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Diretoria

Maio
Rádio Solaris AM Antônio Prado 26/05/1988

Rádio Delta FM Bagé 12/05/1986

Rádio Vale AM Cachoeira do Sul 01/05/1956

Rádio Atlântida FM Caxias do Sul 22/05/1992

Rádio Pop Rock FM Cruz Alta 13/05/1987

Rádio Cruz Alta AM Cruz Alta 13/05/1946

Rádio Vera Cruz AM Vera Cruz 13/05/1962

Rádio Jornal da Manhã AM Ijuí 20/05/1996

Rádio Pitangueira AM Itaqui 25/05/2007

Rádio Cacique AM Lagoa Vermelha 26/05/1948

Rádio Viva 90.7 Montenegro 09/05/2001

Rádio Coroados FM Nova Prata 22/05/1989

Rádio Difusora FM Palmeira das Missões 05/05/1987

Rádio Atlântida FM Passo Fundo 28/05/1980

Rádio Maisnova FM Passo Fundo 08/05/2007

RBS TV Passo Fundo 28/05/1980

Rádio Florestal FM Planalto 25/05/2000

Rádio CBN 1340 AM Porto Alegre 05/05/1985

Rádio 104, 1 FM Porto Alegre 12/05/1989

Rádio Gaúcha FM Porto Alegre 28/05/2008

Rádio Liberdade FM Porto Alegre 28/05/1983

Rádio Sananduva AM Sananduva 26/05/1979

Rádio Gazeta 1.180 AM Santa Cruz do Sul 28/05/1980

Rádio Medianeira FM Santa Maria 03/05/1989

Rádio Noroeste AM Santa Rosa 20/05/1963

Rádio América FM Santa Vitória do Palmar 01/05/2011

Rádio Educadora AM São João da Urtiga 29/05/1995

Rádio Tapense AM Tapes 10/05/1964

Rádio Colonial AM Três de Maio 03/05/1955

Rádio 96 FM Uruguaiana 26/05/1981

Rádios Aniversariantes

Editorial

A Agert tem se mantida atenta e mobilizada no sentido de bus-
car melhores soluções para os nossos associados quanto ao proces-
so de migração do rádio AM para o FM. Nestes últimos dois meses, 
estivemos em diversas audiências em Brasília, com a Anatel, Mi-
nistério das Comunicações e Tribunal de Contas da União, além de 
realizarmos um Seminário sobre o tema em Santa Maria e encontro 
com os engenheiros que atuam nas emissoras em nossa sede.  

Nestes encontros, a entidade tem levado às autoridades a 
preocupação dos radiodifusores gaúchos quanto aos custos do 
processo de migração. Vivemos um período de difi culdade econô-
mica em nosso país e as emissoras não têm condições de suportar 
os gastos elevados do pagamento de novos encargos e adquirir no-
vos equipamentos.

Neste sentido, torna-se imperioso que estejamos unidos para 
enfrentar os próximos desafi os que virão. Mantenham-se atentos 
as informações que disponibilizamos aos nossos associados pelo 
nosso site ou através do envio diário da nossa Newsletter. Torna-se 
fundamental que estejamos todos no 23º Congresso Gaúcho de Rá-
dio e Televisão. Aqueles que ainda não se inscreveram que o façam. 
Precisamos mostrar nossa força, espírito associativo e de classe.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!



Informa www.agert.org.br 3Maio/Junho de 2015

Junho
Rádio Minuano FM Alegrete 20/06/1986

Rádio Aratiba AM Aratiba 16/06/1959

Rádio Cultura de Arvorezinha FM Arvorezinha 02/06/1992

Rádio Clube de Bagé AM Bagé 12/06/1970

Rádio Clube AM Canela 05/06/1950

Rádio Liberdade AM Canguçu 22/06/2007

Rádio Upacaraí AM Dom Pedrito 20/06/1962

Rádio Encruzilhadense AM Encruzilhada do Sul 01/06/1984

Rádios Aniversariantes Rádio Sorriso 95,3 FM Gramado 02/06/1989

Rádio Club FM Machadinho 17/06/1997

Rádio América AM Montenegro 17/06/1950

Rádio Pelotense AM Pelotas 06/06/1925

Rádio Nativa FM Piratini 04/06/1992

Rádio Caiçara AM Porto Alegre 01/06/1966

Rádio Itapema FM Porto Alegre 16/06/1976

TV Bandeirantes Porto Alegre 30/06/1980

Rádio Minuano AM Rio Grande 29/06/1949

Rádio Cotrisel AM São Sepé 11/06/1980

Rádio Charrua FM Uruguaiana 12/06/1985

Rádio 96,1 FM Veranópolis 05/06/1988

27º Congresso da Abert terá como tema principal “O Rádio e a TV na transição para o futuro”

O rádio e a televisão vivenciam a transição para um 
futuro no qual as mídias digitais serão os meios predo-
minantes na difusão de informações, entretenimento e 
prestação de serviços. Até 2018, geradoras e retransmis-
soras de TV enfrentarão o desafi o da mudança do sinal 
analógico para o digital.

Já as emissoras de rádio AM superarão inúmeros 
obstáculos até a completa migração para a faixa de FM. A 
nova era promete aos telespectadores e ouvintes serviços 
com maior qualidade de som e imagem.

Os desafi os do setor estarão no centro das discussões 
do 27º CongressoBrasileiro de Radiodifusão, que terá como 
tema principal  o  Rádio e a TV na transição para o futuro. 
O evento promovido pela Abert reunirá, nos dias 6 e 7 de 
outubro, empresários, comunicadores, jornalistas, pesqui-
sadores e representantes do setor público em Brasília.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site 
www.congressoabert.com.br, onde o interessado encon-
tra preços promocionais até o dia 31 de julho, no valor 
de R$ 750 por pessoa em apartamento duplo. O paga-
mento via boleto bancário pode ser dividido em 3 parce-
las (entrada, 30 dias e 60 dias). As passagens aéreas não 
estão incluídas e devem ser programadas previamente 
para garantir um bom preço.

A cerimônia de abertura está marcada para as 19h30 
do dia 6, com a participação de autoridades dos poderes 
Executivo e Legislativo e de radiodifusores.

Estão confi rmadas as presenças da Presidente da Re-
pública, Dilma Rousseff , do Ministro das Comunicações, 
Ricardo Berzoini, do Ministro Chefe da Secretaria de Co-
municação, Edinho Silva, e dos presidentes da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha, e do Senado Federal, Re-
nan Calheiros.

“O 27º Congresso Brasileiro de Radiodifusão será 
mais um marco da história da comunicação no país. Ra-
diodifusores e especialistas do setor estarão atentos às 
discussões sobre o processo de intensa transformação 
vivenciado pelas emissoras de rádio e televisão, e o pro-
fundo impacto no modelo de negócio das empresas e na 
forma de consumir informação”, afi rma o presidente da 
Abert, Daniel Slaviero.

No dia 7, estão programados painéis sobre o cenário 
da radiodifusão noCongresso Nacional, os desafi os para 
adaptar o rádio e a TV à convergência digital e às novas 
tecnologias, os desafi os regulatórios, e a nova realidade 
do mercado publicitário e da audiência.

Fonte: Abert

Dando sequência à série de reuniões com autoridades 
para levar esclarecimentos e buscar maiores informações 
sobre o processo de migração do rádio AM para o FM, o 
presidente da Agert, Roberto Certo Melão, juntamente 
com o presidente da Abert, Daniel Slaviero, e a represen-
tante da Rede Pilau de Rádios, Margarete Ludwig, estive-
ram em audiência com o presidente do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), ministro Augusto Nardes.   

Na oportunidade, os dirigentes da Abert e Agert le-
varam ao conhecimento do presidente do TCU a realidade 
das emissoras de rádio e televisão em especial as do interior 
do país que sobrevivem com orçamentos apertados e estão 
apreensivas com os custos da passagem do AM para o FM.

O ministro Augusto Nardes colocou-se à disposição 
dos radiodifusores para receber suas demandas, dizendo 
que sua equipe técnica está pronta para ouvir os argu-
mentos do setor rádio e TV com relação aos valores que 

Melão tem audiência com o presidente do TCU
serão envolvidos neste processo.

Roberto Melão agradeceu a cortesia do presidente do 
Tribunal de Contas da União em receber as direções nacio-
nais e do Rio Grande do Sul do segmento. “O ministro Au-
gusto Nardes, desde a sua época como parlamentar estadual 
e federal, destacou a importância do setor, disse Melão.

Ministro Augusto Nardes com dirigentes da Abert e Agert
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Correio Riograndense participam de curso de formação
No fi nal de maio, a Província dos Capuchinhos do Rio 

Grande do Sul ofereceu um encontro de formação para os 
profi ssionais das mídias coordenada pela Ordem no Rio 
Grande do Sul.

O local do curso foi a Pousada do Convento São Fran-
cisco, em Garibaldi. A atividade destinada para comuni-
cadores e colaboradores da RedeSul, Maisnova, Jornal 
Correio Riograndense, Escritório Corporativo e Rede Sca-
labriniana reuniu mais de 140 funcionários.

A jornalista, doutora em comunicação e irmã paulina, 
Joana Teresinha Puntel foi a palestrante do encontro de 
formação. Ela falou sobre as diretrizes da comunicação da 
Igreja no Brasil, que foi dividida em dez capítulos, em cin-
co décadas de estudo. O livro “Diretório de comunicação 
da Igreja no Brasil”, que abordou o tema foi entregue a 
todos os profi ssionais que participaram do curso.

De acordo com a jornalista, a evangelização sem a co-
municação é impossível. Além disso, a vivência do cristia-
nismo é insubstituível, o que marca a diferença na forma 
que é passado o conteúdo, sempre com a necessidade da 
humanização. “Estamos em um período de transição, e por 

isso é preciso ampliar os horizontes”, diz a irmã paulina.
Ainda conforme a doutora em comunicação, “nem sem-

pre vamos ouvir o que queremos, mas é preciso respeitar o 
diferente, com outra mensagem”. Durante o encontro, ela 
falou sobre a qualidade dos conteúdos, o aprimoramento 
na busca pelo conhecimento, e a necessidade da interação 
com o público, com o rejuvenescimento da linguagem na 
comunicação, com modernidade. “É importante estarmos 
perto das pessoas e ao lado da informação. Aprender a tra-
balhar com os meios de comunicação e a todos ao mesmo 
tempo”, conclui a irmã paulina, Joana Teresinha Puntel.

O Diretor Geral da RedeSul e Maisnova, Frei Jaime 
Bettega salientou a importância de promover o local, pois 
desta forma é fundamental a criatividade, com o objetivo 
de propor para agregar e somar à informação, em todos os 
lugares. “Nós comunicamos porque queremos ajudar a nós 
mesmos, e aos outros também”. Segundo Bettega, “quanto 
mais viver a espiritualidade, mais criatividade terá”.

O Diretor de Conteúdo da RedeSul e Maisnova, e jornalis-
ta, Frei João Carlos Romanini, relatou durante o curso, sobre 
as mudanças dos veículos de comunicação na abordagem dos 
conteúdos. “A comunicação está mudando, porque as pessoas 
mudam e precisamos acompanhar isso. O nosso diferencial 
está na produção de conteúdo”, fi naliza Romanini.

As emissoras da RedeSul de Rádio e Maisnova são 
afi liadas da Rede Católica de Rádios, com mais de 240 
emissoras espalhadas pelo Brasil, e a Rádio São Francisco 
é também a Base Geradora da Região Sul.

O Jornal Correio Riograndense, com 107 anos inin-
terruptos de publicações, tem uma abrangência nacional 
com mais de 100 mil leitores.Frei Jaime Bettega foi um dos palestrantes do evento
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Texto: Ivan Sgarabotto

Agert participa de audiência no Ministério das Comunicações
O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, junta-

mente com o presidente da Abert, Daniel Slaviero, e diver-
sos presidentes de associações estaduais de radiodifusão 
de todo o país, estiveram em audiência com o ministro 
das Comunicações, Ricardo Berzoini, para solicitar agili-
dade na defi nição dos preços das outorgas das rádios AM 
que fi zeram a migração para o FM.

No encontro, o ministro Berzoini disse que a migração 
das rádios AM é uma prioridade de sua gestão e que estuda-
rá as recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) 
que deverão servir de base para o andamento do processo.

Berzoini ressaltou que “a construção de boas políticas 
públicas depende de dados confi áveis e isso é necessário até 
porque a radiodifusão é um setor que gera muitos empregos”. 
O ministro de propôs a dialogar com as associações para que 
a defi nição dos preços ocorra o mais rápido possível.

Já o presidente da Abert, Daniel Slaviero, destacou 
que “a mesma metodologia usada para defi nir os preços 
das outorgas de FM e aprovada pelo TCU deve ser utiliza-
da na fi xação dos valores das concessões de AM para que, 
assim, possa se chegar a uma equação equilibrada”. 

Os radiodifusores agradeceram o empenho do minis-
tro Ricardo Berzoini em tratar pessoalmente do assunto 

junto ao Tribunal de Contas da União e afi rmaram que a in-
defi nição dos preços tem prejudicado as emissoras de AM, 
principalmente as que estão localizadas no interior do país.

Para o presidente da Agert, o encontro serviu para le-
var ao ministro Berzoini a realidade do rádio do interior do 
Brasil e sua preocupação com os custos da migração. “Acre-
dito que o processo tenha um bom desdobramento, con-
templando os interesses das emissoras”, fi nalizou Melão

De acordo com a Abert, ao menos 900 rádios de On-
das Médias já poderiam estar operando na atual faixa de 
Frequência Modulada.

Fonte: informações da Abert

Lideranças dos radiodifusores estiveram com o ministro Berzoini
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O desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, presiden-
te do Tribunal Regional Eleitoral, disse que a parceria ins-
titucional com a Agert na realização de diversas campa-
nhas e seminários no interior do Estado será fortalecida 
na sua gestão, que iniciou no fi nal de maio e se encerrará 
em maio de 2016.

Conforme Luiz Felipe, a integração com a Agert é 
muito preciosa e valiosa, pois os meios de comunicação 
social são muito relevantes para levar a mensagem da 
Justiça Eleitoral ao eleitor. “É a nossa forma de falarmos 
com a comunidade” disse.

Quanto aos planos da sua gestão, revelou que a meta 
principal é dar continuidade ao recadastramento biomé-
trico que já está na terceira etapa, pretendendo alcançar 

mais 86 municípios, além dos 183 que já estão com o re-
cadastramento completado.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral também 
pretende dar continuidade ao trabalho da Escola Judiciária 
Eleitoral (EJE), trazendo alguns cursos, eventos, para tratar 
de direito eleitoral não só no âmbito interno no sentido de 
aperfeiçoamento dos funcionários, como também para de-
bater alguns assuntos públicos de interesse da comunidade.

Sobre as votações da reforma política na Câmara dos 
Deputados, Luiz Felipe afi rmou que está vendo o resulta-
do das votações com preocupação, embora tenha fi cado 
satisfeito com a não aprovação do Distritão, porque ao 
fi m e ao cabo nada está sendo alterado, pois o sistema vi-
gente que elegeu os atuais parlamentares. “Difi cilmente 
estes deputados terão interesse em mudar as regras que o 
elegeram”, observou.

Questionado sobre a obrigatoriedade do voto, Luiz 
Felipe Brasil Santos revelou ter sido contrário a sua obri-
gatoriedade, mas mudou de posição de pensamento sobre 
o assunto. “Eu hoje sou favorável ao voto obrigatório por-
que a um crescente descrédito na política, deixar o voto 
facultativo seria muito problemático, porque daqui a pou-
co nós estaríamos votando apenas aquelas pessoas dire-
tamente vinculadas aos partidos políticos e, consequente-
mente, aquele partido que tivesse maior quadro tenderia 
a permanecer no poder”, fi nalizou.

A Agert esteve presente na solenidade de posse do 
presidente do TRE, com as presenças dos vice-presidentes 
Wanderley Ruivo dos Santos e Débora Dalcin Rodrigues, 
além do ex-presidente, Alexandre Gadret.Diretoria da Agert compareceu na posse do Desembargador Luiz Felipe

Agert prestigia aniversário da Farsul
O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, esteve 

presente no jantar de comemoração dos 88 anos de fun-
dação da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul 
- Farsul, realizado no Hotel Master Premium Gramado, 
em Gramado.

Melão destacou a importância da entidade empresa-
rial para a economia gaúcha. “Trata-se de uma entidade 
que representa um dos setores mais signifi cativos da pro-
dução do nosso Estado, responsável por levar o alimento 
para milhões de gaúchos e gerar riquezas para os nossos 
municípios”, disse o presidente da Agert.

Para Roberto Melão, o reconhecimento da Farsul se 
dá pelo trabalho dos milhares de produtores rurais do Rio 
Grande do Sul, das centenas de Sindicatos Rurais que fa-
zem parte da entidade, bem como do trabalho do presi-
dente Carlos Sperotto e dos seus colegas de direção.

Melão lembrou que a integração da Agert com a Far-
sul se dá através de Hermes Ribeiro de Souza Filho, que 
faz parte da diretoria das duas entidades.

Paralelo às comemorações de aniversário da Farsul, 
ocorreu a realização do Seminário “De Onde Virão os Ali-
mentos: O Desafi o do Futuro”. O evento levou à Serra 
Gaúcha especialistas em segurança alimentar, em tecno-

logia agrícola e em mercado agropecuário.
O presidente da Farsul, Carlos Sperotto, destacou que 

a evolução tecnológica no campo nos últimos anos. Ele 
lembrou que, se o produtor colhia 17 sacas de soja por 
hectare e hoje colhe 70, é porque agregou muito valor ao 
grão, por meio de tecnologia e manejo.

* Com informações do Sistema Farsul

Sperotto confraternizando com lideranças do setor primário e Agert
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Atualizar os radiodifusores do interior do Estado so-
bre as últimas informações sobre a migração do rádio AM 
para o FM foi o assunto em destaque no Seminário da 
Agert realizado em Santa Maria no fi nal de maio. Nes-
te sentido, ocorreu uma palestra do consultor da Abert, 
Marcos Cintra, que abordou o tema.

Na abertura do evento, o presidente da Agert, Rober-
to Cervo Melão, fez uma série de lembranças aos asso-
ciados presentes ao encontro. Lembrou que o prazo para 
cadastro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do 
Ministério das Comunicações termina dia 30 de junho, 
ressaltando que quem não fi zer a inscrição neste prazo 
poderá ter seus processos arquivados pelo Ministério das 
Comunicações.

Melão informou que foi instalada a Frente Parlamen-
tar em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional, em 
Brasília, com apoio da Agert. Aproveitou para convidar 
os diretores das emissoras para que participem do Con-
gresso da Agert, que ocorrerá de 27 a 19 de outubro, em 
Canela, no Centro de Eventos do Hotel Continental.

Migração do AM para o FM

O consultor da Abert para migração do AM para o 
FM, Marcos Cintra, destacou que o grande desafi o técnico 
para a migração no Rio Grande do Sul é que o Estado tem 
duas fronteiras - lado Oeste e Sul- e isso gera problemas 
com os canais do Mercosul e temos que interagir com os 
canais da Argentina e do Uruguai.

Engenheiros debateram a migração do rádio AM para o FM

Engenheiro Marcos Cintra foi homenageado no seminário

rem. Com isso emissoras localizadas em zonas limítrofes 
dos países poderão ter mais canais, e os engenheiros que 
trabalham aqui com os radiodifusores do Rio Grande do 
Sul poderão modifi car essas reservas de forma que facili-
tem o surgimento de novos canais.

Marcos Cintra informou que, conforme foi acerta-
do na reunião em Brasília no dia 27 de maio, os enge-
nheiros das emissoras já conseguiram mais uns 15 a 20 

Fotos: Eduardo Leães

Acrescentou que em Porto Alegre já existem muitas 
emissoras com bastante potência, o que difi culta colo-
car rádios AM no FM dentro da faixa de 88 a 108. “O Rio 
Grande do Sul é um estado com muita difi culdade para o 
processo, talvez São Paulo tenha os mesmos problemas, 
mas a gente ainda não fez o estudo pela quantidade de 
emissoras e pedidos”, observou Cintra.

Ele revelou que no Rio Grande do Sul foram feitos 
139 pedidos de migração e já foram solucionados os ca-
sos de 61, dos quais três tem que aceitar uma redução de 
potência. Destacou que surgiram novas propostas como 
limitar a potência nos canais do Mercosul para eles aceita-

canais, acreditando que é possível trabalhar com uma 
expectativa de mais de 80, ultrapassando os 50% dos 
pedidos de migração.

Sobre o preço da migração, Marcos Cintra, disse que 
não ter noção do valor que será cobrado pelo governo fe-
deral para a realização da passagem do AM para o FM. 
“Falam de tamanho da população, índice de desenvolvi-
mento humano, mas na verdade essa fórmula é guardada 
a sete chaves”, assegurou o consultor da Abert.

Quanto ao prazo de conclusão do processo de migra-
ção, Marcos Cintra revelou que as consultas públicas de-
vem fi car prontas até agosto, devendo a do Rio Grande 
do Sul ocorrer em julho. Logo após, a Anatel vai ter que 
trabalhar na destinação das faixas, porque as faixas 5 e 6 
estão destinadas para TV, ela tem que destinar para FM 
a faixa e depois canalizar. “Canalizar é fácil porque aí em 
que refazer as normas. Acho que é um processo que tem 
pelo menos mais um ano para se ter a canalização na faixa 
estendida”, observou.

Cintra ressaltou que o grande risco de toda essa 
operação é que o preço da migração seja muito alto, 
pois pode ser que o radiodifusor chegue à conclusão de 
que não é interessante migrar ou migrar para uma po-
tência menor, sendo preciso esperar para se ter uma 
conclusão definitiva do tema. Disse que o prazo para 
se encontrar uma solução para encaminhar para o Mi-
nistério das Comunicações é curtíssimo, para que seja 
lançada uma consulta pública no final de julho. “É pre-
ciso que se chegue a um acordo entre radiodifusores, 
engenheiros para que se chegue com uma proposta de 
consenso em Brasília”, garantiu.      

Também participaram dos debates sobre a migração 
os engenheiros  gaúchos: Carlos Fini, do Grupo RBS; Cláu-
dio Lorini e Álfi o Rosin, da Sul Rádio.     
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Schirmer prestigia evento da Agert

Como convidado especial do seminário esteve 
presente no encontro o prefeito de Santa Maria, Cezar 
Schirmer. Ele disse que a cidade se sentia gratificada 
em receber tantos dirigentes de emissoras de rádio e 
televisão do Rio Grande do Sul. “Os veículos de co-
municação levam a música, informação e cultura de 
qualidade ao cidadão”, disse o prefeito.

Schirmer lembrou que como constituinte estadual 
ajudou a colocar na Constituição do Estado artigo que 
garante a imunidade fiscal para a radiodifusão. “Tra-
ta-se de uma forma de reconhecimento pelo grande 
trabalho desenvolvido pelas emissoras em benefício 
das comunidades do Rio Grande do Sul”, destacou 
Schirmer. Palestra sobre estresse como lidar

O seminário teve ainda como palestrante a doutora em 
Psicologia, Jana Gonçalves Zappe, que falou das formas de 
enfrentamento do estresse, que está relacionado a situa-
ções em que as exigências impostas ao sujeito são maiores 
do que sua capacidade de se adaptar ou de responder a elas.

Conforme Jana Zappe, a presença ou ausência, ou mes-
mo a intensidade do estresse, é determinada pela estrutu-
ra mental de cada pessoa e depende da avaliação realizada: 
como percebe a situação, como a interpreta, e o sentido dado 
a ela. Esta avaliação irá determinar se a situação estressante 
será considerada como um prejuízo, uma ameaça ou um de-
safi o, e isso irá infl uenciar o enfrentamento e a superação.     

A doutora em Psicologia acrescentou que, quando en-
carada como um desafi o, e enfrentada através de recursos 
pessoais e sócio-ecológicos, uma situação estressante po-
derá promover uma resposta bem-sucedida e um desenvol-
vimento positivo.

Palestrante abordou como lidar com o estresse

Prefeito Schirmer recebeu um troféu da Agert

TCU aprova metodologia para cálculo de outorgas de FM

Depois de quase 4 anos e diversas exigências, o Tribunal 
de Contas de União (TCU) aprovou, no início de junho, os es-
tudos de viabilidade apresentados pelo Ministério das Comu-
nicações para a realização de licitação para outorga do serviço 
de radiodifusão sonora em FM na cidade de Anápolis (GO).

No seu voto o ministro Benjamin Zymler, destacou 
que a análise efetuada se referiu apenas à outorga de per-
missão para a execução de serviço de radiodifusão sonora 
em FM, no município de Anápolis (GO), mas que ela irá 
balizar os futuros editais de licitação a serem abertos pe-
las emissoras que optarem pela migração de ondas médias 
(OM) para frequência modulada (FM), que corresponde-
rá, nos termos do Decreto nº 8.139, a diferença entre os 
preços mínimos para cada tipo de serviço e grupo de en-
quadramento, referente à respectiva localidade.

O Ministério das Comunicações, na metodologia 
apresentada, apurou os investimentos necessários para 
colocar em funcionamento uma estação de radiodifusão 
e, para prever as receitas, dentre outros, utilizou estudo 
de viabilidade de licenças de radiodifusão sonora em Por-
tugal, relacionando o potencial de inserções com o tama-
nho da área abrangida pela emissora, estabelecendo como 

critério uma relação direta entre a quantidade de inser-
ções e o contorno protegido de cada classe.

O Tribunal de Contas considerou que a previsão de 
receitas produzirá impacto signifi cativo sobre a projeção 
das despesas, razão pela qual sugeriu que sejam aprofun-
dados os estudos sobre os custos e as despesas incorridas 
no mercado brasileiro de radiodifusão.

Com poucas informações sobre o mercado e as empre-
sas brasileiras, o Ministério das Comunicações utilizou, 
ainda, informações de empresas estrangeiras listadas em 
bolsas de valores para chegar ao preço mínimo de outorga 
no valor de R$ 3,971 milhões, referente ao serviço em FM 
a ser executado em Anápolis (GO).

O TCU destacou que o Ministério das Comunicações 
atendeu aos requisitos previstos quanto ao primeiro es-
tágio para a outorga de permissão para a execução do 
serviço de radiodifusão sonora em FM e que não foram 
detectadas desconformidades relevantes no estudo de 
viabilidade técnica e econômica do empreendimento.

Fonte: Boletim Informativo Radiodifusão – Moura e 
Ribeiro Advogados Associados.
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ADEP-DF lança segunda edição 
do Prêmio de Jornalismo

A Associação dos Defensores Públicos do 
Distrito Federal promove o II Prêmio ADEP-
-DF de Jornalismo. O tema deste ano é A atu-
ação coletiva da Defensoria Pública na promoção 
dos direitos humanos e direitos sociais. Este ano 
as Defensorias de cada estado vêm trabalhan-
do a “Defesa Coletiva”, um esforço em dimi-
nuir o número de ações na Justiça brasileira 
que hoje, de acordo com o CNJ, somam mais 
de 100 milhões de processos em tramitação.

Podem participar trabalhos produzi-
dos entre 1º de janeiro e 15 de setembro de 
2015. A premiação ocorre em 1º de outubro 
2015. O Prêmio conta com o apoio do Sindi-
cato dos Jornalistas de Distrito Federal.

O Prêmio ADEP-DF de Jornalismo con-
templa as seguintes categorias: Impresso 
(Jornal/Revista), Rádio, TV, Fotojornalis-
mo e Internet. A melhor matéria entre to-
das as categorias receberá o prêmio de R$ 
12 mil. Os primeiros lugares de cada cate-
goria receberão o prêmio de R$ 3 mil. A se-
gunda colocação será R$ 1 mil e os terceiros 
lugares receberão um troféu. Os trabalhos 
devem estar, obrigatoriamente, de acordo 
com regulamento do evento, disponível no 
site www.adep.jornalismo.com.br

Prêmio Andifes de Jornalismo 2015

A Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes) abriu inscrições para o Prê-
mio Andifes de Jornalismo 2015. Em sua 
16ª edição, a premiação busca incentivar a 
produção jornalística e estimular o debate 
sobre educação, premiando matérias sobre 
ensino superior e educação básica, veicula-
das em jornais, revistas e sites jornalísticos.

O prazo de inscrição vai até o dia 
21/08/2015. Serão válidos os trabalhos 
publicados entre 1/1/2014 a 31/12/2014 e 
enviados com suas respectivas fi chas de ins-
crição para sede da Andifes, em Brasília. Os 
vencedores de cada categoria, Educação Bá-
sica e Ensino Superior, receberão duas pas-
sagens aéreas de ida e volta para qualquer 
capital brasileira.

O Prêmio Andifes de Jornalismo tem 
abrangência nacional e, em quinze anos de 
existência, foram premiados 46 jornalistas, 
que produziram matérias sobre as mais varia-
das pautas, regionalizadas ou de caráter uni-
versal, envolvendo a educação em seus vários 
níveis, apontando seus avanços e desafi os.

Maiores   informações   pelo  site  
www.andifes.org.br. Telefones (61) 3321-
6341 ou email: ascom@andifes.org.br

Prêmios do setor

Avançam os preparativos para o Congresso da Agert 2015
O 23º Congresso Gaúcho de Rádio 

e Televisão já recebeu, até o momento, 
mais de 200 inscrições de radiodifuso-
res de diversas regiões do Estado, sinali-
zando assim o sucesso de mais um con-
gresso com a grande participação dos 
associados e a amostra de novos produ-
tos na Feira de Equipamentos Técnicos, 
que já conta com 90% seus espaços co-
mercializados para empresas fornece-
doras do setor de rádio e televisão.

O presidente do congresso comenta 
que o valor da inscrição, conforme a ta-
bela divulgada em janeiro deste ano, con-
ta com a previsão de acréscimos mensais 
sendo que até ao dia 31 de julho, a inscri-
ção vai custar R$ 804,00 por pessoa. De 
agosto em diante, o valor passará para 
R$ 924,00, com a opção de pagamentos 
em duas ou uma única parcela.

Wanderley Ruivo informa que na 
ultima reunião do comitê foi analisado, 

Fo
to

: E
du

ar
do

 L
eã

es

Comissão do Congresso realizou 
mais um encontro na sede da Agert

informações relevantes que projetem 
o nosso futuro”, disse.

O 23º Congresso Gaúcho de Rádio 
e Televisão ocorrerá de 27 a 29 de ou-
tubro, no Centro de Eventos do Hotel 
Continental, em Canela e as inscrições 
podem ser feitas com o Diego Alves, 
pelo telefone: (51) 3212-2200 ou pelo 
email: fi nanceiro@agert.org.br.

e aprovado, a manutenção da inscrição 
de junho como o único valor para todos 
os meses futuros, fi xado em R$ 700,00 
por pessoa. A ideia é a de facilitar a par-
ticipação do associado da Agert neste im-
portante encontro da radiodifusão gaú-
cha que acontece a cada dois anos num 
excelente convívio profi ssional e familiar. 
Neste valor, está incluído a inscrição para 
os três dias de congresso com hos-
pedagem em quarto compartilhado, 
refeições, shows e ainda concorre ao 
automóvel Volkswagen Up! 0 Km.  

O presidente do congresso 
destaca ainda que nesta etapa 
estão trabalhando na montagem 
geral do evento e selecionando os 
nomes dos palestrantes. “Esta-
mos buscando profi ssionais que 
possam contribuir signifi cativa-
mente para o crescimento do ne-
gócio da radiodifusão, que nos tragam 

Equipe da Terra FM participa 
de plantio de árvores do novo 

parque de Venâncio Aires

O plantio de árvores ocorrido na 
segunda quinzena maio marcou o início 
da construção do novo parque localizado 
no bairro Aviação, em Venâncio Aires. O 
plantio de espécies nativas e frutíferas 
aconteceu numa iniciativa da Rádio Ter-
ra FM, em parceria com a Secretaria do 
Meio Ambiente, e integrou a programa-
ção de aniversário de 124 anos do muni-
cípio. Os mascotes Venâncito, Limpito e 
T-Rádio também participaram.

O novo parque do bairro Aviação 
consiste em uma área de sete hectares. 
Cinco mil mudas de árvores já estão 
reservadas para o local. Além disso, a 
estrutura deve dispor de lagos, bancos, 
estacionamento, brinquedos infantis e 
área para lazer.

Equipe da emissora realizando o plantio das árvores
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