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Editorial

O ano de 2014 foi intenso para a Agert. No primeiro semestre nos dedicamos 
às ações em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). Foram realizados 
quatro seminários eleitorais em Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo e Santana do 
Livramento. Estes encontros permitiram que as informações sobre como funcionaria a 
propaganda eleitoral no rádio e TV e sobre o próprio pleito chegassem com detalhes 
aos radiodifusores.

Ainda na pauta das eleições, a entidade promoveu três debates em datas 
estratégicas, que demonstraram a força da radiodifusão gaúcha. O primeiro, com os 
candidatos ao Senado, ocorreu o Hotel Intercity Premium, em Porto Alegre e teve como 
ponto alto as perguntas de eleitores de diversas regiões do Estado, captadas e enviadas 
por emissoras associadas. O segundo, com os candidatos ao governo do Estado foi rea-
lizado no mesmo local e teve ampla cobertura da mídia, com vasta repercussão sobre 
os temas abordados. O terceiro debate, já no segundo turno da disputa pelo Piratini, 
ocorreu na sede da Agert, a apenas cinco dias antes das eleições.

No final do ano, o ritmo segue acelerado. Recebemos a visita do presidente da 
Abert, Daniel Slaviero, na reunião da diretoria de novembro, que destaca a importância 
da Agert em nível nacional. Além disso, Slaviero trouxe informações relevantes sobre 
a expectativa dos representantes do segmento para 2015, especialmente no que diz 
respeito a migração do AM para o FM.

E não paramos por aí. Ainda em dezembro, lançamos a campanha institucio-
nal da entidade, que vai fortalecer a imagem das rádios e TVs do Estado e aproximá-las 
ainda mais do público. A campanha, desenvolvida pela agência Escala, encerra nosso 
ano com boas perspectivas para o próximo período e a certeza de que estamos no ca-
minho certo: nos mantermos unidos para levar sempre a informação que o público de 
todos os cantos do Rio Grande precisa.  

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Uma boa leitura a todos!
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Entrevista: Daniel Slaviero
Qual a prioridade da Abert em 2015?

O primeiro grande tema que nós vamos acompanhar faz parte da missão 
existencial da Abert e da Agert, que é a defesa da liberdade de imprensa e de expres-
são. Seremos contra qualquer iniciativa que vise interferir no conteúdo e na capaci-
dade, na independência editorial das rádios e televisões no Brasil inteiro. Além disso, 
temos pela frente a migração do AM para o FM, que tanto já foi discutida e falada, 
mas que ainda precisa tornar-se concreta de fato. Precisamos ter, até o fim de 2014, 
o preço para que os estudos de capilaridade e dos canais aonde caibam na faixa atual 
e aonde são as cidades que vão para a rádio estendida possam estar definidos, afim 
de que os critérios estejam claros para que as emissoras possam começar a migrar de 
forma concreta e, assim, operar na faixa FM. Do ponto de vista da televisão, o gran-
de desafio é a preparação para o desligamento da TV analógica, que aqui em Porto 
Alegre vai ocorrer no primeiro semestre de 2017. O processo inicia em 2016 em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e depois as três capitais do Sul ficarão para o final do 
primeiro semestre de 2017. Isso precisa ser um processo muito bem feito, tratado 
com cuidado, porque senão nós tiraremos o principal meio de informação, cultura, 
entretenimento da população brasileira, que é a televisão.

Qual a expectativa para o segundo mandato da presidente Dil-
ma Rousseff?

Nós entendemos que o governo tem várias prioridades e sem dúvida nenhu-
ma a questão econômica e fiscal está no topo da agenda. Com relação à questão da 
radiodifusão, entendemos que a presidente vai manter essa discussão e esse trabalho 
da migração do AM e do final da televisão analógica. A grande questão será como ela 
vai ser comportar em relação ao que tem chamado de regulação econômica da mídia. 
A postura que teve nos quatro primeiros anos do seu governo foi de respeito absoluto 
pela independência dos veículos de comunicação. A dúvida que resta é se ela vai ter uma 

postura diferente, cedendo posição às alas mais radicais do seu partido e da sua base 
aliada. Então, essa eu acho que é a grande incógnita nesse início do segundo mandato 
da presidente Dilma. Temos confiança que o espírito democrático e permanecerá sobre 
qualquer alternativa de interferência ou regulação de conteúdo

Como é o aplicativo que a Abert está desenvolvendo para as rádios?
Nosso interesse é fazer com que as rádios tenham uma presença mais 

efetiva no ambiente tecnológico digital. O primeiro passo é através do site, pois 
mais de 84% das emissoras no país já tem uma presença na Internet, mas ainda 
um um terço delas estão no formato mobile, ou seja nos smartphones, tablets 
e celulares. Nosso objetivo é a partir dos primeiros meses de 2015, fazer o lan-
çamento de um aplicativo que integra todo o ambiente da radiodifusão, todas 
as emissoras, nesse projeto e que seja gratuito para o radiodifusor. Queremos 
facilitar a migração das emissoras para esse ambiente digital e móvel.

Uma mensagem para os radiofusores gaúchos:
Estamos na Abert em Brasília, no Congresso Nacional perante o Exe-

cutivo, fazendo uma defesa intransigente pelo rádio e televisão. Temos um am-
biente econômico adverso, especialmente em 2015, que requererá um controle 
de gastos e custos muito acurado por parte das emissoras. Mas nós estaremos 
lá, defendendo as empresas do setor de qualquer iniciativa que vise restringir e 
impedir o trabalho dos veículos de comunicação e estaremos trabalhando para 
acabar com algumas distorções que ainda persistem, inclusive a questão do nú-
mero excessivo de rádios comunitárias recebendo verba publicitária ou operan-
do numa potência ilegal. Vamos continuar a cobrar dos órgãos competentes que 
impeçam essa proliferação de emissoras que prejudicam as empresas estabele-
cidas que pagam impostos e que empregam no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Presidente da Abert participa de reunião de diretoria em Porto Alegre
O presidente da 

Abert, Daniel Slaviero, par-
ticipou da reunião mensal 
de diretoria da Agert, que 
ocorreu no dia 28 de no-
vembro, no Hotel Deville, 
na Capital. Ele falou sobre 
as metas da Abert para o 
próximo ano, o processo de 
migração do AM para FM e 
as expectativas para o se-
gundo mandato de Dilma 

Rousseff. Slaviero também comentou sobre o novo aplicativo que a Abert 
está desenvolvendo para as emissoras de todo o país, além de fazer uma 
defesa intransigente da liberdade de imprensa. Antes do encontro, Slaviero 
concedeu entrevista exclusiva para o Agert Informa.

Presidente da Abert, Daniel Slaviero participou da reunião de diretoria em Porto Alegre

Ministro Berzoini promete estudo sobre maior investimento do 
governo federal em publicidade de rádios e jornais do interior

Em audiência realizada no gabinete do ministro das Comunicações, 
Ricardo Berzoini, em Brasília, representantes da Central de Comunicação e o 
presidente da Agert, Roberto Melão, buscaram maior apoio do Governo na 
publicidade de jornais e rádios do interior do país. De acordo com Berzoini, o 
ministério vai realizar um estudo para balizar um novo mapa de investimen-
tos que distribua a verba publicitária federal com veículos estabelecidos fora 
das capitais. “Saímos do encontro com a certeza de que a união com a Central 
neste pleito vai render bons frutos”, revelou Melão. Presidente Roberto Cervo Melão participou de audiência no Ministério das Comunicações
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Nova campanha institucional da Agert já está no ar 
Já está no ar a campanha institucional da Agert, “Rádio e TV. A infor-

mação que você precisa a gente entrega”. Todas as emissoras associadas estão 
veiculando diariamente spots da nova bandeira da entidade.

Conforme o vice-presidente de Relações Governamentais e de Merca-
do e coordenador do projeto, Antônio Donádio, a campanha contém três spots 
e três anúncios para publicação em jornais. “Os spots abordam temas que fazem 
parte do dia a dia do rádio, como a previsão do tempo, a cobertura esportiva e as 
informações sobre trânsito. Já os anúncios de jornais terão como símbolos a urna 
eletrônica, uma bola de futebol e o guarda chuva”, adiantou Donádio.

O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, destacou que a iniciativa 
reforça o compromisso do rádio e da TV com o seu público ouvinte e com o 
cidadão gaúcho em geral. Já o diretor de criação da agência Escala, Juliano 
Faerman, responsável pelo desenvolvimento do conceito da nova bandeira, 
afirmou que o conceito da campanha procura mostrar os prós de se informar 
pelo rádio e televisão, ressaltando que são veículos que levam informação, 
entretenimento e companhia ao público. Antônio Donádio apresentou a nova campanha da Agert

Lançado o 23º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão
A Agert vai realizar na cidade de Canela, nos dias 27, 28 e 29 de outu-

bro de 2015, a 23ª edição do Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão. O evento 
acontecerá no Centro de Eventos do Hotel Continental, com sua excelente lo-
calização e bela paisagem e que acabou de receber o “Certificado de Excelên-
cia 2014”, pelo Tripadvisor, conceituado site brasileiro de turismo que premia 
com base nas informações espontâneas dos seus usuários.

Segundo o presidente do Congresso, Wanderley Ruivo, a escolha do 
hotel atendeu a duas premissas: as condições para sediar o evento e a manu-
tenção do valor da inscrição do congresso passado. “A Agert conseguiu con-
gelar e beneficiar ao associado que poderá, já a partir de janeiro, fazer a sua 
inscrição ganhando um prazo mais longo e parcelas mais suaves”.

No dia 27/10, será realizada a abertura oficial com a presença de convidados 
especiais, autoridades e congressistas, seguida de um jantar de confraternização. Já os 
dias 28 e 29/10 serão dedicados a palestras e debates. A programação inclui a realiza-
ção da Feira de Equipamentos Técnicos voltados para o rádio e televisão.

A comissão organizadora do evento é composta pelo presidente, 
Wanderley Ruivo (Rede Pampa), Ary Cauduro dos Santos (Grupo RBS), Débora 

Saraiva (Rádio Difusora AM - Arroio Grande), Bruno Uhry (Rádio Terra FM - 
Venâncio Aires), Luiz Fernando Cardoso (Rádio 88.7 FM - Novo Hamburgo), 
Lucilena Bertoldi (BT Broadcast Transmitters) e Diego Alves, da Agert.  

O associado poderá obter mais informações e fazer a sua inscrição 
diretamente na Agert, com Diego, pelo fone (51) 3212.2200 ou pelo e-mail 
financeiro@agert.org.br



5 Novembro/Dezembro de 2014

Agressão a profissionais da categoria geram repúdio

Agert participa da escolha do Prêmio Líderes & Vencedores na área da Educação

A Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão re-
pudia veementemente as agressões sofridas pelo cinegrafista da RBS 
TV Pelotas, e por um repórter da Rádio Viva, de Bento Gonçalves. A 
entidade se manifestou publicamente em contrariedade aos atos e em 
defesa da liberdade de imprensa. Conforme dados da Abert, no últi-
mo ano foram registrados 173 casos de violência contra profissionais 
e veículos de comunicação no Brasil, entre assassinatos, agressões, 
ataques, ameaças, detenções, intimidações, censura e condenações. 
O número é 27% maior que o registrado no período anterior, quando 
foram identificados 136 casos.

O incidente em Bento Gonçalves ocorreu no dia 16 de outubro, por 
volta das 21h15min, quando o repórter fazia uma cobertura policial sobre o 
assalto a um posto de gasolina. O profissional foi agredido com socos, chutes 
e arranhões pelos proprietários do estabelecimento no momento em que ti-
rava fotos do local, que fica no Km 213, da RSC-470.

Segundo a vítima, uma mulher, um homem e o vigilante respon-
sável pela segurança da abastecedora não queriam que a ocorrência fosse 
divulgada. “É inadmissível que nos dias de hoje vejamos situações em que a 
liberdade de imprensa é cerceada. As autoridades precisam apurar com serie-

O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, foi jurado da comissão que es-
colheu os vencedores do prêmio “Líderes e Vencedores 2014” na categoria referência 
educacional, numa promoção conjunta da Federasul e da Assembleia Legislativa.

Os agraciados no segmento foram a Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Zeferino Lopes de Castro, a Junior Achievement e a Orquestra Sinfônica da 
Universidade de Caxias do Sul. Melão destacou que as três instituições homenage-
adas realizam um trabalho relevante em benefício da educação de suas comuni-
dades. “Considero que a Junior Achievement é digna de todos os elogios pela sua 
nobre missão de despertar o espírito do empreendedorismo nos jovens, que serão 
os novos impulsionadores do progresso do país”, disse. 

dade este caso, para que essa agressão não fique impune”, afirma o presiden-
te da Agert, Roberto Cervo Melão.

O outro incidente foi registrado no dia 1º de novembro durante a 
semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, entre Londrina e 
Brasil de Pelotas, no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná.

A confusão começou aos 24 minutos do segundo tempo, quando o 
técnico do Brasil de Pelotas, Rogério Zimmermann, se dirigia ao vestiário e se 
desentendeu com torcedores do clube paranaense, sendo expulso. A partir 
daí, jogadores e integrantes da comissão técnica de ambos os times inicia-
ram uma verdadeira batalha campal. O cinegrafista Jefferson Kickhofel, da 
RBS TV, foi agredido depois que o gerente de futebol do Londrina, Alex Brasil, 
tentou impedir a gravação das imagens. Além de um corte na testa, o profis-
sional teve seu equipamento danificado.

“Tais atitudes não condizem com uma sociedade democrática e que 
preze valores, como a liberdade de imprensa. Reafirmamos nossa defesa in-
transigente da liberdade de expressão como direito inalienável do público. 
A Agert espera que as autoridades apurem com brevidade o fato e identi-
fiquem os responsáveis pelas atitudes violentas para que o caso não fique 
impune”, afirma Roberto Cervo Melão.

Sindirádio promoveu  
14º Seminário de Qualidade na Radiofusão

Entre os dias 28 a 29 de novembro, o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado 
do Rio Grande do Sul (Sindirádio) promoveu debate de alguns dos principais nomes da radiofusão 
brasileira sobre as questões mais relevantes do setor no Estado. O evento foi um dos mais impor-
tantes dedicados para os profissionais de Rádio e aconteceu no Hotel Deville, Avenida dos Estados, 
1909, em Porto Alegre, com apoio da Agert e Fenaert.

Melão com o coordenador da premiação pela Federasul, Ricardo Malcon  
e a coordenadora pela Assembleia Legislativa, Sandra Maria de Jesus Reis.

Desoneração permanente da folha de pagamento da radiodifusão já é lei
Resultado de intenso trabalho de entidades que representam a Co-

municação Social no país, a Lei de nº 13.043/2014 que torna permanente a 
desoneração da folha de pagamentos para o setor de radiodifusão foi publi-
cada no Diário Oficial. A desoneração da folha permite que empresas de rádio 
e TV substituam a contribuição de 20% ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) por uma alíquota de 1% do faturamento.

O presidente da Abert, Daniel Slaviero, comemorou a medida. “A redução 
dos tributos incidentes sobre os salários dos trabalhadores vai melhorar a com-
petitividade e fortalecer as empresas do setor, permitindo-lhes dar continuidade 
aos importantes investimentos em atualização tecnológica, com ênfase para a 
digitalização da televisão aberta no país e para a migração do rádio AM”, disse ele.

Fonte: Abert
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Região Sul teve maior percentual de migração para o FM
Cerca de 80% das emissoras de rádio brasileiras já solicitaram a mi-

gração do AM para o FM. De acordo com dados da Abert, o número represen-
ta mais de 1,4 mil rádios. O prazo para o pedido de migração foi encerrado 
no dia 10 de novembro. Na região Sul, 85% das emissoras AM já solicitaram 
a migração. Em seguida vem a região Sudeste com 79%, Nordeste com 68%, 
Norte com 65% e Centro-Oeste com 64%.

As emissoras que prestam atualmente o serviço de OM local e não 
solicitaram a migração terão o serviço extinto após o final da licença da ou-
torga, sem a possibilidade de renovação. Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, 
Maranhão, Mato Grosso e toda a região Norte, exceto o Pará, que ainda está 
em consulta pública, já tiveram os canais inseridos no plano básico de FM 
para as emissoras que solicitaram a migração.

Está em andamento a consulta pública para o plano básico de FM 
nos estados do Ceará, Bahia, Sergipe, Paraíba, Pernambuco e Mato Grosso 
do Sul. Após a definição dos canais FM destes estados, as emissoras deverão 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação e esperar a divul-
gação por parte do Ministério das Comunicações do valor que será cobrado 
para a adaptação da outorga.

Nas localidades com espectro cheio, principalmente em grandes ci-
dades, as emissoras terão de aguardar a liberação do espaço que vai ocorrer 
com a digitalização da TV, quando os canais 5 e 6, hoje ocupados pela TV 
analógica, serão desocupados e destinados à faixa FM.

Fonte: Abert

Decisão do TJ-SC proíbe rádios comunitárias de fazer propaganda comercial
Anúncios de bens e serviços, com telefone e endereço para contato, 

são característicos de patrocínio cultural e não podem ser veiculados por rádios 
comunitárias. Esse foi o entendimento unânime da 6ª Câmara de Direito Civil 
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na decisão, a relatora do caso, desem-
bargadora Denise Volpato, manteve liminar impedindo uma rádio em Penha, 
Santa Catarina, de veicular mensagens publicitárias de cunho comercial.

A rádio alegava que não fazia propaganda, mas recebia patrocínio 
sob a forma de apoio cultural, permitido pelo Decreto 2.615/98. Sob a Norma 
1/2011 do Ministério das Comunicações, o apoio cultural “é a forma de patro-
cínio limitada à divulgação de mensagens institucionais para pagamento dos 
custos relativos à transmissão da programação ou de um programa específi-
co, em que não podem ser propagados bens, produtos, preços, condições de 
pagamento, ofertas, vantagens e serviços que, por si só, promovam a pessoa 
jurídica patrocinadora”.

Segundo a desembargadora Denise Volpato, ficou claro que os 

anúncios veiculados pela emissora, com a oferta de produtos, telefones e 
endereço para contato, caracterizam-se como patrocínio cultural, jamais 
como apoio cultural.

A decisão determina que a rádio pare de veicular as propagandas, 
limite seu raio de transmissão em um quilômetro e cesse a captação de apoio 
de empresas sediadas fora do limite de alcance da transmissão. O acórdão 
ainda prevê uma multa de R$ 300 por dia para cada uma das determinações 
caso sejam descumpridas.

A ação judicial contra a emissora foi proposta pela Associação Ca-
tarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert), que move ações desta 
natureza contra outras emissoras comunitárias em cidades como Corupá, Vi-
deira e Jaraguá do Sul. 

Fonte: Tribunal de Justiça de 
 Santa Catarina e do site Sulrádio.

Agert atualiza site com novo design e funcionalidades

A página da Agert está com novo layout e novas funcionalidades. 
Com um visual bem mais leve e acesso rápido a informações, o usuário 
pode encontrar áreas específicas com mais facilidade. A Rádio Agert agora 
possui uma aba própria, separada das notícias, e as edições do Relatório 
Social ficam um uma seção à parte. 

Uma das grandes novidades é a aba Mercado, que contempla um 
mapa dos associados, facilitando o contato de possíveis anunciantes com 
as emissoras. Entre os serviços oferecidos também está o formulário de de-
núncia de rádios piratas, assim como um mapa que indica as cidades em 
que há rádios irregulares e em que órgão se encontra a denúncia.
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Alexandre Gadret agraciado com o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre

Rádio Nativa FM homenageada com o Prêmio Vitor Mateus Teixeira

Diretor da Spaço FM recebe a Medalha do Mérito Farroupilha

O ex-presidente da Agert, Alexandre Ga-
dret, por duas gestões, de 2009 a 2013, recebeu o 
título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, numa 
iniciativa do vereador Nereu D’Ávila (PDT).

Gadret em sua manifestação destacou 
que a homenagem é um indicativo de uma vida 
toda que está no rumo certo, desempenhando não 
só funções empresariais, como associativas.

Já Nereu D’Ávila lembrou que o trabalho 
de Alexandre Gadret na Rede Pampa e em diversas 
entidades representativas, como a Agert, Federa-
sul e Conar o fizeram ser merecedor do reconheci-
mento do legislativo da capital do Estado. 

A Rádio Nativa FM, de Santa Maria, recebeu o Prêmio Vitor Mateus 
Teixeira, na categoria veículo de divulgação de artista gaúcho (a), numa pro-
moção da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

O troféu é entregue anualmente em diversas categorias. Os vence-
dores foram escolhidos por uma comissão julgadora composta pelo Sindicato 
dos Compositores Musicais do RS, Sindicato dos Músicos Profissionais do Es-
tado, MTG, Fundação Vitor Mateus Teixeira e do Departamento de Relações 

O empresário Sezínio Luiz Portolan, diretor da Rádio 
Spaço FM, de Farroupilha, foi agraciado com a Medalha do 
Mérito Farroupilha, a maior distinção do parlamento gaúcho. 

Em sua manifestação, Portolan compartilhou sua 
homenagem com a família e os funcionários da emissora. Ele 
lembrou que apesar de ser natural do interior de Caxias do 
Sul, construiu toda sua vida e carreira profissional em Farrou-
pilha, onde começou sua como agente postal em Caravaggio.

Sezínio Portolan iniciou sua atividade nos meios 
de comunicação quando em 1976, fundou em parceria com 
Avelino Maggioni, a Rádio Publicidade Maggi-Plan Ltda e 
assumiu a direção das rádios Miriam AM, de Farroupilha e 

Públicas e Atividades Culturais da AL/RS.
Operando na freqüência 99.5, a Nativa FM comemorou 25 anos de 

atividade em abril de 2014. A emissora foi a primeira do interior do Estado, 
com uma programação segmentada para o público que gosta de música na-
tivista e a segunda do Estado nessa proposta. Atualmente opera com 50 Kw.

Fonte: Site da AL/RS e Nativa FM Santa Maria

Maristela AM, de Torres, até 1989. Neste ano, obteve a permissão de instalar, em Farroupilha, 
uma emissora de frequência modulada, passando a se chamar de Rádio Spaço FM.

A emissora hoje com 25 anos de operação na cidade tem como seu slogan “Rádio Spaço 
FM: A rádio dos melhores ouvintes”. Sua programação é jornalística e musical. A emissora opera 
na frequência 100.9.

Fonte: Site da AL/RS e Site da Spaço FM

Alexandre Gadret, ex-presidente da Agert recebe título de Cidadão Emérito de POA.

Fotos: Vicente Carcuchinski

Fotos: Crédito Marcelo Bertani – Agência AL/RS
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ARTIGO
O seu smartphone está pronto para o rádio? Prêmios do setor

Você se lembra dos rádios transistorizados? Do 
tipo que se encaixavam em um bolso da camisa e fun-
cionavam com uma bateria de 9 volts? Não, eles não são 
obsoletos. Você pode ter usado um deles, hoje, para fazer 
uma chamada de telefone.

A maioria dos smartphones fabricados têm 
receptores de rádio FM embutidos, do tipo que pode sin-
tonizar estações de música, boletins de notícias locais e 
partidas de futebol. No entanto, muitos usuários de smar-
tphones não estão acostumados a usá-los e milhões mais 
não podem, porque o chip de rádio que está instalado no 
interior do celular é muitas vezes desativado pelas empre-
sas, assim como faz, por exemplo, o IPhone da Apple.

Com um grande público amante da radiodifu-
são fora de alcance, vários defensores da indústria de rá-
dio – como a National Association of Broadcasters (NAB), a 
National Public Radio e American Public Media – lançaram 
uma campanha para fazer com que estes receptores de rádio 
sejam ligados. Eles também estão construindo um aplicativo 
chamado NextRadio, que organiza todas as estações FM lo-
cais em um menu acessível e mostra o que está tocando em 
cada um. Permite ainda que você as sintonize com um sim-
ples toque na tela. Você pode até usá-los para comprar aque-
la nova música que você gosta e que não sai de sua cabeça.

No entanto, o aplicativo só funciona em tele-
fones celulares equipados com receptores FM e rodando 
o sistema operacional Android, do Google Inc. já que a 
Apple é contra o rádio e a TV.

Como é que um rádio FM pode entrar em seu 
smartphone? Fabricantes de celulares descobriram que 
adicionar o recurso do NextRadio no celular custa quase 
nada. Fora dos Estados Unidos, os clientes adoram, espe-
cialmente nos países como o Brasil, onde FM é uma alterna-
tiva de custo zero para streaming de música digital. O Rádio 
FM também é uma excelente maneira de obter atualiza-
ções de notícias durante os desastres, quando os sistemas 
celulares estão frequentemente sobrecarregados. A Federal 
Emergency Management Agency dos EUA recomenda os 
smartphones equipados FM para manter-se informado du-
rante uma crise, catástrofe ou evento climático. 

Mas na maioria dos smartphones dos Estados 
Unidos o recurso de FM está desligado, com uma exceção im-
portante na empresa de telefonia celular Sprint Corp., que fez 
um acordo em 2013 com a Emmis Comunicações, o conglo-
merado de rádio e de publicação que faz a NextRadio. Assim, 
os clientes da Sprint podem ouvir a sua FM em cerca de duas 
dezenas de telefones Sprint Android da HTC, LG, e Samsung. 
Em troca, a Sprint recebe uma parte da receita gerada por 
anúncios que aparecem no aplicativo NextRadio.

Mas os outros três maiores provedores de tele-
fonia celular nos EUA – AT&T, Verizon Wireless e T- Mobile 
– apenas oferecem alguns modelos de telefone com rádios 
FM. Por exemplo, os últimos celulares HTC oferecem FM, 
não importa qual operadora você usa. Por outro lado, o rá-
dio FM de um Samsung Galaxy S5 funciona para clientes da 
Sprint, mas não funciona para as outras operadoras.

Os chips FM em iPhones da Apple, embora exis-
tam, não funcionam, nem mesmo naqueles vendidos pela 

Sprint. Perguntamos o porquê para a Apple, mas não obti-
vemos resposta. Também perguntamos à AT&T, T-Mobile, 
Verizon por que eles não ativam as rádios FM. Ninguém 
respondeu. A Associação Comercial da Indústria Celular dos 
EUA, CTIA, é inútil, também não responde ninguém.

Um palpite: pessoas com rádios FM irão trans-
mitir menos música digital via web e baixar menos músi-
cas de modo geral. Talvez isso abale as receitas da empre-
sa celular? Quem sabe?

Mas o consultor de rádio Mark Ramsey de San 
Diego, Califórnia, não aceita esta explicação, com o fun-
damento de que os ouvintes não estão realmente econo-
mizando nada ao usarem seus rádios FM de telefone.

Ele estima que você precisa fazer baixar um 
streaming de música durante quatro horas por dia, todos 
os dias, para queimar uma quota típica de dados men-
sal. Além disso, a maioria dos sites de música americana 
costuma ser acessada no serviço de Wi-Fi em casa ou no 
escritório, em vez de planos de dados celular.

Em vez disso, Ramsey acredita que as empre-
sas de rádio tradicionais estão promovendo o NextRadio 
como uma tentativa desesperada para permanecerem 
relevantes e embarcarem na onda do celular.

Bem, talvez seja verdade. Mas é possível ouvir 
rádio no smartphone e usar o aplicativo da NextRadio, 
mesmo que seja um assinante da AT&T, isso se você pos-
sui um HTC One, telefone com um chip FM fabricado para 
funcionar no interior dos EUA. Tal como acontece com 
todos os telefones celulares com FM – você precisa para 
conectar um fone de ouvido, o seu fio atua como antena 
do rádio. Há também uma opção para reproduzir músicas 
por meio de alto-falantes do telefone em seu lugar.

Meu telefone já tinha um aplicativo de rádio FM 
um pouco mais antigo que me deixa buscar frequências 
locais e gravar em alguns favoritos predefinidos. O apli-
cativo também exibe os títulos das músicas na tela do 
telefone. Mas o NextRadio oferece um pouco mais.

Ele usa a rede de dados do celular para baixar o 
álbum de fotos e títulos de capa. Ou seja, o ouvinte recebe 
o sinal do FM pelo ar (receptor de rádio) e os dados da 
música pela web. Estes aparecem em ícones que repre-
sentam todas as estações locais. À primeira vista, você 
pode ver quais músicas estão tocando no dial FM. Basta 
tocar em um ícone para sintonizar.

Porque é rádio FM, a música começa de imedia-
to, sem o pequeno atraso que você geralmente percebe 
nos sistemas digitais. E se você gostaria de comprar uma 
gravação, toque na tela e é levado para o Google Play, loja 
on-line que oferece milhões de músicas para venda, nor-
malmente custa US$ 1,29 por canção.

NextRadio é rádio FM feita de forma mais inte-
ligente, mas ele pode competir com fluxos de áudio pro-
fundos e diversificados da Internet? Provavelmente não. 
Mas até que a AT&T, T-Mobile, Verizon acabem com seu 
bloqueio FM irracional, a maioria de nós nunca vai ter o 
prazer de escolher e conhecer o NextRadio.

Fonte: The Boston Globe, em 6 de novembro de 2014
Traduzido por: Abert

Prêmio SEBRAE de Jornalismo

O 7ª Prêmio Sebrae de Jornalismo está 
com inscrições abertas para jornalistas que ti-
veram suas matérias veiculadas na imprensa 
brasileira sobre os microempreendedores indi-
viduais, micro e pequenas empresas. As inscri-
ções estão abertas até 9 de janeiro de 2015.

Informações e inscrições pelo site 
www.premiosebraedejornalismo.com.br/7edicao

Prêmio Petrobras de Jornalismo

Podem concorrer matérias publicadas entre 
10 de maio de 2013 e 9 de abril de 2014. Serão 
premiadas as melhores reportagens regionais e 
nacionais nas mídias: jornal/revista, televisão, 
rádio e portal de notícias, e nos temas Cultura, 
Esporte, Responsabilidade Socioambiental e 
Petróleo, Gás e Energia. Na categoria Internacio-
nal será escolhida a melhor reportagem sobre 
o Brasil, escrita por correspondente de veículo 
estrangeiro situado no país, em um dos temas 
do. Serão contemplados trabalhos em jornal/re-
vista, televisão, rádio ou portal de notícias. Todas 
as matérias inscritas concorrem ainda ao ‘Grande 
Prêmio Petrobras de Jornalismo’ para a melhor 
reportagem em todas as categorias e temas.

Inscrições até 6/2/2015, somente pelo site
www.premiopetrobras.com.br

MiniCom prorroga prazo de 
protocolo de petições físicas 

até fevereiro de 2015
    

O Ministério das Comunicações publicou, por-
taria que prorroga até 13 de fevereiro de 2015 
a possibilidade de protocolar petições apresen-
tadas em papel junto ao Minicom. 
A portaria nº 4.124 altera a portaria nº 89, de 
abril de 2014, que estabelece os procedimentos 
de gestão de documentos, processos e arquivos 
pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Fonte: Abert


