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Diretoria

Janeiro

Fevereiro

RBS TV (Bagé) Bagé 19/01/1977
Rádio Sobral AM Butiá 16/01/1979 
Rádio Gazeta 100.3 FM Carazinho 28/01/1980 
Rádio Palmeira AM Palmeira das Missões 07/01/1949 
Rádio Diário FM Passo Fundo 26/01/1981 
Rádio Federal FM Pelotas 08/01/1981 
Rádio Jovem Pan FM Porto Alegre 27/01/1977
Rádio Atlântida FM Santa Maria 19/01/1980
Rádio Diplomata AM São Marcos 06/01/1978
Rádio UCS 106,1 FM Vacaria 03/01/2004
Rádio São Jerônimo AM São Jerônimo 15/01/1985

Rádio Alegrete AM Alegrete 07/02/1947
Rádio Difusora AM  Arroio Grande 09/02/1980 
Rádio Difusora AM  Bagé 27/02/1956 
RBS TV (Caxias do Sul) Caxias do Sul 22/02/1969 
Rádio Ciranda 105.5 FM Chiapetta 05/02/2004
Rádio Light FM  Cruzeiro do Sul 22/02/1991 
Rádio Planetário AM  Espumoso 19/02/1979
Rádio Sorriso FM (Estrela) Estrela 22/02/1992 
Rádio São Roque AM  Faxinal do Soturno 01/02/1975
Rádio Garibaldi AM  Garibaldi 26/02/1956
Rádio Maisnova FM (Garibaldi) Garibaldi 26/02/1952
Rádio Amizade FM Igrejinha 14/02/1990
Rádio Univates FM Lajeado 23/02/2006
Rádio ABC 900 AM  Novo Hamburgo 14/02/1948
Rádio Alegria FM  Novo Hamburgo 28/02/1989
Rádio Ametista AM Planalto 13/02/1984
Rádio Gaúcha AM  Porto Alegre 08/02/1927
Rádio Aliança FM Porto Alegre 22/02/1990
Rádio Antena 1 FM Porto Alegre 20/02/1993

Rádios Aniversariantes

Editorial

Começamos este ano com intensas atividades em favor da ra-
diodifusão gaúcha. A� nal, 2015 é o ano da realização do 23º Con-
gresso Gaúcho de Rádio e Televisão, que ocorrerá de 27 a 29 de ou-
tubro, no Centro de Eventos do Hotel Continental, em Canela.

Nossa diretoria já realizou visita de cortesia ao governador do 
Estado, José Ivo Sartori, bem como teve audiência com o Ministro 
das Comunicações, Ricardo Berzoini, além do novo gerente regional 
da Anatel, Rafael André Baldo de Lima. Nestas audiências foram 
tratados assuntos relevantes ao nosso segmento.

O ano promete ser de desa� os intensos tanto na área especí-
� ca do negócio, como na migração do Rádio AM para o FM e em 
relação à conjuntura econômica.

Precisamos nos manter unidos para superar as adversidades 
que temos para enfrentar. O Rio Grande do Sul terá uma safra exce-
lente de grãos. Isso seguramente ajudará a manter a economia com 
resultados positivos.

Nesta edição do Agert Informa, destacamos uma entrevista 
especial com o nosso ex-presidente e atual deputado federal Afonso 
Motta, bem como uma entrevista com o novo gerente da Anatel.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

Continua na página 3
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Anatel tem novo gerente regional
O engenheiro eletricista, com especialização em Tele-

comunicações, Rafael André Baldo de Lima, é, desde o dia 
09 de março, o novo gerente regional da Anatel.

Ele começou sua carreira na agência em 2002, como 
coordenador da � scalização em Santa Catarina. Mais 
adiante, passou no primeiro concurso público da institui-
ção em 2005.

Na Anatel, é especialista em regulação na área tec-
nológica, tendo trabalhado oito anos na gerência de en-
genharia de espectro até 2012. Com a reestruturação da 
agência, voltou a atuar na área de outorga, especi� camen-
te com os processos de pós-outorga em radiodifusão pelo 
acordo de cooperação que a Anatel celebrou com o Minis-
tério das Comunicações.

Rafael André recebeu o presidente da Agert, Roberto 
Cervo Melão, em visita de cortesia. Logo após, concedeu 
entrevista para o Agert Informa.

Quais os desa� os para a gerência no Rio Grande do Sul?

Rafael André - Os desa� os são diversos e em várias 
frentes. Acho que o maior é com a dinâmica do setor de te-
lecomunicações e radiodifusão que estão se desenvolvendo 
rapidamente. A gente acompanha o desenvolvimento da 
radiodifusão com a digitalização dos sistemas, a TV Digi-
tal, agora a gente está vendo a Rádio Digital que vai entrar 
e a migração do AM para o FM também. Tem muitas ques-
tões que a gente está acompanhando, é um setor que está 
em evolução. A gente sabe da importância da radiodifusão 
no Brasil, ainda mais com o tamanho que o país tem. Em 
muitos casos, a radiodifusão é a única forma de receber in-
formações para muitos cidadãos. O desa� o é acompanhar 
essas mudanças tecnológicas, esse crescimento. Ao mesmo 
tempo, o crescimento deve respeitar a qualidade e o arca-
bouço regulatório de� nido para a radiodifusão e telecomu-
nicações. Temos que fazer esse papel com escassos recur-
sos, contingenciamentos orçamentários, falta de pessoal. 
É realmente desa� ador o trabalho. Melão visita novo gerente regional da Anatel
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Novidades da migração do AM para o FM?

Rafael André – Até agora não chegou nenhuma infor-
mação nova sobre esta questão. O Ministério está coorde-
nando esses prazos e vai decidir quais entidades têm direi-
to a essa migração. O que a Anatel está fazendo em Brasília 
– na Gerência de Espectro, Órbita e Radiodifusão – é o pla-
nejamento dos canais que podem ser disponibilizados para 
garantir essa migração com o sucesso esperado.

Alguma informação relevante que o Sr. possa trans-
mitir aos radiodifusores gaúchos?

Rafael André – Reiteramos nossa visão da importância 
da radiodifusão, que é um setor dinâmico e pujante. Posso 
dizer que a Anatel está sensível às questões da radiodifu-
são no que tange à questão de tentar regularizar os pedi-
dos e as solicitações dos radiodifusores, especialmente, na 
questão da pós-outorga, pois a gente sabe que tem muitos 
processos que estão tramitando em Brasília. Estamos ten-
tando achar uma solução para dinamizar a análise desses 
processos. Estamos de portas abertas aqui. A nossa gerên-
cia prima pela democracia de ouvir todas as frentes antes 
de tomar as decisões. Estamos à disposição para ajudar a 
desenvolver a radiodifusão no Rio Grande do Sul.  

Março
Rádio São José FM  Amaral Ferrador 19/03/2009 
Rádio Rainha FM 90.9  Bento Gonçalves 09/03/1989 
Rádio Fandango FM  Cachoeira do Sul 22/03/1982 
Rádio Caibaté AM Caibaté 28/03/1988 
Rádio Ativa 103.1 FM  Campina das Missões 10/03/2001 
Rádio Cinderela AM  Campo Bom 30/03/1978 
Rádio Triangulo 104,3 FM  Candelária 28/03/2001 
Rádio Gazeta AM (Carazinho)  Carazinho 22/03/1982 
TV Pampa Norte (Carazinho) Carazinho 14/03/1985 
Rádio Águas Claras AM  Catuípe 17/03/1987 
Rádio MaisNova FM (Caxias do Sul) Caxias do Sul 10/03/1999

Rádio Guaíba FM  Porto Alegre 22/02/1980
Rádio Marajá AM Rosário do Sul 25/02/1949
Rádio Imembuí AM Santa Maria 13/02/1942
Rádio Cultura AM (São Borja)  São Borja 24/02/1976
Rádio Missioneira AM São Luiz Gonzaga 02/02/1981
Rádio Trans Mundial 5.965 OC Santa Maria 05/02/1970
Rádio Seberi AM  Seberi 11/02/1989
Rádio Líder FM (Uruguaiana)  Uruguaiana 02/02/2004
Rádio Germânia FM  Teutônia 05/02/1989

Rádio Atlântica AM  Constantina 20/03/1989 
Rádio Difusão 94.9 FM (Erechim) Erechim 15/03/1980 
Rádio Virtual FM Erechim 19/03/1995 
Rádio Sideral AM Getúlio Vargas 14/03/1970 
Rádio Cruzeiro AM  Itaqui 17/03/1978 
Rádio Maisnova FM (Lagoa Vermelha) Lagoa Vermelha 03/03/2009 

Rádio Maisnova FM (Marau) Marau 10/03/1999
Rádio Prata AM  Nova Prata 11/03/1979 
Rádio União FM Novo Hamburgo 06/03/1980 
Rádio Jovem Pan FM (Osório) Osório 15/03/1982 
Rádio Chiru AM Palmitinho 12/03/1990 
Rádio Itaí AM Eldorado do Sul 08/03/1952 
Rádio Atlântida Fm (Porto Alegre) Porto Alegre 23/03/1976 
Rádio Eldorado FM  Porto Alegre 15/03/1990 
Rádio FM Cultura Porto Alegre 29/03/1975 
TV Educativa - TVE Porto Alegre 29/03/1975 
Rádio Cultura Riograndina AM  Rio Grande 14/03/1942
Rádio Atlântida FM (Rio Grande) Rio Grande 15/03/1985
Rádio Guaíra FM  Santa Rosa 25/03/1986
Rádio Nova FM  Santo Ângelo 22/03/1980
Rádio Nova Progresso 1530 AM  São Leopoldo 26/03/1949
Rádio São Lourenço AM  São Lourenço do Sul 06/03/1955
Rádio Veranense AM  Veranópolis 24/03/1957
Rádio Solaris FM  Antônio Prado 08/03/2012
Rádio Shamballa FM  Cerro Largo 19/03/1993  
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Rádio Osório transmitiu sessão do pleno do TRE

Diretoria da Agert esteve com o governador Sartori

Sicredi promove curso de Educação Cooperativa para jornalistas

A Rádio Osório transmitiu ao vivo e pela internet 
a sessão de julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-RS) realizada, no Auditório Romildo Bolzan, da 
Faculdade Cenecista de Osório (FACOS).

Estiveram em pauta cinco processos de naturezas 
diversas, como pedido de cassação de diploma 
eleitoral, análise de prestação de contas e propaganda 
eleitoral irregular.  

A transmissão foi mais uma iniciativa da parceria 
da Agert com o TRE. O vice-presidente de � nanças da 
entidade, Pedro Farias, representou a Agert no evento.

A Sicredi - com apoio institucional da Agert e outras 
entidades da área da comunicação social – irá promover 
no dia 18 de abril, o I Curso de Educação Cooperativa para 
jornalistas, em Nova Petrópolis. 

Conforme o gerente de Comunicação e Marketing da 
Central Sicredi Sul, Ivan Carlos Novello, a iniciativa visa 
levar conhecimento a sociedade das vantagens que uma 
cooperativa pode oferecer aos cidadãos.

Ele acrescenta que serão tratados temas como a 
história do setor e o que o cooperativismo contemporâneo 
representa para a economia, gerando riqueza, agregando 
renda e que hoje responde por um número muito 
signi� cativo de cooperados no Rio Grande do Sul.

O Curso na sua 1ª edição terá 30 vagas.

A direção da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Agert) foi recebida pelo governador José Ivo Sartori e o secretário 
da Coordenação de Comunicação, Cleber Benvegnú.

No encontro, o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, levou 
o apoio do rádio e da televisão ao governo do Estado neste momento 
de situação difícil. “Nossa entidade é parceira com o governador e 

queremos estar ao seu lado para ajudar a 
resolver os problemas do Estado, disse Melão.

Melão entregou ao governador Sartori, 
um exemplar do Relatório Social da entidade, 
destacando o trabalho comunitário que as 
emissoras desenvolvem em favor das cidades 
onde atuam.

O presidente da Agert também convidou 
o governador do Estado, para participar do 
23º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, 
que ocorrerá em Canela de 27 a 29 de outubro.

Ficou acertado ainda que o governador 
Sartori participará de uma rede de rádio 
organizada pela Agert, na segunda quinzena 
de abril. “Será uma oportunidade de prestação 
de contas do trabalho realizado pelo atual 
administração nos primeiros 100 dias de 
gestão”, observou o presidente da Agert.

Estiveram também presentes na 
audiência, os vice-presidentes da Agert, Ary 
dos Santos, Jerônimo Fragomeni e Wanderley 
Ruivo dos Santos, além dos diretores Miguel 
Puretz Neto e Marcos Piccoli.

Sartori com diretoria da Agert
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Sicredi realiza iniciativa pioneira 
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Afonso atuante na defesa da radiodifusão

Ex-presidente da 
Agert de 2003 a 2005, 
Afonso Motta foi elei-
to deputado federal com 
90.917 votos na eleição de 
2014. Nesta entrevista ao 
Agert Informa, abordou 
temas relevantes para o 
setor de rádio e televisão, 
sua atuação nas comissões 
de ciência, tecnologia, co-
municação e informática, 
a � exibilização da Voz do 
Brasil, migração das rádios 
AM para FM e regulamen-
tação da mídia.

Afonso Motta lembra 
com orgulho que em sua 

gestão à frente da Agert foi implantado o Relatório Social da 
entidade, mecanismo que permitiu levar ao conhecimento da 
sociedade o relevante papel social desenvolvido pelo segmento 
de rádio e TV em benefício do povo gaúcho. Destacou ainda o 
protagonismo da associação em nível nacional sempre presen-
te nos debates dos temas mais relevantes do setor.

Quais comissões o deputado Afonso Motta participa na 
Câmara Federal?

- Estou participando da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática, Comissão de Constituição 
e Justiça, Comissão de Desenvolvimento e Agricultura, além 
da Comissão Especial da Reforma Política. Essa comissão, 
tirando a CPI da Petrobras, é a que tem maior interesse da 
sociedade, pois é uma comissão especial. Ainda participo de 
uma comissão que trata da sistematização do Simples, que é 
um benefício para pequenas empresas e empreendimentos. 
Também participo de duas frentes parlamentares muito im-
portantes. Eu participo da Frente Parlamentas das Universi-
dades Federais Brasileiras e participo da indústria petroquí-
mica em função do Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul, 
que tem mais de 70 indústrias instaladas.

Assuntos do rádio e da televisão fazem pauta dos par-
lamentares?

- Olha na comissão que eu participo (Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática) diuturnamente. São 
aprovações de permissões, de concessões, que tem que 
passar pela pauta da comissão. São questões envolvendo a 
tecnologia que da suporte ao rádio e a televisão. Somos vi-
gilantes na defesa do setor rádio e TV. Tem uma tentativa 
muito grande de regulação dos grupos econômicos da ra-
diodifusão. Sempre tem questões envolvendo a liberdade 
de expressão que são permanentes na pauta da comissão 
e na pauta do congresso. Além do cotidiano, do conjunto 
de notícias. Aquilo que é notícia tem um viés negativo. Eu 
diria que a comunicação social faz parte do cotidiano e do 
Congresso Nacional.

A � exibilização da Voz do Brasil é debatida em Brasília?

- Muito pouco. É uma questão que está nos tribunais. É um 
patrimônio tanto da Câmara, como do Senado a divulgação. Hoje 
a gente sabe que a divulgação é muito importante embora hoje 
dentro da Câmara e do Senado existam veículos próprios para 
fazer esse processo e a maioria é pela manutenção. Só o radiodi-
fusor, que realmente sabe do valor daquele horário, daquele es-
paço é que realmente faz a provocação maior, mas sempre existe 
uma possibilidade. Não há vontade por parte do Executivo de 
� exibilizar. É uma pauta que eu diria os radiodifusores têm que 
continuar insistindo com ela porque logo ali acho que a gente 
tem possibilidade de estabelecer a � exibilização.

Sobre a migração do Rádio AM para o FM?
- É um assunto que está na pauta da Comissão de Ci-

ência e Tecnologia, Comunicação e Informática. São pau-
tas complexas. A parte regulatória caminhou. Precisa uma 
complementação por parte do Poder Executivo. Essas coisas 
mais complexas o ministério tem uma certa di� culdade. Eu 
entendo que o novo ministro das Comunicações ainda não 
se debruçou sobre essa questão. Sempre tem um período – 
do início do mandato, das legislaturas – para que as coisas 
realmente sejam preparadas e organizadas e efetivamente 
aconteçam, mas ta na pauta.

E a regulamentação da mídia?
- Essa é a questão política e o debate mais profundo no 

parlamento. Eu acho que como há uma situação de grande 
instabilidade é pouco crível num debate permanente, troca 
de acusações em relação à mídia por parte do governo, uma 
pressão muito grande por parte da oposição. Acho que seria 
de bom alvitre que essa questão da regulação da mídia, que é 
exatamente isso, não é a regulação da liberdade de expressão. 
De certa forma esse debate vai alcançar questionamentos so-
bre liberdade de expressão não deve acontecer neste semestre 
em hipótese alguma. Isso é uma questão que está na pauta, vai 
se arrastar bastante e temos que ter uma consolidação demo-
crática, um novo momento para que esse assunto seja tratado. 
No que depender de nós, esse assunto não será pautado neste 
momento. Devemos lembrar que disfarçado nesse debate têm 
posições no fundo querem regular a mídia e cercear a liberdade 
de expressão. Isso não será permitido sob hipótese alguma.

Uma mensagem para os radiodifusores gaúchos?
- Os radiodifusores devem continuar com a sua traje-

tória extraordinária contribuindo muito com o desenvolvi-
mento do Rio Grande do Sul, que vive um momento difícil. 
A situação lamentavelmente é caótica. Precisa de todos os 
gaúchos essencialmente da radiodifusão. Continuem � rmes 
nas suas posições de defesa da atividade, que é uma ativida-
de de grande signi� cado social e político para o Estado do 
Rio Grande do Sul que formem trincheira cada vez maio-
res na defesa da liberdade de expressão – que é um direito 
fundamental – que participem do debate público. Que con-
tinuem com a responsabilidade social que é exemplo para 
todo o Brasil. Tenho muito orgulho de ter dedicado uma 
parte importante da minha vida à radiodifusão. Estamos à 
disposição em Brasília no nosso Gabinete Anexo 4, Conjun-
to 711, para trabalhar pelo Rio Grande e a radiodifusão.

Liberdade de expressão jamais será cerceada,
diz Afonso Motta
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Presidente da RBS recebeu Medalha do Mérito Farroupilha

O presidente do Grupo RBS, Eduardo Sirotsky 
Melzer, foi agraciado pela Assembleia Legislativa, com 
a Medalha do Mérito Farroupilha, numa iniciativa do 
deputado Mano Changes (PP). Em sua manifestação, o 
homenageado disse que a homenagem era estimulante, 
pois era feita por uma casa, que assim como a RBS era 
focada no público, cada uma da sua maneira e no seu 
espaço atuam na defesa do interesse dos gaúchos e no 
desenvolvimento do nosso Estado.

Eduardo Sirotsky Melzer destacou que a empresa tem 
compromisso com leitores, ouvintes, telespectadores, 
internautas, clientes e o povo do Rio Grande do Sul. 

O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, presente 
na solenidade, ressaltou a importância do Grupo RBS no 
desenvolvimento do segmento rádio e televisão no Rio 
Grande do Sul.

Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão

Agert promove 
Seminário em Sarandi

Continuam abertas as inscrições para a 23ª edição do 
Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, que será realiza-
do nos dias 27, 28 e 29 de outubro, no Centro de Eventos 
do Hotel Continental, em Canela.

A comissão do Congresso, presidida por Wanderley 
Ruivo, tem realizado reuniões periodicamente para deba-
ter os temas e escolher os palestrantes que estarão pre-
sentes no encontro.

Paralelo ao evento, ocorrerá ainda a Feira de Equipa-
mentos Técnicos voltados para o rádio e a televisão.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da 
Agert (www.agert.org.br), pelo fone (51) 3212-2200 ou 
email financeiro@agert.org.br. Maiores informações 
com Diego Alves.

Antecedendo a edição de 2015 da Feira da Indústria 
de Sarandi (Feisa), a Agert realizará um seminário no mu-
nicípio - dia 28 de novembro - a partir das 14 horas, no 
Auditório da UPF da cidade.

Conforme o organizador do evento, Geancarlo Bar-
ros, gerente geral das rádios Sarandi AM e MaisNova FM, 
no encontro serão tratados temas de importância para a 
radiodifusão.

Os associados da Agert estão todos convidados para 
o seminário. Informações sobre a programação serão di-
vulgadas no site da instituição (www.agert.org.br) 

Comissão realizou reunião para preparar o congresso

Seminário vai debater temas voltados ao rádio e a Tv

Melão na homenagem a Eduardo Sirotsky Melzer   
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RedeSul de Rádio lança novo portal de notícias

Agert presente em 
solenidade no TRE-RS

Site oferece mais conteúdo com uma diversidade de informações

A RedeSul de Rádio está apresentando aos seus ou-
vintes e internautas, seu novo portal de notícias total-
mente remodelado. O site (www.redesul.am.br) foi de-
senvolvido pela Ezoom Agência Digital.

Conforme o Supervisor de Conteúdo da RedeSul de 
Rádio, Frei João Carlos Romanini, o portal traz um de-
sign e layout mais acessível e com novos espaços para in-
formações que agregam e se adaptam a qualquer platafor-
ma digital. Ele acrescenta que o novo site além de oferecer 
mais conteúdo com uma diversidade de notícias e de no-
vas editorias, tem destaque para as notícias urgentes. 

Segundo Romanini, o portal está mais interativo 
e conectado com todas as redes sociais, o que propor-
ciona maior facilidade para a navegação. “Um rádio 
mais dinâmico. Um rádio também numa outra plata-
forma onde que você pode ouvir, ler a notícia, ter a 
informação que você precisa, a imagem e também o 
áudio que você precisa ouvir”, conclui Romanini. 

A RedeSul de Rádio conta atualmente com doze 
emissoras espalhadas pelo Estado, na região da serra, 
norte e nordeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa 
Catarina. É considerada a terceira maior rede de rádio 
do Rio Grande do Sul e se consolida como uma das prin-
cipais redes de rádio do sul do país, atingindo mais de 

Os vice-presidentes da Agert, Débora Dalcin Ro-
drigues e Wanderley Ruivo dos Santos, representaram 
a entidade na solenidade de inauguração da fotogra� a 
da desembargadora Elaine Harzheim Macedo, na Ga-
leria de Ex-Presidentes do Tribunal Regional Eleitoral.

A desembargadora foi a primeira mulher a ocupar 
o cargo de presidente do TRE-RS. Ela deixou o cargo 
em 29 de maio de 2014.

três milhões de ouvintes.
Emissoras integrantes da RedeSul de Rádio:
Rádio São Francisco de Caxias do Sul, Rádio Alvora-

da de Marau, Rádio Fátima de Vacaria, Rádio Cacique de 
Lagoa Vermelha, Rádio Cristal de Soledade, Rádio Vera-
nense de Veranópolis, Rádio Garibaldi de Garibaldi, Rá-
dio Maristela de Torres, Rádio Sarandi de Sarandi, Rádio 
Aurora de Guaporé, Rádio Rosário de Sera� na Corrêa e 
Rádio Cultura de Campos Novos (SC).

Texto: Ivan Sgarabotto e Tales Giovani Armiliato
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Radiodifusores tem até 
30 de junho para se cadastrar no SEI

Os radiodifusores, empresas e entidades têm até 
o dia 30 de junho para se cadastrarem no Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI) do Ministério das Comu-
nicações. Quem não � zer a inscrição neste prazo pode-
rá ter seus processos arquivados pelo Ministério das 
Comunicações.

O sistema é seguro, ágil e fácil de utilizar. A inscrição 
desburocratiza processos, eliminando a necessidade de 
envio de documentos pelos Correios e de deslocamento 
de representantes até o ministério. Para se cadastrar no 
SEI é necessário acessar o site do Ministério das Comu-
nicações: http://www.comunicacoes.gov.br/sei

Dúvidas sobre o sistema podem ser tiradas pelo 
e-mail: ouvidoria@comunicacoes.gov.br

Fonte: Ministério das ComunicaçõesDesembargadora discursando na homenagem
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ARTIGO
Migração AM para FM – Estação Experimental Faixa Estendida do FM

O presidente da Agert, Roberto Cervo, 
juntamente com o diretor Marcos Dytz Picco-
li e o engenheiro Cláudio Lorini estiveram em 
audiência no dia 10 de março, com o Ministro 
das Comunicações, Ricardo Berzoini,  inicial-
mente convidando para o congresso de outu-
bro de 2015 e na sequência pleiteando  a libe-
ração para funcionamento de uma Estação 
de FM na Faixa Estendida (Canal 141(76,1 
MHz) até Canal 197(87,3 MHz)). Estudos téc-
nicos viabilizaram  o Canal 190,  frequência  
85,9 MHz em Classe “Especial”, pareando  a  
Frequência:  560 KHz, Classe “B”.

Potência diurna: 5,0 KW em ondas mé-
dias pertencente à Fundação Cultural Rio-
grandense da localidade de Caxias do Sul/
RS, região da Serra Gaúcha que pela inexis-
tência de viabilidade técnica na atual faixa de 
FM (88,1MHz até 107,9 MHz), certamente 
esta emissora de AM migrará para Faixa Es-
tendida do FM (76,1 MHz até 87,3 MHz). A 
solicitação da estação experimental será 
uma antecipação do que irá acontecer nos 
próximos anos e seu funcionamento pre-
tendido atualmente em caráter de urgên-

cia está enquadrado no Serviço Especial 
de Fins Cientí� cos e Experimentais. A 
� nalidade é sabermos como tecnicamente 
será esta transição, período de espera pela 
liberação do Canal 5 e Canal 6 de TV na mo-
dulação analógica, familiarização da  popula-
ção com esta nova Faixa do FM Estendido, 
sintonia de receptores e aparelhos celulares, 
e também a convivência paci� ca desta  nova  
faixa com os demais serviços de telecomu-
nicações existentes e em funcionamento na 
região proposta. Urgência da necessidade 
de implantação da Estação Experimental 
é a sinalização do que esta acontecendo nas 
Consultas Públicas de Alteração do Plano de 
FM para possibilitar a Migração AM para FM 
nos Estados do Sul. No Paraná, foram libera-
dos somente 75 canais de FM no atual plano 
PBFM das 162 solicitações de Migração, (me-
nos de 47%); em Santa Catarina,  das 100 
solicitações de Migração somente -  40 canais 
de FM foram viabilizados no plano PBFM, - 
(40% atendidos) -; no Rio Grande do Sul  
dos 140 pedidos de Migração a expectativa  
é que menos de 50%  sejam atendidos  e 

Sindicato dos Nutricionistas 
lança Prêmio de Jornalismo

O crescente mercado de nutrição acaba 
de ganhar um prêmio de jornalismo, criado 
pelo Sindicato dos Nutricionistas no Estado 
do Rio Grande do Sul (Sinurgs). Denomi-
nado PRÊMIO SINURGS DE JORNALISMO, 
seu objetivo é reconhecer a importância dos 
meios de comunicação e dos jornalistas que 
participam do processo de democratização e 
de disseminação de informações relevantes 
para o país.

O prêmio tem como tema “2015 - ano 
internacional do solo e a segurança alimen-
tar” e é dividido em três categorias: Jornais/
Revistas/Internet (Portal de Noticias); Emis-
soras de Televisão; Emissoras de Rádio. Se-
rão distribuídos R$ 5 mil para os primeiros 
colocados, R$ 3 mil para os segundos e R$ 2 
mil para os terceiros em cada categoria. As 
inscrições estão abertas de 10 de março até 
as 23h59 do dia 1º de novembro.

A � cha de inscrição e o regulamento 
estão disponíveis no site sinurgs: 

www.sinurgs.org.br

4ª Edição do Prêmio 
ADPERGS de Jornalismo 

O  4° Prêmio ADPERGS de Jornalis-
mo, da Associação dos Defensores Públicos 
do Rio Grande do Sul,  recebe inscrições 
até 12 de maio de 2015. Nesta edição, os 
trabalhos devem contemplar a temática 
“Defensoria Pública: Direitos Humanos, 
Cidadania e Defesas Coletivas”. A propos-
ta do evento é reconhecer os profissionais 
de imprensa e o seu compromisso com a 
educação em direitos. 

Os profissionais de imprensa podem 
inscrever-se nas seguintes categorias: im-
presso (jornais e revistas), rádio, TV, foto-
jornalismo e novas mídias. Os vencedores 
de cada grupo serão anunciados no dia 15 
de maio. Os primeiros lugares de cada ca-
tegoria receberão o prêmio de R$ 3 mil, os 
segundos colocados serão agraciados com 
R$ 1 mil e os terceiros lugares receberão 
troféu como premiação. Os trabalhos de-
vem, obrigatoriamente, seguir as normas 
explicitadas no regulamento da premiação 
que está disponível no site adpergs.org.br.

viabilizados no plano PBFM. Os pedidos não 
atendidos aguardarão a liberação da Faixa 
Estendida do FM nos próximos anos seguin-
tes. Tudo indica que a maioria dos pedidos 
de Migração de AM para FM serão liberados 
futuramente na Faixa Estendida do FM para 
a qual a entidade está se preparando com a 
Implantação e Funcionamento da Estação 
Experimental para aprendermos com as no-
vos parâmetros técnicos dos equipamentos 
e principalmente orientarmos a população 
em geral para a sintonia em receptores sejam 
eles � xos, portáteis ou móveis em todas as 
plataformas disponíveis que a tecnologia nos 
proporciona atualmente. 

Prêmios do setor

2ª Edição do 
Prêmio Lutzenberger 

de Jornalismo Ambienta
Estão abertas as inscrições para o  2º 

Prêmio Lutzenberger de Jornalismo Ambiental 
no Rio Grande do Sul, promovido em parceria 
pela ARI (Associação Riograndense de Im-
prensa), ABES-RS (Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental do RS) e 
a Braskem.

O objetivo da premiação é valorizar 
reportagens de iniciativas bem-sucedidas 
sobre preservação e saneamento ambien-
tal desenvolvidas no Rio Grande do Sul 
em áreas como tratamento de água e dos 
esgotos, gestão dos recursos hídricos, das 
águas pluviais e dos resíduos sólidos, dre-
nagem e tecnologias limpas, reciclagem, 
entre outras abordagens envolvendo em-
presas ou entidades.

As inscrições, que vão até o dia 31 de 
agosto de 2015, no site 

premiojornalismoambiental.com.br. 
As matérias devem ter sido publicadas 

entre o período de 1º agosto de 2014 a 31 de 
julho de 2015.

Ministro Ricardo Berzoini e Equipe da AGERT

Autor - Engenheiro Cláudio Lorini


