
Números foram apresentados no lançamento do Relatório Social da Agert no Galpão Crioulo do Palácio Piratini

Emissoras gaúchas doaram R$ 
139.655.608,60 em mídia em 2016
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Diretoria

Julho
Rádio Emoção FM Arroio do Meio 01/07/2010

Rádio Popular FM Teutônia 01/07/1989

RBS TV Cruz Alta Cruz Alta 01/07/1989

TV Record Porto Alegre 01/07/2007

Rádio Tropical FM Lajeado 01/07/1982

Rádio Viva 94.5 Farroupilha 02/07/1990

Rádio Erechim AM Erechim 02/07/1947

Rádio Cultura de Bagé AM Bagé 04/07/1946

Rádio Band News FM Porto Alegre 04/07/1977

RBS TV Pelotas Pelotas 05/07/1972

Rádio Encanto FM Encantado 06/07/1989

Rádio Verdes Pampas FM Santiago 07/07/1988

Rádio Continental FM Porto Alegre 09/07/1990

Rádio Alto Taquari AM Estrela 10/07/1948

Rádio Mais FM Santo Cristo 10/07/2008

Rádio Antena 1 FM Santa Maria 14/07/1980

Rádio Agudo AM Agudo 14/07/1949

TV Pampa Porto Alegre 14/07/1980

Rádio Gazeta FM Sobradinho 15/07/1989

Rádio Mais Nova FM Soledade 16/07/1991

Rádio Planalto FM Passo Fundo 16/07/1982

Rádio Planalto FM Passo Fundo 16/07/1982

Rádio Província FM Tenente Portela 17/07/1989

Rádio Clube Nonoai Nonoai 17/07/1978

Rádio Clube FM Canela 21/07/1993

Rádio Esmeralda FM Vacaria 21/07/1991

Rádio Farroupilha AM Porto Alegre 24/07/1935

Rádio Cerro Azul AM Cerro Largo 25/07/1957

Rádio Iguatemi FM Ijuí 25/07/1983

Rádio Universidade AM Pelotas 25/07/1967

Rádio Metrópole Crissiumal Crissiumal 27/07/1980

Rádio Soledade AM Soledade 27/07/2004

Rádio Santiago AM Santiago 31/07/1951

Rádios Aniversariantes

Editorial
Mais uma vez o Relatório Social foi um sucesso. Neste ano, as 

emissoras gaúchas doaram quase R$ 140 milhões em mídia para 
diversas entidades sociais, campanhas em favor das comunidades 
onde nossas empresas atuam e várias outras iniciativas em favor 
da população mais necessitada.

Um total de 264 emissoras de rádio e televisão enviaram os 
seus relatórios. Sabemos que outras tantas deixarão de enviar 
as informações. Portanto, os números do nossa ação social são 
ainda maiores.

Esperamos que no próximo ano essas informações cheguem 
à Agert para tenhamos uma radiografia completa do trabalho so-
cial desenvolvido pelas emissoras associadas da nossa instituição.

A solenidade de lançamento do Relatório Social mais uma 
vez ocorreu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Foi um evento 
muito prestigiado pelas autoridades e lideranças de diversos seg-
mentos da nossa sociedade. Mais uma vez a radiodifusão gaúcha 
mostra a sua força e o trabalho que desenvolve pela população do 
nosso Estado.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

Continua na página 3
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Agosto

Rádios Aniversariantes

Rádio UPF FM Passo Fundo 03/08/2007

Rádio Marabá AM Iraí 10/08/1954

Rádio Geração FM Salto do Jacuí 13/08/2007

Rádio Medianeira AM Santa Maria 13/08/1960

Rádio Santo Ângelo AM Santo Ângelo 15/08/1947

Rádio Viva 1070 Bento Gonçalves 15/08/1986

Rádio Blau Nunes AM Santa Bárbara do Sul 15/08/1984

Rádio Novo Tempo FM Novo Hamburgo 19/08/1992

Rádio Cultura 1.470 AM Cacequi 20/08/1957

Rádio Magia FM Não-Me-Toque 20/08/2007

Rádio Itapuí AM Santo Antônio da Patrulha 22/08/1949

Fotos: Eduardo Leães

Rádio 1010 AM Caxias do Sul 23/08/1988

Rádioweb Porto Alegre 23/08/2001

Rádio Fandango AM Cachoeira do Sul 25/08/1978

SBT Canal 5 Porto Alegre 26/08/1981

Rádio Osório AM Osório 28/08/1957

RBS TV Santa Rosa Santa Rosa 28/08/1992

Rádio Luz e Alegria FM Frederico Westphalen 29/08/1989

Rádio Ibirubá AM Ibirubá 29/08/1986

Rádio Planeta FM Miraguai 30/08/1996

Rádio Simpatia FM Chapada 31/08/2013

Engenheiro Cintra homenageado pela Agert

Prefeito de Santa Rosa prestigiou o seminário

Promovido pela Associação Gaúcha de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Agert), o Seminário de Interiorização 
da entidade reuniu dezenas de radiodifusores das regiões 
Noroeste e Missões e de outras localidades do Estado, em 
Santa Rosa. No encontro foram discutidos temas como 
a reforma trabalhista, energias renováveis, migração do 
AM para o FM e comercialização.

Na abertura do seminário, o presidente da Agert, Ro-
berto Cervo Melão, destacou a importância de debater 
assuntos de interesse do setor. “Trouxemos de Brasília a 
maior autoridade do país na migração do rádio AM para 
o FM, o engenheiro André Cintra, da Abert. Essa é uma 
rara oportunidade dos radiodifusores da região tirarem 
suas dúvidas sobre a migração e terem informações atua-
lizadas”, disse ele.

Cintra falou aos participantes sobre a importância 
das rádios AM passarem a operar em FM e apresentou 
o panorama da migração no país. Ele acompanha o pro-
cesso de migração AM para o FM desde o início e refor-
ça a importância para as rádios. “A migração representa 
modernização do setor, uma evolução da radiodifusão. 
Mesmo que algumas rádios ainda sejam resistentes à mu-
dança, é importante buscar oferecer melhor qualidade 
aos ouvintes. De 1781 rádios AM no Brasil, cerca de 1500 

Agert reuniu radiodifusores em Santa Rosa
solicitaram atuar na faixa FM. A grande maioria entende 
essa importância e está ansiosa pela migração”, disse ele.

Falando em relação à área comercial, o diretor da 
Agert, Marcos Piccoli, disse que é importante as emis-
soras terem informações comerciais corretas e transpa-
rentes para informar ao mercado, aos anunciantes e ao 
público em geral. “Temos que acabar com a concorrência 
desleal que avilta os nossos preços e reduz a margem ope-
racional das empresas”, ressaltou.

Abordando à reforma trabalhista, o advogado do Sin-
diRádio, Jorge Sant’Anna Bopp, recomendou cautela dos 
empregadores com relação às mudanças aprovadas pelo 
Congresso Nacional e sancionadas pela presidência da Re-
pública. “Precisamos ver o que o judiciário trabalhista vai 
decidir quando os processos com os temas controversos 
chegarem aos tribunais”, disse.

Já o empresário Moacir Locatelli abordou a impor-
tância das energias renováveis. Segundo ele, cada vez 
mais as novas formas de geração de energia se tornam vi-
áveis economicamente, além de representarem uma me-
lhoria na questão ambiental. Ele destacou que esse é um 
caminho sem volta, pois as fontes alternativas de energia 
já são uma realidade em muitos países desenvolvidos.

O Seminário da Agert também foi prestigiado pelo 
prefeito de Santa Rosa, Alcides Vicini (PP), que ressal-
tou a importância da radiodifusão para levar as infor-
mações corretas do 
poder público para 
a população. “O rá-
dio é vital para que 
o cidadão receba 
com precisão o que 
está ocorrendo na 
municipalidade”, 
observou.

Pela manhã, a 
Agert realizou a reu-
nião mensal da dire-
toria da entidade.
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Textos: Sâmela Lauz – Mtb.16752 e Mirella Poyastro/Imprensa Secom-RS
Fotos: Eduardo Leães e Daniela Barcellos/Palácio Piratini

da, a Agert tem sido nossa grande parceira”, destacou o 
governador José Ivo Sartori.

O governador enfatizou que é por meio das 350 emis-
soras filiadas à entidade que as mudanças que o governo 
está promovendo chegam a todos os cantos do Rio Gran-
de. “Esse relatório sempre nos traz grandes exemplos de 
promoção da cidadania e voluntariado, além da prática da 
solidariedade e do bem. É um dever de todos e nós tam-
bém estamos fazendo a nossa parte”, afirmou. 

Transmitido pela Rádio Web Piratini, o evento des-
tacou relatos de ações desenvolvidas pelas emissoras nas 
questões comunitárias, de meio ambiente, governo e so-
ciedade, público interno, valores e transparência. 

Já o secretário de Comunicação, Cleber Benvegnú, 
ressaltou a parceria da entidade com o governo, que ex-
plica às pessoas a importância das mudanças necessárias 
para modernizar a máquina do Estado. “As emissoras de 
rádio e televisão são prestadoras de serviço social online 
todos os dias”, resumiu. 

Sobre o Relatório Social 

O Relatório Social surgiu em 2004 com o objetivo de 
dar visibilidade ao papel das emissoras de rádio e televisão 
em contribuir com a comunidade dando apoio às ações so-
ciais. O projeto também é uma forma de os veículos de co-
municação aprofundarem seu vínculo com a comunidade.

A ação segue a metodologia dos indicadores do Ins-
tituto Ethos, organização sem fins lucrativos que é refe-
rência nacional em responsabilidade social empresarial, 
trazendo as seguintes temáticas: Comunidade, Clientes, 
Governos e Sociedade, Meio Ambiente, Valores e Trans-
parência e Público Interno.

Nestes 13 anos, a AGERT já contabilizou 
890.069.790,21 em mídia doada aos gaúchos e suas di-
versas demandas sociais, além de contarmos com a parti-
cipação crescente das emissoras.

Relatório Social da AGERT bate novo recorde

O Relatório Social da Associação Gaúcha de Emis-
soras de Rádio e Televisão – AGERT a cada ano conta com 
maior adesão por parte das emissoras. Na sua 13ª edição 
não foi diferente. Houve novo recorde de participações: 
264 emissoras e R$ R$139.655.608,60 em mídia do-
ada para a divulgação de ações sociais. O tema da edi-
ção foi “A crise do emprego”. 

Os resultados foram apresentados no dia 20 de julho, 
no Galpão Crioulo, do Palácio Piratini, com a presença do 
governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e au-
toridades de diversas entidades gaúchas.

O presidente da AGERT, Roberto Cervo Melão, ressal-
ta que o tema do Relatório deste ano vem ao encon-
tro com os acontecimentos do país e principalmente 
do Estado. “Além de apresentarmos os valores de mídia 
doada, é nosso papel também propor o debate de assun-
tos relevantes do nosso país e, atualmente, nada preocupa 
mais do que essa crise do emprego”, destaca Melão que 
reforça a satisfação em cada ano aumentar os números do 
projeto. “Ficamos muito satisfeitos com o avanço dos re-
sultados do Relatório e com a certeza de que ele se firma 
como referência para entidades coirmãs”.

Governador prestigiou mais uma vez o lançamento do evento

Myrna Proença coordenou o Relatório Social

Quando o assunto é ação social, emissoras pequenas, 
médias ou grandes não se diferenciam, pois o resultado é 
sempre o mesmo: ajuda comunitária aos que estão em situ-
ação mais vulnerável. “O Relatório Social da AGERT espe-
lha o trabalho de responsabilidade social das emissoras de 
rádio e televisão associadas. Significa reafirmar os valores 
e compromissos da radiodifusão gaúcha com a construção 
de uma sociedade justa, transparente e principalmente so-
lidária e pacífica”, ressalta a Vice-presidente de capacitação 
e coordenadora do projeto, Myrna Proença. 

O documento reúne ações em benefício de hospitais, 
instituições de caridade, clubes de serviço e campanhas 
comunitárias, além de apoio a iniciativas institucionais de 
órgãos públicos. “O Rio Grande do Sul vive um momento 
de travessia. De transformações estruturais com um úni-
co objetivo: construir um novo futuro. E, nessa caminha-

Edição de 2017/ano base 2016 contou com a participação de 264 emissoras e registrou mais de 139 milhões de reais em doações
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Reunião debateu o Sistema Mosaico na Agert

Anatel e Abert explicam uso do Sistema Mosaico na Agert
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Reunião na sede da Agert recebeu o gerente de Outor-
ga e Licenciamento de Estações da Anatel, Yroá Robledo 
Ferreira, o diretor da Abert, André Cintra, e o diretor de 
Novas Tecnologias da Agert, Carlos Fini. Eles explicaram 
aos engenheiros das emissoras o uso do Sistema Mosaico.

O Sistema Mosaico automatiza e acelera as respostas 
sobre solicitações de radiodifusores para inclusão de ca-
nais e licenciamento de estações de radiodifusão. Todo o 
processo é feito por meio digital, permitindo ao usuário 
enviar os documentos e acompanhar o processamento da 
demanda sem precisar comparecer à agência. 

Yroá Robledo Ferreira, gerente da Anatel, considerou 
a reunião extremamente positiva com a participação mas-
siva de engenheiros que trabalham no setor e por indi-
car pontos críticos que precisam ser melhorados tanto da 
parte do governo como da cultura do setor que tem que 
ser aprimorados.

Ele disse que espera que em pouco tempo se consiga 
superar os pontos que foram levantados na reunião e seja 
dada mais segurança para o setor trabalhar.

Destacou que as principais dúvidas foram com relação 
às radiais que são tratadas na parte do licenciamento que é 
um trabalho que a Anatel já fazia, mas hoje é feito de forma 
automática e evidencia diversas rádios que não estavam em 
conformidade com os cálculos que devem ser feitos.

Outro ponto ressaltado por Yroá é a questão da regu-
lamentação que precisa ser atualizada e modernizada para 
permitir que o setor trabalhe com mais segurança também. 

Já o representante da Abert, engenheiro André Cin-
tra, destacou que a reunião foi importante porque o pes-
soal da Anatel ouviu os anseios daqui do Rio Grande do 
Sul. “Foi reiterado mais uma vez a necessidade de altera-
ção do regulamento que é um pouco antigo e os proble-
mas do Mosaico acontecem porque o programa espelha o 
regulamento”, afirmou.

O diretor de Novas Tecnologias da Agert, Carlos Fini, 
considerou que o Programa Mosaico é um marco na ra-
diodifusão porque ele privilegia a transparência, o crité-
rio a eficiência. “Sabemos que temos alguns problemas, 
mas com certeza serão superados, mas o mais importante 
é que temos uma agência reguladora que está prezando 
pela transparência nos processos que estão na sua ges-
tão”, concluiu.   

Também estiveram presentes no encontro o coorde-
nador de regulamentação técnica da Anatel de Brasília, 
Thiago Aguiar Soares, o gerente regional da Anatel Rafael 
André Baldo de Lima, o assessor técnico da Anatel, Sid-
ney Ochmann, o vice-presidente da Agert Ary Cauduro 
dos Santos, os diretores da Agert Sandro Padilha e Luís 
Fernando dos Santos Cardoso e Jairo Karnas do MCTIC.

Patrocínio Máster:

Patrocínio Global:

Copatrocínio:
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Congresso da Agert já tem palestrantes confirmados
O 24º Congresso de Rádio e Televisão já tem três pa-

lestrantes confirmados de destaque na mídia. O comenta-
rista político e econômico da Rede Globo Alexandre Gar-
cia, o jornalista investigativo Roberto Cabrini do SBT e o 
vice-presidente de Mercado da RBS Marcelo Pacheco.

Alexandre Garcia – gaúcho de Cachoeira do Sul – tem 
mais de 60 anos de profissão. Iniciou sua carreira como 
locutor na Rádio Independente de Lajeado, tendo se for-
mado em jornalismo pela PUC/RS.

Na sua trajetória profissional trabalhou em diversos 
veículos de comunicação como o Jornal do Brasil e TV 
Manchete. Desde o final dos anos 1980, Garcia está na TV 
Globo, onde já foi repórter, diretor de jornalismo de Bra-
sília, comentarista político e apresentador. Atualmente, 
atua também como apresentador do Programa Alexandre 
Garcia no canal Globo News.

Já o jornalista Roberto Cabrini é um dos mais impor-
tantes profissionais especializados em jornalismo inves-
tigativo. Em sua carreira, acompanhou seis guerras inter-
nacionais, cinco Olimpíadas e cinco Copas do Mundo.

Em 2009, Roberto Cabrini retornou ao SBT, onde é o 
editor-chefe e apresentador do programa Conexão Repórter.

O outro palestrante será o vice-presidente de Mer-
cado da RBS, Marcelo Pacheco. O executivo é graduado 
em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Mauá de Tec-
nologia, com pós-graduação em Marketing pela ESPM. 

Trabalho social das emissoras foi entregue no TCE
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Na sua carreira profissional atuou no Grupo Abril e a 
ESPN Brasil. Antes da RBS, estava como diretor de ven-
das no Facebook Brasil.

O Congresso da Agert será realizado nos dias 24, 25 
e 26 de outubro, no Hotel Continental de Canela. Caso 
ocorra a lotação do Continental, os demais congressistas 
ficarão hospedados no Hotel Serra Nevada, que fica nas 
proximidades. A definição do local das hospedagens será 
de acordo com a ordem das inscrições.

O presidente do Congresso, Wanderley Ruivo dos 
Santos, destaca que o encontro, além de oferecer diversas 
palestras interessantes para os associados da Agert com 
relação aos temas atuais da radiodifusão oferece uma sé-
rie de vantagens por um preço acessível.

Ruivo acrescenta que o valor da inscrição inclui 3 (três) 
diárias em apartamento  compartilhado com café incluso, 
3 (três) jantares e 2 (dois) almoços no local. Ainda faz parte 
da inscrição 1 (uma) credencial individual para livre acesso 
com direito a assistir a todas as palestras e shows. 

As inscrições para o Congresso ainda podem ser fei-
tas por R$ 920,00. As crianças até 6 (seis) anos de idade 
estão isentas, entretanto, a partir dos sete (7) anos pa-
gam uma inscrição com valor normal.

Maiores informações e inscrições podem ser obti-
das diretamente na Agert, com Diego Alves, no email 
financeiro@agert.org.br, ou telefone (51) 3212-2200.

Relatório Social é apresentado no Tribunal de Contas

O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, 
acompanhado da vice-presidente de Capitação da en-
tidade e coordenadora geral do projeto, Myrna Proen-
ça, entregaram ao presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, conselheiro Marco Peixoto, o Relatório Social 
2017 – Ano Base 2016.

No encontro, Myrna Proença destacou que o Rela-

tório Social iniciou de forma 
pioneira em 2004, com 103 
emissoras participantes esti-
mulando ações de responsabi-
lidade social junto às comuni-
dades onde atuam. “Em 2017 
contamos com 264 associadas 
da Agert como participantes, 
com quase R$ 140 milhões em 
mídia doada”, observou.

Roberto Cervo Melão afir-
mou que a Agert busca com 
o Relatório Social reforçar o 
compromisso com o papel 
social dos veículos rádio e te-
levisão com o seu público. “O 
compromisso das emissoras 
associadas não se restringe à 
transmissão diária de informa-
ção, mas, também em divulgar 
e disseminar valores e prestar 
serviços comunitários na sua 
área de atuação”, garantiu.

Já o presidente do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Marco Peixoto, lembrou que as emissoras são 
muito importantes para divulgar e fiscalizar as ações 
do poder público. “As emissoras acompanham de perto 
o que acontece nas cidades, portanto, ajudam muito na 
fiscalização e no bom desempenho dos gestores das co-
munidades”, concluiu. 
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Prêmio APERGS  
de Jornalismo 2017

Com o intuito de valorizar o pro-
fissional 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 profissionais 
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 enquadrar nas 
categorias: jornalismo impresso, te-
lejornalismo, radiojornalismo, foto-
jornalismo, webjornalismo. A edição 
deste ano abre espaço para que es-

Prêmios do setor tudantes universitários concorram a 
um prêmio especial, podendo inscre-
ver trabalhos nas cinco categorias.

Todos os trabalhos concorrerão a 
um prêmio principal – Prêmio APER-
GS de Jornalismo – independente-
mente da categoria em que estiverem 
inscritos e os vencedores serão pre-
miados durante cerimônia a ser reali-
zada 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 Fotográfi-
cos e Cinematográficos do Rio Grande 
do Sul (ARFOC-RS). 

Mais informações no site: http://
www.apergs.org.br/premiojornalismo/  

Prêmio Nacional de Jornalismo 
em Seguros 2017

A segunda edição do Prêmio Na-
cional de Jornalismo em Seguros tem 
como objetivo reconhecer e valorizar os 
profissionais de imprensa e dos meios 
de comunicação cujos trabalhos tenham 
como foco o Mercado de Seguros, Previ-

dência Complementar Aberta, Capita-
lização e Resseguro, e o papel exercido 
pelo Corretor de Seguros. O Prêmio Na-
cional de Jornalismo em Seguros  tem 
como foco estimular iniciativas que pro-
movam a conscientização a respeito de 
oportunidades e benefícios envolvidos 
na contratação do seguro. Os trabalhos 
devem auxiliar a sociedade a compreen-
der os impactos econômicos e sociais do 
mercado segurador – tanto para a econo-
mia quanto para o cidadão –, de modo a 
fomentar o seu desenvolvimento.

As inscrições devem ser feitas até 
31 de outubro de 2017. Poderão ser 
inscritos os trabalhos veiculados en-
tre os dias 01 de novembro de 2016 
e 30 de outubro de 2017.

Serão distribuídas premiações: Rá-
dio, Mídia Impressa, Televisão, Web-
jornalismo, Imprensa Especializada e 
Prêmio Especial Corretor de Seguros. 
Cada categoria premiará os três pri-
meiros colocados, sendo que o 1º lu-
gar receberá R$ 30 mil; o segundo 
R$ 10 mil e o terceiro R$ 5 mil.

Os vencedores receberão as pre-
miações em solenidade no dia 29 de 
novembro de 2017.

Maiores informações pelo site: www.
fenacor.org.br/premiodejornalismo.

A Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT) em 
parceira com o Tribunal de Justiça irá realizar o Seminário Liberdade de Im-
prensa: Judiciário e Mídia a Serviço da Comunidade. O evento ocorrerá no 
dia 26 de setembro, a partir das 14h, no auditório da Unijuí e contará com a 
presença do Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Luiz Felipe 
Silveira Difini, e do Presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS, 

AGERT e TJRS promovem seminário sobre  
Judiciário e Liberdade de Imprensa em Ijuí

Desembargador Túlio Martins.
Conforme o presidente da Agert, 

Roberto Cervo Melão, trata-se de pro-
jeto pioneiro que pretende ampliar ain-
da mais a aproximação entre os magis-
trados e a mídia estadual. O dirigente 
destacou que Juízes, Promotores, au-
toridades e profissionais da imprensa 
e da radiodifusão dos municípios da 
Região Noroeste/Missões serão convi-
dados para o evento.

Além das palestras dos Desembar-
gadores Difini e Túlio, representantes 
da AGERT vão expor situações enfren-
tadas pelos repórteres e apresentadores 
nas suas tarefas cotidianas na cober-
tura dos fatos jornalísticos. O evento 
também terá um caráter preventivo no 
sentido de esclarecer as dúvidas da im-
prensa, no aspecto legal, relacionadas à 
divulgação de fatos, disse ele, acrescen-
tando que pretende realizar seminário 
semelhante, em setembro deste ano, 
no município de Ijuí.
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Agert e TJ realizaram o mesmo seminário em Passo Fundo
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Do campo à mesa.

Venha nos visitar e conheça como se dá 

o processo produtivo e de transformação dos melhores

produtos da economia gaúcha.

De 26 de agosto 
a 03 de setembro, 

no Pavilhão Internacional.

Apoio:
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