
Solenidade no Palácio Piratini marcou a assinatura de 33 contratos

Seminário em Santa Rosa 
dia 22 de junho

Agert e TJ realizaram Seminário 
sobre Liberdade de Imprensa

Avança a migração para o FM no RS
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A taxa de 30 de Maio de 2017 é R$ 43,92 - com variação de 6,19% sobre os últimos 12 meses. Já a variação sobre o último mês foi de 0,18%.
A taxa de 30 de Junho de 2017 é R$ 43,93 - com variação de 6,09% sobre os últimos 12 meses. Já a variação sobre o último mês foi de 0,02%.
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Diretoria

Maio
Rádio Solaris AM Antônio Prado 26/05/1988

Rádio Vale AM Cachoeira do Sul 01/05/1956

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

Rádio Colonial AM Três de Maio 03/05/1955

Rádio Medianeira FM Santa Maria 03/05/1989

Rádio Difusora FM Palmeira das Missões 05/05/1987

Rádio CBN 1340 AM Porto Alegre 05/05/1985

Rádio Maisnova FM Passo Fundo 08/05/2007

Rádio Viva 90.7 Montenegro 09/05/2001

Rádio Tapense AM Tapes 10/05/1964

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

Rádio Delta FM Bagé 12/05/1986

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 Noroeste AM Santa Rosa 20/05/1963

Rádio Atlântida FM Caxias do Sul 22/05/1992

Rádio Coroados FM Nova Prata 22/05/1989

Rádio Pitangueira AM Itaqui 25/05/2007

Rádio Florestal FM Planalto 25/05/2000

Rádio Cacique AM Lagoa Vermelha 26/05/1948

Rádio Sananduva AM Sananduva 26/05/1979

Rádio 96 FM Uruguaiana 26/05/1981

Rádio Solaris AM Antônio Prado 26/05/1988

Rádio Atlântida FM Passo Fundo 28/05/1980

RBS TV Passo Fundo 28/05/1980

Rádio Gaúcha FM Porto Alegre 28/05/2008

Rádio Liberdade FM Porto Alegre 28/05/1983

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

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

Rádios Aniversariantes

Editorial
Cumprimos com pleno êxito mais uma etapa de migração do rá-

dio AM para o FM. A solenidade no Palácio Piratini em que 33 emis-
soras assinaram o contrato de migração teve uma grande de presença 
de radiodifusores, autoridades nacionais, estaduais, com destaque 
para a presença do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab.

No mês de maio ainda realizamos o primeiro seminário em 
conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado, em Passo Fundo. 
Foi uma excelente ocasião de levarmos ao Poder Judiciário gaúcho 
a realidade do rádio e da televisão do Rio Grande do Sul.  Uma 
oportunidade de manifestarmos as preocupações com relação aos 
processos contra as emissoras e os seus pro� ssionais, principal-
mente, os valores altos das condenações.

Agora no próximo dia 22 de junho iremos realizar Seminário de 
Interiorização em Santa Rosa. Será mais uma oportunidade de le-
varmos aos radiodifusores informações atualizadas sobre o que está 
acontecendo no nosso segmento. Contamos com a presença de todos.

Cabe ressaltar ainda que estamos preparando a programação 
de palestras para o 24ª Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão. 
Esperamos os nossos associados de 24 a 26 de Outubro, no Hotel 
Continental, em Canela.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

Continua na página 3
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Junho

Rádios Aniversariantes

Rádio Caiçara AM Porto Alegre 01/06/1966

Rádio Encruzilhadense AM Encruzilhada do Sul 01/06/1984

Rádio Cultura de Arvorezinha FM Arvorezinha 02/06/1992

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

Rádio Nativa FM Piratini 04/06/1992

Rádio Clube AM Canela 05/06/1950

Rádio 96,1 FM Veranópolis 05/06/1988

Rádio Pelotense AM Pelotas 06/06/1925

Rádio Cotrisel AM São Sepé 11/06/1980

Rádio Charrua FM Uruguaiana 12/06/1985

Rádio Clube de Bagé AM Bagé 12/06/1970

Rádio Aratiba AM Aratiba 16/06/1959

Rádio Itapema FM Porto Alegre 16/06/1976

Rádio Club FM Machadinho 17/06/1997

Rádio América AM Montenegro 17/06/1950

Rádio Minuano FM Alegrete 20/06/1986

Rádio Upacaraí AM Dom Pedrito 20/06/1962

Rádio Liberdade AM Canguçu 22/06/2007

Rádio Minuano AM Rio Grande 29/06/1949

TV Bandeirantes Porto Alegre 30/06/1980

Equipe da Rádio Sobradinho com a placa recebida da Agert

Fo
to

: R
ád

io
 S

ob
ra

di
nh

o Os 60 anos da Rádio Sobradinho foram homenagea-
dos pela Agert na reunião mensal da diretoria da entida-
de do mês de abril. A emissora recebeu uma placa em que 
foi ressaltado o trabalho desenvolvido nessas seis déca-
das em favor da comunidade onde atua.

O diretor da Rádio Sobradinho, João Vianei Zasso de 
Castro, agradeceu a distinção, lembrando que nesse perí-
odo de trabalho, a emissora sempre esteve presente nos 
principais acontecimentos da cidade e da região.

João Vianei também tem um forte envolvimento 
com a radiodifusão atuando como vice-presidente regio-
nal Vale do Jacuí da Agert.

Rádio Sobradinho completa 60 anos

Agert destacou os engenheiros que propuseram a migração

Durante a solenidade de assinatura dos contratos de 
migração de 33 emissoras no Rio Grande do Sul, a Agert 
fez uma homenagem aos engenheiros Higino Germani e 
Fernando Melecchi, por terem sugerido a entidade há 18 
anos, em um seminário de capacitação realizado em San-
ta Maria, que apresentasse à Anatel e ao Ministério das 
Comunicações a sugestão da troca do sistema de canais 
AM para o FM.

Segundo Melão, os mesmos disseram na época que o 
sistema AM estava a caminho do seu desaparecimento do 
Sistema Brasileiro de Rádio, fundamentando sua a� rma-
ção ao dizer que as interferências seriam cada vez maio-
res, com abrangência cada vez mais reduzida.

Melão ressaltou que naquele dia do seminário foi 
iniciada a caminhada onde surgiu também a busca pelo 
Sistema Digital e a Banda Estendida. “Após uma longa 
trajetória, graças ao trabalho da Abert, o governo fede-
ral sensibilizado admitiu a migração das rádios AM para 
o FM”, disse.

O presidente da Agert lembrou que em 18 de mar-
ço de 2016, o engenheiro Higino Germani recebeu um 
email do engenheiro Djalma Ferreira – celebridade da 

Agert homenageia engenheiros pioneiros na migração
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radiodifusão brasileira – com o seguinte teor: “Acabei de 
ler a notícia da primeira outorga de uma rádio AM para 
o FM tenho dúvidas se a rádio Progresso, de Juazeiro, 
do Ceará, sabe que você foi o autor da demorada ideia, 
meus cumprimentos”.

Os engenheiros Higino Germani e Fernando Melec-
chi receberam o Troféu Microfone da Agert. 
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Com informações: Secom/Governo do Estado

neste dia dizer que acreditamos em um novo momento, 
pois trabalho, perseverança, garra e amor ao Rio Grande 
nunca lhe faltaram e é por isso que tens o nosso apoio”, 
disse, ao entregar a Sartori o Troféu Agert. O ministro das 
Comunicações também foi agraciado com o troféu mérito 
radiodifusão Agert.

O presidente da Abert, Paulo Tonet Camargo, saudou 
todos os radiodifusores do Rio Grande do Sul. Falou do so-
nho de fazer melhor, informar melhor, o sonho de levar me-
lhor à população do Rio Grande, a qualidade do rádio gaúcho.

Disse que vivia um momento de muita emoção. De 
vir a minha terra como presidente da Abert num momen-
to em que se faz uma verdadeira redenção do rádio. “Só os 
companheiros do rádio do interior, das mais longínquas 
cidades talvez entendam a di� culdade, a ansiedade por 
este momento que agora estamos chegando”, destacou.

Ressaltou o trabalho feito pelos radiodifusores 
gaúchos e pela Agert. “Renasce hoje um novo sonho 
para o rádio principalmente para o do interior do Rio 
Grande”, finalizou.

33 rádios assinam contrato de migração no Estado

Mais 33 emissoras de rádio AM já estão aptas a iniciar 
o processo de migração para a frequência FM, em busca 
da melhoria da qualidade de sinal de suas programações 
e incremento das audiências. Os termos aditivos que au-
torizam a mudança foram assinados, no Palácio Piratini, 
no dia 08 de maio, pelo governador José Ivo Sartori, mi-
nistro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, e os presidentes da Abert, Paulo Tonet 
Camargo e da Agert, Roberto Cervo Melão.

Para o ministro Gilberto Kassab, esta é uma nova 
etapa da radiodifusão. “É uma fase de transformação de 
dezenas de emissoras, que estamos concretizando aqui 
no Rio Grande do Sul. A partir de agora será prestado um 
grande serviço pelas emissoras aos seus ouvintes. Um 
grande sonho se concretiza e uma modernidade acontece, 
mostrando que o país avança”, ressaltou.

Kassab a� rmou que o Brasil passa por di� culda-
des no campo da política, da economia e da ética, mas 
todo mundo sabe que o país tem melhorado em todos os 
campos e não está sendo diferente na radiodifusão. “O 
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Ministro disse que radiodifusão vai entrar numa nova etapa

Governador destacou a credibilidade do rádio 

são de futuro”, asse-
gurou Sartori. 

Segundo a Agert, 
a abrangência do 
AM já não é a mes-
ma e está perdendo 
aderência. Para o 
presidente, Roberto 
Cervo (Melão), este 
é um novo momen-
to para o rádio gaú-
cho e que também 
é de agradecimen-
to ao governador 
pelo seu empenho. 
“A palavra credibi-
lidade é a marca de 
seu governo. Que-
remos, portanto, 

importante é que a democracia 
se fortaleza, se consolide e não 
existe democracia respeitada se 
não tiver na radiodifusão muito 
atuante”, observou.

De acordo com o governador, 
o processo de mudança em busca 
de mais qualidade para os ouvin-
tes é “um imperativo de que um 
novo tempo chegou. O rádio é a 
mais íntima plataforma de co-
municação. Com a mudança, as 
emissoras serão modernizadas. 
Assim como a Agert está fazen-
do essa travessia, estamos cons-
truindo um novo Estado, mais 
moderno, e� ciente e voltado às 
pessoas. Nada muda sem uma vi-
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Presidente do TJ sendo homenageado pela Agert

Desembargador Túlio Martins recebendo o 

Troféu Microfone da Agert

A Associa-
ção Gaúcha das 
Emissoras de 
Rádio e Televi-
são (AGERT) e o 
Tribunal de Jus-
tiça do Estado 
realizaram o Se-
minário Liber-
dade de Impren-
sa: Judiciário e 
Mídia a Serviço 
da Comunidade. 
Durante o even-
to, realizado no 

Agert e Tribunal de Justiça realizaram Seminário em Passo Fundo

de, disse. Em relação ao trabalho exercido pela mídia, o Pre-
sidente salientou que também é favorável à liberdade de 
imprensa por ser um dos pilares que sustentam a democra-
cia. Mas é importante lembrarmos da linha tênue existente 
entre a mídia livre  e os direitos individuais das pessoas re-
lacionados, por exemplo, com a honra e a imagem. 

Em seu pronunciamento, a� rmou que parte da mídia 
acaba utilizando um bordão errado quando diz a frase a 
Polícia prende e a Justiça solta. Segundo ele, os magistra-
dos também prendem através dos mandados e isso não 
é esclarecido adequadamente por parte da imprensa. A 
Polícia prende e a Justiça também, sempre pautados pela 
legislação vigente. Esclareceu que, exceto em situações de 
� agrante delito, o Juiz é quem determina a prisão Não 
fosse assim, as prisões não estariam lotadas.

Após o espaço destinado às perguntas dos partici-
pantes, o Desembargador Túlio Martins foi agraciado 
com o Troféu Microfone, honraria concedido pelas emis-
soras de radio e televisão. O Presidente Di� ni recebeu 
o Troféu Destaque AGERT em virtude de sua trajetória 
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Fonte: Imprensa TJ/RS e Agert

auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Pas-
so Fundo (UPF), foram debatidos os principais temas que 
abrangem o relacionamento diário na cobertura jornalís-
tica e decisões tomadas pelo Judiciário.

Na abertura do Seminário, o Presidente da Agert Ro-
berto Cervo Melão destacou a importância da parceria, 
realizada pela primeira vez, entre o Tribunal de Justiça e 
as emissoras de rádio e televisão. O dirigente lembrou de 
iniciativas semelhantes ocorridas com o Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE)  na época em que o Presidente do TJ, 
Desembargador Luiz Felipe Silveira Di� ni, comandava a 
Corte Eleitoral. “Em 2010, quando o Desembargador Di-
� ni presidia o TRE, iniciamos a interiorização de eventos 
de aproximação entre a mídia e os juízes. Agora estamos 
novamente juntos nesta caminhada, desta vez � rmando 
parceria entre as emissoras e o TJ, a� rmou o dirigente. 
Esta a� nidade entre a AGERT e o Judiciário é um exemplo 
para o Brasil, pois estamos todos na busca do melhor ca-
minho para uma sociedade livre e ciente dos seus direitos 
e deveres”, a� rmou.

Em sua palestra, a Vice-Presidente Jurídica da Agert, 
Débora Dalcin Rodrigues, destacou a questão envolvendo 
o uso das redes sociais pelas emissoras. Trata-se de uma 
importante ferramenta para os jornalistas e radialistas, 
porém é fundamental enfatizarmos que a busca e a certi� -
cação da verdade é algo que diferencia os veículos de comu-
nicação das redes sociais, acrescentando o elevado volume 
de falsas informações que surgem diariamente na internet, 
também conhecidas como fakes. 

A respeito do tema, a advogada alertou para os riscos 
que o uso dos per� s pode trazer aos pro� ssionais da mí-
dia. Não existe rede social particular para quem é comuni-
cador de rádio e televisão, pois todas as opiniões e mani-
festações podem gerar consequências na área jurídica, eis 
que não existe a separação entre o per� l da pessoa física 
e o do jornalista, disse ela, concluindo sobre a importân-
cia da liberdade de expressão. Não existe uma verdadeira 
democracia se não existir uma imprensa livre, enfatizou.

O Presidente do Conselho de Comunicação Social 
do TJ, Desembargador Túlio Martins, concordou com a 
opinião da advogada da AGERT: Sou um entusiasta da 

O Presidente Di-
� ni, em sua palestra, 
enfatizou a impor-
tância da radiodi-
fusão na sociedade 
que, mesmo com o 
advento da internet 
e das redes sociais, 
permanece � rme 
na busca da manu-
tenção do Estado 
Democrático de Di-
reito. A capilaridade 
e a importância do 
rádio estão escritas 
na história do Brasil 
através das páginas 
vividas na época da 
Cadeia da Legalida-

liberdade de imprensa. Somente existe democracia se 
tivermos um Judiciário forte, juntamente com uma opi-
nião pública bem informada pela imprensa livre, a� rmou. 
Em sua exposição, o Desembargador destacou a linha de 
atuação do TJ no atendimento às demandas da imprensa. 
Sempre respondemos a todas as demandas, pois acredito 
que esta deve ser uma das premissas fundamentais das 
assessorias de imprensa das instituições. Caso não pos-
samos dar a informação explicamos o motivo, como no 
segredo de Justiça, explicou. 

A respeito das tarefas cotidianas dos pro� ssionais de 
mídia o Magistrado, que também é Jornalista, a� rmou 
que a busca da exatidão da notícia na hora de sua divulga-
ção é fundamental para o exercício da pro� ssão. Ele recor-
dou que o evento foi realizado justamente no dia seguinte 
à data alusiva à liberdade de imprensa no mundo, come-
morada no dia 03 de maio.
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Presidente da ARP diz que o rádio já nasceu moderno

O publicitário Zeca Honorato, presidente da Asso-
ciação Riograndense de Propaganda (ARP) a� rmou que a 
publicidade vive seu momento mais desa� ador, pois está 
enfrentando três crises enquanto a maioria dos setores 
enfrenta duas: a crise econômica, a crise política que o 
país atravessa e uma crise profunda de identidade.

Destacou que o modelo das agências é a repetição 
de um modelo histórico, o mesmo dos anos 40, salvo 
uma mudança de nomenclatura. “O momento hoje é 
de profunda transformação na publicidade porque está 
se revendo basicamente a questão da remuneração. As 
Agências têm esse nome porque nasceram e viveram 
agenciando aproximando clientes e veículos e se comis-
sionando em cima disso, mas de um tempo para cá não 
é mais possível viver só disso”, disse.

Ele acrescentou que hoje as agências precisam apren-

Zeca Honorato recebendo o Troféu Microfone da Agert
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der a valorar e preci� car aquilo que davam de graça as 
ideias, as estratégias. “Planejamento e estratégias foram 
cedidos gratuitamente aos clientes em troca de um volu-
me de investimento em mídia e hoje está difícil convencer 
os clientes de cobrar aquilo que historicamente o setor 
deu de graça”, observou.

Zeca Honorato acredita que as agências estão no 
caminho certo mais preparadas para apresentar pro-
jetos, planejamentos não só mais ideias relacionadas 
à mídia.

Com relação à publicidade no rádio, o presidente da 
ARP a� rmou que o veículo já nasceu moderno. O rádio 
tem a instantaneidade que a internet exige, além da velo-
cidade da informação. “Eu vejo o rádio como veículo mais 
moderno, mais pujante e promissor que a televisão se o 
meio TV não se reinventa”, garantiu.

O presidente da ARP ressaltou que a publicidade 
no rádio no Rio Grande do Sul sempre teve uma tradi-
ção muito forte por conta da capilaridade, da presença 
na zona rural onde o veículo é muito presente e por 
conta da qualidade do texto gaúcho. “A publicidade 
gaúcha se destaca pela qualidade dos textos e o rádio é 
o instrumento ideal para veiculação de um bom jingle, 
um bordão. Não exigindo tanto investimento como um 
comercial de televisão”. 

Para Zeca Honorato, não se pode mais contar com 
a publicidade do intervalo comercial. “A publicidade é 
uma coisa mais ampla é um merchandising bem feito é 
um programa com o nome do anunciante. São misturar 
eventos, redes sociais com o ao vivo. Também é fazer 
transmissões nas redes sociais em vídeo, ou seja, não é 
mais som”, � nalizou.

como Magistrado em defesa do direito 
da liberdade de imprensa.

O prefeito de Passo Fundo, Lucia-
no Azevedo, destacou a importância da 
cidade receber o primeiro encontro que 
abordou o tema da comunicação e o ju-
diciário. “Numa época de novas tecnolo-
gias é importante estar atentos para que 
o jornalismo continue sendo a melhor 
forma da população receber a informa-
ção correta”, � nalizou. Prefeito Luciano Azevedo também prestigiou o evento 

24º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão
Até o dia 30 de junho as inscrições para o Congres-

so da Agert podem ser feitas por R$ 920,00. O evento 
ocorrerá de 24 a 26 de outubro, no Hotel Continental, 
em Canela.

O Valor da inscrição inclui três diárias em aparta-
mento compartilhado, com café da manhã, dois almo-
ços, três jantares, além de sorteio de um (01) automóvel 
Volkswagen.

Maiores informações sobre o Congresso poderão 
ser obtidas pelo telefone: (51) 3212-2200 ou pelo email: 
� nanceiro@agert.org.br. 
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Gilmar Zampieri 1

1Professor de Ética e Direitos Humanos no UNILASALLE – Canoas 
e professor de Teologia na Escola Superior de Teologia 

e Espiritualidade Franciscana (ESTEF).

DEMANDADAS SOCIAS AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

Se quiséssemos nos pautar por aquelas demandas so-
ciais, supra ideológicas e supra partidárias, com caráter 
de universalidade e que interessam a todos, pois são es-
senciais para a cidadania e para a vivência minimamente 
civilizada, quais seriam? Tendo a pensar que poderiam 
ser agrupadas em cinco:

1- DIREITOS HUMANOS. “Direitos humanos” para 
todos e não só para os “humanos direitos”. E não somen-
te os direitos individuais de propriedade, de pensamen-
to, de expressão e de liberdade, mas também dos direitos 
políticos, sociais, econômicos e das minorias (negros, ho-
moafetivos, índios, e pobres em geral). Em meu modesto 
entendimento, a declaração universal dos direitos humanos 
deveria ser a Bíblia dos meios de comunicação, dos jorna-
listas e toda e qualquer instituição que se pretenda ética e 
à altura do tempo.

2- MEIO AMBIENTE E DIREITOS DOS ANI-
MAIS. Não há pauta mais universal, além dos direitos 
humanos, do que o direito a um meio ambiente saudá-
vel que possibilite a vida a nós e às gerações futuras. 
Uma sociedade e economia sustentáveis passam neces-
sariamente pela sustentabilidade ambiental, mas, so-
bretudo, pela saúde moral dos indivíduos e para isso 
a necessidade de repensar a nossa relação com os ani-
mais que não são recursos naturais, não fazem parte do 
meio ambiente, mas são “alguém” com olhos que nos 
olham e nos julgam. Não deveríamos repensar seria-

mente o estrago ambiental e o estrago na vida dos ani-
mais que o modelo atual de seguridade alimentar base-
ada na proteína animal ocasiona? Os animais não são 
recursos naturais e não são meio ambiente, mesmo que 
assim sempre tenhamos pensado que sejam. Eles são 
alguém que merece respeito e, por serem sencientes, 
têm o mesmo direito dos humanos à liberdade, saúde e 
à vida. Ou não?

3- FORMAÇÃO POLÍTICA-CIDADANIA E ÉTICA. 
Não dá para cair no conto do senso comum de que a polí-
tica e participação política são, em si mesmo, desprezíveis 
e território dos “fora da lei” e de corruptos. A defesa da 
Democracia, Estado de Direito e da participação do Esta-
do via Partidos Políticos e via participação em todos as 
instâncias do Estado, é a condição de existência e garantia 
da própria civilização. Fora isso é a barbárie e a luta de 
vida e morte de todos contra todos. Deve-se insistir, nes-
se particular, no bem comum e na recusa de pensar uma 
sociedade em que vigore a lei do mais forte, do mais hábil 
ou do mais astuto.

4- NOVAS GERAÇÕES. Pensa-se, aqui, tanto na vida 
pro� ssional e de trabalho, mas também nas condições de 
vida dos jovens e adolescentes frente a questão da violên-
cia, sobretudo devido à droga. Mas, podemos, também 
pensar uma pauta emergente e pouco explorada que vem 
do campo do uso, potencialidades de uso, em casa, na es-
cola e em ambientes públicos da internet. Nesse campo, 
deveríamos prestar atenção e buscar saídas aos novos 
comportamentos e posturas de agressividades, intolerân-
cias, vida em bolhas, comportamento autoritário das no-
vas gerações. 

5- ORGANIZAÇÕES DO BEM. ALTRUISMO EFI-
CAZ. O que salva e muda o mundo? O futebol e o entre-
tenimento? O dinheiro? Não. O que salva e muda o mun-
do são os indivíduos e os organismos da sociedade civil e 
do Estado que promovem o bem. São associações, clubes, 
biogra� as, cooperativas, igrejas, Ongs, etc. que sacri� cam 
parte de si em favor da vida de todos. Se isso é verdade, 
então se deveria avaliar quais têm sido as prioridades nas 
programações e nas coberturas diárias do jornalismo lo-
cal. Nesse aspecto seria oportuno divulgar e promover o 
bem e não somente lamentar o mal.

Conclusão

A demanda das demandas sempre será a verdade. Para 
isso seria aconselhável não aderir a uma prática muito di-
fundida, hoje em dia, que é a prática de guerra de versões 
e mentiras e pouca investigação e prova. O denuncismo 
precisa parar em nome da verdade que nos liberta.

ARTIGO
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Prêmio José Lutzenberger de 
Jornalismo Ambiental 4ª edição

O prêmio é uma promoção conjun-
ta da Associação Brasileira de Engenha-
ria Sanitária e Ambiental – Seção RS 
(ABES/RS), Associação Riograndense 
de Imprensa (ARI) e Braskem para ho-
menagear um dos pioneiros da ecologia 
no Rio Grande do Sul. O prêmio tem 
como objetivo incentivar a divulgação 
de experiências, com destaque para a 
aplicação de novas tecnologias, em es-
pecial na área do saneamento ambien-
tal, bem como esforços de empresas e 
entidades, escolas e universidades, pes-
soas e instituições públicas e privadas 
na busca de soluções sustentáveis.

O 4º Prêmio José Lutzenberger 
de Jornalismo Ambiental irá avaliar 
e premiar reportagens nas seguintes 
categorias:  Jornalismo Impresso, Fo-
tojornalismo, Radiojornalismo, Tele-
jornalismo, Webjornalismo e Prêmio 

Prêmios do setor Braskem de Jornalismo Universitário.
Poderão concorrer trabalhos divul-

gados no período entre 1º de julho de 
2016 e 30 de junho de 2017. As inscri-
ções estão abertas a partir do dia 4 de 
abril e encerram-se às 18h do dia 31 de 
agosto de 2017. A solenidade de premia-
ção está prevista para o mês de outubro, 
em dia e local a serem con� rmados.

Mais informações podem ser ob-
tidas junto à secretaria da ABES-RS, 
pelo telefone 3212-1375, pelo e-mail: 
abes-rs@abes-rs.org.br.

4ª edição do Prêmio 
Petrobras de Jornalismo

Foram prorrogadas as inscrições 
para a quarta edição do Prêmio Petrobras 
de Jornalismo. Pro� ssionais de todo o 
país têm até o dia 29 de junho para ins-
crever suas melhores reportagens e con-
correr em 13 categorias, que entregarão 
prêmios entre R$ 40 mil* e R$ 10 mil*.

Uma das grandes novidades deste 
ano é o lançamento da categoria espe-
cial de Inovação, que premiará o tra-

balho que se destacar pelo ineditismo 
do formato, da abordagem, do meio 
ou da linguagem. Outra novidade é o 
prêmio de Telejornalismo, exclusivo 
para as emissoras de televisão.

Como nas edições anteriores, o 
Grande Prêmio Petrobras de Jornalis-
mo será concedido à melhor reporta-
gem entre todas as inscritas. Podem 
concorrer os trabalhos veiculados entre 
10 de julho de 2015 e 10 de janeiro de 
2017 e as inscrições devem ser feitas 
pelo site www.premiopetrobras.com.br.

Os trabalhos serão avaliados em 
duas etapas. Na primeira, uma Comis-
são de Pré-seleção, composta por oito 
jornalistas com experiência compro-
vada, selecionará 10 � nalistas de cada 
categoria e tema. Na segunda etapa, os 
trabalhos � nalistas serão avaliados pela 
Comissão Julgadora, composta por seis 
pro� ssionais renomados da imprensa, 
com vasta experiência jornalística.

Os vencedores de cada categoria 
serão conhecidos na cerimônia de en-
trega dos troféus, no segundo semes-
tre de 2017, no Rio de Janeiro.

A Agert realiza no dia 22 de junho, quinta-feira, a 
partir das 14h na Associação Comercial, Industrial, Ser-
viços e Agropecuária de Santa Rosa (Acisap), Seminário 
de Interiorização Agert, reunindo radiodifusores de 
toda a região.

O evento terá a seguinte programação:

14h – Abertura com a presença do presidente da 
Agert, Roberto Cervo Melão; e o prefeito da cidade, 
Alcides Vicini.
14h15 – O diretor da Agert, Marcos Piccoli, aborda-
rá a necessidade de informações comerciais corretas 
e transparentes, como forma de o radiodifusor estar 
atento às oportunidades e mudanças drásticas que a 
comunicação tem sofrido nos últimos dois anos.
15h – Palestra do empresário Moacir Locatelli sobre 
Energias Renováveis.

Seminário de Interiorização da Agert em Santa Rosa
15h45 – Intervalo
16h – Palestra de Luciano Costa Hoerbe - Gerente de So-
luções Integradas da RBS Rádio e Diretor de Marketing 
da Agert, abordando o tema “Somos Apenas Rádio?”, 
com enfoque relativo ao comportamento de consumo, 
per� l pro� ssional e como gerir o negócio hoje.
16h45 – Reforma Trabalhista, com o presidente do 
SindiRádio, Ary dos Santos. 
17h – Palestra do Engenheiro da Abert, André Cin-
tra sobre Migração do AM e FM e esclarecimentos do 
Presidente da Agert, Roberto Cervo Melão sobre a 
migração do AM para o FM, Relatório Social e Con-
gresso da Agert.
17h15 – Encerramento.

A Associação Comercial de Santa Rosa � ca localizada 
na Rua Dr. João Dahme, 328.

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC) publicou na quinta-feira (1º) a Por-
taria nº 3.071/2017, com as regras para o pagamento de 
boletos vencidos relativos ao valor da adaptação da outor-
ga dos serviços de AM para FM, bem como para a prorro-
gação do pagamento.

Para os boletos vencidos até 1º de junho, as emis-
soras que não pagaram o preço público da migração 
poderão solicitar uma nova emissão de boleto, desde 
que o pedido seja apresentado no prazo de até 30 dias 
contados da data de publicação da Portaria, ou seja, até 

Migração AM/FM: Ministério abre prazo para emissão de boletos vencidos

30 de junho de 2017.
No caso de boletos que ainda não venceram, as emis-

soras poderão requerer a prorrogação do prazo de paga-
mento por mais 90 dias, mediante apresentação de reque-
rimento com as devidas justi� cativas.

Nos dois casos, para a quitação do débito, o novo bo-
leto terá o valor corrigido pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA.

As emissoras que não efetuarem os pagamentos den-
tro dos prazos previstos serão deslocadas para o lote resi-
dual, como previsto na Portaria n.º 6.467/2015.

Fonte: Abert


