
Seminário de Sarandi reuniu 
radiodifusores da região norte do Estado

A mídia é fundamental para melhorar a 
sociedade brasileira, diz Ana Amélia Lemos
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Maio
Rádio Gazeta de Alegrete AM Alegrete 26/4 /1979

Rádio Antena 1 de Bagé FM Bagé 12/04/2000

TV Shop Tour Cachoeira do Sul 26/04/1987

Rádio Caxias AM Caxias do Sul 27/04/1946

RBS TV Erechim Erechim 30/04/1972

Rádio Gaurama AM Gaurama 06/04/1981

Rádio Giruá AM Giruá 01/04/1980

Rádio do Povo AM Humaitá 18/04/1983

Rádio Repórter de Ijuí AM Ijuí 10/04/1950

Rádio Pitangueira FM Itaqui 10/04/2007

Rádio Jaguari AM Jaguari 15/04/1953

Rádio Independente AM Lajeado 01/04/1951

Rádio Ceres AM Não-Me-Toque 09/04/1976

Rádio Felicidade FM Novo Hamburgo 05/04/1997

Rádio Planalto AM Passo Fundo 05/04/1969

Rádio Guaíba AM Porto Alegre 30/04/1957

Rádio Rural AM Porto Alegre 04/04/1987

Rádio Navegantes AM Porto Lucena 10/04/1963

Rádio Cassino AM Rio Grande 01/04/1981

Rádio Santa Cruz AM Santa Cruz do Sul 07/04/1946

Rádio Santamariense AM Santa Maria 12/04/1954

Rádio Nativa 99,5 FM Santa Maria 27/04/1989

Rádio Guarathan AM Santa Maria 23/04/1960

Rádio Sobradinho AM Sobradinho 21/04/1957

Rádio Caiobá FM Tapejara 14/04/1992

Rádio 92,5 FM Três Passos 04/04/1987

Rádio Tupã AM Tupanciretã 29/04/1955

RBS TV Uruguaiana Uruguaiana 02/04/1974

Rádio Fátima AM Vacaria 28/04/1966

Rádio Maisnova FM Vacaria 28/04/1967

Rádios Aniversariantes

Editorial

A Agert enquanto entidade representativa do setor rádio e 
televisão no Rio Grande do Sul tem desenvolvido diversas ativida-
des em favor da comunicação social e em defesa dos associados. 
Realizamos no final de abril, seminário em Sarandi, onde temas 
relevantes da radiodifusão foram tratados.                 

No início do mês de maio, organizamos uma cadeia de rádio 
com o governador José Ivo Sartori, com grande adesão das emis-
soras, em que foram tratados temas de interesses das comunida-
des, principalmente, do interior do Estado.

Agora, no dia 28 de maio, mais um seminário ocorrerá em 
Santa Maria, com uma pauta focada na migração do Rádio AM 
para o FM. Neste evento, traremos o consultor da Abert, André 
Cintra, que trará informações detalhadas sobre o assunto. Os as-
sociados estão convidados a participar. Trata-se de uma oportuni-
dade única de tirar suas dúvidas e realizar questionamentos.

No Agert Informa, teremos matéria especial com a senadora 
Ana Amélia Lemos, abordando assuntos ligados ao rádio, entre 
outras reportagens.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!
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Em sessão solene, Marchezan condena tentativa de controle da Imprensa

Lançada a Frente Parlamentar em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional

Por iniciativa do deputado Nelson Marchezan Junior 
(PSDB), a Câmara realizou no dia 28 de abril, sessão so-
lene em homenagem ao Dia da Liberdade de Imprensa, 
comemorado mundialmente em 3 de maio. Durante a ce-
rimônia, Marchezan destacou a história de lutas e con-
quistas da imprensa e condenou qualquer forma de con-
trole por meio de regulamentações, como deseja o PT.  

“Esta sessão solene constitui, ao mesmo tempo, uma 
celebração e um brado de alerta. Celebração porque estamos 
destacando a liberdade de imprensa, indispensável à demo-
cracia, os avanços da compreensão da sociedade brasileira e 
mundial da sua importância. Mas também o alerta, porque 
em vários países, inclusive o nosso, permanecem ativos os 
que procuram a todo o custo golpear esse direito e, se possível, 
extingui-lo”, alertou Marchezan, que presidiu a cerimônia.

“Aqui no Brasil, apesar das muitas vitórias da demo-
cracia, de tempos em tempos, recrudescem propostas de 
controle externo embaladas das mais diferentes maneiras. 
Surgem argumentos como promoção da democratização 
da mídia, regulação econômica de monopólios, controle 
social ou qualquer outro termo cuidadosamente formula-
do para se apresentar democrático”, reiterou o deputado. 

Segundo o parlamentar, essas ações, que partem sem-
pre do mesmo grupo político, têm o objetivo de censurar 
o trabalho dos profissionais e dos meios de comunicação, 
cercear a liberdade de imprensa, dominar ou eliminar, se 
possível, a consciência da sociedade brasileira. “A liberda-
de e a imprensa são fundamentos, são ferramentas e são 
a própria democracia”, disse Marchezan.

Manifestação do parlamentar em defesa da liberdade de imprensa

ENTIDADES

A sessão foi acompanhada por representantes de en-
tidades, como a Associação Brasileira de Emissoras de Rá-
dio e Televisão, a Associação Nacional de Jornais (ANJ), 
Associação Brasileira de Rádio e Televisão e da Associa-
ção Nacional de Jornais. Em sua fala, Daniel Slaviero, da 
Abert, apontou a situação da Argentina, que é um exem-
plo de como a regulamentação econômica pode interferir 
de forma devastadora na mídia.

Fonte: Gabinete Marchezan Júnior
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Deputado dedicou Grande Expediente ao Dia da Liberdade de Imprensa

Com a participação de cerca de 80 parlamentares, 
lideranças de entidades de rádios, televisões e jornais de 
20 estados, bem como do ministro-chefe da Secretaria 
de Comunicação Social da Presidência da República, Edi-

nho Silva, e do secretário-executivo do Ministério das 
Comunicações, Luís Antônio Alves de Azevedo, foi lan-
çada a Frente Parlamentar em Apoio e Fortalecimento 
da Mídia Regional. 

O presidente da frente será o deputado Pedro Uczai 
(PT/SC), tendo como vice-presidente o deputado Ricardo 
Barros (PP/PR). Conforme Uczai, um dos objetivos da fren-
te é melhorar a interlocução destes veículos com o centro 
do poder, permitindo que a população fora dos grandes 
centros tenha cesso a informação de melhor qualidade. 

Já o deputado Afonso Motta (PDT) destacou que o 
órgão servirá para que seja feita uma vigilância com rela-
ção à política pública que lhes diz respeito, acompanha-
mento das verbas públicas para que haja uma distribuição 
equitativa entre os veículos que integram a mídia regional 
e as grandes redes de comunicação.

O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, esteve 
presente na solenidade. Ele ressaltou que os veículos re-
gionais acompanham o dia a dia das comunidades e mere-
cem ser reconhecidos por isso.Melão e Afonso Motta na instalação da frente
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Cadeia da Agert com o governador Sartori teve participação de emissoras de todas as regiões do Estado

Agert promove Seminário em Santa Maria dia 28 de maio

A cadeia de emissoras organizada pela Agert para re-
alizar entrevista do governador José Ivo Sartori, com per-
guntas voltadas para o interior do Estado, foi um grande 
sucesso, com a participação de emissoras transmitindo ao 
vivo, além de um grande número de rádios, que reprodu-
ziram a matéria em outros horários da sua programação.

Na abertura da transmissão, o presidente da Agert, 
Roberto Cervo Melão, destacou que a iniciativa faz parte 
da tradição da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio 
e Televisão em realizar debates com os candidatos ao go-
verno do Estado, Senado, bem como entrevistas com to-
dos os governadores do Rio Grande do Sul. 

Melão lembrou que os questionamentos foram ela-
borados por rádios que atuam no dia a dia das suas co-
munidades, atentas às suas preocupações, reivindicações 
e anseios. 

Segundo ele, também significou uma oportunidade de 
o governo do Estado levar aos ouvintes de rádio do interior 
o que pretende fazer pelo desenvolvimento das regiões.

O vice-presidente da Agert, Pedro Edir Farias, foi o 
apresentador da cadeia de rádio, que de duração prevista 
para 45 minutos acabou sendo realizada por uma hora.

Estradas: a principal reivindicação

O primeiro questionamento feito ao governador do 
Estado foi sobre o atraso no pagamento da dívida com a 
União. Logo após, Sartori respondeu a perguntas encami-
nhadas por 13 emissoras de diversas regiões e dos mais 
variados tamanhos.

Foram cobrados investimentos em segurança públi-
ca, educação e energia. O maior questionamento, porém, 
ocorreu na área rodoviária com mais da metade das per-
guntas. Os ouvintes solicitaram principalmente obras nas 
ligações entre cidades sem asfalto.

Ao final da cadeia de rádio, o governador Sartori 
destacou a franqueza das perguntas e o clima agradá-
vel em que foi conduzido o programa. Disse que está 
se fazendo um grande esforço – apesar da grave crise 
financeira – para manter a malha rodoviária, ressaltan-
do que já foram reparados e restaurados 2.000 km de 
rodovias estaduais.

O governador do Estado respondeu as perguntas ela-
boradas pelas seguintes emissoras:

• Rádio Uirapuru – Passo Fundo
• Rádio Felicidade Gospel – Novo Hamburgo
• Rádio Onda 97 FM – Roca Sales e Encantado
• Rádio Educadora AM – São João da Urtiga
• Rádio São Roque – Faxinal do Soturno
• Rádio Sarandi AM e Maisnova FM – Sarandi
• Rádio Tupã AM – Tupanciretã
• Rádio Vale Feliz – Feliz
• Rádio Mais FM – Rio Pardo
• Rádio Mais FM – Palmares do Sul
• Rádio Imembuí – Santa Maria
• Rádio Nativa FM – Piratini
• Rádio Sideral – Getúlio Vargas

Cadeia foi transmitida para todas as regiões do Estado 
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A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televi-
são – AGERT - irá realizar Seminário Regional em Santa 
Maria. O evento ocorrerá no dia 28 de maio, às 14 horas, 
no Hotel Morotin Centro.

Conforme o presidente da entidade, Roberto Cervo 
Melão, relevantes temas do setor, como a Migração do 

AM para o FM, serão debatidos, com a presença de espe-
cialistas do assunto.

 
Segue abaixo a programação:

• 14h00 – Abertura com Presidente da Agert, Roberto 
Cervo Melão

• 14h30 – Palestra sobre Migração do AM para o FM, 
com a participação dos engenheiros: André Cintra, 
da Abert; engenheiro Carlos Fini, do Grupo RBS; en-
genheiro Cláudio Lorini; e engenheiro Álfio Rosin, 
da Sulrádio

• 16h00 – Palestra “Estresse, como lidar”, com a Douto-
ra em Psicologia Jana Goncalves Zappe

• 17h00 – Encerramento
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Ana Amélia considera Mídia e Ministério Público  
como fundamentais para a liberdade de imprensa

A senadora Ana Amélia Lemos (PP/RS) ocupa atual-
mente a presidência da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária do Senado, participa também como integrante da 
Comissão de Relações Exteriores e da Comissão de Assuntos 
Sociais. Atua ainda como suplente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e da Comissão de Educação.

Nesta entrevista ao Agert Informa, a parlamentar fala 
de temas específicos da comunicação de interesse dos radio-
difusores e do público em geral, como a liberdade de impren-
sa, flexibilização da Voz do Brasil e a sua relação com o rádio.

Como a senhora vê a tentativa de cerceamento dos 
meios de comunicação?

Eu vejo com preocupação que alguns grupos combatem 
a mídia porque ela está dizendo o que ocorre na realidade. 
Ela está apenas refletindo. Tem que ter uma visão crítica de 
dizer que isso não está certo e depurar o sistema político 
brasileiro. Esse episódio do chamado “petrolão” impactou 
um determinado partido político, mas vários partidos fo-
ram afetados. O meu partido também foi afetado e nem 
por isso eu sou avestruz de achar que a mídia está errada 
em divulgar isso. Tem que divulgar para melhorar a socie-
dade brasileira. Eu falo como jornalista – onde atuei por 
quase quatro décadas – tem duas instituições de um modo 
geral que são alvo dos setores que são atingidos, que é o Mi-
nistério Público e a mídia. Eu digo que são irmãos siameses, 
porque o MP denuncia é uma instituição que tem que ser 
respeitada. A prova da tentativa de amordaçar o Ministério 
Público está naquela PEC 37, que derrubamos, que queria 
cercear o poder de investigação e agora o Supremo confir-
mou a autoridade e competência do MP. E a imprensa veio 
através dos conselhos de controle da mídia. As duas coi-
sas têm o mesmo sentido e seu objetivo é censurar a mídia 
e inviabilizar o Ministério Público na sua prerrogativa de 
investigação. Devo elogiar a posição da presidente Dilma 
Rousseff, que sempre tem se manifestado favoravelmente 
à liberdade de imprensa, pois isso é um princípio democrá-
tico que não pode ser arranhado.

E a flexibilização da Voz do Brasil?
Esse tema eu acho que tem que continuar discutindo. 

Houve um relatório do Senador Ricardo Ferraço (PMDB-
-ES), que numa medida provisória introduziu a flexibili-
zação por tempo indeterminado, porque quando houve 
a Copa do Mundo em 2014, ocorreu a flexibilização para 
assegurar a transmissão dos jogos que invadissem o horá-
rio da Voz do Brasil. Só que como a medida provisória per-
deu a validade, não foi votada, então, voltou a estaca zero 
a obrigatoriedade de transmissão. O problema é que nas 
regiões norte e nordeste do país onde o parlamentar vive 
uma realidade diferente da nossa, porque no Rio Grande 
do Sul, as emissoras de rádios do interior dão espaço e co-
bertura, conforme a produção e ação do deputado, enquan-
to no Norte e Nordeste é diferente existe muita emissora 
controlada por partido político, por parlamentar, senador 
e às vezes a cobertura não é tão plural quanto aqui no RS. 

Outro aspecto é que por estar muito distante o acesso das 
pessoas - através do rádio - o parlamentar tem a possibili-
dade de prestar contas para os seus eleitores no espaço do 
Congresso Nacional da Voz do Brasil.

E a pirataria na radiodifusão?
Acho que o governo está um pouco leniente neste as-

pecto. A Anatel deveria ser um pouco mais rigorosa. Não é 
certo que uma emissora que tenha compromissos sociais, 
que paga em dia os seus impostos seja tratada de maneira 
igual como uma rádio pirata. A Anatel tem que trabalhar 
com mais intensidade neste aspecto.

O que representou o rádio na sua vida?
Eu como jornalista durante tantos anos tenho um ca-

rinho muito grande pelo rádio até porque o empresário que 
me levou para a RBS onde trabalhei – com muita honra – por 
33 anos, era um apaixonado por rádio, Maurício Sirotsky So-
brinho. Ele tinha pelo rádio mais do que um negócio, tinha 
uma paixão. Quando eu comecei a fazer o Atualidade (Rádio 
Gaúcha) junto com o Mendes Ribeiro, o Maurício sempre me 
dizia que mais importante que qualquer veículo de comuni-
cação é o rádio, porque a pessoa imagina sua voz, como você 
é, você faz um exercício mais completo. Eu ouvia o Brizo-
la, falando na Rádio Farroupilha às sextas-feiras, daí que eu 
pedi uma bolsa de estudos. Eu ouvia rádionovela “O direito 
de nascer”, às vozes dos radio atores, você imaginava o som 
do cavalo. Hoje para os jovens é uma coisa do outro mundo. 
Quem teve o privilégio dessa transição é sair da carruagem 
para o jato. O Rádio hoje dá entretenimento e muita infor-
mação e quem tem informação tem poder e cidadania.

Senadora lê o Agert Informa em seu escritório no RS
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Rádio Mundial FM de Ijuí Leva Anunciante do Ano para Las Vegas

23º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão

Pelo segundo ano consecutivo, a RÁDIO MUNDIAL 
FM, de Ijuí/RS, presenteia o “Anunciante do Ano” com 
uma viagem para Las Vegas com participação na Maior 
Feira do Rádio e TV – a NAB, que ocorreu entre 07 e 17 de 
Abril de 2015.

Neste ano, a empresa vencedora foi a DAVANTI ÓTI-
CA E RELOJOARIA, de propriedade do empresário Joel 

Equipe da Davanti Ótica e Relojoaria
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de Assis Leone.  Joel é um apaixonado por rádio, 
sempre apostou neste meio e comunicação como 
gerador de resultados para sua empresa. Mas este 
ano ele superou suas expectativas e realizou o so-
nho de ter um programa de Rádio.  Através de uma 
possibilidade apresentada pela emissora, comprou 
um horário na MUNDIAL FM entre 11 e 12hs – nas 
segundas, terças, quintas e sextas-feiras. O progra-
ma chama-se HORA D – HORA DAVANTI - e se 
destina a divulgar sua empresa, reunindo música, 
conversa e propagandas. Com o crescimento ex-
pressivo dos negócios, no mês de março de 2015, 
o empresário lançou uma nova organização, tam-
bém no ramo de Ótica e Joalheria, denominado de 

VIZZU ÓTICA E RELOJOARIA.
No ano passado, a empresa contemplada com a via-

gem foi a CLARO TELEFONIA.  O empresário Dirson Pe-
try, representante da empresa, realizou a viagem junta-
mente com representantes da emissora.

A Rádio Mundial premia o Anunciante do ano através 
de uma fórmula que engloba valor, tempo do contrato e 
interação do cliente com a emissora.

Continuam abertas as inscrições para o 23º Congres-
so Gaúcho de Rádio e Televisão, que será realizado nos 
dias 27, 28 e 29 de outubro, no Centro de Eventos do Ho-
tel Continental, em Canela.

Não perca a oportunidade de fazer a sua inscrição 
pelo mesmo valor do Congresso 2013, o mais baixo que 
esta sendo oferecido para este ano.

Valores por pessoa
Até 31/05/15 - R$ 610,00 – Pague em até 5 vezes
Até 30/06/15 - R$ 700,00 – Pague em até 4 vezes
Até 31/07/15 - R$ 804,00 – Pague em até 3 vezes
Até 31/08/15 - R$ 927,00 – Pague em até 2 vezes
De 31/08/15 em diante –  R$ 927,00 Pague em até 1 vez

A hospedagem no Hotel Continental será pela or-
dem de inscrição que no momento já esta com meia 
lotação contratada. Os demais participantes ficarão no 
Hotel Serra Nevada. 

A comissão do Congresso tem realizado reuniões pe-
riodicamente para debater os temas e escolher os pales-
trantes que estarão presentes no encontro e informa que 
já está confirmada a palestra de Flávia Moraes, diretora de 
Inovação e Linguagem do Grupo RBS, que abordará os im-
pactos da revolução digital na indústria da comunicação.

Flávia Moraes atua no mercado há mais de 30 anos, 
tendo dirigido e produzido mais de 3 mil comerciais 
no Brasil e no exterior. No cinema, realizou curtas e 

Preços permanecem inalterados até 31 de maio

Comissão do congresso visitou  Hotel Continental
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longas-metragens. Produziu documentários, grandes 
espetáculos, como o Rock’n Rio e séries de TV.  

Em seu currículo consta também a sua atuação como 
fundadora e CEO da Planet Film, produtora que teve ope-
rações em São Paulo, Los Angeles, Buenos Aires, Santiago 
e Rio de Janeiro. No mercado publicitário, Flávia Moraes 
participou de produção e direção de campanhas para em-
presas de destaque mundial como Coca-Cola, Budweiser, 
MasterCard, Motorola, Toyota e Nestlé. 

Paralelo ao evento, ocorrerá ainda a Feira de Equipa-
mentos Técnicos voltados para o rádio e a televisão, que 
será um bom momento para conhecer os novos lança-
mentos e comprar equipamentos por preços especiais.

As inscrições podem ser realizadas diretamen-
te com Diego Alves ou pelo site da Agert, telefone 
(51) 3212-2200 ou email financeiro@agert.org.br.
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Seminário da Agert em Sarandi teve grande participação de emissoras

Com a destacada presença de radiodifusores da re-
gião Norte do Estado, foi realizado, em Sarandi, Semi-
nário da Agert, numa iniciativa conjunta com as rádios 
Sarandi AM e Maisnova FM.

No encontro, foram debatidos diversos temas de interes-
se do setor como a migração do rádio AM para o FM, fiscaliza-
ção da Anatel, Cadastro do SEI e o Relatório Social da Agert.

A programação começou com uma palestra de Paulo 
Boa Nova, que abordou o tema “Medo da crise? Eu não, 
e você?. Na sua manifestação, o publicitário destacou 
exemplo de empreendedores que superaram grandes di-
ficuldades para alcançar o sucesso, como Comendador 
Reinghantz, A.J. Renner, Victor Civita e Samuel Klein.

Boa nova ressaltou a importância dos empresários 
continuarem investindo em publicidade em momentos 
de dificuldade da economia. “Nessa época surgem gran-
des oportunidades de mercado”, destacou.

Rádio Sarandi AM presente na comunidade

Logo após, o gestor das Rádios Sarandi AM e Maisnova 
FM, Giancarlo Barros, apresentou o case “uma nova Sarandi em 
Sarandi”. Ele abordou as mudanças que ocorreram na emissora 
– integrante da Rede Scalabriniana de Comunicação e afiliada a 
RedeSul de Rádio – ao completar 60 anos de fundação.

Giancarlo Barros observou que ocorreram mudanças na 
programação da rádio Sarandi AM, com a criação de novos 
programas, novos quadros, mais dinamismo e modernidade 
dentro do mesmo contexto de credibilidade da emissora.

“É preciso dar ênfase a programação local e regional, a 
rádio precisa estar na rua, na comunidade, no estádio de fu-
tebol”, disse Giancarlo. O Gestor da Rádio Sarandi AM res-
saltou que também é fundamental ter uma equipe de traba-
lho motivada, que queira enfrentar os desafios diários.

Agert junto com as emissoras do Interior

Encerrando o seminário, o presidente da Agert, Roberto 
Cervo Melão, fez um relato para os associados da entidade das 
atividades desenvolvidas pela entidade pela atual gestão.

Melão lembrou a importância das emissoras realizarem 
seu cadastro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do 
Ministério das Comunicações, pois, desta forma, a emissora 
poderá fazer seus registros, alterar e consultar seus proces-
sos, sem a necessidade de deslocamento até Brasília ou o uso 
do serviço postal para a apresentação de documentos.  

O presidente da Agert também convidou os radiodi-
fusores da região para que participem do Seminário que 
a entidade promoverá em Santa Maria no dia 28 de maio, 
quando debaterá a migração do AM para o FM. “Teremos a 
presença do engenheiro André Cintra, consultor da Abert 
para o tema, que seguramente apresentará informações 
atuais da migração”, destacou Melão.

Diretores da Agert, com dupla sertaneja e gestor da rádio Sarandi

Giancarlo Barros apresentando o case da Rádio Sarandi

Kannenberg com o disco raro de 1952
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Potencial de Sarandi

O Seminário de Sarandi ocorreu um dia antes da re-
alização da Feisa 2015 – Feira da Indústria de Sarandi -. 
Com 128 expositores, a feira destacou a pujança da eco-
nomia local baseada na indústria têxtil, moveleira, agro-
negócio, metal-mecânico, construção civil, agricultura fa-
miliar e lançamentos automotivos.

Presente no seminário, o prefeito de Sarandi, Paulo 
Kasper, destacou a pujança econômica do município, com 
uma economia diversificada, onde os empreendedores são 
bem-vindos e incentivados. Ressaltou que na parte social, 
o governo municipal oferece creche o ano inteiro para as 
crianças da cidade, permitindo que as trabalhadoras pos-
sam desempenhar suas atividades com tranqüilidade, 
pois sabem que seus filhos estão sendo bem cuidados.       

Homenagem a Hilmar Kannenberg

Durante o seminário também ocorreu uma home-
nagem sentimental ao diretor da Agert, Hilmar Kannen-
berg. Natural de Sarandi – nascido no distrito de Ati- Açu 
– Kannenberg recebeu de presente da Rádio Sarandi o 
disco da dupla Cascatinha & Inhana de 1951. Do LP cons-
tava a música Índia, a primeira composição musical que 
ele ouviu da programação da emissora quando criança.

Dupla Sertaneja

O seminário da Agert contou ainda com uma progra-
mação cultural. Durante o almoço de confraternização, 
ocorreu a apresentação da dupla sertaneja João Marcelo 
& Juliano. Natural de Presidente Prudente (SP), os can-
tores realizaram pocket show, mostrando músicas de su-
cesso do seu repertório, bem como clássicos do sertanejo.
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Prêmio ABCR de Jornalismo

Até 19 de junho de 2015, estão abertas 
as inscrições para a oitava edição do Prê-
mio ABCR de Jornalismo, que distribui-
rá um total de R$ 40 mil em prêmios nas 
categorias Jornalismo Impresso, Telejor-
nalismo, Radiojornalismo e Internet, e R$ 
20 mil para o prêmio principal que leva o 
nome do programa.  

Os jornalistas interessados em par-
ticipar do certame deverão ler o Regula-
mento e preencher a Ficha de Inscrição, 
que deve ser encaminhada para o e-mail 
premioabcr@abcr.org.br, anexando arqui-
vo digital de até 8 MB com cópia do tra-
balho. Para os casos em que o tamanho 
do arquivo exceda 8 MB, o arquivo digital 
deverá ser copiado em CD ou DVD e re-
metido por via postal.

A premiação dos vencedores ocorrerá 
na ocasião da nona edição do Congres-
so Brasileiro de Rodovias e Concessões 
- CBR&C 2015, que será realizado de 14 
a 16 de setembro, no CICB - Centro In-
ternacional de Convenções do Brasil, em 
Brasília (DF).

Prêmios do setor

Prêmio Estácio de Jornalismo abre 
inscrições para a sua quinta edição

A Estácio, uma das maiores institui-
ções de Ensino Superior do Brasil, lança 
o Prêmio Estácio de Jornalismo – edi-
ção 2015, que irá escolher as melhores 
reportagens veiculadas no país sobre o 
Ensino Superior. Criado em 2011, o Prê-
mio Estácio de Jornalismo tem o objetivo 
de fomentar a produção pela imprensa de 
matérias jornalísticas que abordem o Ensi-
no Superior no Brasil, de forma a ampliar 
o debate e a importância do tema para o 
desenvolvimento do país. O prêmio é hoje 
o único em nível nacional dedicado exclu-
sivamente a esta temática. Veículos de im-
prensa de todo o Brasil podem concorrer 
nas mídias TV, Rádio, Internet e Impresso, 
tanto na modalidade Nacional, quanto na 
Regional. São elegíveis reportagens que 
tenham sido publicadas ou veiculadas pela 
primeira vez entre os dias 11 de junho de 
2014 e 10 de junho de 2015.

Maiores informações poderão ser ob-
tidas pelo site: 
www.premioestaciodejornalismo.com.br

Rede Maisnova estreou nova emissora em Santo Ângelo

A Região das Missões já pode 
ouvir a Rede Maisnova Santo Ângelo 
94.5 FM. A emissora entrou no ar no 
dia 30 de abril. A 11ª emissora fará 
parte da maior rede de rádios FM do 
Rio Grande do Sul que está presen-
te nas cidades de Caxias do Sul (ge-
radora), Garibaldi, Lagoa Vermelha, 
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Texto: Ivan Sgarabotto

Comunicadores da Maisnova de Santo Ângelo

da Rede Maisnova, Eron Voesch, res-
salta a importância da nova emisso-
ra, que está localizada na Região das 
Missões. “A entrada no ar da Mais-
nova Santo Ângelo, representa a con-
solidação da Rede Maisnova como 
rádio, como geradora de entreteni-
mento, de música, de serviço e de 
informação no Rio Grande do Sul”. 
Alessandro Almeida e Guaraci Fer-
nandes serão os comunicadores da 
Rádio na Região das Missões.

A cidade de Santo Ângelo, co-
nhecida como a “Capital das Mis-
sões”, no Noroeste do Rio Grande 
do Sul, faz divisa com Giruá, Catu-
ípe, Entre-Ijuís, Vitória das Mis-
sões, Guarani das Missões e Sete 
de Setembro. Santo Ângelo que faz 
parte dos chamados Sete Povos das 
Missões, é o maior município dessa 
região. A cidade conta com mais de 
80 mil habitantes, tem como base 
do desenvolvimento na economia a 
agropecuária, com destaque para a 
soja, milho e trigo, além da criação 
suínos, ovinos e bovinos.

O principal evento de Santo Ân-
gelo é a Fenamilho Internacional, 
uma feira de destaque estadual rea-
lizada a cada dois anos. O município 
ainda tem os eventos Mostra de Pro-
dutos Industrializados e o Festival 
Cidade das Tortas. Por causa da di-
versidade de etnias de origem alemã, 
italiana, espanhola e portuguesa, a 
cidade possui uma rica cultura, que 
ainda conta com três museus e tam-
bém com vários monumentos.

A frequência 94.5 FM era sinto-
nizada pela Nova FM, antiga Sepé 2, 
que foi fundada no dia 22 de março 
de 1980 (Dia do Município de Santo 
Ângelo), pelo jornalista Luiz Valdir 
Andres, empresário que também co-
mandava a Rádio Sepé Tiaraju AM, 
jornal A Tribuna Regional e a Grá-
fica Santo Ângelo. Atualmente o di-
retor-geral é o jornalista Luiz Valdir 
Andres Filho.

Marau, Passo Fundo, Pelotas, Saran-
di, Soledade, Vacaria e Vila Flores. 
Numa abrangência de quase 3 mi-
lhões de habitantes, com a entrada 
da nova emissora, a Maisnova vai po-
der ser sintonizada em mais de 200 
municípios do Estado.

O coordenador de programação 


