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A taxa de 30 de Janeiro de 2018 é R$ 44,83 - com variação de 3,10% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,27%.
A taxa de 28 de Fevereiro de 2018 é R$ 44,87 - com variação de 2,79% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,09%.

A taxa de 31 de Março de 2018 é R$ 45,16 - com variação de 3,46% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,65%.

www.agert.org.br
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Rádio Cotrisel  é a primeira emissora 
cooperativista da América Latina
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Diretoria

Janeiro

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

Editorial

O ano começou com intensas atividades na Agert. Em feve-
reiro, realizamos a tradicional reunião no Litoral Norte em Osó-
rio, com a posse do novo diretor de Capacitação da associação, 
Alessandro Bonamigo Heck.

 Já em março, recebemos aqui na sede da entidade o secre-
tário de Radiodifusão do MCTIC, Dr. Moises Queiroz Moreira e o 
Diretor de Radiodifusão Comercial da pasta, Dr. Samir Maia. Foi 
uma excelente oportunidade de apresentarmos as reivindicações 
do nosso setor para as principais autoridades do ministério.

No mesmo dia ainda foi realizada uma reunião do Comitê Téc-
nico da Agert. Uma reunião voltada para engenheiros das emisso-
ras, que contou com a presença do engenheiro André Cintra, da 
Abert. Ele prestou esclarecimentos sobre a migração do rádio AM 
para o FM e o Programa Mosaico.

Também estivemos em Brasília nos meses de fevereiro e mar-
ço tratando da liberação de diversos processos de emissoras gaú-
chas no MCTIC. Participei ainda de reunião da Câmara de Rádio 
do Conselho Superior da Abert. Na ocasião, tratamos de temas 
relevantes como a migração do AM para o FM, Sistema Mosaico, 
rádio FM no celular e o novo convênio ABERT/CICLANO. Essa úl-
tima reunião em parceria com a Anatel e o MCTIC.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar os asso-
ciados para o Seminário de Comercialização que realizaremos no 
dia 26 de abril, no Plenário do TRE-RS, em Porto Alegre. Será um 
momento de quali� cação para os radiodifusores e as suas equipes 
de vendas.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

Continua na página 3
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Fevereiro
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Rádios Aniversariantes

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

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 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

Fonte: Abert

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

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

As inscrições já estão abertas para participar do 28º 
Congresso Brasileiro de Radiodifusão, considerado o 
maior encontro de rádio e TV do país. O Congresso da 
ABERT acontece nos dias 21 e 22 de agosto, no Centro de 
Convenções Brasil 21, em Brasília.

Nos dois dias de Congresso, pro� ssionais de rádio 
e TV, jornalistas, professores e empresários do setor de 
radiodifusão participarão de palestras e o� cinas minis-
tradas por personalidades nacionais e internacionais. No 
dia 22, acontecem os painéis “Os desa� os mercadológi-
cos impostos pela tecnologia” e “Rádio, uma mídia local 
e interativa. Esse é o futuro?”, além de quatro o� cinas: 

Abertas as inscrições para o Congresso da Abert

“Aumentando receitas das pequenas emissoras”, “Novas 
plataformas de mídia e inconsistências regulatórias”, “Os 
desa� os mercadológicos impostos pela propaganda pro-
gramática” e “Trocando despesas por automação”.

A ABERT preparou pacotes para os interessados que 
precisam de hospedagem em Brasília e para aqueles que 
desejam fazer a inscrição sem hospedagem. Os pacotes 
adquiridos até o dia 31 de março terão 10% de desconto, 
além de maiores oportunidades para parcelamento.

As inscrições podem ser feitas no site o� cial: 
www.28congressoabert.org.br. Conheça as condições e 
não perca esta oportunidade!
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Agert tem novo Diretor de Capacitação
Durante a primeira reunião do ano da diretoria da 

Agert, realizada em Osório, tomou posse como Diretor 
de Capacitação da entidade, o engenheiro eletrônico 
Alessandro Bonamigo Heck, gerente da Rádio Progres-
so de Ijuí desde 2014, em substituição a Vanderlei Ro-
berto Uhry. 

Alessandro Heck é formado pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Gerencia-
mento de Serviços pela mesma instituição com aperfeiço-
amento em Compliance pelo Legal Ethics ans Compliance.

Na sua carreira pro� ssional, Heck começou suas ati-
vidades na Rádio Gaúcha entre os anos de 2001 e 2004. 
Logo após, assumiu a gerência da Rádio Progresso de Ijuí.

Também atua como consultor pro� ssional e profere 
palestras sobre Governança e Risco para empresas e as-
sociações.

Na Agert, dada a realidade do mercado, o cenário 
tecnológico e a demanda por qualidade, como diretor de 
capacitação planeja atuar em harmonia com os objeti-
vos e valores da entidade, observando e prospectando 
oportunidades e eventuais parcerias para benefício dos 
associados.
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Alessandro realizando sua manifestação como diretor da Agert

Emissora cooperativista é pioneira no Estado

São Sepé conta com emissora de rádio cooperativista

Fundada em 11 de junho de 1980, a Rádio Fundação 
Cotrisel é a primeira emissora cooperativista da América 
Latina. Operando na frequência 1200 AM, a rádio é uma 
fundação de direito privado cuja mantenedora é a Coope-
rativa Tritícola Sepeense (Cotrisel) e está situada em São 
Sepé, município de pouco mais de 24 mil habitantes da 
Região Central do Rio Grande do Sul.

A emissora foi idealizada com o objetivo de unir cam-
po e cidade através das ondas do rádio e levar aos associa-
dos da Cotrisel todas as informações da cooperativa. Um 
dos argumentos utilizados no projeto era que a coopera-
tiva possuía um grande número de associados na época, e 
era de extrema importância a implantação de uma emis-
sora no município sepeense.

Atualmente a Cotrisel possui cerca de 6 mil associa-
dos que recebem, através da Rádio Cotrisel, informações 
das atividades da cooperativa, das assembleias, orienta-
ções técnicas, cotações dos produtos agrícolas, entre ou-
tras informações e conteúdos relacionados com o sistema 
cooperativista. Difundir a doutrina cooperativista, pres-
tando um trabalho de assistência social a toda comunida-
de, além de promover e integrar o homem do campo e as 
comunidades rurais, estão entre os objetivos da emissora.

“A emissora apresenta em sua programação notí-
cias dos fatos que são destaque em São Sepé e região, as 
notícias do Estado, do Brasil e do mundo, além de uma 
programação musical diversi� cada com a participação do 
ouvinte”, destaca o supervisor da emissora, Ivan Gazem.

Além disso, através do jornalístico Espaço Livre - um 
dos programas mais antigos da emissora -, a Rádio Fun-
dação Cotrisel presta serviço à comunidade e proporciona 

Texto e Foto: Jornalista Bruno Garcia

Rádio Fundação Cotrisel foi fundada em 11 de junho de 1980

aos ouvintes informações sobre previsão do tempo, bole-
tins, loterias, entrevistas e reportagens diariamente nas 
manhãs da rádio.

“A Rádio Fundação Cotrisel é a primeira emissora de 
rádio a funcionar sob a orientação de produtores rurais. 
Além de defender os interesses da classe, ela funciona de 
uma maneira imparcial sob todos os aspectos para aten-
der realmente os interesses da comunidade em geral”, sa-
lienta o servidor.

Há 37 anos inserida no dia a dia de São Sepé e região, 
a rádio marca presença em importantes eventos como a 
Festa Campeira do Rio Grande do Sul, Abertura O� cial da 
Colheita do Arroz, transmite festivais de música gaúcha, 
valoriza os artistas locais e contribui para a divulgação 
das ações de entidades públicas e privadas do município.

A emissora também está na internet e pode ser escu-
tada no mundo inteiro através do site www.radiocotrisel.
com.br ou pelos aplicativos disponíveis para os sistemas 
operacionais Android e iOS.
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Autoridades do MCTIC estiveram na Agert

A Agert recebeu no dia 08 de março a visita do Secre-
tário de Radiodifusão do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Moises Queiroz 
Moreira, em sua sede. Ele estava acompanhado do Dire-
tor de Radiodifusão Comercial, Samir Amando Granja 
Nobre Maia e do Coordenador-Geral de Televisão Digital, 
William Ivo Koshevniko�  Zambelli.

Eles vieram apresentar o trabalho desenvolvido no 
MCTIC e esclarecer dúvidas dos radiodifusores gaúchos 
sobre os temas da pasta e ouvir as reivindicações do setor 
de rádio e televisão no Estado.

Moises Moreira afirmou que 90% das decisões to-
madas pelo ministério devem levar em conta o bom 
senso e que o MCTIC está de porta aberta para os ra-
diodifusores gaúchos. “Saio com uma ótima impressão 
da Agert e de seus dirigentes, fui muito bem recebido 
pelos seus dirigentes que realizam um trabalho muito 
sério”, destacou.

Para o Secretário de Radiodifusão do MCTIC disse 
que os desa� os no ministério são poder corresponder 
às expectativas dos radiodifusores que são verdadeiros 
heróis. “Nossa parte no ministério é fazer uma gestão 
de excelência voltada para resolver os problemas do se-
tor”, a� rmou.

Ressaltou que para o gestor é muito importante ou-
vir em campo as necessidades e as di� culdades do setor. 
“Vindo aqui aprendemos mais do que ensinamos”, obser-
vou Moisés Moreira.

Elogiou a atuação da Agert na defesa do segmento. 
“A Agert tem um trabalho exemplar, efetivo, dedicado 
aos problemas da radiodifusão gaúcha e brasileira. Acho 
que os radiodifusores do interior do RS devem buscar 
mais a entidade para buscar solucionar os seus proble-
mas. A Agert está sempre atualizada com as regras do 
MCTIC”, comentou.

Radiodifusão Comercial

Já o Diretor de Radiodifusão Comercial do MCTIC, 
Samir Maia, informou que toda a legislação afeta ao 
serviço de radiodifusão, como leis, decretos, portarias 
e tudo que importa o setor estão disponibilizados no 
site do ministério. “Junto com as informações contamos 
com as associações representativas como a Agert, Abert 
para que peguem a nossa mensagem é levem para o ra-
diodifusor”, diz.

Diretor de Radiodifusão Comercial informou que o site do 
MCTIC dispõe de informações para os radiodifusores

Secretário de Radiodifusão destacou 
o trabalho desenvolvido pela Agert

Samir Maia reafirmou que no site www.mctic.gov.
br no campo comunicações têm todas as informações 
para a radiodifusão, a legislação que afeta o serviço, 
cartilhas explicando o que é o serviço de forma sim-
ples e todos os requerimentos necessários para fazer 
solicitações ao ministério, requerimento de outorga, 
requerimento de renovação de outorga e requerimento 
de alteração contratual.

Até o � nal do ano, Samir Maia, disse que está na pau-
ta do MCTIC dar sequência na pauta regulatória que co-
meçou em 2017, com a publicação da lei 3.424 e do de-
creto 9.138. “Será formado um grupo de trabalho para 
revisão das normas técnicas. Nosso objetivo é publicar 
ainda em 2018 uma norma técnica atualizada, revogan-
do as anteriores, além de dar sequência ao processo de 
migração, mitigando para que poucas emissoras caiam na 
faixa estendida”, disse.

O diretor de Radiodifusão Comercial comentou ain-
da que está na pauta a provocação ao Congresso Nacional 
para que altere a parte da infração na radiodifusão. “Va-
mos fazer uma alteração para entregar uma regulamen-
tação nova, atualizada, revogando situações que não se 
encontram mais com a realidade. A nossa expectativa é 
encaminhar para o poder Legislativo ainda no primeiro 
semestre de 2018”, informou.

Fotos: Eduardo Leães
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Lideranças do GSUL reunidas em Curitiba

Visando apresentar O GSUL, a união dos três estados 
do Sul, neste diferencial econômico e mercado, será feito 
um evento de lançamento, que será dividido em dois mo-
mentos, dia 18 de abril, em Brasília.

Pela manhã, das 8 às 10 horas, no Anexo VI – Câmara 
dos Deputados – Salão Ático, ocorrerá um Café da Manhã 
com parlamentares e convidados, tendo como convidados 
integrantes da Frente Parlamentar da Mídia Regional, de-
putados e senadores das bancadas do RS/SC/PR, minis-
tros de Estado e SECOM.

No � nal da tarde, o GSUL promoverá um Happy Hour 
para o mercado publicitário de Brasília, no SALLVA BAR & 
RISTORANTE. Na oportunidade, o potencial das emisso-
ras de rádio e televisão da Região Sul será apresentado para 
as principais agências de propaganda da Capital Federal.

Conforme o presidente da Agert, Roberto Cervo Me-
lão, o GSUL visa o fortalecimento do setor de rádio e TV 
da Região Sul na defesa do segmento em Brasília. “Juntos 
e unidos temos condições de mostrar a força econômica 
da nossa região para o mercado publicitário da Capital do 
país, bem como teremos uma atuação política em defesa 
dos três Estados do Sul”, destacou Melão.

Reuniões para criação do GSUL já foram realizadas 
em Porto Alegre e Curitiba.

GSUL une Associações de Emissoras e dos Sindicatos das Empresas 
de Rádio e Televisão dos três Estados do Sul do país

Com o objetivo do fortalecimento empresarial, co-
mercial e político da radiodifusão dos três estados, na 
esfera governamental e na iniciativa privada foi criado o 
GSUL. O grupo é formado pela Agert, Acaert, Aerp, Sin-
diRádio, SERT/PR e SERT/SC.

De maio a novembro de 2017 oito escolas de Santo Augusto receberam o projeto da Rádio Querência

Rádio Querência em Minha Escola em sua 8ª edição

Projeto aproxima rádio da comunidade escolar

No ano de 2017 a Rádio 
Querência AM 1120 de Santo 
Augusto realizou a oitava edição 
do projeto Rádio Querência em 
Minha Escola. 

O projeto consiste em dar 
voz aos alunos e professores. Para 
isso, um mini estúdio é montado 
dentro das escolas, de modo que, 
por duas horas, os estudantes e 
educadores possam apresentar a 
programação elaborada por eles 
– tudo coordenado por um locu-
tor da emissora.

Surgido em 2007, o objetivo 
é proporcionar interação entre 
comunidade escolar e meio de 
comunicação, bem como, é uma 
oportunidade para as institui-
ções demonstrarem ações desen-
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Texto: Maira Kempf

volvidas e os estudantes se aproximarem do veículo rádio. 
Para Clélia Goergen, diretora-geral da Rádio Querên-

cia, o projeto é de fundamental importância, pois além de 
aproximar a rádio da comunidade escolar, também oportu-
niza o desenvolvimento dos alunos, pois os mesmos apre-
sentam seus conteúdos escolares usando o nosso meio de 
comunicação.

De maio a novembro, foram realizados oito projetos, 
que abrangeram centenas de estudantes – da Educação In-
fantil ao Ensino Superior. Foram seis escolas municipais, 
uma estadual e uma federal. 

A diretora da Rádio Querência também destacou a cola-
boração e empenho dos professores, alunos e patrocinado-
res para a realização do projeto.
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Seminário de Comercialização da Agert dia 26 de abril
A Agert promove no dia 26 de abril, às 14 horas, 

no plenário do TRE-RS (Rua Duque de Caxias, 350) Se-
minário de Comercialização para os seus associados e 
profissionais da área comercial das emissoras filiadas 
à entidade.

O evento será coordenado pelo vice-presidente de 
Mercado da entidade, Antônio Donádio, tendo como pa-
lestrantes: Leonardo Persigo, Gerente Executivo de Ma-
rketing do Grupo RBS; Paulo Sérgio Pinto, Vice-Presiden-
te Rede Pampa; e Maria José Hikmann (Neca), Diretora 
de TV e Rádios do Grupo Bandeirantes.

Conforme o presidente da Agert, Roberto Cervo Me-
lão, será uma oportunidade de quali� cação e atualização 
das novidades e os desa� os enfrentados na comercializa-
ção das emissoras.

As inscrições para o seminário podem ser feitas gra-
tuitamente pelo email:

secretaria@agert.org.br ou pelos telefones: (51) 
3212-2200 e (51) 3228-5929.    

Lembramos aos associados que o plenário do TRE-
-RS dispõe de 120 lugares e as inscrições terão numeração 
para participação no evento.

Comitê Técnico reunido com engenheiros das emissoras

Fo
to

s:
 E

du
ar

do
 L

eã
es

Comitê Técnico da Agert debateu formas 
de obtenção de novos canais para migração

gaúchos � caram de enviar o mais rápido possível suges-
tões de novos canais e vão fazer os pedidos para executar 
esses testes de alteração de regulamento lá. “A gente lá na 
Abert vai tentar ajudar a viabilizar isso. O pessoal já está 
começando a trabalhar nisso para que se consigam mais 
canais para migração no Rio Grande do Sul”, � nalizou.

O diretor da Agert, Carlos Fini, considerou muita im-
portante a reunião, pois o engenheiro Cintra transmitiu 
notícias relevantes sobre a canalização, migração do AM 
para o FM, situação e avanços que está tendo na implan-
tação do Mosaico. “Essa troca de informações vai ajudar 
muito o setor”, comentou.

Carlos Fini rea� rmou que a migração continua acon-
tecendo � rme e avançando para aquelas localidades onde 
já se começa a discutir a faixa estendida. “O rádio conti-
nua tendo um papel relevante e a migração da faixa es-
tendida será uma realidade em pouco tempo”, sentenciou.

Destacou ainda o papel desenvolvido pela Agert que 
atuando juntamente com a Abert tem levado sugestões 
para o MCTIC, no sentido de apresentar sugestões para 
os problemas do setor.

O Comitê Técnico da Agert, liderado pelo diretor de 
Novas Tecnologias da entidade, Carlos Fini esteve reuni-
do com engenheiros de emissoras do nosso Estado. Na 
ocasião, esteve presente o engenheiro da Abert, André 
Cintra, que tratou da migração do AM para o FM.

Conforme André Cintra, a reunião abordou a nova 
forma de se tratar a migração com a possibilidade de al-
teração autorizada pelo MCTIC de alteração dos canais de 
rádios comunitárias e a possibilidade de exclusão dos ca-
nais vagos que também impactavam. “Isso facilita que se 
encontrem mais canais para migração, bem como a pos-
sibilidade de utilização dos canais adjacentes que estão a 
400 KHz de uma determinada frequência”, disse.

Cintra acrescentou que foi pedido aos engenheiros 
ajuda para que se pudesse encontrar o maior número de 
canais no espectro. “Com essas novas formas de fazer os 
estudos e com a ajuda da expertise aqui do Rio Grande do 
Sul, porque ninguém conhece melhor o relevo do Estado, 
é possível que se encontre mais canais para as cidades que 
não foram contempladas e que queiram migrar”, observou.

O engenheiro da Abert ressaltou que os engenheiros 
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Prêmio Roche de 
Jornalismo em Saúde 2018

Estão abertas até o dia 04 de 
abril, as inscrições para o Prêmio 
Roche de Jornalismo em Saúde em 
2018. A iniciativa é da Roche Améri-
ca Latina em conjunto com a Secre-
taria Técnica da Fundação Gabriel 
Garcia Márquez para o Novo Jor-
nalismo Ibero-americano (FNPI). O 
objetivo é reconhecer a excelência 
e estimular a cobertura jornalística 
de qualidade relacionada à saúde na 
América Latina.

Os temas de pauta são inovação 
nos cuidados da saúde, biotecnologia 
na área da saúde, acesso a cuidados 
de saúde, investigação e desenvolvi-
mento em temas de saúde, regula-
mentação e políticas públicas de saú-
de e oncologia.

Os meios de divulgação são Rádio 
e Internet. A premiação envolve bolsa 
para participar de o� cina da FNPI ou 
do festival da Fundação Gabriel Gar-
cia Márquez.

Prêmio ABMES 
de Jornalismo 2ª edição

O Prêmio ABMES de Jornalismo 
visa incentivar que a imprensa produ-
za reportagens e matérias que abor-
dem a educação superior no Brasil.

Prêmios do setor O crescimento e o aprimoramen-
to da cobertura jornalística especiali-
zada ajudam a contribuir para a busca 
de melhoria permanente e o desen-
volvimento do país, gerando benefí-
cios sociais, políticos, econômicos e 
culturais para todas as regiões.

A iniciativa das mantenedoras 
pretende, ainda, que as reportagens 
participantes sirvam de estímulo para 
a discussão aprofundada dos progra-
mas sociais ligados ao setor, como 
Fies, ProUni e Pronatec.

Ao debater estes programas, que 
encontram nas instituições particula-
res parceiras fundamentais, a ABMES 
reforça a importância do papel social 
estimulado por suas associadas.

PREMIAÇÃO

A segunda edição do PRÊMIO 
ABMES irá eleger as melhores re-
portagens produzidas abordando a 
educação superior. Serão entregues 
8 (oito) prêmios no valor total bru-
to de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
distribuídos nas seguintes categorias 
e premiações:

Categoria Nacional: premia 
reportagens de abrangência na-
cional

i) Impresso (jornal e revista) – R$ 
15.000,00 (quinze mil reais);

ii) TV – R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais);

iii) Rádio – R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais);

iv) Internet – R$ 15.000,00 (quin-
ze mil reais).

 
Categoria Regional: premia 

reportagens com enfoque em uma 
determinada região, em que seja 
possível ver os re� exos locais do 
trabalho jornalístico

i) Impresso (jornal e revista) – R$ 
10.000,00 (dez mil reais);

ii) TV – R$ 10.000,00 (dez mil re-
ais);

iii) Rádio – R$ 10.000,00 (dez mil 
reais);

iv) Internet – R$ 10.000,00 (dez 
mil reais).

As inscrições serão realizadas ex-
clusivamente por meio do site www.
premiodejornalismo.abmes.org.br, 
até as 18h do dia 08/06/2018 (horá-
rio o� cial de Brasília/DF).

A ABMES, entidade que repre-
senta mais de 1.200 instituições 
particulares de educação superior 
de todo o país e que, há mais de três 
décadas, desenvolve ações no âm-
bito político e na área acadêmica, 
elaborando estudos sistemáticos so-
bre temas relacionados ao segmen-
to particular, acredita no potencial 
da educação como fator de evolução 
pessoal e do Brasil.

Comissão analisará projetos que combatem notícias falsas

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Na-
cional (CCS) criou, uma comissão para analisar os proje-
tos de lei sobre o combate às “fake news” (notícias falsas), 
em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado.

Atualmente, oito propostas sobre o tema estão no 
Congresso Nacional. Os parlamentares autores dos proje-
tos devem participar da audiência pública, marcada para 
2 de abril, que vai debater o assunto.

A ideia inicial do CCS era elaborar um projeto de lei 
sobre o tema, no entanto, há controvérsias sobre a com-
petência do colegiado para formulação da proposta.

“Nosso papel é meramente suplementar, de debate, 
de trazer os temas à discussão perante representantes da 
sociedade, dos trabalhadores e dos empresários, aberto à 
sociedade civil, para receber contribuições. Não cabe ao 
Conselho a iniciativa de projetos de lei, mas sim, o exame 
e a opinião sobre temas que estão em debate”, disse o pre-
sidente do CCS, Murillo Aragão.

O CCS reúne 13 integrantes titulares e 13 suplentes, 
que cumprem mandato de dois anos, sendo três represen-

tantes de empresas de rádio, televisão e imprensa escrita; 
um engenheiro especialista na área de comunicação so-
cial; quatro representantes de categorias pro� ssionais e 
cinco da sociedade civil.

A ABERT está representada pelo consultor José Fran-
cisco de Araújo Lima, pela advogada Juliana Noronha e 
pelo radialista José Carlos da Silveira Júnior.

Fonte: Abert
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