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Diretoria

Março
Rádio MaisNova FM Lagoa Vermelha 03/03/2009 

Rádio São Lourenço AM São Lourenço do Sul 06/03/1955 

Rádio União FM Novo Hamburgo 06/03/1980 

Rádio Itaí AM Eldorado do Sul 08/03/1952 

Rádio Solaris FM Antônio Prado 08/03/2012 

Rádio Rainha FM 90.9 Bento Gonçalves 09/03/1989 

Rádio Ativa - 103.1 FM Campina das Missões 10/03/2001 

Rádio MaisNova FM (Caxias do Sul) Caxias do Sul 10/03/1999

Rádio MaisNova FM Marau 10/03/1999

Rádio Prata AM Nova Prata 11/03/1979 

Rádio Cultura Riograndina AM Rio Grande 14/03/1942 

TV Pampa Norte Carazinho 14/03/1985 

Rádio Sideral AM Getúlio Vargas 14/03/1970 

Rádio Atlântica FM Rio Grande 15/03/1985 

Rádio Jovem Pan FM Osório 15/03/1982 

Rádio Difusão 94.9 FM Erechim 15/03/1980 

Rádio Eldorado FM Porto Alegre 15/03/1990 

Rádio Águas Claras AM  Catuípe 17/03/1987 

Rádio Cruzeiro AM  Itaqui 17/03/1978 

Rádio São José FM  Amaral Ferrador 19/03/2009 

Rádio Virtual FM Erechim 19/03/1995 

Rádio Shamballa FM  Cerro Largo 19/03/1993  

Rádio Atlântica AM Constantina 20/03/1989 

Rádio Fandango FM  Cachoeira do Sul 22/03/1982 

Rádio Nova FM  Santo Ângelo 22/03/1980 

Rádio Gazeta AM Carazinho 22/03/1982 

Rádio Atlântica FM Porto Alegre 23/03/1976 

Rádio Veranense AM  Veranópolis 24/03/1957 

Rádio Guaíra FM  Santa Rosa 25/03/1986 

Rádio Nova Progresso 1530 AM  São Leopoldo 26/03/1949 

Rádio Triângulo 104,3 FM Candelária 28/03/2001

Rádio Caibaté AM Caibaté 28/03/1988

Rádio FM Cultura Porto Alegre 29/03/1975

TVE Porto Alegre 29/03/1975

Rádio Cinderela AM  Campo Bom 30/03/1978 

Rádios Aniversariantes

Editorial

Entramos em mais uma etapa da migração do rádio AM para 
o FM. No dia 08 de Maio, às 14 horas, no Salão Negrinho do Pas-
toreio, no Palácio Piratini, o ministro Gilberto Kassab assina os 
contratos de migração de diversas emissoras gaúchas para o FM.

Estão todos convidados a comparecer na solenidade, pois 
precisamos estar unidos e mobilizados para conseguir junto ao 
governo federal as autorizações para as migrações das demais 
emissoras do Estado, que ainda não foram bene� ciadas.

A visita do ministro Kassab ao Rio Grande do Sul é resultado 
de uma intensa mobilização da nossa entidade e de valorização da 
importância do rádio feito aqui no nosso Estado.

O ano de 2017 é de muitos desa� os. A Agert realiza nos dias 
24 a 26 de outubro, o 24º Congresso, em Canela. Contamos com a 
presença de todos. Façam sua inscrição. 

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

Continua na página 3
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Abril

Rádios Aniversariantes

Rádio Independente AM Lajeado 01/04/1951

Rádio Giruá AM Giruá 01/04/1980

Rádio Cassino AM Rio Grande 01/04/1981

RBS TV Uruguaiana Uruguaiana 02/04/1974

Rádio 92,5 FM Três Passos 04/04/1987

Rádio Rural AM Porto Alegre 04/04/1987

Rádio Felicidade FM Novo Hamburgo 05/04/1997

Rádio Planalto AM Passo Fundo 05/04/1969

Rádio Gaurama AM Gaurama 06/04/1981

Rádio Santa Cruz AM Santa Cruz do Sul 07/04/1946

Rádio Ceres AM Não-Me-Toque 09/04/1976

Rádio Repórter de Ijuí AM Ijuí 10/04/1950

Rádio Pitangueira FM Itaqui 10/04/2007

Rádio Navegantes AM Porto Lucena 10/04/1963

Rádio Santamariense AM Santa Maria 12/04/1954

Rádio Antena 1 de Bagé FM Bagé 12/04/2000

Rádio Caiobá FM Tapejara 14/04/1992

Rádio Jaguari AM Jaguari 15/04/1953

Rádio do Povo AM Humaitá 18/04/1983

Rádio Sobradinho AM Sobradinho 21/04/1957

Rádio Guarathan AM Santa Maria 23/04/1960

Rádio Gazeta de Alegrete AM Alegrete 26/04/1979

TV Shop Tour Cachoeira do Sul 26/04/1987

Rádio Caxias AM Caxias do Sul 27/04/1946

Rádio Nativa 99,5 FM Santa Maria 27/04/1989

Rádio Fátima AM Vacaria 28/04/1966

Rádio Maisnova FM Vacaria 28/04/1967

Rádio Tupã AM Tupanciretã 29/04/1955

RBS TV Erechim Erechim 30/04/1972

Rádio Guaíba AM Porto Alegre 30/04/1957

Ele observou que teremos um período com alguma 
turbulência, mas que com o passar do tempo tudo funcio-
nará melhor. Germani ressaltou que a iniciativa da Agert 
junto com a Anatel e a participação dos engenheiros foi 
muito importante para a abertura de um canal de comu-
nicação entre as partes, bene� ciando o radiodifusor na 
aprovação dos seus projetos. 

Programa Mosaico

Lançado no � nal de dezembro do ano passado pela 
Agência Nacional de Telecomunicações, o programa Mosaico 
visa automatizar o sistema que trata das solicitações de in-
clusão 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 
realizará os cálculos de viabilidade técnica para os estudos 
de inclusão de canais e licenciamento de estações. Esses 
cálculos ainda poderão ser utilizados para avaliação da co-
bertura em termos de abrangência geopolítica.

Agert apresenta sugestões para 
aperfeiçoamento do Programa Mosaico

Visando propor alterações para o me-
lhor funcionamento do programa Mosai-
co da Anatel, a Agert promoveu reunião 
com os engenheiros das emissoras de rá-
dio e televisão com o objetivo de apresen-
tar sugestões que ajudem no aperfeiçoa-
mento do sistema.

No encontro, com a presença de dire-
tores da Agert e um grupo de engenheiros 
foi elaborado um documento para ser en-
viado à direção do Anatel, com as propos-
tas dos pro� ssionais que atuam aqui no 
Estado, objetivando a melhor operação 
do sistema.

Conforme o engenheiro Higino Ger-
mani – um dos responsáveis pela elaboração do texto – a 
reunião foi uma sequência da realizada no � nal de feverei-
ro com o Superintendente de Outorga e Recursos à Pres-
tação da Anatel, Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes e o 
Gerente de Outorga e Licenciamento de Estações da Ana-
tel, Iroá Robredo Ferreira. “Aproveitamos para destacar 
algumas partes que devam ser simpli� cadas, outras escla-
recidas e outras ainda incrementadas, pois é um processo 
de otimização”, destacou.

Germani informou que são muitas sugestões e, 
provavelmente, devam surgir outras na medida que os 
engenheiros vão usando essa ferramenta cada vez mais 
porque o sistema de radiodifusão não é uma fábrica que 
produz tudo igual. “Cada caso é um caso, cada projeto 
de uma estação tem suas características, não dá para 
ser uma coisa pasteurizada, tudo igual, uma coisa pa-
drão”, disse.

O engenheiro Higino Germani a� rmou que a ideia 
da Anatel é boa, pois visa simpli� car e desburocratizar o 
processo. “O sistema, porém, precisa ter abertura para as 
exceções principalmente porque a tecnologia é muito di-
nâmica”, a� rmou.
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Reunião debateu formas de melhorar o sistema Mosaico



Informawww.agert.org.br4 Março/Abril de 2017

A Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Tele-
visão (AGERT), com o apoio do Tribunal de Justiça, irá 
realizar o Seminário Liberdade de Imprensa: Judiciário e 
Mídia a Serviço da Comunidade. O evento ocorrerá em 04 
de maio, a partir das 14h, no auditório da Faculdade de 
Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF) e contará 
com a presença do Presidente do Tribunal de Justiça, De-
sembargador Luiz Felipe Silveira Di� ni, e do Presidente 
do Conselho de Comunicação Social do TJRS, Desembar-
gador Túlio Martins.

A o� cialização da parceria entre a entidade e o Judi-
ciário ocorreu através de pedido encaminhado pelo Pre-
sidente da AGERT, Roberto Cervo Melão. Segundo ele, 
trata-se de projeto pioneiro que pretende ampliar ainda 
mais a aproximação entre os magistrados e a mídia esta-
dual. O dirigente destacou que Juízes, Promotores, au-
toridades e pro� ssionais da imprensa e da radiodifusão 
de 34 municípios da Região do Planalto serão convidados 
para o evento.

Além das palestras dos Desembargadores Di� ni e Tú-
lio, representantes da AGERT vão expor situações enfren-
tadas pelos repórteres e apresentadores nas suas tarefas 
cotidianas na cobertura dos fatos jornalísticos. O evento 
também terá um caráter preventivo no sentido de escla-
recer as dúvidas da imprensa, no aspecto legal, relacio-
nadas à divulgação de fatos, disse ele, acrescentando que 
pretende realizar seminário semelhante, em setembro 
deste ano, no município de Ijuí.Evento aproximará radiodifusão do Judiciário

AGERT e TJRS promovem seminário 
sobre Judiciário e Liberdade de Imprensa

Comissão do Congresso reunida para acertar a programação do evento

As inscrições para o 24ª Congresso de Rádio e Televi-
são continuam abertas. Até o dia 31 de maio, o preço será 
de R$ 800,00 à vista ou parcelado em cinco parcelas de 
R$ 160,00, sendo que a primeira deve ser paga no próprio 
dia 31.

O pagamento da direito a 1 (uma) credencial indi-
vidual para livre acesso com direito a assistir todas as 
palestras e shows, 3 (três) diárias em apartamento com-
partilhado com café incluso, 3 (três) jantares e 2 (dois) 
almoços no local, pasta, material de apoio e certi� cado de 
participação.  

O evento ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de outubro, 
no Hotel Continental de Canela. Após o lotação do Hotel 
Continental os congressistas � carão hospedados no Ho-
tel Serra Nevada. As hospedagens são de� nidas conforme 
a ordem das inscrições.

Recentemente, a comissão organizada do Congresso, 
presidida por Wanderley Ruivo dos Santos realizou reu-
nião na sede da Agert para debater a programação do se-
minário. “Estamos na fase de acerto dos palestrantes que 
com certeza trarão muito conhecimento para os radiodi-
fusores”, destacou.

Ruivo ressaltou que o Congresso da Agert tem um 
custo bem abaixo dos realizados pelas demais entida-
des do setor de outros estados. “Fizemos todo o esfor-
ço para realizar um encontro com custo baixo para o 

24º Congresso da Agert tem preço especial até 31 de maio
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associado e com excelente programação de conferen-
cistas”, disse.

Maiores informações e inscrições sobre o Congresso 
poderão ser obtidas diretamente com o Diego, no e-mail 
� nanceiro@agert.org.br, ou pelo telefone (51) 32122200.

Lembramos que o preço das inscrições de primeiro 
a 31 de junho será de R$ 920,00. O valor será reajustado 
nos dias 30 de junho, 31 de julho e após 31 de julho. As 
crianças até 6 (seis) anos de idade não pagam nada já a 
partir dos sete 7 (sete) anos pagam uma inscrição com 
valor normal. 
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Ministro Kassab com o presidente da Abert 

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC), Gilberto Kassab, participa no dia 
08 de maio, às 14 horas, no Salão Negrinho do Pastoreio, 
do Palácio Piratini, de solenidade de assinatura de contra-
tos de migração de rádios gaúchas do AM para o FM.

A visita de Kassab ao Rio Grande do Sul faz parte da 
meta de � nalizar ainda em 2017 a primeira etapa da mi-
gração do rádio AM para o FM. Várias emissoras do Es-
tado já receberam o doc para pagamento da migração e 
deverão assinar o contrato.

Ministro Kassab assina contratos de migração no Estado

Conforme o presidente da Agert, Roberto Cervo Me-
lão, mais uma etapa do processo de migração será cumpri-
da. “Estamos nessa luta já há alguns anos. Com muito em-
penho estamos avançando nessa importante etapa para a 
modernização do rádio”, observou.

Melão destacou que é importante a presença dos as-
sociados na solenidade no Palácio Piratini. “Precisamos 
mostrar a força do nosso segmento para o governo fede-
ral, pois ainda temos muitas emissoras para migrar aqui 
no Rio Grande do Sul”, a� rmou.

O mutirão de migração promovido pelo MCTIC pros-
segue no dia 31 de maio, em Goiânia (GO); e em 5 de ju-
nho, estará em Curitiba (PR). Em breve, as datas e locais 
dos mutirões seguintes serão divulgados pelo MCTIC.

O mutirão passou por Santa Catarina em fevereiro, 
quando 15 emissoras assinaram o termo aditivo de adap-
tação das outorgas, que autoriza a mudança de faixa. Em 
março, a caravana do MCTIC esteve em Belo Horizonte 
(MG), onde 47 emissoras assinaram o documento para 
operar no FM.

Das 1781 rádios AM de todo o país, quase 1500 soli-
citaram a migração do AM para o FM. Nesta primeira eta-
pa, cerca de 960 emissoras poderão operar na faixa atual 
de FM, de 88 a 108 MHz.

As demais emissoras de rádio terão que esperar a con-
clusão do processo de digitalização da TV, que já está acon-
tecendo, para que a faixa seja estendida de 76 até 108MHz, 
liberando espaço su� ciente para todas as rádios.
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Com informações da Abert

Carlos Fini assume a diretoria de Novas Tecnologias da Agert
O engenheiro eletrônico Carlos Fini tomou posse como 

diretor de Novas Tecnologias da Agert. Fini ocupa o cargo de 
diretor de tecnologia de TV e rádio do grupo RBS no Rio Gran-
de do Sul onde atua nas gestão das operações de TV e rádio. 

Fini é formado pela Universidade São Judas em São 
Paulo, tem MBA em Gestão Empresarial na Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing e Pós-Graduação – Tele-
comunicações e Redes – INATEL.

Atuou na TV Globo desde 1979, sendo gerente de en-

Fini tomando posse na direção da Agert

Fo
to

: E
du

ar
do

 L
eã

es

genharia em São Paulo de 1994 a 2012. Também trabalhou 
na implantação das emissoras de São José dos Campos (TV 
Vanguarda), em 1988, da TV Globo em São Paulo em 1999 
e no sistema de transmissão digital na Al. Santos em 2007.

Membro da SET (Sociedade Brasileira de Engenharia 
de TV) desde 1988 onde atua na diretora de tecnologia e 
participante do Fórum Brasileiro de TV Digital (Módulo 
Técnico) – como coordenador da norma de multiplexação 
e da norma de middleware de 2006 a 2012. 
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Texto: Rogério Costa Arantes

Rádio Gazeta de Carazinho completa 35 anos

Os 35 anos de fundação da Rádio Gazeta AM 670, 
de Carazinho, foram comemorados no último dia 22 de 
março, durante almoço de confraternização com a direto-
ria da Agert, autoridades municipais, lideranças empresa-
riais e anunciantes da emissora, no Macalé Eventos.

Fundada por Iron Albuquerque em 1982, a rádio Ga-
zeta AM iniciou suas operações com 1 kW e na frequência 
de 1.250 kHz, vindo logo após a ter 10 kW e ser sinto-
nizado nos 670 kHz, sendo uma das emissoras de maior 
potência no Planalto Médio gaúcho.

Atualmente, a emissora tem na sua direção geral Orion Al-
buquerque, Karine Albuquerque como diretora administrativa 
e Ionara de Albuquerque Azevedo na diretoria comercial. Além 
dos três também é proprietária da emissora Karine Albuquer-
que.  O grupo conta ainda com a Rádio Gazeta FM 100.3.

Falando pela empresa na homenagem, Orion Albu-
querque, destacou a ousadia e o pioneirismo do seu pai e 
fundador da emissora, Iron Albuquerque. “Com seu gran-

Direção da Rádio Gazeta sendo homenageada pela Agert
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Gazeta surgiu, partindo de uma au-
diência praticamente “zero” para em 
pouco tempo ser líder de audiência 
em Carazinho e referência em toda a 
região”, disse.

Orion acrescentou que a emissora 
tem como missão especial levar infor-
mação e entretenimento, auxiliando 
na valorização e promoção humana, 

O Grupo RSCOM completa 34 anos de atividades de-
� nindo um novo desa� o para o futuro: oferecer uma so-
lução de mídia completa para seus clientes, anunciantes, 
leitores e ouvintes de seus diversos veículos de comunica-
ção na Serra Gaúcha e na região metropolitana de Porto 
Alegre. Este é o objetivo identi� cado pelo diretor de Mer-
cados do grupo, Marcos Dytz Piccoli.

“Temos sob nossa tutela emissoras líderes, portais lí-
deres e pessoas que nos permitem crescer e acompanhar 
o mercado da comunicação, que tem mudado muito e 
muito rápido. É um desa� o muito grande, que nos motiva 
a estar cada vez mais fortes e presentes, tanto na Serra 
Gaúcha quanto na Grande Porto Alegre, como uma solu-
ção de mídia completa para nossos anunciantes”, a� rma.

Essa opção passa pela consolidação da liderança de au-
diência da Rádio Viva FM 94,5, a mais lembrada no inte-
rior do estado, de acordo com a pesquisa Top of Mind de 
2016, e do portal de notícias Leouvê, que conta atualmente 
com mais de 2,5 milhões de acessos por mês, além do for-
talecimento do portal de entretenimento Olá Serra Gaúcha 
e da parceria com a rede de rádios Jovem Pan, a maior do 
país, nas emissoras Jovem Pan Grande Porto Alegre 90,7 
FM, inaugurada em dezembro de 2016, e Jovem Pan Serra 
Gaúcha 92,5 FM, que estreou em março deste ano.

Para o diretor-superintendente e um dos fundadores 
do grupo, Carlos Domingos Piccoli, é o envolvimento com a 
comunidade que faz o diferencial do grupo de comunicação.

Grupo RSCOM completa 34 anos projetando futuro
“O principal real-

mente é, onde a RS-
COM está, ver a co-
munidade crescer. O 
desenvolvimento nos-
so é o da comunidade. 
Vou falar aquilo que 
diz a música: nós va-
mos onde o povo vai”, 
sintetiza.

na formação moral e cultural da população. “Desta forma 
contribuímos com o desenvolvimento empresarial de nos-
sa cidade e região, ressaltou.

Para o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, a 
presença da diretoria na Agert mostra o quanto a emis-
sora é importante para a radiodifusão gaúcha. “Trata-se 
de um reconhecimento ao esforço do fundador Iron Albu-
querque e hoje dos atuais sócios em manter uma emissora 
de qualidade no interior do Estado”, observou.

Já o prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, a� rmou que 
a Rádio Gazeta representa muito para a comunidade local 
e regional. “As duas emissoras são veículos de extrema im-
portância para o crescimento da cidade porque desde a sua 
fundação são empresas que têm primado pela ética, pela res-
ponsabilidade social, envolvimento comunitário”, garantiu.

O Grupo Gazeta conta com 25 funcionários. O sinal 
da Gazeta AM atinge mais de 260 municípios e o da Gaze-
ta FM abrange mais de 100 cidades.

Para ele, o principal desa� o do grupo é ampliar a ofer-
ta de conteúdo em diversas plataformas.

“O futuro do rádio, do jornal, da tevê e da web é uma coi-
sa só. Vamos ter que trabalhar em todos os veículos o áudio, 
o texto e o vídeo. Esse é o caminho, esse é o futuro. Tudo está 
na mobilidade, temos que estar presente em tudo o que as 
pessoas têm à mão”, re� ete o superintendente.

A ideia encontra ressonância no posicionamento de 
mercado do grupo. Para Marcos Piccoli, o grupo caminha 
para ser de fato essa solução completa de mídia para seus 
anunciantes e ouvintes apostando na diversi� cação.

“Queremos estar cada vez mais presentes em qual-
quer dispositivo, em qualquer site, em qualquer rádio, 
em qualquer tecnologia, o nosso conteúdo tem que estar 
disponível para o nosso ouvinte e leitor tanto na Serra 
Gaúcha quanto na região metropolitana de Porto Ale-
gre”, garante.
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1994 a 1998 quando se mudou para Santa Cruz do Sul 
com o desa� o de liderar a Rádio Atlântida Santa Cruz. Re-
tornou para a Rádio Atlântida Porto Alegre em 2001.

Em 2003, começou sua atividade de gestão relaciona-
da à Rede Atlântida. Mais adiante, em 2007, participou 
do projeto de reposicionamento da Rádio Itapema em Ca-
xias do Sul e Santa Maria. Em 2012, assumiu a gestão da 
Rede Gaúcha SAT com o desa� o de organizar os processos 
relacionados às a� liadas, e também liderar o projeto de 
implementação das emissoras próprias de Santa Maria 
(Gaúcha SM), Caxias do Sul (Gaúcha Serra) e Rio Grande/
Pelotas (Gaúcha Zona Sul). 

Recentemente recebeu a missão de contribuir com o 
processo de reorganização da Rádio Farroupilha, incluin-
do a estratégia de inclusão no FM.

Luciano Costa é o novo vice-presidente de Marketing da Agert

Durante a reunião da diretoria da Agert em Carazi-
nho tomou posse como vice-presidente de Marketing da 
entidade, Luciano Costa. O pro� ssional atualmente é Ge-
rente de Soluções das áreas de Produto e Programação das 
redes, licenciadas e a� liadas da área de rádio do Grupo 
RBS atuando diretamente nos processos relacionados às 
Redes Atlântida, Gaúcha SAT, 102.3 Itapema Rádio Light 
de POA e Farroupilha.

Jornalista formado pela PUC-RS, tem pós-graduação 
em Liderança Estratégica de Negócios e Pessoas pela ES-
PM-RS. Foi professor do curso de locução para rádio e TV 
na OSCIP/FEPLAM em Porto Alegre entre 2007 e 2012. 

Luciano começou a trabalhar no meio rádio no ano de 
1992, em Santa Maria, na extinta 105 FM, hoje Gaúcha 
SM. Foi comunicador da Rádio Atlântida Porto Alegre de 

Luciano cuidará do Marketing da associação
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um processo custoso de modernização de suas atividades, 
com a digitalização da TV e a adaptação dos serviços de 
rádio do AM para o FM”, destacou.

Com a manutenção da lei, as empresas de rádio e tele-
visão continuam pagando ao INSS alíquota de 1,5% sobre 
o faturamento bruto, enquanto outros setores que paga-
vam alíquota de 1% de contribuição previdenciária sobre 
a receita bruta passaram a pagar 2,5%. Já os setores que 
pagavam alíquota de 2% passaram a contribuir com 4,5%.

A desoneração da folha de pagamento representou 
uma renúncia � scal de R$ 77,9 bilhões de 2012 a 2016, 
segundo dados da Receita Federal. Atualmente, cerca de 
40 mil empresas de mais de 50 setores da economia se be-
ne� ciam do programa. A política de desoneração da folha 
começou em 2011 e foi lançada com o objetivo de estimu-
lar a geração de empregos no país e melhorar a competiti-
vidade das empresas.

Fonte: Abert

Desoneração da folha de pagamento é mantida no setor da radiodifusão
O governo anunciou um corte de R$ 42,1 bilhões nas 

despesas previstas no orçamento e a elevação dos impos-
tos sobre a folha de pagamento das empresas de 50 seto-
res da economia. O setor de comunicação, rádio e televi-
são, considerado gerador de emprego e renda, foi um dos 
poucos que tiveram a desoneração da folha de pagamento 
preservada.

Segundo o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, 
os setores que continuarão optando pela desoneração da 
folha, como o da radiodifusão, são considerados vitais 
para a recuperação econômica do país. “Existe a preserva-
ção de alguns setores altamente geradores de mão de obra 
e para os quais, de fato, essa medida faz efeito”, a� rmou.

De acordo com o diretor geral da ABERT, Luis Ro-
berto Antonik, “essa conquista é resultado do esforço da 
ABERT e de toda a radiodifusão junto ao governo federal, 
que, mais uma vez, reconhece a relevância do setor, espe-
cialmente como atividade intensiva na geração de mão de 
obra direta e de qualidade, e que, atualmente, enfrenta 
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16º Prêmio de Jornalismo 
Massey Ferguson

O 16º Prêmio de Jornalismo, 
concurso cultural realizado pela 
Massey Ferguson - sinônimo de pio-
neirismo e modernidade na fabri-
cação de máquinas agrícolas –, está 
com inscrições abertas. Destinado 
aos profissionais da Comunicação e 
estudantes que produzem reporta-
gens sobre o agronegócio, a premia-
ção é dividida em sete categorias: 
Jornal, Revista, Multimídia, TV Fo-
tojornalismo, Estudante. A premia-
ção também contempla a categoria 
“Américas do Sul, Central e Caribe”, 
esta voltada aos jornalistas estran-
geiros.

Para participar, o candidato deve 
preencher um rápido formulário de 
inscrição no site www.premiojorna-
lismo.com.br. No momento da ins-
crição, o participante faz upload da 
sua reportagem para a avaliação dos 
jurados.

Prêmios do setor
“Esta premiação tem como propó-

sito ressaltar e reconhecer o trabalho 
dos pro� ssionais que fazem a cober-
tura jornalística do agronegócio, tra-
duzindo o campo em informação”, 
enfatiza Rodrigo Junqueira, diretor 
de Vendas Massey Ferguson.

Os jornalistas poderão inscrever 
até três matérias em cada categoria, 
que serão avaliadas por júri composto 
de pro� ssionais com experiência e co-
nhecimento em comunicação e áreas 
correlatas ao agronegócio, seja atu-
ando em instituições, universidades, 
associações ou que vivenciaram o jor-
nalismo em seu histórico pro� ssional.

O primeiro colocado de cada ca-
tegoria (Jornal, Revista, Multimí-
dia, TV Fotojornalismo) receberá 
R$ 15 mil, o segundo será premiado 
com um tablet e o terceiro com um 
smartphone. Já o vencedor da cate-
goria estudante levará para casa R$ 
7 mil, enquanto na categoria Amé-
ricas do Sul, Central e Caribe será 
contemplado com uma viagem com 

acompanhante para Porto de Gali-
nhas (PE).

Prêmio ABMES de Jornalismo

A iniciativa tem como meta incen-
tivar na imprensa a produção de ma-
térias que estimulem a discussão apro-
fundada dos principais temas do setor, 
entre eles os programas sociais do go-
verno federal como o Fies, o ProUni e 
o Pronatec. Podem ser inscritas repor-
tagens feitas até 31 de maio de 2017.  

Serão entregues oito prêmios em 
dinheiro (no valor bruto total de R$ 
100 mil), distribuídos nas seguintes 
categorias: Impresso Nacional, Im-
presso Regional, TV Nacional, TV 
Regional, Rádio Nacional, Rádio Re-
gional, Internet Nacional e Internet 
Regional. A cerimônia de premiação 
será realizada em 8 de agosto.

Inscrições: www.premiodejorna-
lismo.abmes.org.br até 31/5/2017. 
Informações: premios@abmes.org.br 
ou pelo telefone (61) 3322-3252

ciais do governo. Ao todo, 1,958 milhão de kits poderão 
ser entregues nas cidades paulistas do entorno da capital. 
Ainda existem kits com conversor, antena digital e cabos 
disponíveis para a retirada.

Até o dia 17 de abril, apenas 1,405 milhão de famí-
lias haviam retirado os equipamentos gratuitos, o que 
corresponde a 72% dos domicílios. A expectativa dos ra-
diodifusores e da Seja Digital é que, em breve, São Paulo, 
considerado o maior mercado de TV aberta do Brasil, se 
aproxime dos 100% de alcance digital.

O sinal digital gratuito possui melhor qualidade de som 
e imagem, além de estar livre de chuviscos e interferências.

São Paulo atinge 95% de recepção da TV aberta digital

Menos de um mês após o desligamento do sinal ana-
lógico em São Paulo (SP) e outras 38 cidades da Região 
Metropolitana, 95% das famílias já possuem recepção di-
gital de TV aberta.

O dado está na pesquisa do Ibope divulgada na reunião 
do Gired - grupo que conduz a transição da TV analógica para 
a digital no Brasi - . Ainda de acordo com a pesquisa, 97% dos 
domicílios dessas cidades recebem algum tipo de televisão. 

Após o � m das transmissões analógicas de TV, em 29 
de março, a Seja Digital, empresa responsável pela digi-
talização da TV no país, continua a distribuição dos kits 
gratuitos para as famílias bene� ciárias dos programas so-

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC) divulgou em seu site o requerimen-
to que deverá ser utilizado como modelo para os novos 
pedidos de alteração contratual simples ou de controle 
(antiga transferência indireta). A publicação está prevista 
no texto da MP 747, agora Lei nº 13.424/2017, que des-
burocratizou os processos de renovação e transferência 
indireta de outorgas de radiodifusão. 

A partir de agora, o processo de alteração será bastan-
te simpli� cado. O radiodifusor precisa, apenas, registrar 
o ato no órgão competente (junta comercial ou cartório) e 
enviar ao MCTIC, no prazo de 60 dias, o requerimento, as 
declarações e a prova da condição de brasileiros natos ou 

MCTIC divulga novas regras para comunicação da transferência indireta

naturalizados dos novos sócios ou acionistas, juntamente 
com o ato social registrado.

Os radiodifusores que pretendem alterar o contrato 
social/estatuto para � ns de transferência de controle já 
poderão fazê-lo utilizando o novo requerimento. Já os 
que solicitaram a transferência indireta antes da publica-
ção das novas regras, segundo o MCTIC, deverão aguar-
dar a noti� cação do Ministério, via CADSEI, com as ins-
truções para a formalização da alteração societária.

O MCTIC disponibilizará, nos próximos dias, uma 
cartilha com todas as informações necessárias para rea-
lizar os processos, inclusive aqueles relativos à renovação 
de outorga, também simpli� cados pela nova lei.

Fonte: Abert

Fonte: Abert


