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Rádio Osório 
completa 60 anos
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Diretoria

Setembro
Rádio Diário 780 AM Carazinho 01/09/2002

Rádio Sallete AM Marcelino Ramos 05/09/1949

Rádio Aurora AM Guaporé 07/09/1951

Rádio Tupanci AM Pelotas 07/09/1958

Rádio Difusão Assisense AM São Francisco de Assis 07/09/1977

Rádio Mãe de Deus AM Flores da Cunha 08/09/1989

Rádio Querência AM Santo Augusto 11/09/1988

Rádio Sulina AM Dom Pedrito 13/09/1949

Rádio Sepé Tiarajú AM Santo Ângelo 14/09/1977

Rádio Estação FM Estação 15/09/2011

Rádio Cultura de Arvorezinha AM Arvorezinha 20/09/1979

Rádio H. Sul 89.1 FM Herval 20/09/2014

Rádio Pampa AM Porto Alegre 20/09/1960

RBS TV Santa Cruz do Sul 20/09/1988

Rádio Charrua AM Uruguaiana 20/09/1936

Rádio Liberal FM Guaporé 21/09/1987

Rádio Princesa AM Candelária 21/09/1957

Rádio Spaço 100.9 FM Farroupilha 23/09/1989

Rádio Cachoeira AM Cachoeira do Sul 27/09/1946

Rádio Atlântida FM Santa Cruz do Sul 29/09/1988

Rádio Panambi AM Panambi 30/09/1961

Rádios Aniversariantes

Editorial

Chegamos a 24ª edição do Congresso Gaúcho de Rádio e Te-
levisão. Mais uma vez a diretoria da Agert esteve empenhada em 
elaborar um evento com programação atraente, de qualidade, com 
palestrantes de primeira linha para levar informações e conheci-
mento aos associados da nossa entidade.

O congresso é um momento importante de reunião e troca de 
intercâmbio entre os radiodifusores do nosso Estado. É o período 
em que as novidades no nosso segmento são apresentadas a todas 
as emissoras integrantes da entidade.

Mantendo a tradição, a comissão do congresso elaborou uma 
programação de palestras voltada para atender as necessidades do 
setor. Com certeza, os congressistas levarão para suas empresas 
informações relevantes para o seu negócio.

Precisamos estar atento às mudanças do mercado, saber o 
que os ouvintes esperam das emissoras e o que o mercado publici-
tário precisa para atender as necessidades dos seus clientes.

Esperamos todos em Canela, de 24 a 26 de Outubro, no Con-
gresso da Agert.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

Continua na página 3
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Outubro

Rádios Aniversariantes

Rádio Maisnova FM Pelotas 01/10/1979

Rádio São Luiz AM São Luiz Gonzaga 01/10/1949

Rádio Onda FM Roca Sales 02/10/2009

Rádio São Francisco SAT Caxias do Sul 04/10/1967

Rádio Vênus FM Venâncio Aires 04/10/2010

Rádio 88.7 FM Novo Hamburgo 05/10/1999

Rádio Imperial FM Nova Petrópolis 06/10/1989

Rádio Sideral FM Getúlio Vargas 10/10/2011

Rádio Cultura AM Canguçu 10/10/1959

Rádio Poatã AM São José do Ouro 10/10/1989

Rádio Oceano FM Rio Grande 11/10/1983

Rádio Princesa AM Porto Alegre 12/10/1958

Texto: Ivan Sgarabotto | Fotos: Divulgação

Rádio Excelsior AM Gramado 14/10/1978

Rádio Cristal AM Soledade 18/10/1951

Rádio Progresso de Ijuí AM Ijuí 19/10/1959

Rádio Alvorada AM Marau 19/10/1960

Rádio Estação FM Carlos Barbosa 21/10/2001

Rádio Sananduva FM Sananduva 23/10/1989

Rádio Salamanca FM Quaraí 24/10/1992

RBS TV Rio Grande Rio Grande 26/10/1977

Rádio Bandeirantes AM Porto Alegre 27/10/1934

Rádio Alegria FM Novo Hamburgo 28/10/1989

Rádio Venâncio Aires AM Venâncio Aires 30/10/1959

Rádio UCS Caxias do Sul 30/10/1997

A Tua Rádio São Francisco de Caxias do Sul, geradora 
da Rede Tua, celebrou os 50 anos, com o início às trans-
missões no canal 88,1 FM, no dia 04 de outubro, com uma 
cobertura mais ampla e voltada para toda a região metro-
politana da Serra Gaúcha. 

A programação da emissora continua no tradicional 
560 AM e também pode ser acompanhada pelo portal 
www.tuaradio.com.br, aplicativos, mobile, redes sociais e 
no canal 300 da NET digital de Caxias do Sul. Neste ano 
em que comemora cinco décadas, teve como novidade 
uma nova programação cujo formato de grade é compos-
to de música e informação. Além disso, alguns programas 
estão com novos horários e nova apresentação. A nova 
identidade visual também passou a ser usada, dando uni-
dade à marca de Rede.

Com a chegada em novo canal, as mudanças da gra-
de vieram acompanhadas de alterações na programação, 
seguindo o ritmo constante de mudanças e novidades vi-
vido pelos ouvintes. A aposta é no rejuvenescimento com 
uma programação mais eclética e contemporânea mescla-

Tua Rádio São Francisco completa 50 anos e estreia no 88,1 FM

da com informações precisas e de interesse local e regio-
nal, mantendo, porém, a credibilidade que sempre acom-
panhou as emissoras de rádio.

A Tua Rádio São Francisco fundada em 1967 pelos 
Freis Capuchinhos conta com uma equipe de produção de 
conteúdo para diversas plataformas, está disponível para 
mais de 20 municípios da Serra Gaúcha.

A emissora é uma das mais modernas do país, com 
estúdios e equipamentos totalmente informatizados, e 
transmissões com tecnologia 3G.

A rádio entrou em caráter o� cial no dia 25 de março 
de 1967, com o nome de Super Rádio São Francisco AM. 
Por causa da inauguração da São Francisco FM em 1977 
(atualmente Maisnova [criada em 10 de março de 1999], 
e é a maior rede de rádios FM do Rio Grande do Sul), 4 
de outubro, dia de São Francisco de Assis é considerado a 
data do aniversário da Tua Rádio São Francisco 88,1 FM 
e 560 AM.

A emissora caxiense é a cabeça de rede Tua, a grade é 
gerada com sistema via satélite, pioneirismo no interior 
do estado para Alvorada de Marau, Aurora de Guaporé, 
Cacique de Lagoa Vermelha, Cristal de Soledade, Fátima 
de Vacaria, Garibaldi de Garibaldi, Sarandi de Sarandi e 
Veranense de Veranópolis. A Tua Rádio São Francisco 
também é uma das cinco geradores da Rede Católica de 
Rádio (RCR), a maior rede de rádios do país.

Estúdio da emissora agora operando no 88,1 do FM
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Fonte: Abert

Rádios de SC aumentam faturamento em 
700% após migração para FM

Contrate os boletins meteorológicos da Metsul.Contrate os boletins meteorológicos da Metsul.ontrate os boletins meteorológicos da Metsul.
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Duas emissoras catarinenses que migraram do AM 
para o FM comemoram os efeitos da mudança para a nova 
frequência. A Rádio Clube e a Rádio Massa, ambas de Lages, 
a� rmam que, após a migração, passaram a somar 80% da 
audiência da região. E mais, segundo a Rádio Massa, o fatu-
ramento da emissora aumentou 700%.

A Rádio Clube foi a primeira emissora do Sul do país 
a migrar, iniciando definitivamente as transmissões em 
FM em julho de 2016. Com 70 anos de história e líder em 
audiência no AM, a rádio manteve a programação focada 
em notícias e serviços para a comunidade, mas foi sur-
preendida na audiência: a última pesquisa do Ibope, de 
abril deste ano, identificou que a Clube, que reúne nove 
emissoras FM, detém 45% da audiência da cidade. Além 
disso, a rádio teve um aumento de 20% no faturamento 
com a migração. 

Já a Rádio Massa, com 35 anos de história, era a ter-
ceira colocada entre as rádios AM de Lages e, com a mi-
gração, conquistou 35% da audiência do FM, atrás ape-
nas da Rádio Clube, segundo a mesma pesquisa. Com a 
mudança de faixa, a emissora mudou também sua pro-
gramação, passando a focar em música, principalmente 
sertaneja.  

Carlos Amaral, sócio das duas emissoras, se orgulha da 
evolução das rádios: 

“A migração das nossas rádios foi como ressuscitar. Elas ti-
veram outra chance de vida, uma nova motivação como empre-
sa e para a comunidade. Isso mostra a importância da migração 
para as rádios AM. A segunda rádio mais antiga de Santa Cata-
rina migrou e se tornou líder no FM. Duas rádios migrarem e 
terem 80% da audiência é algo único no Brasil. Estamos muito 
orgulhos e temos muito a agradecer à ABERT e a todos que aju-
daram de alguma forma no processo”, comemorou Amaral. 

Migração no Brasil 

As emissoras que migraram para FM têm 180 dias para 
devolver o canal AM. O Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações  (MCTIC) vem realizando uma 
maratona pelo país para � nalizar a primeira fase do proces-
so até 17 de dezembro deste ano. 

Das 1.781 emissoras de rádio AM existentes no país, 
1.440 solicitaram a mudança e 1.006 já foram contempladas 
com o canal na faixa de FM. As outras emissoras irão migrar 
após o desligamento da TV analógica, quando serão libera-
das as faixas 5 e 6, hoje ocupadas pelas TVs.
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Prestigiaram o evento o Des. Di� ni, 
o prefeito Valdi Heck e a corregedora Iris Nogueira

José Luiz Bonamigo entregando 
homenageando para o Desembargador Túlio Martins

Seminário em Ijuí debateu os desafi os 
da relação entre Poder Judiciário e imprensa

Os direitos à liberdade de expressão e à informação, a 
in� uência das redes sociais e a relação entre mídia e Justiça 
foram a tônica de encontro sediado na UNIJUÍ. Realizado 
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em parceria 
com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televi-
são (AGERT), o Seminário “Liberdade de Imprensa: Judici-
ário e Mídia a Serviço da Comunidade”, reuniu dezenas de 
jornalistas,  radiodifusores e estudantes. O público assistiu 
as palestras do Presidente do TJRS, Desembargador Luiz 
Felipe Silveira Di� ni, do Presidente do Conselho de Comu-
nicação Social da Corte, Desembargador Túlio Martins, e 
da Vice-Presidente Jurídica da AGERT, Débora Dalcin. 

Redes sociais

O espaço tomado pelas redes sociais, bem como os 
desa� os e cuidados que esta nova ferramenta de comu-
nicação impõe foram destacados pela Vice-Presidente Ju-
rídica da AGERT, Débora Dalcin. “Não tem como separar a 
pessoa do seu vínculo de trabalho. Por isso, é preciso ter cuida-
do o tempo todo com o que publicamos nas redes sociais. Não 
tem como separar. É preciso ter responsabilidade”, a� rmou. 

A Advogada também destacou as premissas básicas 
do jornalismo para evitar demandas judiciais. “Não é o pro-
� ssional que erra sozinho, mas também a empresa. Ao errar, o 
próprio veículo é o mais interessado em corrigir o erro. Em tem-
pos de redes sociais, a credibilidade é que vai nos diferenciar.”

A palestrante ressaltou a importância de um Judiciá-
rio forte e independente, “e de uma imprensa livre, sempre 
com responsabilidade. Mas sem medo  sem censura”.

Destacou que manter a qualidade do jornalismo é um 
objetivo permanente a ser seguido pelos pro� ssionais e veí-
culos de imprensa, em uma era de fake news (notícias falsas) 
disseminadas pelas redes sociais. Débora informou ainda 
que a AGERT está participando de um levantamento nacio-
nal, feito junto com o Conselho Nacional de Justiça, para 
apurar quantos processos judiciais contra veículos de comu-
nicação tramitam no país. Ela acredita que, hoje, a liberdade 
de imprensa vem sendo mais respeitada. “As coisas melhora-
ram muito. Temos problemas e vitórias. Temos decisões judiciais 
que reiteram a liberdade de imprensa como direito indispensável 
para uma sociedade livre e democrática”, ressaltou. 

Comunicação do TJRS
O Desembargador Túlio Martins, que preside o Con-

selho de Comunicação Social do TJRS, destacou o dife-

rencial que o jornalismo de qualidade representa: “Bom 
jornalista vale muito. Uma empresa de comunicação é feita de 
pessoas, e isso fará toda a diferença.”

Ele explicou como funciona a estrutura de Comuni-
cação Social do TJRS. “Sempre tivemos espaço e autonomia. 
Não existem ordens cruzadas. O Tribunal sempre fala, nem 
que seja genericamente,  para dizermos que não iremos nos 
posicionar”, a� rmou.

Ainda, ressaltou que a Comunicação do TJ prioriza 
a produção de informações de qualidade e de linguagem 
simples, visando a todos os públicos que acessam os ca-
nais de comunicação do TJRS. “Produzir boa informação é 
a garantia de que teremos um bom retorno. Assim, também 
nos protegemos da notícia equivocada. Isso também vale para 
enfrentar as críticas, ainda que elas sejam inevitáveis”, res-
saltou o Desembargador Túlio.

O magistrado falou ainda sobre decisões judiciais e 
casos polêmicos, como a morte do menino Bernardo Bol-
drini, que teve ampla repercussão midiática e a cobertura 
da Unidade de Imprensa do TJ. “O resultado tem sido muito 
bom, no sentido de aumentar o acesso das pessoas a respeito 
do que estamos fazendo.”

Para ele, o poder da imprensa é grande e deve ser 
exercido de maneira honesta, clara e competente. “Im-
prensa livre e Judiciário forte,  isso é um país democrático.”

Judiciário e mídia em tempos de crise

Para o Presidente do TJRS, Desembargador Luiz Fe-
lipe Silveira Di� ni, nos dias de hoje já não há mais espaço 
para instituições fechadas para a comunicação. “Antes, as 
instituições se protegiam. O Judiciário,  particularmente. Até 
o início do século XX, as sessões administrativas do Tribunal 
eram fechadas”, lembra o magistrado.

“Ninguém pensa mais em censura e em sessões secretas. 
Mas penso que a informação tem que sair com a maior preci-
são possível. E isso é um trabalho que depende das nossa atu-
ação e das pessoas que trabalham na mídia”, ressaltou. “O 
nosso diálogo precisa ser o mais franco  possível.”

Na avaliação do Desembargador Di� ni o desa� o não 
é mais o acesso à informação, mas o seu grau de precisão. 

Texto: Janine Souza – Imprensa TJ-RS | Fotos: Eduardo Leães
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Texto e Fotos: Camila Knack

Comemorando 60 anos a Rádio Osório é homenageada pela AGERT

A Rádio Osório comemorou no dia 28 de agosto seus 
60 anos de fundação. Para marcar a data especial e festiva, 
um jantar foi realizado, no dia 25 do mesmo mês, onde a 
emissora apresentou a chegada da frequência FM 106.9 

Melão entregou uma placa, com uma menção honrosa, marcando o pioneirismo e a visão que mudou o jornalismo da região, na 
� gura de Pedro Farias, sócio-proprietário da Rádio Osório, falecido em agosto de 2016.

� anain e Tiana Farias com o presidente Melão

e entregou o Troféu Pedro Farias. Na oportunidade, que 
reuniu lideranças políticas e empresariais de todo o Esta-
do, no CTG Estância da Serra, a Rádio Osório recebeu a 
presença de Roberto Cervo Melão, presidente da AGERT 
(Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão), 
que prestou uma homenagem à emissora.

Melão entregou uma placa, com uma menção honro-
sa, marcando o pioneirismo e a visão que mudou o jor-
nalismo da região, na � gura de Pedro Farias, sócio-pro-
prietário da Rádio Osório, falecido em agosto de 2016. A 
placa foi recebida pelas suas � lhas � anain Farias e Tiana 
Farias. � anain lembrou da importância do pai, como pio-
neiro das comunicações no Litoral Norte e de sua grande 
trajetória a frente da emissora, sempre inovando, como 
quando criou o programa “Olho Vivo” que mudou o rádio 
jornalismo na Região. 

A Rádio Osório e toda sua equipe agradece a parceria 
da AGERT e rea� rma o seu compromisso com o Osório e 
todo o Litoral Norte, de levar a informação verdadeira, 
ágil e imparcial para todos os seus ouvintes.

Ele citou como exemplo importantes resultados obtidos 
pelo Poder Judiciário gaúcho, considerado pela nona vez 
o mais produtivo entre os tribunais do país, bem como o 
fato de as despesas com magistrados e servidores � carem 
entre as mais baixas entre a média nacional, fato que não 
têm grande repercussão na mídia. 

Para o Presidente do TJRS, a boa atuação de mem-
bros da Justiça e pro� ssionais de imprensa requer “traba-
lho conjunto, boa fé e honestidade”. 

Homenagens

Ao � nal do evento, a AGERT homenageou o Presiden-
te Di� ni e o Desembargador Túlio com uma placa de agra-
decimento pela parceria. A Corregedora-Geral da Justiça e 
o Jornalista Renato Sagrera também receberam um troféu. 

Já o TJRS homenageou o Presidente da AGERT, Ro-
berto Cervo Melão, e os Vices, José Bonamigo e Débora 
Dalcin, com uma placa também referenciando a parceria 
� rmada entre o   e a entidade de classe.

Abertura

O Seminário foi realizado no Centro de Eventos da UNI-
JUÍ. O Vice-Presidente Regional da AGERT, José Bonamigo, 
fez a abertura do evento. Na ocasião, foi renovado convênio 
entre o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e a AGERT para 
veiculação da campanha “Justiça Gaúcha Informa”, do TJRS. 

O Presidente da AGERT, Roberto Cervo Melão, res-
saltou o destaque da Justiça gaúcha no cenário nacional 
que,  pela nona vez, foi apontada pelo Conselho Nacional 
de Justiça como a mais produtiva do país, e falou sobre 
alguns do atuais desa� os enfrentados pelas emissoras de 
radiodifusão. A Reitora da UNIJUÍ destacou o “Salão do 
Conhecimento”, evento que está sendo realizado na uni-

versidade e do qual o seminário faz parte. “Somos uma uni-
versidade comunitária. Este tema faz parte do nosso fazer”. 

A Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Iris 
Helena Medeiros Nogueira, ressaltou que tanto a Justiça,  
quanto os veículos de imprensa prestam serviços à população. 
“Nós, magistrados,  fazemos valer a justiça no caso em concreto, 
e estamos sempre preocupados com que o Judiciário possa levar 
a paz social.  Esta é a nossa meta”, a� rmou a magistrada. “Que 
bom que estamos aqui para nos aproximar. Vocês da imprensa são 
nossos porta-vozes na sociedade. Precisamos que levem as nossas 
decisões,  que têm repercussão ampla”, acrescentou.

O Prefeito de Ijuí, Valdir Heck, ressaltou a envergadu-
ra do evento. “Esse mundo nos.desa� a, cada um na sua ati-
vidade. Vamos partilhar esses conhecimentos para melhorar 
cada vez mais a nossa condições de trabalho e de vida.”

Também participaram do seminário o Juiz Diretor do 
Foro da Comarca de Ijuí, Nasser Hatem e o Coordenador do 
Curso de Direito da UNIJUÍ, Marcelo Loeblin dos Santos.

Corregedora Iris Nogueira e a Drª Débora Dalcin
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“Esta é a ZYF-3, uma nova voz cortando os céus do 
Rio Grande”. A frase da primeira irradiação da Rádio Ca-
xias em 1946 anunciava também a chegada da primeira 
emissora de rádio da Serra Gaúcha. Até então, Caxias do 
Sul mantinha o costume de transmitir os informes de in-
teresse público através de sistema de alto-falantes insta-
lado na praça central, conhecido como a voz do poste.

Em 27 de abril de 1946 era inaugurada o� cialmente a 
ZYF-3 Rádio Caxias a partir da iniciativa dos visionários 
Joaquim Pedro Lisboa, Luiz Napolitano e Arnaldo Pigno-
ne Ballvé. Em seu ideário estava a criação de uma emisso-
ra de rádio autêntica, capaz de ser a voz e os ouvidos de 
toda a comunidade.  Setenta anos depois a Rádio Caxias 
mantém vivo seu propósito agregador e de promoção da 
identidade cultural da Serra Gaúcha.

A trajetória da emissora está registrada no livro “Rá-
dio Caxias 70 Anos: Voz e Identidade” lançado, na Feira 
do Livro de Caxias do Sul.

A obra apresenta a Rádio Caxias através de fatos, de-
poimentos, biogra� as e imagens, contando a trajetória da 
emissora que rapidamente se consolidou como um veí-
culo de comunicação protagonista da integração regional 
de toda a Serra Gaúcha. Contribuiu de forma permanente 
para o desenvolvimento de Caxias do Sul e de municípios 
vizinhos, como também para a criação de uma identidade 
regional.  Em sua história de trabalho e dedicação volta-
dos à informação e à formação de seus ouvintes, a emis-
sora se tornou a voz de diferentes setores da comunida-
de, reportando os fatos que movimentam seu cotidiano e 
promovendo debates e re� exões.

O livro “Rádio Caxias 70 Anos: Voz e Identidade” 
conta com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura 
(LIC) Municipal e apoio cultural das empresas Randon, 
Fátima Saúde e Triches Ferro e Aço Ltda. Sua produ-
ção tem coordenação editorial de Alessandro Valim, 
pesquisa e redação de Marcos Fernando Kirst, projeto 
gráfico e impressão da EDUCS e produção cultural de 
Claudio Troian.

Em suas pesquisas, o jornalista e escritor Marcos 
Kirst constatou o DNA de uma rádio envolvida com 
as bandeiras comunitárias e com ênfase no localismo. 
“A visão dos fundadores de criar um veículo de comu-
nicação agregador se manteve ao longo da história. 
Impressionei-me com a força da rádio e com o reco-
nhecimento da comunidade como sua representante 
e porta-voz”.

A visão dos precursores é mantida viva pelo atual 
diretor da rádio, Guilherme Triches, bisneto do fun-
dador Joaquim Pedro Lisboa.  Em plena era da inter-
net, o sucesso da Rádio Caxias se mantém com uma 

Rádio Caxias – a voz da comunidade
 em 70 anos de história

audiência líder na região nos segmentos de Jornalis-
mo e Esportes. Sob seu comando a emissora passou de 
AM para FM, foi a primeira da região a transmitir sua 
programação pelo site e via aplicativo para mobile. Se-
gundo ele, o ideário dos fundadores segue presente. 
“Temos foco no que é local, valorizando o que é daqui 
da forma mais interativa possível”, afirma o diretor 
Guilherme Triches.

Para o diretor de programação da Rádio Caxias, 
Alessandro Valim, o grande desafio futuro é manter a 
rádio atualizada diante das mudanças rápidas da tec-
nologia. “A essência do trabalho do rádio é informar 
e isto não mudou muito em 70 anos, desde o tempo 
das válvulas até a era da internet. O formato é que se 
alterou, pois o meio rádio é a mídia que mais vem se 
beneficiando das novas plataformas digitais que refor-
çam suas características de estar ao lado do ouvinte o 
tempo todo. Mas novas mudanças ainda estão por vir”, 
observa Valim.

Capa do livro “Rádio Caxias 70 Anos: Voz e Identidade”.

Livro que conta a trajetória da Rádio Caxias em fatos, depoimentos e fotos. 
Foi lançado na Feira do Livro de Caxias do Sul 

Texto: Vera Mari Damian - Mtb 5119
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3º Prêmio Sindilat de Jornalismo

Estão abertas, até o dia 1º de 
novembro, as inscrições para o 3º 
Prêmio Sindilat de Jornalismo. Pro-
movida pelo Sindicado da Indústria 
de Laticínios do Rio Grande do Sul 
(Sindilat), a láurea pretende valorizar 
o trabalho da imprensa gaúcha que 
repercute as notícias do setor lácteo e 
que contribui para o desenvolvimento 
da cadeia. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas através do e-mail: 
imprensasindilat@gmail.com. 

Prêmios do setor O tema desta edição vai abordar 
os aspectos relacionados ao setor lác-
teo, seu desenvolvimento tecnológi-
co, avanços produtivos e os desa� os 
enfrentados. O prêmio possui quatro 
categorias, sendo impresso, eletrôni-
co, online e fotogra� a. Não há limite 
de número de trabalhos a serem ins-
critos por candidatos. O jornalista 
deve enviar materiais que foram pu-
blicados entre 2 de novembro de 
2016 até 1º de novembro de 2017.

Os nomes dos � nalistas serão di-
vulgados até o dia 27 de novembro, 
sendo que os vencedores serão co-
nhecidos no dia 7 de dezembro. Os 
primeiros colocados de cada categoria 
receberão um troféu e um iPhone. Já 
os segundos e terceiros premiados re-
ceberão apenas um troféu.

31º Prêmio Direitos Humanos 
de Jornalismo

Estão abertas as inscrições para 
o 31º Prêmio Direitos Humanos de 
Jornalismo, promovido pela OAB/
RS, em parceria com o Movimento de 
Justiça e Direitos Humanos; a Asso-
ciação dos Repórteres Fotográ� cos e 
Cinematográ� cos do Rio Grande do 
Sul (ARFOC/RS); e a Regional Lati-
noamericana da União Internacional 
dos Trabalhadores na Alimentação 

(UITA). A edição deste ano traz o tema 
“Segurança Pública: Padrão Ditadu-
ra em plena Democracia”. O material 
inscrito deve ser referente ao período 
entre 16 de novembro de 2013 e 15 
de novembro de 2014.

A premiação tem como objetivo 
prestigiar as matérias jornalísticas 
mais relevantes em torno da defesa 
dos direitos fundamentais e da digni-
dade da pessoa humana. A cerimônia 
de premiação sempre é realizada no 
dia 10 de dezembro, data promul-
gada pela Organização das Nações 
Unidas para a feitura da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. O 
prêmio, realizado anualmente, se des-
taca por abranger pro� ssionais da área 
da comunicação de diferentes países.

As inscrições podem ser reali-
zadas até o dia 21 de novembro e 
devem ser entregues, pessoalmente 
ou pelos Correios, nos seguintes lo-
cais: ARFOC-RS (Rua dos Andradas, 
943, conjunto 808, Centro Histórico, 
Porto Alegre/RS, telefone (51) 3227-
6898, e-mail arfoc@terra.com.br, site 
www.arfoc-rs.com.br); Movimento de 
Justiça de Direitos Humanos (Ave-
nida Borges de Medeiros, 340, sala 
94, Centro Histórico, Porto Alegre/
RS, telefone (51) 3221-9130 e 9951-
2869, e-mail mjdhbr@gmail.com, site 
www.direitoshumanosbr.org.br). 

Diretora da emissora recebendo homenagem da Agert
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Rádio Santo Ângelo completou 70 anos
Fundada em 15 de agosto de 1947, registrada na 

época como ZYF-6, a Rádio Santo Ângelo comemorou 
os 70 anos de fundação. A emissora recebeu uma placa 
pela passagem da data na reunião mensal da diretoria 
da Agert do mês de agosto.

Dentro das comemorações do seu aniversário, a rá-
dio inaugurou um novo estúdio e trocou a nova mesa 
técnica, com o objetivo de oferecer uma melhor mo-
dulagem do som para oferecer um produto de melhor 
qualidade para os ouvintes e anunciantes.

De acordo com a diretora administrativa da Rádio 
Santo Ângelo e vice-presidente regional Missões da 
Agert, Robriane Loureiro, é um orgulho dirigir uma das 
quatro emissoras com mais tempo de atuação no Esta-
do, de um total de 319 em atividade. “A credibilidade 
que a Super (como é conhecida a rádio) conquistou ao 
longo destes 70 anos de atividades, se pode testemu-
nhar no dia a dia, seja através de nossas atividades na 
própria emissora, no contato com a comunidade e no 
retorno dos anunciantes”, afirmou.

Já o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, 
destacou que estar presente na vida de uma comunida-
de, de uma região por sete décadas, é motivo de muito 
orgulho para uma emissora de rádio. “A Rádio Santo 

Ângelo sempre esteve presente nos principais aconte-
cimentos da Capital das Missões, apoiando o desenvol-
vimento da economia, da educação, cultura, área social 
e dos demais setores da vida desta cidade que orgulha 
o nosso Estado”, finalizou. 


