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Taxa de Dezembro/2016 - R$ 43,48, com variação de 14,03%% sobre os últimos 12 meses.
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Diretoria

Dezembro
Rádio Simpatia AM Chapada 01/12/1989

TV Pampa Sul Pelotas 01/12/1987

Rádio Mais FM Palmares do Sul 01/12/2011

Rádio Integração AM Restinga Seca 02/12/1978

Rádio Sorriso FM Panambi 04/12/2007

Rádio Rio Pardo AM Rio Pardo 06/12/1952

Rádio Atlântida FM Tramandaí 07/12/1991

Rádio Horizonte AM Capão da Canoa 08/12/1989

Rádio Tarumã FM Tavares 08/12/1990

Rádio 14 de Julho AM Júlio de Castilhos 11/12/1992

Rádio Itapuã FM Júlio de Castilhos 11/12/1992

Rádio Stúdio2 FM Tapera 12/12/1988

Rádio Terra FM Venâncio Aires 12/12/1987

RBS TV Santa Maria Santa Maria 13/12/1969

Rádio Gazeta 101.7 FM Santa Cruz do Sul 14/12/1980

Rádio Rosário AM Sera� na Corrêa 14/12/1984

Rádio La Sorella FM Faxinal do Soturno 15/12/2007

Rádio Guaramano AM Guarani das Missões 16/12/2007

Radio UCS Caxias do Sul Caxias do Sul 16/12/2003

Rádio Diário da Manhã AM Passo Fundo 17/12/2002

Rádio Difusão 650 AM Erechim 18/12/1960

Rádio Atlântida FM (Pelotas) Pelotas 18/12/1979

Rádio Mundial FM Ijuí 20/12/2008

RBS TV Porto Alegre 29/12/1962

Rádio Maristela AM Torres 30/12/1957

Rádio Cultura AM Tapera 31/12/1982

Rádios Aniversariantes

Editorial

Iniciamos o ano com intensas atividades. Pela primeira vez o 
nosso recesso ocorreu do � nal de dezembro até o dia 20 de janei-
ro. Na sequência realizamos a tradicional reunião da diretoria em 
Osório no mês de fevereiro quando empossamos a nova diretora 
de eventos da Agert, � anain Farias Ribeiro, � lha do nosso saudo-
so Pedro Farias.

No dia 24 de fevereiro, a Agert trouxe em Porto Alegre 
para explicar para os engenheiros das emissoras e a diretoria 
da entidade, o Superintendente de Outorgas e Recursos à Pres-
tação da Anatel, Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes e o Ge-
rente de Outorga Licenciamento de Estações da Anatel, Iroá 
Robredo Ferreira. Eles explicaram o funcionamento do progra-
ma Mosaico, que objetiva automatizar o sistema que trata das 
solicitações de inclusão de canais e licenciamento de estações 
de radiodifusão.

Foi uma rica oportunidade para que os pro� ssionais que atu-
am na agilização dos processos das emissoras junto à Anatel pu-
dessem dirimir suas dúvidas e estreitar sua relação com a Agência 
Nacional de Telecomunicações. 

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

Continua na página 3
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Janeiro

Fevereiro

Rádio UCS 106,1 FM Vacaria 03/01/2004

Rádio Diplomata AM São Marcos 06/01/1978

Rádio Federal FM Pelotas 08/01/1981

Rádio Sobral AM Butiá 16/01/1979

RBS TV Bagé Bagé 19/01/1977

Lorini Engenharia Porto Alegre 20/01/1993

Rádio Acústica FM Camaquã 23/01/2000

Rádio Diário da Manhã FM Passo Fundo 26/01/1981

Rádio Jovem Pan FM Porto Alegre 27/01/1977

Rádio 100.3 FM Carazinho 28/01/1980

Rádios Aniversariantes

Rádio São Roque AM Faxinal do Soturno 01/02/1975

Rádio Missioneira AM São Luiz Gonzaga 02/02/1981

Rádio Líder FM Uruguaiana 02/02/2004

Rádio Germânia FM Teutônia 05/02/1989

Rádio Ciranda 105.5 Chiapetta 05/02/2004

Rádio Alegrete AM Alegrete  07/02/1947

Com informações da Abert

realizará os cálculos de viabilidade técnica para os estu-
dos de inclusão de canais e licenciamento de estações. Es-
ses cálculos ainda poderão ser utilizados para avaliação da 
cobertura em termos de abrangência geopolítica.

Conforme o gerente de Outorga da Anatel, Iroá Ro-
bredo Ferreira, o Mosaico trará muitas melhorias como 
soluções em tempo real, a qualquer momento e em qual-
quer lugar. Destacou que a autonomia do interessado 
pressupõe boa-fé e processos mais rápidos.

Iroá ressalta que o interessado envia a documentação por 
meio do sistema, sem a necessidade de passar pelo protocolo, 
sendo um sistema adaptável à realidade regulatória vigente.

Robredo Ferreira acrescentou que a integração com o 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) facilita o acom-
panhamento do usuário e a transparência no processo.

Ele observa que o sistema opera com um conjunto 
de validações, o que minimiza a propagação de eventuais 
erros causados pelo processo manual, reduzindo a quan-
tidade de exigências e evitando que o processo caia em 
situação de loop burocrático.

Já o Superintendente de Outorga da Anatel, Vitor 
Menezes, observou que a agência está aberta a receber 
sugestões para uma melhor operação do sistema na práti-
ca. “Agradeceu a hospitalidade, ressaltando que o Mosai-
co objetiva a segurança jurídica, técnica e a rapidez”.

Ao � nal do encontro, o presidente da Agert, Roberto 
Cervo Melão, agradeceu a presença também do gerente 
regional da Anatel, Rafael André Baldo de Lima, dos dire-
tores da Agert e dos engenheiros das emissoras, que mes-
mo na véspera do Carnaval compareceram massivamente 
ao encontro na Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio 
e Televisão.

Programa Mosaico é apresentado na Agert

Numa iniciativa inédita, a Agert trouxe a sua sede a 
Porto Alegre o Superintendente de Outorga e Recursos à 
Prestação da Anatel, Vitor Elisio Goes de Oliveira Mene-
zes e o Gerente de Outorga e Licenciamento de Estações 
da Anatel, Iroá Robredo Ferreira. Eles vieram apresentar 
para diretores da entidade e engenheiros das emissoras 
como funciona o programa Mosaico.

Lançado no � nal de dezembro do ano passado pela 
Agência Nacional de Telecomunicações, o programa Mo-
saico visa automatizar o sistema que trata das solicita-
ções de inclusão de canais e licenciamento de estações 
de radiodifusão.

O Mosaico permitirá a inclusão de dados pelo próprio 
interessado para credenciamento, pedido de inclusão de 
canal e licenciamento de estações. O programa também 

Dirigentes da Anatel na sede da Agert 
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Rádio Gaúcha AM Porto Alegre 08/02/1927

Rádio Difusora AM Arroio Grande 09/02/1980

Rádio Seberi AM Seberi 11/02/1989

Rádio Imembuí AM Santa Maria 13/02/1942

Rádio Ametista AM Planalto 13/02/1984

Rádio Amizade FM Igrejinha 14/02/1990

Rádio ABC 900 Novo Hamburgo 14/02/1948

Rádio Independente AM Cruz Alta 19/02/1979

Rádio Planetário AM Espumoso 19/02/1979

Rádio Antena 1 FM Porto Alegre 20/02/1993

Rádio Aliança FM Porto Alegre 22/02/1990

Rádio Guaíba FM Porto Alegre 22/02/1980

RBS TV Caxias do Sul Caxias do Sul 22/02/1969

Rádio Light FM Cruzeiro do Sul 22/02/1991

Rádio Sorriso FM Estrela 22/02/1992

Rádio Univates FM Lajeado 23/02/2006

Rádio Cultura AM São Borja 24/02/1976

Rádio Garibaldi AM Garibaldi 26/02/1956

Rádio Maisnova 88 FM Garibaldi 26/02/1952

Rádio Difusora AM Bagé 27/02/1956
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do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, cada uma delas 
com programação própria. Operando em AM e FM, está 
presente em todas as plataformas, com som 100% digi-
tal, para facilitar o acesso a seus ouvintes. O foco da pro-
gramação são as transmissões de eventos esportivos e o 
hard news, informando sempre com agilidade os grandes 
acontecimentos no Estado, no país e no mundo.

A emissora pode ser sintonizada nas frequên-
cias AM 600 KHz e FM 93.7 MHz. O ouvinte tam-
bém pode sintonizar a Rádio Gaúcha SM no FM 105.7 
MHz, em Santa Maria, a Rádio Gaúcha Serra no FM 
102.7 MHz, no município de Caxias do Sul e a Rádio 
Gaúcha Zona Sul no 102.1 FM, nos municípios de Pe-
lotas e Rio Grande. A Gaúcha é digital também por 
meio de aplicativos para iOS e Android e através dos 
seus conteúdos disseminados no site, blogs e perfis 
nas principais redes sociais.

A Agert entregou uma placa em homenagem à emis-
sora com os seguintes dizeres:

Apresentação do Programa Gaúcha Atualidade
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A Rádio Gaúcha comemorou no último dia 08 de feve-
reiro, os seus 90 anos de fundação. A emissora foi funda-
da cinco anos após o nascimento do rádio no Brasil, 1927. 
Líder de audiência em Porto Alegre pelo 22º mês seguido, 
a Rádio Gaúcha iniciou as transmissões no Grande Hotel, 
no centro de Porto Alegre (RS). 

Em 3 de julho de 1957, foi adquirida por Maurício Si-
rotsky Sobrinho e Arnaldo Ballvé, tornando-se o embrião 
do Grupo RBS. Em 1994, a Rádio Gaúcha inaugurou suas 
transmissões via satélite, formando a Rede Gaúcha SAT, 
que está atualmente presente em sete estados brasileiros 
por meio de mais de 143 emissoras a� liadas.

Líder em jornalismo e esporte, a Rádio Gaúcha con-
ta também com sedes em Santa Maria, Pelotas e Caxias 

Fonte: Site Grupo RBS

90 anos da Rádio Gaúcha

“A Agert homenageia a Rádio Gaúcha, bem como o grupo 
RBS, pela passagem dos 90 anos da emissora. Fundadora 
da nossa associação, a Gaúcha sempre esteve presente na 
entidade, trabalhando pela radiodifusão do nosso Estado.
Sua programação variada, com cunho jornalístico e espor-
tivo, é destaque em nível nacional e internacional. Sem-
pre trazendo para os gaúchos a informação dos maiores 
conhecimentos mundiais numa abordagem com um olhar 
diferenciado e voltado para o público local”.

Texto - Tiago Nunes e Jean Romero
Rádio Imembuí de Santa Maria comemorou 75 anos de história

A história do rádio de Santa Maria se confunde com 
a própria história da Imembuí. A emissora completou no 
dia 13 de fevereiro, 75 anos. A rádio teve início de suas 
atividades através da propaganda falada, uma série de 
alto-falantes instalados na primeira quadra da rua Dr. 
Bozano, onde hoje está localizado o Calçadão. Os primei-
ros passos para a construção da emissora foram dados 
por meio de um edital em janeiro de 1942. O documento 
convocava os acionistas para uma reunião, às 20 horas do 
dia 13 de fevereiro do mesmo ano, nas dependências do 
Clube Caixeiral Santamariense.

O primeiro programa radiofônico, chamado “De ou-
vinte para ouvinte”, era escrito por Mercedes de Alencar 
e apresentado por Fred Germano. A Rádio Imembuí tem 
atuação marcante em Santa Maria, um dos pontos mais 
destacados desta história está nos anos 50 e 60 anos, 
quando eram realizados os programas de auditórios. Na 
antiga sede da Pioneira, na rua Venâncio Aires, no cen-
tro de Santa Maria, ocorriam peças de lançamento e ha-
via revezamento de programas musicais. Artistas de fama 
nacional foram contratados para fazer apresentação em 
Santa Maria. Hoje em 960 AM, a emissora deverá dar mais Prédio onde funciona a Rádio Imembuí
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uma passo histórico, pois passará para o FM na migração 
que já foi autorizada pelo Governo Federal. O sonho será 
concretizado até o dia 31 de maio, quando a Imembuí terá 
seu som no FM, oferecendo melhor qualidade de áudio 
aos seus ouvintes.

A direção, funcionários e colaboradores agradecem você 
ouvinte pela con� ança nesses anos. A rádio da gente daqui 
seguirá com seu compromisso de informar Santa Maria!
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nior. A Seja Digital é responsável por informar a popu-
lação brasileira, especialmente a de baixa renda, sobre a 
mudança e distribuir gratuitamente kits com antenas e 
conversores digitais para as famílias cadastradas em pro-
gramas sociais do Governo Federal. 

A estimativa é de que quase 6 milhões de telespectadores, 
em mais de 2 milhões de domicílios da região de Porto Alegre, 
serão atingidos pela mudança. A previsão é de que a maioria 
destas pessoas (79%) fará a conversão por meios próprios e 
21% deverá receber os kits para poder utilizar o novo sistema. 
Devem ser distribuídos gratuitamente 432 mil kits.

Patrícia Abreu reforçou que o processo representa 
um grande avanço em termos de tecnologia e ressaltou a 
importância do trabalho em parceria com a Prefeitura. “A 
expectativa é que possam ser desenvolvidas ações didáti-
cas com a Prefeitura para que a população de Porto Alegre 
usufrua do novo momento da TV no Brasil”, disse.

Marchezan determinou a participação da Prefeitura 
através das secretarias municipais de Desenvolvimento 
Social, Educação e de Cultura.

Além da capital, o sinal analógico será desligado em 
outros 88 municípios da região de Caxias, Osório, Gra-
mado-Canela, Região Metropolitana de Porto Alegre, São 
Jerônimo, Lajeado-Estrela e Montenegro. 

Também participaram da reunião, o presidente da Asso-
ciação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT), 
Roberto Cervo Melão; Marcelo Rech, vice-presidente edito-
rial Grupo RBS; Alice Urbim, Gerente de Programação RBS 
TV; Cezar Freitas, Diretor de Telejornalismo RBSTV; Carlos 
Fini, Diretor Tecnologia RBS TV e Tânia Regina Moreira Pa-
checo, Secretária de Comunicação do município.

Prefeitura  de Porto Alegre vai 
colaborar no processo de mudança para TV Digital

Porto Alegre está se preparando para o desligamento 
do sinal analógico de TV aberta no dia 31 de janeiro de 
2018. A partir desta data, as transmissões dos canais de 
televisão na capital gaúcha e em mais 88 cidades do Rio 
Grande do Sul serão feitas apenas pelo sinal digital, o que 
proporcionará imagem e som de melhor qualidade.

Fonte: Fabiana Kloeckner – Prefeitura de Porto Alegre

A Agert está em fase de produção do nosso Relatório 
Social - exercício 2016. O sucesso do mesmo dependerá 
exclusivamente das informações que os senhores farão 
via e-mail para: relatoriosocial@agert.org.br. 

A Agert contratou a Empresa Camejo para a execu-
ção do Relatório, que continua sob a Coordenação da 
Vice-Presidente de Capacitação, Myrna Proença.

Solicitamos a todos associados, mesmo aqueles que 
nunca participaram que se unam a este esforço da Dire-
toria para que possamos elaborar o relatório com o maior 
número de Emissoras participantes e mostrarmos ao Bra-
sil a pujança da Radiodifusão Gaúcha. 

Deve-se ressaltar que o Relatório Social é a publi-
cidade que a Emissora doou para a comunidade local 
e regional, seja ela através de entrevistas, chamadas 
promocionais ou comentários durante todo ano de 
2016.

Em 2015, 261 emissoras participaram do Relatório 
Social doando em mídia quase R$ 125 milhões. 

Relatório Social da Agert 2016

Com o objetivo de buscar a parceria da prefeitura de 
Porto Alegre para esse importante processo de mudança, 
a diretora de comunicação da Seja Digital - entidade res-
ponsável pela operacionalização da migração do sinal em 
todo o Brasil -, Patrícia Abreu, esteve reunida no último 
dia 14 de fevereiro, com o prefeito Nelson Marchezan Jú-

Prefeito Marchezan com lideranças do setor de rádio e TV
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Myrna Proença coordena o Relatório Social
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Congresso deverá receber radiodifusores de todo Estado

A 24ª edição do Congresso da Agert , que será realiza-
da nos dias 24 a 26 de outubro, de 2017, no Hotel Conti-
nental, em Canela, já está recebendo inscrições dos asso-
ciados da entidade

De acordo com Wanderley Ruivo dos Santos, presi-
dente do Congresso da Agert, já estão em avançadas as 
negociações dos patrocinadores do evento, expositores da 
feira, bem como a seleção dos palestrantes, que abordarão 
temas de importância para a radiodifusão gaúcha.

Ruivo desta que as inscrições até o dia 31 de maio 
terão o valor de R$ 800,00, com direito a uma credencial 
individual para livre acesso com direito a assistir todas as 

Congresso da Agert já está com inscrições abertas

palestras e shows, além de três diárias em apartamento 
compartilhado com café da manhã incluso, três jantares e 
dois almoços no local.

Ele acrescenta que a inscrição para associado sem 
hospedagem por pessoa até o dia 31 de maio será de R$ 
496,00, enquanto a inscrição para não associados para 
pagamento à vista de uma pessoa é de R$ 1.600,00 em 
apartamento compartilhado, e sem hospedagem é de 
R$ 1.120,00. 

Maiores informações sobre o Congresso pode-
rão ser obtidas pelo telefone: (51) 3212-2200 ou pelo 
email: financeiro@agert.org.br.
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Rádio Alegrete chega aos 70 anos

Durante a realização da reunião da diretoria da Agert 
no Litoral Norte, os 70 anos de fundação da Rádio Ale-
grete foram homenageados pela entidade que congrega as 
emissoras de rádio e televisão do Estado. Uma placa foi 
entregue ao gerente de recursos humanos do grupo Tchê 
– proprietário da emissora – Alexandre Weller.

Em sua manifestação, Alexandre destacou o trabalho 
da emissora – pioneira no município da Fronteira Oeste – 
sempre acompanhado os fatos que impactaram a história 
da cidade nas últimas sete décadas.

Alexandre Weller ressaltou que neste período a emis-
sora superou diversas di� culdades, mas que com muito 
trabalho, empenho e dedicação dos seus pro� ssionais e 
diretores têm se mantido � rme e forte. “A Rádio Alegrete 
acompanha o dia a dia da comunidade”, ressaltou.  Rádio Alegrete completou 70 anos
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Critérios técnicos ajudam na 
de� nição do valor da Marca 

de uma rádio ou TV

do valor econômico gerado pela marca, incluindo nes-
se valor tudo aquilo que sustenta a geração de receita, 
especialmente a grade e a qualidade de programação da 
rádio ou da TV.

É importante ressaltar que não se trata de atri-
buir um valor diretamente à programação. Ao contrá-
rio disso, é o efeito da qualidade e constância da pro-
gramação, assim como da rede de relacionamentos da 
emissora com os canais de anunciantes que, ao gerar 
uma demanda estável e fiel, repercute em um nível de 
faturamento que sustenta o valor da marca no sentido 
monetário.

Outro aspecto importante a considerar é que pro-
duz um valor de marca deve ser considerado sob duas 
perspectivas opostas: o valor da marca para a empresa 
(vendedor) e o valor da marca para um agente externo 
à empresa (comprador). A perspectiva de valor para um 
agente terceiro, externo à empresa, pode apresentar um 
valor maior que o uso da marca para a própria empre-
sa, especialmente quando os aspectos operacionais ou 
� nanceiros tornam a empresa inviável economicamente, 
ou seja, quando a empresa apresenta prejuízos constan-
tes. Neste cenário, uma nova estrutura administrativa 
pode tornar viável a continuidade da marca em uma 
nova organização.

3) Existe já algum caso de avaliação no país?
Em 2007 a TV Guaíba foi vendida, juntamente com 

as rádios Guaíba AM e FM para a Igreja Universal do 
Reino de Deus. A transação foi calculada, à época, em 
R$ 100 milhões. Sendo que anteriormente, ao final dos 
anos 80, a Igreja Universal já havia adquirido as três 
emissoras de TV da Record de São Paulo por US$ 45 
milhões, a valores da época.

4) O valor da marca pode ser usado para defi -
nir o valor de venda da emissora?

Em síntese, para compor o valor de venda da emisso-
ra, deve-se somar o valor da marca ao valor da concessão 
e dos ativos físicos da empresa, subtraindo desse total o 
valor das dívidas da emissora.

5) Que informações são necessárias para fazer 
avaliação?

Em cada caso, o avaliador deve analisar as fontes 
de informação disponíveis e se necessário complemen-
tá-las com informações adicionais como pesquisas de 
mercado e indicadores econômicos do segmento de rá-
dio e TV.

Em termos gerais, deve-se minimamente contar com 
as demonstrações � nanceiras da empresa, a delimitação 
da região de abrangência da emissora, a abertura das fon-
tes de receita e custos, assim como a análise dos indicado-
res de audiência e de público que são ouvintes ou telespec-
tadores da emissora.

Valor da Marca de uma emissora 
é fundamental para defi nição do seu preço

O economista, en-
genheiro e avaliador 
Jaime Macadar, dire-
tor da empresa Maca-
dar Avaliações, atua no 
mercado de avaliações 
de marcas, empresas e 
imóveis há mais de 15 
anos. Nesta entrevista 
ao Agert Informa, ele 
detalha como se pode 
avaliar a marca de uma 
emissora de rádio e/ou 
televisão.

1) O valor da marca de uma emissora de rádio 
ou televisão pode ser avaliado?

Pode-se dividir esta questão em duas, quanto à 
possibilidade de avaliar e quanto à possibilidade de 
vender uma emissora de rádio. As técnicas de avalia-
ção atualmente existentes permitem avaliar o valor de 
uma emissora de rádio ou TV no sentido econômico-
-financeiro, ou seja, considerando o valor monetário 
para os proprietários dessa concessão ou para tercei-
ros. Entretanto, deve-se considerar que o valor e o be-
nefício social que uma determinada emissora produz 
para a comunidade poderá sofrer alteração ou se per-
der com um novo comando na instituição, podendo 
produzir uma perda para muitos ouvintes em função 
da mudança de programação, finalidade e princípios 
da nova gestão.

2) Quais os fatores mais importantes que são 
considerados?

Uma vez que a marca de uma emissora está inti-
mamente atrelada à concessão de uma faixa de frequ-
ência de transmissão, e considerando que boa parte 
do público habitualmente acessa os canais e rádios de 
forma pré-configurada, um dos grandes elementos que 
garantem o valor da marca de uma emissora é justa-
mente a condição de que essa marca seja comercializa-
da juntamente com a concessão da faixa de frequência 
de transmissão, uma vez que os dois ativos perderiam 
muito valor se fossem comercializados separadamente. 
Ainda que uma marca seja mais do que uma concessão, 
a troca de faixa de frequência pode acarretar perda de 
público ouvinte ou de telespectadores, especialmente 
em canais abertos.

Do ponto de vista próprio da marca, ou seja, do seu 
valor econômico intrínseco, o valor da marca tem como 
contrapartida financeira a sua capacidade de geração de 
receitas. Neste sentido, as fontes de receitas da emis-
sora e seus canais instituídos de relacionamento com 
os anunciantes representam a contrapartida financeira Continua na página 8
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4ª Edição do Prêmio 
MPT de Jornalismo

A quarta edição do Prêmio MPT 
de Jornalismo vai distribuir aos ga-
nhadores R$ 400 mil em oito catego-
rias e dois prêmios especiais. O con-
curso é dividido em duas etapas. Na 
fase regional, pro� ssionais do Cen-
tro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste 
e Sul disputarão, entre os trabalhos 
de sua região, R$ 5 mil  em cada uma 
das oito categorias: jornal impresso, 
revista impressa, radiojornalismo, 
telejornalismo, webjornalismo, foto-
jornalismo, universitário e repórter 
cinematográ� co.

Em seguida, os vencedores se en-
frentam na fase nacional com os me-
lhores de cada região, por categoria, 
concorrendo a R$ 15 mil. Com ex-
ceção da categoria universitário, que 
premia R$ 10 mil. É importante res-
saltar que os prêmios não são cumu-
lativos. Os pro� ssionais que se consa-
grarem vencedores na fase regional e 
na nacional receberão somente o prê-
mio de maior valor.

Existem, ainda, os prêmios es-
peciais: fraudes trabalhistas – para a 
melhor reportagem sobre o tema –, e 
o Prêmio Especial MPT de Jornalismo 
– concedido à melhor reportagem en-
tre todas as vencedoras das categorias 

Prêmios do setor

nacionais. Cada um rende ao ganha-
dor R$ 45 mil.

Os prêmios são pagos por meio 
de um cartão de crédito exclusivo 
com a função de compras. Os recur-
sos financeiros da premiação resul-
tam de um acordo judicial nos autos 
da ação civil pública nº 1040/2012 
– 11ª Vara do Trabalho de Recife, 
proposta pelo Ministério Público 
do Trabalho.

Acompanhe este site para se ins-
crever, conhecer o regulamento e ob-
ter outras informações. Siga também 
as novidades na página do prêmio no 
Facebook: facebook.com/premiompt-
dejornalismo.

Prêmio APERGS 
de Jornalismo 2017

Com o intuito de valorizar o pro-
� ssional de imprensa, bem como es-
timular a publicação de informações 
sobre a atuação dos Procuradores do 
Estado do Rio Grande do Sul, nos 
meios impressos, eletrônicos e inter-
net/novas mídias, a Associação dos 
Procuradores do Estado do Rio Gran-
de do Sul (APERGS) lança o Prêmio 
APERGS de Jornalismo 2017.

Poderão participar pro� ssionais 
da comunicação e acadêmicos de jor-
nalismo do Rio Grande do Sul ou de-

mais estados brasileiros devidamente 
registrados na Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego, além 
de estudantes universitários matricu-
lados em cursos de Jornalismo.

Os trabalhos publicados entre 
31 de agosto de 2016 e 31 de 
agosto de 2017 deverão se en-
quadrar nas categorias: jornalismo 
impresso, telejornalismo, radiojor-
nalismo, fotojornalismo, webjor-
nalismo. A edição deste ano abre 
espaço para que estudantes uni-
versitários concorram a um prêmio 
especial, podendo inscrever traba-
lhos nas cinco categorias.

Todos os trabalhos concorrerão a 
um prêmio principal – Prêmio APERGS 
de Jornalismo – independentemente 
da categoria em que estiverem inscri-
tos e os vencedores serão premiados 
durante cerimônia a ser realizada em 
novembro próximo.

O prêmio tem como entidades 
apoiadoras: Associação Riogranden-
se de Imprensa (ARI); Associação 
Gaúcha de Emissora de Rádio e TV 
(AGERT); Sindicato dos Jornalistas 
do Rio Grande do Sul (SINDJORS); e 
Associação dos Repórteres Fotográ� -
cos e Cinematográ� cos do Rio Grande 
do Sul (ARFOC-RS). 

Mais informações no site: http://
www.apergs.org.br/premiojornalismo/ 
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A radiodifusora Thanain Farias Ribeiro tomou posse como 
Vice-Presidente do Litoral Norte da Agert. A solenidade ocorreu 
durante a reunião da diretoria no Restaurante do Dodô, em Osó-
rio. Thanain atua na Rádio Osório e em outras emissoras. 

Na oportunidade, o presidente da Agert, Roberto Cervo 
Melão destacou a presença de Thanain na entidade. “Trata-se de 
uma jovem talentosa e trabalhadora que tem muito para contri-
buir com a associação”.

Thanain Farias Ribeiro é a nova 
Vice-Presidente da Agert

6) Algum fato que considera importante citar?
A avaliação da marca é um dos ativos que compõe o 

valor de uma emissora, entretanto, ele condensa o nú-
cleo de valorização de uma emissora, pois reflete aqui-
lo que a diferencia das demais, tanto em relação pú-
blico que atinge, à programação que entrega para seus 
ouvintes e telespectadores, assim como quanto aos be-
nefícios que produz na relação com a sua comunidade. 
Neste sentido, o valor da emissora representado em 
sua marca transcende aos aspectos apenas monetários, 
cumprindo também uma função social e cultural como 
meio de comunicação.

Dada essa importância social, não raro há uma pre-
ocupação por parte da direção da emissora quanto ao 
seguimento e à continuidade dos objetivos e valores até 
então mantidos para que a marca no sentido de dar-lhe 
uma continuidade na gestão que a seguirá. Assim, além 
da avaliação monetária da marca, surge também a neces-
sidade de delimitar eventuais compradores que estariam 
alinhados aos valores até então desenvolvidos, sendo esse 
também um aspecto importante a considerar no processo 
de venda da marca.

� anain represente o Litoral Norte na Agert


