in building global consensus on 5G with the following 5G global promotion organizations:
The Fifth Generation Mobile Communications Promotion Forum (Japan), 5G Forum (Korea),
5G Americas (USA), IMT-2020 Promotion Group (China), 5G Infrastructure Association (EU)
and 5G Brasil.
More information at http://6thglobal5geventbrazil.org.br.
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Rio sediará fórum global sobre tecnologia 5G
Imagine ter no seu smartphone a mesma velocidade de uma conexão de banda larga. Essa é
apenas uma das maravilhas que o 5G promete. A tecnologia, que ela deve ser lançada
oficialmente no ano que vem e chegar ao Brasil em 2020, será debatida na sexta edição do
Global 5G Event, que acontecerá no Rio de Janeiro, nos dias 28 a 30 de novembro.
O evento, realizado pelo 5G Brasil em parceria com instituições da China, Coreia do Sul, EUA,
Japão e União Europeia, é um fórum para as principais organizações 5G do mundo
discutirem os avanços em pesquisa e desenvolvimento do setor. Além disso, também serão
abordados temas como políticas governamentais, harmonização de espectro, padronização,
questões regulatórias, infraestrutura, mercados verticais e casos de uso, testes de campo,
aplicações e lançamentos comerciais.
A edição que acontecerá no Brasil segue outros cinco eventos, que vêm ocorrendo desde
2016, na China, Itália, Japão, Coreia do Sul, e EUA. Já estão confirmados representantes do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) e das prestadoras de serviços de telecomunicações, assim
como profissionais e pesquisadores do setor. Ao todo, serão oito painéis de apresentação e
debate.
A série de eventos é baseada em um Memorando Multilateral de Entendimento para
cooperar na construção do consenso global em 5G com as seguintes organizações de
promoção 5G do mundo: The Fifth Generation Mobile Communications Promotion Forum
(Japão), 5G Forum (Coreia), 5G Americas (EUA), IMT-2020 Promotion Group (China), 5G
Infrastructure Association (União Européia) e 5G Brasil.
Mais informações em http://6thglobal5geventbrazil.org.br.
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