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2017 será o ano da consolidação de um 
projeto que visa fortalecer a Agert, ampliar 
o apoio às emissoras associadas e contribuir 
para o progresso das comunidades. Um dos 
pilares desta nova fase está presente na 13ª 
edição do Relatório Social que chega às 
suas mãos.
A matéria principal aborda dois temas de 
grande relevância atualmente: o desempre-
go e a legislação que regula o setor da ra-
diodifusão. No primeiro, destacamos o papel 
social das emissoras como instrumentos de 
mediação entre o público – ouvinte e teles-
pectador – e o mercado de trabalho.
Em relação às leis que nos regem, ressalta-
mos a necessidade de modernização urgen-
te, especialmente das normas ultrapassadas 
que impedem a adaptação das empresas 
de comunicação aos novos tempos. Para 
melhor compreensão deste tema, publica-
mos entrevistas esclarecedoras com o pre-
sidente da Abert e vice-presidente de Re-
lações Institucionais do Grupo Globo, Paulo 
Tonet Camargo, e com o presidente do Sin-
diRádio, Ary Santos. 
O ápice desse novo período vivido pela enti-
dade ocorrerá em outubro. Neste mês, a as-
sociação realizará o 24º Congresso Gaúcho 
de Rádio e Televisão, um evento que vem se 
notabilizando por prestar relevantes serviços 
à radiodifusão de nosso Estado e reforçar a 
posição da Agert no cenário nacional.
Em 2016, nossas conquistas foram tão boas 
quanto às desse ano prometem ser. A aproxi-
mação com lideranças de vários segmentos 
da sociedade é uma iniciativa que precisa 
ser exaltada. Além de manter canais de co-

municação abertos com os poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário, a Agert recebeu 
autoridades que representam importantes 
setores da sociedade com os quais mantém 
parcerias que beneficiam a população.
Também, no ano passado, promovemos se-
minários eleitorais em cinco municípios com 
o objetivo de orientar e esclarecer dúvidas 
de nossos radiodifusores em relação à legis-
lação eleitoral vigente. Um sucesso, diga-se, 
com presença significativa de diretores e fun-
cionários de emissoras associadas, candida-
tos, dirigentes partidários, cabos eleitorais e 
moradores.
Realizamos seminários regionais na capital 
e em cidades do interior para discutir temas 
como comercialização e migração do rádio 
AM para o FM, processo que está em curso 
no país e que seguimos acompanhando. A 
adesão das emissoras gaúchas deve crescer 
este ano.
Ao encerrar este balanço, permitam-me que 
faça referência à homenagem recebida, 
em Brasília, como representante da nossa es-
timada e querida associação. A medalha da 
Ordem do Mérito das Comunicações foi con-
cedida pelo Ministério das Comunicações 
aos radiodifusores que contribuíram para o 
desenvolvimento do setor no Brasil.
A distinção no grau de comendador deixou-
-me imensamente feliz, mas o reconhecimen-
to maior é, sem dúvida, destinado à Agert, 
que desde 1962 atua em nome da socieda-
de gaúcha, promovendo o bem comum e 
distribuindo, por meio de suas emissoras asso-
ciadas, informação com qualidade, transpa-
rência e responsabilidade.

Palavra do
Presidente
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O Relatório

social

temáticas:

– Reúne ações realizadas 
pelas emissoras valorizadas 

para a comunidade.

A Agert busca, institucionalmente, reforçar o 
compromisso com a natureza social dos veículos 
rádio e televisão e seu importante papel como 
interlocutora da audiência.

O compromisso das emissoras associadas não 
se restringe à transmissão diária de informação, 
mas, sobretudo, em divulgar e disseminar valores 
e prestar serviços comunitários na sua área de 
abrangência.

A metodologia empregada no Relatório Social 
segue os indicadores do Instituto Ethos, organiza-
ção sem fins lucrativos que é referência nacional 
em responsabilidade social empresarial, trazendo 
as seguintes temáticas: Comunidade, Clientes, 
Governos e Sociedade, Meio Ambiente, Valores 
e Transparência e Público Interno.

264
Emissoras 

Participantes

R$139.655.608,60

Doados em mídia

– Mobilizações nas quais o foco 
principal seja o cliente (ouvintes 
e telespectadores) e ações rea-
lizadas pelos associados em prol 

da comunidade.– Ações, iniciativas, campanhas 
e mobilizações realizadas pelas 
emissoras em favor da preserva-

ção ambiental.

– Ações que apresentem os 
valores e princípios éticos da 

emissora, orientando sua condu-
ta e fundamentando sua missão 
social. Transparência na hora de 

transmitir informações, como 
estas são divulgadas e para 

quem.

– Iniciativas que demonstram a 
transparência das relações com 

setores do poder público em par-
cerias firmadas entre emissoras e 
governo, ações de valorização 
da ética, além de esforços no 

sentido de melhoria de políticas 
públicas e de desenvolvimento.

– Iniciativas que reflitam o 
investimento da emissora na 

formação de seus colaborado-
res, tanto no nível social quanto 

profissional, e na melhoria 
constante das relações e 
do ambiente de trabalho.

COMUNIDADE

MEIO AMBIENTE

PÚBLICO INTERNO

GOVERNO E SOCIEDADE

CLIENTES

VALORES E 
TRANSPARÊNCIA
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Entregar o Relatório Social da AGERT / 2017, que espelha o trabalho de responsabilidade social das nossas 
emissoras de rádio e televisão associadas, significa reafirmar os valores e compromissos da radiodifusão 
gaúcha com a construção de uma sociedade justa, transparente e principalmente solidária e pacífica.
 
Para que o processo virtuoso do capitalismo continue é preciso que todos se beneficiem afirma o econo-
mista francês Thomás Piketty, no seu livro O capital no século XXI.  O célebre pesquisador da sociedade 
atual identifica na sua pesquisa sobre a evolução da riqueza, que cresce a desigualdade nas sociedades 
capitalistas.

 “Para os países emergentes como o Brasil, o crescimento é a chave do desenvolvimento e da melhora da 
qualidade de vida. Ele é fundamental, mas não suficiente. É preciso refletir sobre a desigualdade”.

Para o economista que pesquisou a evolução da riqueza nos países capitalistas, se a riqueza das classes 
mais altas cresce três ou quatro vezes mais que as outras, como comprovam os números de sua pesquisa,  
há um desequilíbrio que exige a intervenção  das instituições democráticas e fiscais para retomar o equi-
líbrio desse crescimento.

Mas a taxação não é a única saída alerta o pesquisador. A educação é e continuará sendo a maior força 
na redução da desigualdade. Com a educação se abrem caminhos sustentáveis para conciliar cresci-
mento e redistribuição de renda.
E é neste processo educativo e de  transparência, também virtuoso, que os meios de comunicação de 
massa - Radio e Televisão - exercem o seu papel de mediação  social indispensável.

A informação relevante, produto de um jornalismo ético, se torna essencial na formação de uma socieda-
de democrática,  que tenha como alvo a construção de um cidadão bem informado com capacidade 
de se inserir na sua comunidade de forma pró ativa.

O Relatório Social da AGERT é um trabalho de fôlego, que iniciou de forma pioneira no país em 2004, com 
103 emissoras participantes estimulando ações de responsabilidade social junto aos suas  audiências. 
Chegamos nesta edição 2017 com  264 emissoras engajadas nesse processo de recuperação de valores 
multiplicando e repercutindo os exemplos das boas práticas.

A todos os que participaram e acreditaram que é possível corrigir o rumo contribuindo na construção de 
uma sociedade mais justa o nosso agradecimento.

“Para que o processo virtuoso do capitalismo 
continue é preciso que todos se beneficiem”.

Thomás Piketty 
Economista francês que pesquisou

a sociedade do século XXI.

É POSSÍVEL
CORRIGIR O RUMO!

editorial

Myrna Proença
Coordenadora do Relatório Social



AÇÕES 
INSTITUCIONAIS

AGERT

– As parcerias com Agert e Sindirádio são fun-
damentais para atingirmos as audiências dos 
veículos – afirmou.
Primeira mulher a conduzir as eleições no Rio 
Grande do Sul e segunda a assumir o cargo 
mais importante da Justiça Eleitoral no Estado, 
Liselena Ribeiro comandou o quarto maior co-
légio eleitoral do Brasil, com 28 mil candidatos e 
oito milhões de eleitores. A presidente do TRE-RS 
lembrou a principal motivação para a parceria 
no evento pré-eleitoral.
– O objetivo é passar ao eleitor a informação 
correta – frisou a magistrada, que deixou o car-
go no final de maio de 2017.
Na gestão de Liselena Ribeiro, o TRE concluiu 
o processo de recadastramento biométrico. 
Além de atualizar seus dados cadastrais, o elei-
tor teve a assinatura, foto e impressões digitais 
coletadas eletronicamente.
A vice-presidente jurídica da Agert, Débora 
Dalcin, falou sobre as regras para as inserções 
políticas obrigatórias, entrevistas com pré-can-
didatos e igualdade de espaços concedidos 
a candidaturas. Segundo o dispositivo, nos de-
bates de televisão as emissoras devem utilizar, 
entre outros recursos, subtitulação por meio de 
legenda oculta (closed caption), janela com 
intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
e audiodescrição.
Débora Dalcin ressaltou as dificuld es técnicas 

para cumprir a legislação e os custos da opera-
ção que estariam levando os diretores e execu-
tivos das redes de TV a buscarem alternativas 
para os debates, pois não estava claro se as 
emissoras sofreriam algum tipo de penalidade 
caso não cumprissem todos os requisitos da le-
gislação referentes à acessibilidade. 
O presidente da Agert, Roberto Melão, elogiou 
a grande presença de radiodifusores.
– Demonstra a preocupação do setor em estar 
atualizado e poder cumprir a legislação eleito-
ral com precisão – afirmou.
Segundo Melão, desde que se iniciou a parce-
ria com o TRE-RS nenhuma emissora gaúcha foi 
multada pela Justiça Eleitoral.
Para o presidente da Sindirádio, Ary dos Santos, 
“essas ações são fundamentais para o perfeito 
andamento do pleito eleitoral, sob as novas re-
gras da legislação”.
Vice-presidente de Capacitação da Agert, 
Myrna Proença, preocupada com o rigor da le-
gislação, comentou a oportunidade e a exce-
lência das orientações divulgadas no seminário 
para a qualificação do setor.
– Independentemente do tamanho do muni-
cípio, as leis são as mesmas. O que unifica as 
emissoras é o desejo de prestar informações 
corretas e sem chance de erros – e, por conse-
quência, multas – frisou.

Novas regras 
ditam a cobertura
 
Ciclo de debates e palestras que integra o ca-
lendário de atividades da Agert a cada dois 
anos, os Seminários Eleitorais atraíram grande 
público nos meses de julho e agosto de 2016, 
ano de eleições municipais. 
Os seminários realizados em parceria com o Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE-RS) e o SindiRádio 
aconteceram em Porto Alegre, Caxias do Sul, 
Passo Fundo, Faxinal do Soturno e Santana do 
Livramento.
Além de contribuir para o fortalecimento do sis-
tema democrático, os seminários têm o objetivo 
de orientar e esclarecer as dúvidas dos profissio-

nais de rádio e televisão sobre a legislação elei-
toral, especialmente para que emissoras e ra-
diodifusores procedam de forma correta e não 
sofram punições. Os debates também foram 
acompanhados, além de diretores das emisso-
ras de rádio e TV, por autoridades locais, can-
didatos, dirigentes partidários e cabos eleitorais 
das regiões visitadas.
O papel da Justiça Eleitoral, a segurança das 
urnas eletrônicas, o jornalismo e a fiscalização 
dos agentes públicos e a minirreforma eleito-
ral foram alguns dos temas abordados. Para o 
presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, esta 
iniciativa contribuiu novamente para uma co-
bertura eleitoral isenta e de qualidade das emis-
soras de rádio e televisão do Rio Grande do Sul.
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SEMINÁRIOS ELEITORAIS

Na capital gaúcha, o Seminário Eleições 2016 
ocorreu no plenário do TRE-RS, com as presen-
ças do presidente da AGERT, Roberto Cervo 
Melão, da então presidente do TRE-RS - Desem-
bargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro, do 
vice-Presidente e Corregedor Regional Eleito-
ral, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 
do presidente do SindiRádio, Ary Cauduro dos 
Santos, dos Juízes integrantes do Pleno do TRE 
Jamil Bannura e Silvio Santos de Moraes, do Pro-
curador Regional Eleitoral, Marcelo Beckhau-
sen, do Diretor-Geral do TRE, Antônio Augusto  

Portinho da Cunha, do Secretário de Tecnolo-
gia da Informação, Daniel Wobeto, do Secre-
tário Judiciário, Rogério da Silva de Vargas e 
do Coordenador da Escola Judiciária Eleitoral, 
Rafael Morgental Soares. 
Representantes da Agert, da Escola Judiciária 
Eleitoral do TRE-RS e do SindiRádio deram orien-
tações e prestaram todos os esclarecimentos 
sobre o processo eleitoral.
Ainda sob sua gestão, a presidente do TRE-RS, 
desembargadora Liselena Ribeiro, destacou a 
importância do evento, principalmente pelas 
mudanças na legislação eleitoral que entraram 
em vigor no ano passado.

PORTO ALEGRE



FAXINAL DO SOTURNO

A proposta era orientar os profissionais de 
rádio e televisão, mas o Seminário Eleições 
2016 atraiu interessados de vários setores 
da sociedade na edição do evento rea-
lizada em Faxinal do Soturno. Mais de 100 
diretores de emissoras acompanharam 
os debates realizados na sede do Esporte 
Clube Cruzeiro, com a presença de lide-
ranças partidárias e regionais, presidentes 
de partidos, prefeitos e candidatos, que 
lotaram o salão de eventos.

PASSO FUNDO

O seminário foi realizado no auditório da 
Faculdade de Direito da Universidade Fe-
deral de Passo Fundo (UPF). Para uma pla-
teia atenta, os painelistas falaram sobre as 
mudanças na legislação eleitoral e escla-
receram dúvidas sobre os procedimentos 
legais envolvidos na divulgação do pleito 
realizado no mês de outubro de 2016.
O reitor José Carlos de Souza manifestou a 
satisfação de receber um seminário desse 
porte.
– Destaco a importância de termos o TRE-
-RS conosco, trazendo orientações aos 
veículos de comunicação no período em 
que a sociedade brasileira está atenta ao 
início de mais um pleito eleitoral. A UPF, 
pelo seu caráter comunitário, é parceira 
de iniciativas que vêm ao encontro dos in-
teresses coletivos – afirmou.
O reitor José Carlos e o diretor da Faculda-
de de Direito, Rogério da Silva, receberam 
o Troféu Microfone da Agert, que home-
nageia personalidades e contribui para a 
valorização da radiodifusão.

CAXIAS DO SUL

Reunidos no Salão de Atos da Universi-
dade de Caxias do Sul (UCS), painelistas 
apresentaram as principais mudanças no 
processo eleitoral de 2016 e falaram sobre 
temas pertinentes à cobertura do pleito.
Além dos profissionais de rádio e televisão, 
candidatos e representantes de partidos, 
acadêmicos dos cursos de Comunicação 
e Direito foram convidados.
 Dentre as principais mudanças para a elei-
ção de 2016, as que trataram do calendá-
rio eleitoral exigiram redobrada atenção 
dos radiodifusores. A campanha eleitoral 
no rádio e na televisão teve menos tempo 
de duração do programa eleitoral, com 
redução de 45 para 35 dias, e mais inser-
ções. Foram veiculados em tempos de 30 
e 60 segundos para prefeito e vereador, 
de segunda a domingo, em um total de 
70 minutos diários, distribuídos ao longo da 
programação entre 5h e 00h. A minirrefor-
ma eleitoral também proibiu doações de 
empresas para candidatos, entre outros 
pontos.

SANTANA DO LIVRAMENTO

Na fronteira do Estado, o seminário eleito-
ral aconteceu no auditório do Foro Cen-
tral de Santana do Livramento. Represen-
tantes da Agert, do TRE-RS e do SindiRádio 
esclareceram os pontos mais importantes 
da legislação, do calendário e da propa-
ganda eleitoral no rádio e na televisão, 
com destaque para as particularidades 
de um pleito eleitoral em uma região de 
fronteira, que conta com muitos eleitores 
que residem no exterior.

SEMINÁRIOS ELEITORAIS
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Chapada: Estratégias 
de venda em debate

Fóruns que debatem o desenvolvimento da 
radiodifusão, os seminários regionais promo-
vidos pela Agert são ideais para apresenta-
ção e discussão de novas temáticas de inte-
resse da categoria.
Em junho do ano passado, a Agert realizou o 
Seminário Regional em Chapada, município 
do Planalto Médio do Estado.
Duas palestras se destacaram no encontro: 
“Pra que perder dinheiro”, do Vice-presi-
dente da Agert e diretor do Grupo RSCOM, 
Carlos Piccoli, e “Como alcançar vendas na 
crise”, proferida por um representante da in-
dústria de móveis planejados Boa Vista, de 
Nova Boa Vista.

Carlos Piccoli salientou em seu discurso que 
é fundamental o conhecimento do merca-
do para não perder uma boa oportunidade 
de negociação. Quem conhece os preços e 
agrega valor ao produto ofertado tem mais 
chances de obter resultados positivos na 
hora de vendê-lo.
– O melhor é não baixar o valor e trabalhar 
com bonificações enquanto existe a crise, 
porque o cliente vai receber um comercial 
a mais, um carinho. Não diminua o valor por-
que isso vai fazer falta no caixa da rádio – en-
sinou o experiente radiodifusor, que manteve 
atento e participativo o público presente.

ENCANTADO:

O Seminário Comercialização e Migração 
para o FM, promovido pela Agert em Encan-
tado, no Vale do Taquari, discutiu temas fun-
damentais para a sobrevivência e expansão 
das emissoras num mercado altamente com-
petitivo.
Além de usar cases de sucesso para falar 
sobre vendas, os palestrantes ressaltaram a 
importância da criatividade para superar a 
crise e conquistar a  liderança no mercado.   
O evento contou com a participação de 
radiodifusores de diversas regiões do Estado 
que foram conhecer e analisar processos de 
experiências exitosas de duas empresas: a 
Cooperativa Dália Alimentos e a Concessio-
nária Volkswagen Pampa de Passo Fundo.   
De acordo com o presidente da Agert, Ro-
berto Cervo Melão, as empresas de comuni-
cação devem apresentar novos modelos de 

vendas para que os clientes e o faturamento 
das emissoras cresçam juntos. A busca por 
novos mercados é uma questão de sobrevi-
vência e crescimento para aqueles que pro-
curam nichos de mercado alternativos.
Representando o Ministério das Comunica-
ções, William Zambelli esclareceu pontos do 
processo de migração do AM para o FM e 
seus marcos legais. Como gestor do projeto 
de implantação da TV Digital no Brasil, William 
Zambelli esclareceu dúvidas sobre o período 
de transição, potência das emissoras e pra-
zos de pagamento dos boletos. Adroaldo 
Portal, chefe de gabinete do Ministério das 
Comunicações na gestão de André Figueire-
do, fez um balanço da atuação do titular da 
pasta entre outubro de 2015 e maio de 2016.

Criatividade e 
liderança no mercado

SEMINÁRIOS 
regionais
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MÉRITO RECONHECIDO

RELATÓRIO SOCIAL 
2015

A 12ª edição do Relatório Social apresenta-
da no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em 
Porto Alegre, registrou novo recorde de mídia 
doada e de emissoras participantes. O valor 
quase dobrou em relação ao ano de 2014. 
Foram R$ 124.997.503,85 ante R$ 74,8 milhões 
do ano anterior, investidos por 261 emissoras 
participantes – 28 a mais.
A solenidade foi prestigiada por autoridades 
dos poderes Executivo, Legislativo e Judici-
ário, lideranças empresariais, dirigentes da 
Agert e de emissoras de rádio. O governador 
José Ivo Sartori lembrou a importância do tra-
balho social realizado pela entidade.
– É um exemplo de que com solidariedade e 

participação tudo se torna mais fácil e possí-
vel em sociedade.
Satisfeita com o resultado obtido nesta edi-
ção, a vice-presidente de Capacitação e 
coordenadora do Relatório Social, Myrna 
Proença, afirmou que uma entidade asso-
ciativa consolida e justifica o seu papel social 
na medida em que assume compromissos 
com a comunidade onde está inserida, com 
transparência, valores e visão de futuro.
– Uma entidade como a Agert tem pautado 
sua atuação na valorização constante do 
setor que cumpre missão indispensável na 
sociedade brasileira.

O Ministério das Comunicações destacou 
o trabalho de 37 radiodifusores que con-
tribuíram para o desenvolvimento do setor 
no Brasil. Entre os profissionais que tiveram o 
mérito reconhecido estava o presidente da 
Agert, Roberto Cervo Melão. Ele recebeu a 
Ordem do Mérito das Comunicações em 
um dos últimos atos da gestão do ex-minis-
tro André Figueiredo.

LAÇOS E PARCERIAS 
REFORÇADOS

12 13

Roberto Cervo recebeu a medalha no grau de comendador e destacou a importância da 
distinção que também foi entregue para os ex-presidentes da Abert, Daniel Slaviero (Grau de 
Comendador) e do STF, Ricardo Lewandowski (Grau de Grã-Cruz), entre outros.
– Nosso trabalho é reconhecido em todo o país pela seriedade e dedicação com que fazemos 
uma programação voltada para o interesse da população.

Em 2016, a atividade institucional da Agert foi dinâmica e intensa com a presença de inúmeras 
lideranças e autoridades. Desses encontros nasceram novos projetos, parcerias e o compro-
misso de cooperação do setor na busca de alternativas de desenvolvimento sustentável da 
sociedade.
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Luiz Felipe 
Silveira Difini, foi recebido pela diretoria da entidade. Durante o encontro, representantes das 
duas instituições reforçaram a importância da parceria efetivada em várias ações em benefício 
das populações, especialmente as comunidades carentes.
Diretores da Agert também recepcionaram a presidente da Federasul, Simone Leite. Ela res-
saltou que o apoio dos veículos de comunicação é fundamental para a difusão das ideias de 
desenvolvimento econômico e social.
Já o diretor-superintendente do Sebrae/RS, Derly Cunha Fialho, compareceu à Agert para apre-
sentar o trabalho desenvolvido no Estado e divulgar as mudanças na legislação federal em 
benefício dos micros e pequenos empreendedores. Em entrevista à Rádio Agert, Derly declarou:
– Foi dos encontros mais agradáveis que tive nos últimos tempos com um grupo de pessoas tão 
interessantes e tão importantes para nos ajudar na disseminação do empreendedorismo e o 
desenvolvimento dos pequenos negócios.
Economista com sólida experiência em governança, gestão de organizações associativas, go-
vernamentais e de desenvolvimento, o diretor-superintendente do Sebrae-RS especificou as me-
lhorias no programa de refinanciamento de dívidas dos empresários, conhecido como o Refis.
– Ampliou o limite de pagamento e passou a incluir outros setores no grupo de empresas que 
podem se beneficiar do Simples, como os de cachaçaria, pequenas vinícolas e microcerveja-
rias – concluiu Derly.

O RÁDIO NUNCA 
SE CALA

Em homenagem ao Dia do Rádio, comemo-
rado em 25 de setembro, a Agert enviou um 
spot (fonograma utilizado como peça publi-
citária) alusivo à data para todas as emisso-
ras associadas. Segundo a mensagem, 90% 
dos brasileiros ouvem esse meio de comuni-

cação que se adaptou às novas tecnologias 
e chega à população gratuitamente. Como 
diz o texto, “o rádio informa, diverte, presta 
serviço, faz amigos e está em todas as plata-
formas disponíveis 24 horas por dia”.
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FALA, 
DEPUTADO!

Em uma iniciativa para dar transpa-
rência ao trabalho do Legislativo, a 
Agert iniciou uma série de entrevis-
tas com os 55 deputados estaduais.  
Além de oportunizar espaços para o 
parlamentar falar sobre as atividades 
do mandato e suas principais áreas 
de atuação, os encontros transmiti-
dos pela Rádio Agert constituem-se 
num amplo e poderoso canal de co-
municação para o político responder 
às demandas dos eleitores de sua re-
gião.

ABERT PRESTIGIA AGERT

Em setembro de 2016, a diretoria da Agert 
contou com a presença do presidente da 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 
e TV (ABERT), Paulo Tonet Camargo, em sua 
reunião mensal. Durante o encontro, Tonet 
destacou o trabalho desenvolvido pelas as-
sociações regionais, ouviu sugestões e as 
principais preocupações dos radiodifusores 
gaúchos para superar as dificuldades que o 
segmento enfrenta.

PRIMEIROS CONTRATOS

Em novembro passado, no Dia do Radialista, 
radiodifusores de todo o país, empresários, 
presidentes de associações estaduais de ra-
diodifusão e parlamentares participaram da 
cerimônia de assinatura dos termos aditivos de 
adaptação das outorgas do rádio AM para o 
FM. A solenidade contou com a presença do 
presidente da República Michel Temer.

O GOVERNO E 
A COMUNIDADE

Resultado de uma parceria institucional da 
Agert com a Secretaria de Comunicação do 
Estado, o programa Governo e Comunidade 
trata dos principais projetos do Poder Executivo.
Uma vez por semana, o programa produzido 
pela Rádio Web Piratini é transmitido voluntaria-
mente pelas emissoras associadas à Agert. Tem 

cinco minutos de duração para a divulgação 
de temas importantes que foram destaque du-
rante a semana. Se o governo tem o dever de 
informar, a população tem o direito de saber. 
- Este é o sentido do programa que nasceu 
para prestar mais um serviço à sociedade gaú-
cha, esclarece o presidente da Agert.14

15

CONGRESSO 
EM CANELA
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Radiodifusores, engenheiros e empresários do setor irão discutir os principais assuntos da radio-
difusão brasileira, como a migração do rádio AM para o FM e o final do sinal analógico, entre 
outros temas. O Congresso será presidido pelo vice-presidente de Finanças da Agert, Wander-
ley Ruivo dos Santos.
“Estamos trabalhando para realizar um dos maiores congressos de todos os tempos, buscando 
envolver uma participação mais intensa dos radiodifusores, através da discussão dos temas 
de interesse do nosso setor. Um dos painéis confirmados, por exemplo, será comandado pela 
Abert com representantes e engenheiros do Ministério das Comunicações. Será um momento 
para esclarecimentos de dúvidas e de debates importantes sobre os assuntos da nossa área 
de atuação”, antecipa o presidente do Congresso, Wanderley Ruivo.

Maior evento da instituição, o 24º Congresso 
Gaúcho de Rádio e Televisão já tem datas 
e temas definidos. Este ano, o encontro será 
realizado entre os dias 24 e 26 de outubro no 
Hotel Continental, em Canela, na Serra.

O presidente da Abert aproveitou a oportunidade para falar sobre o processo de migração 
do AM para o FM, a flexibilização da Voz do Brasil e a criação de um grupo de trabalho para 
discutir a proporcionalidade do direito autoral com o Ecad. Diretores da Agert sugeriram al-
terações na legislação eleitoral e defenderam que as multas aplicadas pelo governo federal 
sejam proporcionais ao tamanho das emissoras.
Além de exaltar a importância da visita, Roberto Cervo Melão afirmou que a participação pro-
piciou ao presidente a chance de expor as suas ideias e de ouvir as reivindicações do setor. 
O encontro serviu para fortalecer a radiodifusão a superar as dificuldades neste momento de 
crise econômica.

Ato histórico para o rádio brasileiro, a solenidade serviu para apontar o futuro desse meio de co-
municação. Com a transição, o rádio terá melhor qualidade de áudio, diversidade de conteúdo 
e maior alcance por meio de dispositivos móveis.  Dezesseis emissoras de rádio do Rio Grande do 
Sul assinaram o contrato de migração neste ato.

Migração e sinal 
analógico em debate
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Matéria especial

A crise 
do emprego

O papel social das emissoras como 
instrumento de mediação entre o público 

e o mercado de trabalho.

A A crise econômica que 
assusta o Brasil, como efeito da 
pior recessão dos últimos tem-
pos, ainda está longe do fim. 
Os números são devastadores: 
14,2 milhões de desemprega-
dos – cerca de 600 mil somente 
no Rio Grande do Sul, segundo 
o IBGE. Apesar de ensaiar uma 
reação no começo de 2017, 
o cenário ainda não mostra 
sinais concretos de recupera-
ção.
Diante deste quadro, surge a 
pergunta: de que forma o se-
tor da radiodifusão pode con-
tribuir com os trabalhadores 
para a inserção no mercado 
de trabalho?
A situação de crescimen-
to econômico quase nulo, 
desemprego e aumento da 
pobreza exige maior partici-
pação dos meios de comuni-
cação para estimular as pes-
soas a buscarem qualificação 
e um novo emprego.
Para a população que procu-
ra uma inserção no mercado 
de trabalho, o rádio e a tele-
visão são fundamentais nessa 
jornada. Por serem veículos de 
utilidade pública, as emissoras 
podem atuar como instrumen-
tos de mediação entre o públi-
co – ouvinte/telespectador – e 
o mercado de trabalho, em 
várias frentes:
– Ampliando os espaços para 
divulgação de vagas no co-
mércio, indústria e serviços.
– Promovendo debates com 
especialistas de vários setores 
da economia.
– Registrando as conquistas do 
empregado e os investimentos 
do empregador, estimulando 
novas práticas de sucesso e 

eficiência no mercado.
Segundo relatório da Organiza-
ção Internacional do Trabalho, 
de cada três novos desempre-
gados no mundo em 2017, um 
será brasileiro. Preocupados 
com a previsão catastrófica, o 
governo e a iniciativa privada 
começam a tomar providên-
cias.  
Empresas de comunicação 
também fazem a sua par-
te. Na grade de programação 
das emissoras, temas como 
Trabalho (atividade profissional 
regular, remunerada ou assala-
riada) e Emprego (ocupação 
em serviço público ou privado; 
cargo, função, colocação) 
pautam diariamente os pro-
gramas jornalísticos por causa 
dos rumos da economia.
Além de acrescentar entrevis-
tas, pauteiros e produtores au-
mentaram o número de maté-
rias e de boletins com entradas 
ao vivo da reportagem, geral-
mente de pontos com pessoas 
em filas de emprego. É a forma 
encontrada pelas empresas 
para prestar a melhor e mais 
completa informação sobre o 
drama que afeta as famílias 
brasileiras, tanto ou mais que 
a falta de saúde, a educação 
precária e a violência crescen-
te com foco na busca de no-
vas alternativas.
Enquanto as reformas não 
acontecem, a mídia reforça a 
cobertura para ajudar a mu-
dar o cenário de números ne-
gativos.
Diretor da Rádio Nativa FM, de 
Santa Maria, Cláudio Zappe 
afirma que os programas jor-
nalísticos enfocam temas de 
interesse do trabalhador.
– Nossas emissoras fazem vá-

rias ações. Não só divulgamos 
vagas diariamente no progra-
ma Controle Geral, entre 8h e 
10h30min, na Imembuí, como 
noticiamos nos programetes 
da Nativa FM (Notícia Galope 
de hora em hora). Também di-
vulgamos cursos de capacita-
ção para o trabalhador.
Segundo Cláudio Zappe, no 
programa Controle Geral, a 
emissora procura estimular as 
pessoas a abrirem seus pró-
prios negócios.
– Fazemos um trabalho de mo-
tivação com frases diárias no 
sentido de que o cidadão, em 
vez de se desesperar, acredi-
te no futuro. Temos divulgado 
com ênfase tudo aquilo que 
possa motivar o cidadão. Em 
setembro, será inaugurado o 
Shopping Praça Nova, em San-
ta Maria, com a abertura de 
200 empregos diretos, fora os 
indiretos – exemplificou Zappe.
Emissora especializada na di-
vulgação da música nativista 
e de seus artistas, a Nativa FM 
tem 28 anos de existência e é 
ouvida em mais de 50 municí-
pios da região Central do Esta-
do e na internet. 
Gerente da Rádio São Fran-
cisco AM de Caxias do Sul, da 
RedeSul, Evandro Santana afir-
ma que temas relacionados 
à oferta de vagas em deter-
minada localidade ou à rea-
lização de concursos geram 
grande interatividade com os 
ouvintes, que se manifestam 
por meio das redes sociais pe-
dindo outras informações e es-
clarecimentos.
– Divulgamos duas vezes por 
dia, entre 5h e 7h e entre 18h e 
19h. E sempre há cursos na re-
gião – revela Evandro Santana.
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Parceria com FGTAS 
pode ser ampliada

Se o meio é fundamental para divulgar a mensagem, 
quem gera a informação precisa manter as emissoras 
abastecidas e atualizadas. Felizmente, no Rio Grande 
do Sul isto ocorre a contento. A parceria com agências, 
órgãos e instituições governamentais e da iniciativa pri-
vada, que promovem o emprego e realizam cursos de 
qualificação, é bastante proveitosa.
Uma das mais ativas neste aspecto é a Fundação Gaú-
cha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), órgão estadual 
que administra as agências do Sistema Nacional de Em-
prego (Sine). De acordo com o diretor técnico da FG-
TAS, Darci Cunha, essa parceria pode ser intensificada.
– Geralmente, sugerimos a realização de entrevistas 
para que um porta-voz da FGTAS possa informar à po-
pulação, de forma clara e direta, sobre as possibilida-
des de capacitação gratuita e os benefícios que essa 
iniciativa gera na carreira profissional.
Darci Cunha acredita que a divulgação de informa-
ções e serviços de interesse público é fundamental para 
a sociedade, especialmente em um momento de crise 
como este. 
– Os veículos de comunicação alcançam, rapidamen-
te, um grande número de telespectadores e ouvintes. 
Conseguem atingir, inclusive, aqueles que não têm 
acesso à internet ou precisam enfrentar grandes distân-
cias para buscar informação.
Em Porto Alegre, a FGTAS oferece qualificação gratui-
ta no Vida Centro Humanístico, espaço de cidadania 
com ações de saúde, trabalho, lazer, educação, espor-
te e cultura na Zona Norte (Av. Baltazar de Oliveira Gar-
cia, 2132). A Fundação também oferece cursos e ofici-
nas de artesanato na Casa do Artesão de Porto Alegre 
(Av. Júlio de Castilhos, 144). Estas e outras informações 
são encaminhadas para as redações das emissoras.
– Também estamos trabalhando parcerias com institui-
ções de ensino e organizações com capacitação gra-
tuita. Como exemplo, temos uma parceria com a Unila-
salle de Canoas que oferece atendimento psicossocial 
e oficinas de preparação para o mercado de trabalho 
na Agência FGTAS/Sine do município na Rua Ipiranga, 
140 – acrescenta, o diretor do FGTAS.
Por intermédio de sua Assessoria de Comunicação So-
cial, a FGTAS está permanentemente à disposição para 
o agendamento de entrevistas, auxílio na elaboração 
de pautas e fornecimento de dados sobre este tema de 
grande interesse para a população.

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO

Nomeado para comandar o Ministério do Traba-
lho do governo Temer, o deputado federal Ronal-
do Nogueira (PTB-RS) liderou o processo de moder-
nização da legislação trabalhista.
Aos 50 anos, Nogueira está no segundo mandato 
no Congresso Nacional. É formado em Adminis-
tração de Empresas e especializado em Gestão 
Pública pela UFRGS. Natural de Carazinho (RS), o 

parlamentar está diante de sua principal missão 
na vida pública.
Nesta entrevista, ele afirma que a modernização 
da legislação não altera a jornada de trabalho 
nem retira direitos dos trabalhadores. Com as mu-
danças, o ministro do Trabalho acredita que o 
empresário se sentirá mais seguro para investir e 
contratar.

entrevista com
ministro do trabalho,

“A proposta aprimora direitos e dá segurança jurídica 

a trabalhadores e empresas”

Tendo em vista que o senhor é a favor da moder-
nização das leis trabalhistas, não seria interessan-
te regular todas as atividades com a mesma car-
ga horária, deixando a discussão das exceções 
para as negociações coletivas?
 
RONALDO NOGUEIRA – Antes de mais nada, é 
preciso explicar que a modernização da legisla-
ção trabalhista não altera a jornada de trabalho. 
Ela continua sendo de 8 horas diárias e 44 horas 
semanais. O projeto elaborado pelo ministério 
não mexe nessa questão. O que o projeto pre-
vê é a possibilidade do trabalhador, por meio 
de seus sindicatos e de acordo coletivo, definir 

a melhor forma de cumprir a jornada. Os traba-
lhadores poderiam trabalhar até 12 horas em de-
terminados dias da semana, desde que não ul-
trapassem as 44 horas semanais. Seria muito mais 
simples estabelecer uma jornada igual a todas as 
categorias, mas o mercado de trabalho é muito 
dinâmico e tem especificidades que impedem a 
adoção de uma carga horária igual para todas 
as atividades. Há categorias que trabalham 12 
horas e folgam 36 horas e outras em que há uma 
demanda maior de produção em determinados 
períodos e horários, por exemplo.

Radiojornalismo, serviços e entreteni-
mento são os três pilares da programa-
ção da emissora. Temas relacionados 
a emprego são divulgados nos progra-
mas jornalísticos, que também promo-
vem debates com a participação de 
jornalistas, radialistas e especialistas na 
área.
– Estão na pauta diária da emissora em 
vários programas – frisou.
No ar desde 1957, a Rádio Sobradinho 
AM mantém em sua programação 
diária espaços para divulgação de 
notícias relacionadas ao mercado de 
trabalho. Mas, ao contrário de muitas 
emissoras que utilizam no máximo dois 
horários para este fim, a Rádio Sobradi-
nho destina três durante os noticiários, 
em horários de boa audiência: 10h, 
12h20min e 16h.  
Além de divulgar as vagas e os cursos 
de capacitação existentes, a emissora 
da região Centro/Serra estimula a in-
teração com ouvintes que enfrentam 
o drama do desemprego. Segundo o 
gerente João Vianei, a participação 
poderia ser melhor.
– O ouvinte tem que ser provocado a 
participar. É um tema importante por-
que é o empregado que movimenta 
o comércio, as lojas – destaca João 
Vianei.
O trabalho é o dínamo propulsor da so-
ciedade atual.
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O Ministério Público do Trabalho 
é contra a reforma trabalhista. 
Sendo ele órgão fiscalizador 
da legislação, como o Ministé-
rio do Trabalho pretende agir? 
Como enxerga essa relação?
 
RONALDO NOGUEIRA – Não 
é apenas o Ministério Público 
do Trabalho que é responsável 
pela fiscalização das normas de 
trabalho. O Ministério do Traba-
lho tem um corpo de auditores-
-fiscais altamente qualificado, 
que é responsável pela fisca-
lização do cumprimento das 
normas de segurança e saúde 
no trabalho e de cumprimento 
das obrigações trabalhistas de-
vidas pelos empregadores. Mui-
tas das ações promovidas pelo 
Ministério do Trabalho são feitas 
em parceria com o Ministério 
Público do Trabalho, como as 
operações de combate ao tra-
balho análogo ao de escravo, 
por exemplo. O MPT tem como 
posição basilar a defesa dos di-
reitos dos trabalhadores, que é 
a mesma do Ministério do Tra-
balho. O projeto de moderni-
zação da legislação trabalhista 
não retira nenhum direito dos 
trabalhadores, pelo contrário. 
A proposta aprimora direitos e 
dá segurança jurídica a traba-
lhadores e empresas.
 
Em virtude dos avanços tecno-
lógicos na radiodifusão, o certi-
ficado de aptidão para buscar 
o registro profissional deveria 
ser dado pelo empregador que 
sabe o que precisa para obter 
maior produtividade de sua 
empresa?
 
RONALDO NOGUEIRA – A admi-
nistração pública deve se pau-

tar no princípio da legalidade 
estabelecido pela Constituição 
Federal, em seu art. 37. O que 
a legislação estabelece hoje é 
que o registro profissional deve 
ser emitido pelo Ministério do 
Trabalho, mediante a atuação 
de suas unidades descentrali-
zadas. Quanto ao certificado 
de aptidão profissional para o 
exercício da profissão de radia-
lista, este pode ser emitido na 
forma estabelecida no Decreto 
n° 84.134/1979. Entendo que a 
legislação deva acompanhar 
os avanços tecnológicos e as 
consequentes necessidades 
da sociedade, cabendo ao 
Poder Legislativo manter-se em 
consonância com essas neces-
sidades.
 
A reforma trabalhista traz em-
butida a promessa de criação 
de oportunidades, mas traba-
lhadores e empresários ques-
tionam a segurança jurídica 
destas mudanças. Há motivos 
para isto?
 
RONALDO NOGUEIRA – Não, 
de forma nenhuma. O que vi-
gora hoje é a insegurança jurí-
dica. Muitos acordos coletivos 
negociados durante meses por 
trabalhadores, por meio de 
seus sindicatos de classe e em-
presários acabam tendo suas 
cláusulas anuladas pela Justiça 
do Trabalho. Com a proposição 
de dar força de lei às conven-
ções coletivas, que está asse-
gurada inclusive pela Constitui-
ção, os acordos firmados entre 
trabalhadores e empregadores 
deixarão de ser contestados. 
Com isso, as partes sabem que 
o que for pactuado será válido. 
É preciso esclarecer, porém, 

que as convenções coletivas 
valem apenas para 13 pontos 
específicos. São vetadas a re-
dução de direitos sociais, como 
jornada superior à padrão, re-
colhimento de 13º ou Fundo de 
Garantia, por exemplo.
 
A jornada de trabalho padrão 
do brasileiro continuará a ser 
de oito horas diárias, 44 horas 
semanais e 220 horas mensais?
 
RONALDO NOGUEIRA – Sim, isso 
não muda. Não está, nunca es-
teve e nunca estará em pauta 
o aumento da jornada de tra-
balho. A jornada padrão segue 
sendo de oito horas diárias e 44 
horas semanais.
  

Segundo a nova proposta, a 
distribuição destas horas pode-
rá ser definida por acordo em 
convenção coletiva de cada 
categoria. E se houver conflito 
de interesses?
 
RONALDO NOGUEIRA – Nesse 
caso fica valendo a regra ge-
ral, de uma jornada padrão de 
8 horas diárias. O empregador 
não pode impor sua vontade 
aos trabalhadores. Se não for 
pactuado com a medição do 
sindicato da categoria, não há 
acordo. É preciso lembrar tam-
bém que o movimento sindical 
brasileiro é maduro e tem legi-
timidade para representar suas 
categorias. Depois de quase 30 
anos de liberdade sindical e de 
o país eleger e reeleger um pre-
sidente que teve sua trajetória 
política iniciada em um sindica-
to, não dá para se falar em fra-
gilidade do movimento sindical 

Meios de comunicação como 
o rádio e a televisão convivem 
com uma legislação trabalhis-
ta  restritiva, que eleva custos e 
a insegurança jurídica e reduz 
a produtividade. Como mudar 
esta realidade sem modernizar 
as leis em vigor?
 
RONALDO NOGUEIRA – Sem a 
aprovação do projeto de mo-
dernização da legislação tra-
balhista, mudanças pontuais 
nas leis que regem as relações 
de trabalho precisariam ser 

aprovadas pelo Congresso.

Tendo em vista a lei ultrapas-
sada que rege a profissão do 
radiodifusor, como o senhor en-
xerga a liberação dos termos 
de aptidão desses profissionais 
emitidos pelos sindicatos patro-
nais e empresas?
 
RONALDO NOGUEIRA – O De-
creto n° 84.134/1979 estabele-
ce os requisitos a serem aten-
didos no ato da concessão do 
registro profissional da catego-
ria de radialista, e ao fazê-lo, 
estabelece que a Superinten-
dência Regional do Trabalho – 
SRTE (antiga DRT) – deve emitir 
o atestado de capacitação 
profissional. O certificado de-
verá ser fornecido por unidade 
integrante do Sistema Nacional 
de Formação de Mão de obra, 
ou por entidade da administra-
ção pública, direta ou indireta, 
autorizada para tanto. Em caso 
de impossibilidade do forne-
cimento do certificado pelas 
unidades do sistema “S”, a SRTE 
pode fornecer o registro, com 
base na apresentação de 
certificado de aptidão profis-
sional fornecido por uma das 
entidades abaixo, na seguinte 
ordem:
a) sindicato representativo da 
categoria profissional;
b) sindicato representativo de 
empresas de radiodifusão;
c) empresa de radiodifusão.
A temática está sendo ana-

lisada. No entanto, este é o 
parâmetro que a legislação 
estabelece, de modo que, em 
atendimento ao princípio da 
legalidade, que deve permear 
os atos administrativos, é o que 
tem sido aplicado hoje.
 
Os acordos coletivos e a flexibi-
lização da jornada de trabalho, 
em discussão no Congresso 
Nacional, poderão trazer bene-
fícios para o setor da Radiodi-
fusão?
 
RONALDO NOGUEIRA – Trarão 
benefícios para todos os seto-
res do mercado de trabalho. 
Com regras claras e com a cer-
teza de que acordos negocia-
dos entre trabalhadores e em-
pregadores em qualquer dos 
13 pontos elencados no projeto 
passarão a valer com força de 
lei, o empresário se sentirá mais 
seguro para investir e contra-
tar. Por ano, o Tribunal Superior 
do Trabalho recebe cerca de 
três milhões de novas ações 
judiciais. Com a aprovação 
do projeto, nós estimamos que 
esse número pode ser reduzido 
em 60%. Assim, ganham os tra-
balhadores de qualquer área 
que escolherem usufruir de 
seus direitos da melhor forma, 
ganham os empresários, que 
serão respaldados por mais 
segurança jurídica, e ganha o 
país, que reduz os conflitos tra-
balhistas.

“Não está, 

nunca esteve 

e nunca estará 

em pauta o 

aumento da 

jornada de 

trabalho. 

A jornada 

padrão segue 

sendo de oito 

horas diárias 

e 44 horas 

semanais”.
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“Com a proposição de dar força de lei às 

convenções coletivas, que está assegurada inclusive pela 

Constituição, os acordos firmados entre trabalhadores 

e empregadores deixarão de ser contestados”.



A OPINIÃO DOS RADIODIFUSORES

A contribuição do setor de radiodifusão para re-
duzir os efeitos da crise econômica que afeta a 
população não se restringe apenas à divulgação 
de notícias que indiquem a retomada do cresci-
mento com aumento da oferta de empregos.
Entidades que representam a categoria como 
a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert), o Sindicato das Empresas de 
Radiodifusão no Estado do Rio Grande do Sul (Sin-
dirádio) e a Agert, entre outras, foram além. De-
sejam mudanças na legislação trabalhista para 

possibilitar a criação de vagas nas emissoras, 
especialmente a partir da difusão de novos for-
matos trazidos pela internet e pelas tecnologias 
móveis.
As empresas, no entanto, têm esbarrado nas nor-
mas de uma legislação antiga e desatualizada. 
Para desatar este nó, esclarecer os pontos po-
lêmicos e apontar soluções para fomentar esse 
mercado ouvimos dois especialistas no assunto: 
os presidentes da Abert, Paulo Tonet Camargo, e 
do Sindirádio, Ary dos Santos

entrevista abert

“Convivemos com 
uma legislação

trabalhista 
restritiva”

Vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet Camargo, comandará a Abert 
até 2018. Eleito por unanimidade, Tonet defende a modernização das leis que regulam o setor da radio-
difusão. Outras bandeiras de sua gestão são a flexibilização permanente da transmissão do programa 
A Voz do Brasil, a finalização do processo de migração do rádio AM para o FM, a conclusão do desli-
gamento da TV analógica no país e a valorização da radiodifusão na Era Digital.
Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduado em Direito Público, Paulo Tonet Camargo 
começou a vida profissional como advogado em Porto Alegre, em 1982. Quatro anos depois, ingres-
sou no Ministério Público, onde atuou como promotor, procurador de Justiça e sub-procurador-geral 
de Justiça do Estado. Também foi diretor-geral do Grupo RBS, em Brasília, e vice-presidente jurídico e 
institucional da empresa, além de integrar órgãos como a Associação Nacional de Jornais, Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária e Associação Internacional de Radiodifusão.  
Nesta entrevista, o presidente da Abert analisa a reforma da legislação trabalhista proposta pelo go-
verno federal, fala dos entraves das leis que regulam o setor e elogia o trabalho realizado pela Agert 
para o desenvolvimento da radiodifusão.

A legislação trabalhista, de um 
modo geral, e a que regula a 
radiodifusão, de modo parti-
cular, estão defasadas em re-
lação à realidade. A reforma 
proposta pelo governo federal 
poderá afetar as relações de 
trabalho nas empresas de co-
municação ou isto só aconte-
cerá após a atualização das 
leis que regem o setor?
 
PAULO TONET CAMARGO – O 
nosso setor, como se sabe, é 
intensivo em mão de obra e os 
indicadores apontam que Rá-
dios, TVs, Jornais e Revistas ge-
ram 150 mil empregos diretos e 
de qualidade. Ao se somar as 
suas longas e complexas ca-
deias produtivas e o setor de 
publicidade e propaganda, 
este número supera 800 mil.
O contingente de empregados 
com elevada escolaridade é 
expressivo, comportando uma 
grande quantidade de funções 
com requisitos de formação 
profissional e especialização 
técnica. A remuneração média 
é bastante superior ao padrão 

normal dos demais setores.
Nesse contexto, infelizmente, 
ainda convivemos com uma 
legislação trabalhista  restritiva, 
que se tornou obsoleta, elevan-
do custos e a insegurança jurí-
dica e reduzindo a produtivida-
de, com reflexos negativos no 
mercado de trabalho de seus 
profissionais.
Por decorrência, toda e qual-
quer proposta de reforma tra-
balhista e modernização da 
legislação deve ser apoiada e 
incentivada pelo nosso setor.
De forma geral, a possibilida-
de de o negociado prevalecer 
sobre o legislado seria apenas 
um passo, mas um passo de 
extrema importância. A flexibili-
zação da jornada de trabalho, 
em discussão no Congresso Na-
cional, também pode ser consi-
derada uma medida que trará 
benefícios.
Da mesma forma, não há 
como não tratar da legislação 
obsoleta que regulamenta a 
profissão dos radialistas. A nor-
ma estipula um quadro de fun-
ções extenso, que inclui em sua 

descrição funções sem qual-
quer relação direta com os ser-
viços especializados atualmen-
te prestados pelas emissoras de 
radiodifusão.
Além das inúmeras funções 
descritas na regulamentação 
dos serviços dos profissionais ra-
dialistas, há vedações expres-
sas sobre o acúmulo de função 
e limites de carga laboral muito 
restritivos aos novos e modernos 
equipamentos e tecnologias, 
que atualmente são, em sua 
maioria, controlados por siste-
mas eletrônicos.
Assim, o serviço que antes era 
executado por quatro profis-
sionais exercendo até oito fun-
ções descritas no regulamento, 
atualmente é bem desenvol-
vido por um único profissional, 
mas que igualmente acumula 
as mesmas oito funções.
Diante disso, a atualização da 
legislação trabalhista, seja de 
forma ampla ou específica, é 
pauta prioritária da Abert, na 
medida em que assegurará a 
valorização de nossos profissio-
nais e colaboradores.
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Cite as principais restrições 
causadas pela legislação atual 
ao sistema de radiodifusão no 
Brasil?
 
PAULO TONET CAMARGO – O 
que percebemos nas análises 
da Abert é que o nosso setor 
ainda é muito burocratizado, o 
que, hoje em dia, além de one-
rar as nossas atividades (custo 
de agência), também ocasio-
na uma concorrência desleal 
com os demais segmentos de 
comunicação, especialmente 
aqueles que se utilizam da in-
ternet como plataforma, e que 
ainda são totalmente desregu-
lamentados.
Em relação à nossa burocracia, 
o que percebemos nas recla-
mações de nossos associados 
é a necessidade da edição 
de normas legais que confiram 
maior celeridade à resolução 
de nossos procedimentos re-
gulatórios. Além da segurança 
jurídica indispensável para o 
desenvolvimento de uma ati-
vidade regulada pelo Poder 
Público, poderemos dedicar 
maior tempo e energia para o 
que fazemos de melhor, que é 
produzir e distribuir informação, 
cultura e lazer, com qualidade, 
à sociedade brasileira.
A aprovação e sanção da MP 
747, nesse sentido, são um pri-
meiro e importante passo na 
desburocratização do setor, 
e que, por isso, contou com o 
apoio incondicional e irrestrito 

da ABERT. Mas ainda precisa-
mos de outras reformas estru-
turais que assegurem a com-
petitividade e perenidade de 
nossos serviços.

Quais as sugestões da Abert 
para modernizá-la e estabele-
cer um novo marco regulatório 
no setor?
 
PAULO TONET CAMARGO 
– Não vemos necessidade da 
edição de um novo marco re-
gulatório propriamente dito. Em 
nossa visão, reformas pontuais 
e nas várias esferas de atuação 
de nosso setor, como a traba-
lhista, que flexibilizem as pesa-
das restrições hoje existentes, 
permitirão a concorrência em 
condições de igualdade com 
os demais players do mercado.
 
Como o senhor avalia o traba-
lho da Agert na defesa da liber-
dade de expressão, da trans-
parência dos atos institucionais 
e da valorização da radiodifu-
são?
 
PAULO TONET CAMARGO – Sou 
suspeito para falar da nossa 
Agert, entidade da qual par-
ticipei durante muitos anos e 
que tenho irremediável apreço 
e consideração.
A Agert é uma das associações 
estaduais mais presentes e atu-
antes nas discussões institucio-
nais da Abert e cumpre com 
qualidade a atividade de re-

presentação dos interesses dos 
radiodifusores gaúchos.
O trabalho de apoio realizado 
pela Agert e seu quadro dire-
tivo no processo de migração 
das rádios AM para FM, apenas 
como exemplo, atesta a impor-
tância da entidade na defesa 
intransigente do radiodifusor lo-
cal. Desejo vida longa à AGERT 
e à parceria, sempre de respei-
to e de qualidade, que man-
tém com a Abert.
 

“Rádios, TVs, Jornais e Revistas geram 150 mil empregos 

diretos e de qualidade. Ao se somar as suas longas e 

complexas cadeias produtivas e o setor de publicidade 

e propaganda, este número supera 800 mil”

“A Agert é uma 

das associações 

estaduais mais 

presentes e 

atuantes nas 

discussões 

institucionais da 

Abert e cumpre 

com qualidade 

a atividade de 

representação 

dos interesses dos 

radiodifusores 

gaúchos”.

ENTREVISTA - SINDIRÁDIO

“A tecnologia interfere diretamente 
nas relações de capital e trabalho”

Ary dos Santos citou, entre outros entraves da legislação vigente, as normas que regem atual-
mente as relações de trabalho e as férias e como elas poderão ficar. Além de presidir o Sindirá-
dio, Ary ocupa a função de vice-presidente regional metropolitano na Agert, como represen-
tante do Grupo RBS.

A necessidade de modernizar 
a legislação tendo em vista os 
avanços tecnológicos e a nova 
realidade desse mercado é ur-
gente?

ARY DOS SANTOS – Sim. Se ana-
lisarmos o crescimento tecnoló-
gico de nossa indústria, desde 
a criação da CLT, e desde a 
promulgação da Constituição 
Federal em 1988, a tecnologia 
interfere diretamente nas rela-
ções de capital e trabalho.  E 
a legislação vigente, conser-
vadora, impede o desenvolvi-
mento e o crescimento, não só 

econômico, mas também pro-
fissional de nossa população. 

Cite um exemplo de mudança 
necessária que não pode ser 
realizada atualmente por cau-
sa dessa legislação antiga e ul-
trapassada?

ARY DOS SANTOS – Citarei dois 
exemplos. Um refere-se a op-
ção das partes (trabalhador/
empresa/sindicato), de ajusta-
rem as bases de sua relação de 
trabalho (carga horária, adi-
cionais, direitos e benefícios). 
Os trabalhadores brasileiros são 

capazes, juntamente com os 
patrões, de decidirem o que é 
melhor para suas relações. Se-
gundo exemplo: na legislação 
vigente, as férias de trabalha-
dores com idade superior a 60 
anos não podem ser fraciona-
das, enquanto que, para tra-
balhadores com idade inferior, 
esse direito é concedido. Pelo 
novo projeto, as alterações são 
benéficas, já que o período de 
férias poderá ser dividido em 
até três partes, assegurando 
um mínimo de 14 dias, sem limi-
tador de idade.

“Os trabalhadores 

brasileiros são 

capazes, juntamente 

com os patrões, 

de decidirem o que 

é melhor para 

suas relações”.
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“Não existe uma rádio forte
sem uma marca forte”

“Ao decidir que o acordado entre as partes tem efeito 

sobre o legislado, proporcionará aos sindicatos bus-

car o aperfeiçoamento das relações de trabalho e, no 

futuro, a alteração da legislação vigente”.

O futuro 

do rádio
O Relatório Social da Agert procura fomentar o debate de ideias e oferecer uma ampla visão 
sobre o passado, o presente e o futuro desse fascinante meio de comunicação.
Nesta edição, publicamos uma entrevista com o pesquisador e estudioso do rádio e da 
televisão, Fernando Morgado. Ele aponta, entre outras coisas, as perspectivas para as 
emissoras em um mercado multifacetado e cada vez mais competitivo.

A reforma trabalhista propos-
ta pelo governo federal pode 
melhorar as relações entre em-
presas e trabalhadores do rádio 
ou isto só ocorrerá após a atua-
lização das leis que regulam o 
setor?

ARY DOS SANTOS – Será o primei-
ro passo para buscarmos a atu-
alização da legislação específi-
ca dos radialistas e funções afins 
de nosso setor. Ao decidir que o 
acordado entre as partes tem 
efeito sobre o legislado, propor-
cionará aos sindicatos buscar o 
aperfeiçoamento das relações 
de trabalho e, no futuro, a al-
teração da legislação vigente. 

Não podemos esquecer que a 
legislação e o decreto em vigor, 
que regulamentam a profissão 
dos radialistas, foram baseados 
numa estruturação em equipa-
mentos usados pelas emissoras 
de rádio e televisão na década 
de 1970, precisamente em 1978.

O desemprego, tema principal 
desta edição, afeta a vida de 
milhares de ouvintes. As emis-
soras de rádio já fazem a sua 
parte divulgando as vagas exis-
tentes no mercado e discutindo 
o assunto em debates com a 
presença de especialistas.  Es-
tas iniciativas são suficientes ou 
as empresas de comunicação 

devem inovar a programação 
para este público diante da falta 
de perspectivas?

ARY DOS SANTOS – A função da 
radiodifusão é levar à sua co-
munidade o relato da socieda-
de em que vivemos, buscando 
esclarecer o máximo possível o 
que está ocorrendo ao nosso re-
dor. A cumplicidade que existe 
entre as emissoras e suas comu-
nidades reflete o entrosamento 
em busca do bem social. Cabe 
a nós esclarecermos e buscar-
mos a inovação, contribuindo 
para o desenvolvimento de nos-
sos municípios.
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As formas de transmissão e con-
sumo de conteúdo mudaram 
radicalmente na última déca-
da. O rádio acompanhou essa 
transição ou continua atrelado 
a crenças do passado?
 
FERNANDO MORGADO – Pou-
cas mídias foram tão receptivas 
às novas tecnologias quanto o 
rádio. Isso se deve ao fato da 
Internet reforçar diversos atribu-
tos que o rádio cultiva há mui-
to tempo, como a agilidade, a 
mobilidade, a segmentação, 
a interatividade e o alcan-
ce internacional. Além disso, 
a web enriqueceu o áudio com 
textos, hipertextos, fotos e víde-
os, abrindo um mundo novo de 
oportunidades de comercia-
lização e transmissão de con-
teúdo. Por outro lado, existem 
desafios a serem enfrentados, 
como a pulverização da aten-
ção do público, que exige das 
emissoras um esforço redobra-
do para manter seus níveis his-
tóricos de audiência.

As emissoras de rádio que se 
prepararam para a revolução 
digital, investindo em tecno-
logia e qualificando seus pro-
fissionais, deixam que tipo de 
mensagem para coirmãs que 
pararam no tempo?

FERNANDO MORGADO – A 
maior mensagem é transmitida 
através dos números que essas 
emissoras alcançam. Digo isso 
porque uma das vantagens 
trazidas pelo digital é que qua-
se tudo pode ser medido com 
agilidade e precisão, algo que 
as tradicionais pesquisas de au-
diência ainda não oferecem. 
Em minhas palestras e consulto-
rias, sempre reforço o seguinte: 
as rádios não geram negócios 
com os seus conteúdos, mas 
sim com os números que esses 
conteúdos dão. Os anuncian-
tes decidem o destino das suas 
verbas através dos números. 
Portanto, quanto mais as rádios 
investirem em iniciativas que 
possam ser mensuradas, e isso 
inclui o digital, melhor poderão 
se posicionar no mercado.

Neste cenário competitivo, tra-
balhar melhor a marca de uma 
empresa é questão de sobre-
vivência, mera correção de 
rumo ou medida fundamental 
para disputar audiência com 
outras mídias e plataformas?

FERNANDO MORGADO – Trata-
-se de algo fundamental. Gros-
so modo, marca é tudo aqui-
lo que lembramos ao vermos 
e/ou ouvirmos determinado 

nome. Sendo assim, toda mar-
ca se constrói a partir de uma 
promessa e do cumprimento 
diário, nos mínimos detalhes, 
dessa promessa. Trabalhar me-
lhor a marca é, portanto, agir 
com coerência e respeito para 
com o mercado. No rádio, a 
marca cumpre um papel ain-
da mais importante que para 
outros setores econômicos por 
conta de dois fatores: primeiro, 
no caso dos mercados onde 
há o Radio Recall do IBOPE, a 
pesquisa de audiência se ba-
seia justamente na lembrança 
de marca; segundo, porque, 
com as novas tecnologias, as 
rádios são impelidas a estende-
rem seus nomes para platafor-
mas diferentes daquelas a que 
estão acostumadas, tendo de 
oferecer novos serviços e dia-
logar com novos públicos. Tudo 
isso torna a gestão de marcas 
de emissoras de rádio ainda 
mais complexa. Não por aca-
so, escolhi esse tema para a mi-
nha pesquisa de Mestrado na 
ESPM-Rio. 

Quem é?
Fernando Morgado é professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA) e professor 
convidado de instituições como Universidad Autónoma Metropolitana do México, ESPM e PU-
C-Rio. Como palestrante, já falou para empresas e entidades como SindiRádio/RS, ABERT, SBT 
e Grupo de Mídia. É autor da biografia “Silvio Santos - A Trajetória do Mito” (Matrix, 2017). Tem 
outros sete livros como autor, coautor e colaborador. Atuou na área de inteligência de mer-
cado do Sistema Globo de Rádio e foi comentarista da Rádio MEC. Mestrando em Gestão da 
Economia Criativa, pós-graduado em Gestão Empresarial e Marketing e graduado em Design 
com Habilitação em Comunicação Visual e Ênfase em Marketing pela ESPM.

Não existe uma rádio forte sem 
uma marca forte. E como fazer 
um diagnóstico preciso para não 
errar a dose na hora de imple-
mentar mudanças?

FERNANDO MORGADO – O mo-
tivo pelo qual muitas mudanças 
não dão certo é porque se ba-
seiam em sentimento e não em 
informações consistentes. E onde 
não há conhecimento, prevale-
ce opinião. Antes de qualquer 
mudança, é fundamental despir-
-se de preconceitos e estudar o 
mercado. Um profissional externo 
que conheça o meio rádio pode 
auxiliar nesse sentido.

As rádios segmentadas, conhe-
cidas por determinado estilo de 
programação e perfil de público, 

precisam se reinventar para con-
tinuar despertando o interesse e 
a atenção dos ouvintes?

FERNANDO MORGADO – Sim, da 
mesma forma como as rádios 
generalistas. Todos precisam se 
reinventar. A partir do momen-
to em que as rádios, especialis-
tas em áudio, são obrigadas a 
produzirem textos, fotos e víde-
os, tudo tem que ser redefinido. 
Nesse mundo tão cheio de op-
ções de informação e entrete-
nimento, aquela emissora que 
não readequar o seu modelo de 
operação para algo mais próxi-
mo das multiplataformas, ainda 
que grande parte da sua receita 
continue vindo da venda de 30 
segundos, não terá lugar garan-
tido no futuro.

Na sua opinião, as emissoras ex-
ploram de forma adequada a 
exposição e interatividade ofere-
cidas pelas redes sociais?

FERNANDO MORGADO – A maio-
ria ainda pode explorar melhor 
o potencial das redes sociais. Já 
existem casos muito interessan-
tes de rádios brasileiras que dei-
xaram de encarar o Facebook 
como concorrente e passaram 
a usá-lo como mais um canal de 
distribuição. O Live, transmissão 
ao vivo, é um excelente exemplo 
de ferramenta que se encaixa 
perfeitamente na dinâmica do 
rádio, além de revelar a resposta 
da audiência de forma imediata.

“Poucas mídias foram tão receptivas às novas tecnologias 

quanto o rádio. Isso se deve ao fato da Internet reforçar 

diversos atributos que o rádio cultiva há muito tempo, como 

a agilidade, a mobilidade, a segmentação, a interatividade e 

o alcance internacional”.
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ações 
sociais

O relatório Social da Agert criou esta seção 
para divulgar as ações sociais desenvolvidas pe-
las emissoras de rádio e televisão ao longo de um 
ano. Espaços cedidos gratuitamente a causas e 
campanhas de interesse público e cunho social, 
cultural, esportivo e ambiental reafirmam o com-
promisso das empresas de comunicação com a 
sociedade.
As instituições contempladas são entidades sem 
fins lucrativos que buscam, por intermédio das pe-
ças veiculadas, melhorar a qualidade de vida de 
todos. Por isto, reiteramos a importância da parti-
cipação de nossos associados.
Campanhas do Agasalho, Contra o Trabalho In-
fantil e Câncer; Corrida contra o Diabetes; Ou-

tubro Rosa; Novembro Azul; Setembro Amarelo; 
entre outras tantas. Nada escapa do olhar social 
das emissoras de todo o Rio Grande do Sul. 
Os exemplos desta edição são demonstrações 
inequívocas do cumprimento desta missão e a 
maneira de mostrar como as emissoras exercem a 
responsabilidade social e se relacionam com seus 
diversos públicos, gerando ações em vários seg-
mentos; da  educação à saúde, da cidadania ao 
meio ambiente, da cultura ao desenvolvimento 
econômico e social. 
Alguns exemplos desse papel social exercido 
pelas centenas de emissoras do estado e que 
representam o valor arrecadado em 2016 de 
R$139.655.608,60, contemplando 264 emissoras, 
estão abaixo:

Muitas pessoas, especialmente 
os jovens, passaram a ouvir rá-
dio pela internet. Mas que tipo 
de emissora os atrai e o que é 
preciso fazer para aumentar 
a audiência do público nesta 
plataforma?

FERNANDO MORGADO – Não 
é possível precisar um formato 
específico que domine a aten-
ção do público online, pois o 
grande diferencial da web em 
relação ao broadcast é justa-
mente a sua capacidade de 
ultrassegmentação e persona-
lização. Importante observar 
que a expansão de ferramen-
tas como Spotify acontece ao 
mesmo tempo em que os po-
dcasts vivem sua era de ouro 
nos Estados Unidos. Na minha 
opinião, mais que um tipo de 
emissora em específico, ga-
nham preferência as rádios ou 
os produtos digitais que con-
seguem usar os recursos tec-
nológicos com maior destreza. 
O podcast Serial é um exemplo 
disso. É fantástico notar a exce-
lência na captação e na edi-
ção dos áudios, a forma como 
difundem cada episódio pelas 
redes e o enriquecimento que 
fotos, infográficos e vídeos dão 
à história. Os radiodifusores po-
dem buscar esses exemplos e 
encontrar maneiras de recriá-
-los em suas realidades locais, 
afinal, muito do que é feito de 
maravilhoso pelo mundo não 
exige grandes orçamentos ou 
equipamentos mirabolantes. O 
fundamental é a criatividade.

A digitalização do rádio vai 
melhorar a qualidade de áu-
dio, diversificar a produção e 
aumentar o número de emisso-

ras, mas ainda não saiu do pa-
pel. Por quê?

FERNANDO MORGADO – Consi-
dero que o tempo do rádio di-
gital passou. No Brasil, a digita-
lização acontece pela Internet, 
que também eleva a qualida-
de do áudio, diversifica a pro-
dução e aumenta o número de 
opções para o ouvinte. Ao mes-
mo tempo, há o FM estendido, 
que abre novas  possibilidades 
para os radiodifusores. O futu-
ro do rádio brasileiro, portanto, 
passa por esses dois caminhos: 
o online e o FM estendido.

A sensação de pertencimento 
do ouvinte em relação à emis-
sora, que você destaca em 
seus textos, é negligenciada ou 
bem explorada pelas empresas 
de comunicação?

FERNANDO MORGADO – Este 
é o maior trunfo do rádio e a 
maioria das emissoras trabalha 
isso muito bem. O fato do rádio 
ser uma mídia genuinamente 
local, que valoriza o sotaque e 
a cultura da região, auxilia mui-
to nesse aspecto. O rádio é o 
meio que melhor sabe construir 
laços de proximidade com a 
comunidade.

No texto “O futuro do rádio”, 
você afirma que o meio passa-
rá a ser encarado como uma 
central de convergência de 
mídias, mas não diz quando. O 
rádio de hoje já é assim ou ain-
da não?

FERNANDO MORGADO – Pu-
bliquei O futuro do rádio pela 
primeira vez em janeiro de 2010 
e ele repercute até hoje, sendo 

adotado como referência por 
jornalistas e pesquisadores na-
cionais e estrangeiros. Sobre a 
sua pergunta, é difícil precisar 
datas, afinal, tudo depende do 
cruzamento de fatores como o 
surgimento e a popularização 
de novas tecnologias, a cria-
ção e/ou atualização da regu-
lação, mudança no compor-
tamento do público e situação 
econômica do país. De todo 
modo, não tenho dúvidas de 
que o rádio de hoje está muito 
mais próximo de ser uma cen-
tral de convergência do que 
estava há sete anos. Também 
acredito que o meio caminha 
a passos largos para a plena 
consolidação dessa conver-
gência. Os ouvintes e os anun-
ciantes pedem por isso.

Em relação às emissoras de rá-
dio do Rio Grande do Sul, existe 
alguma característica que as 
diferencie das coirmãs do res-
tante do País?

FERNANDO MORGADO – O rá-
dio reflete a região onde está 
inserido. Na minha visão, além 
da força econômica e da ca-
pacidade de trabalho dos gaú-
chos, um grande diferencial do 
Rio Grande do Sul é sua a cul-
tura, tão vasta e bem preser-
vada. E é justamente a cultura, 
refletida na fala, na música, 
na dança etc., o maior insu-
mo para qualquer programa-
ção radiofônica. Quanto mais 
rica for a cultura de um povo, 
mais rico será o seu rádio. Além 
disso, poucos estados têm um 
rádio tão pujante no interior. É 
por essas e outras razões que 
eu gosto tanto do Rio Grande 
do Sul!
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MÚLTIPLA E SOLIDÁRIA 
RÁDIO ALTO URUGUAI - FM 92,5 - AM 970 

Três Passos – Região Noroeste       

Incansável e presente em ações que beneficia-
ram vários segmentos da sociedade. Assim foi o 
ano de 2016 para as emissoras da Rede Alto Uru-
guai, uma empresa de comunicação múltipla, 
solidária e atenta às causas sociais da sua re-
gião. A campanha de vacinação contra a gripe, 
por exemplo, mobilizou o público-alvo no muni-
cípio de Humaitá. A imunização exclusiva para 
os grupos de risco foi feita na Unidade Básica de 
Saúde. Das 1738 pessoas que deveriam receber 
a dose da vacina trivalente, que protege contra 
o H1N1 e H3N2 (vírus da Influenza A) e uma cepa 
da Influenza B, 884 eram idosas.

EXPOSIÇÃO, DESFILES E SORTEIOS
RÁDIO ENCANTADO AM 1580 – Encantado 

Vale do Taquari    

Promovida pela Rádio Encantado, a 16ª edição 
do Festival do Sorvete realizada em novembro 
de 2016, na Praça da Bandeira, contou tam-
bém com outras atrações: exposição de traba-
lhos de entidades sociais, desfile de moda dos 
alunos da Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais, sorteios de brindes e feiras da saú-
de, do artesanato e das agroindústrias familia-
res do Vale do Taquari.
Nos últimos anos, esta combinação tem sido 
uma agradável rotina para  os moradores que 
comparecem em grande número à praça. 
Para o diretor da Rádio Encantado, Antônio 
Alberto Lucca, iniciativas como esta são im-
portantes para a rádio e para a comunidade 
que percebe a relevância da empresa como 
parceira em situações em que o poder público 
não consegue estar. 

PROJETOS, ALTERNATIVAS E VISÃO DE FUTURO
GRUPO RBS – Porto Alegre

Em 2016, o Grupo RBS investiu em quatro grandes 
temas editoriais de cunho social: Segurança, De-
senvolvimento, Educação e Empreendedorismo.
O selo “Segurança Já” mobilizou os veículos e 
profissionais de comunicação da empresa dian-
te do aumento dos índices de violência na Ca-
pital. Além de criar uma editoria integrada sobre 
o tema, um painel de discussão do assunto foi 
promovido.
Já o Índice de Desenvolvimento do Rio Grande 
do Sul aferiu o desempenho do Estado em três 
dimensões: padrão de vida, educação, longevi-
dade e segurança.  A iniciativa contribuiu para 
o debate sobre a situação atual e apontou alter-
nativas para o futuro.

Outras ações divulgadas pelas emissoras contemplaram moradores de Humaitá e Sede Nova. Em Hu-
maitá, o mutirão de combate ao mosquito Aedes Aegypti, o transmissor da dengue, o Dia do Desafio 
que incentivou trabalhadores e moradores à prática de exercícios e ações sociais e a campanha Nota 
que Vale Prêmios – troca de cupons fiscais por valores em dinheiro, bicicletas e eletrodomésticos. Em 
Sede Nova, um projeto de leitura contou com a presença de professores e de um escritor, que compar-
tilharam suas experiências com alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Raimundo Almeida.
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Em sua 4º edição, o Prêmio RBS de Educação teve mais de 200 projetos enviados para as categorias 
Educador de Escola Pública, Educador de Escola Privada e Jovem Protagonista. O prêmio reconhece e 
dissemina práticas de incentivo à leitura entre educadores e estudantes de escolas públicas e privadas 
do Ensino Básico. Além disso, oferece curso de formação sobre mediação de leitura de 20h, certificado 
pela Secretaria de Educação do Estado.    
E o projeto Go Code 2016 ganhou escala e ampliou seu impacto. Trata-se de um curso gratuito, realizado 
por voluntários, que busca capacitar jovens da rede pública de ensino em programação e empreende-
dorismo. Através da criação de jogos e aplicativos, eles são desafiados a solucionar problemas reais de 
suas comunidades.

DIVERSÃO LONGE DO MUNDO DIGITAL
RÁDIO ONDA FM 97.7 – Roca Sales – Vale do Taquari

A tarde ensolarada contribuiu para o sucesso do 
1º Resgatando Brincadeiras Antigas em Roca Sa-
les, município do Vale do Taquari. O evento alu-
sivo ao Dia da Criança reuniu centenas de meni-
nos e meninas na Praça Júlio Lengler.
Eles se divertiram com brincadeiras do tempo 
dos seus pais e avós, como o jogo de varetas, 
pular corda, amarelinha, cinco marias, elástico 
uno, bambolê, pique bandeira, ovo choco, chu-
te a gol e dança das cadeiras. Uma experiência 
lúdica bem diferente do universo digital ao qual 
eles estão acostumados em casa ou na escola.
Na festa também houve distribuição de cachor-
ros-quentes, refrigerantes e picolés, cortesia de 
empresas locais. A Rádio Onda FM 97.7 foi par-
ceira na organização deste evento realizado no 
dia 8 de outubro de 2016.



ESPORTE EM 
PRIMEIRO LUGAR

RÁDIO UIRAPURU 
AM 1.170 E FM 90.1
Passo Fundo 
– Região Norte 

Além de reunir atletas amadores e profissionais 
em provas que promovem a saúde, o esporte 
tem a capacidade de mobilizar órgãos públi-
cos, empresas e comunidade. Em Passo Fundo, 
no norte do Estado, tem sido assim desde 2012. 
O projeto Circuito Municipal de Corrida de Rua, 
organizado e promovido pelas emissoras do 
Grupo Uirapuru, em parceria com a prefeitura, é 
um dos mais tradicionais eventos do calendário 
esportivo passo-fundense e de toda a região.
O ponto alto é a Meia Maratona e a Rústica Rá-
dio Uirapuru que acontecem no mês de agos-
to. No ano passado, o número de participantes 
da Meia Maratona foi cinco vezes maior que na 
edição de cinco anos atrás. Passou de 300 inscri-

tos, em 2012, para 1.600 em 2016. A divulgação 
do evento conta com ótima audiência nas re-
des sociais do Grupo Uirapuru: 250 mil seguidores 
no Facebook, 3,6 mil no Twitter e mais de 1,4 mil 
visitas por mês no site.
Diretora da rádio, Margareth Markus destaca 
outras ações como a Campanha de Natal, de 
Educação para o Trânsito e o próprio trabalho 
de orientação feito na recepção da emissora.
– Além de recebermos alimentos, roupas e remé-
dios doados, solicitações e queixas dos ouvintes 
são encaminhadas para os órgãos competen-
tes ou viram pautas para nossos programas jor-
nalísticos. Isto gera credibilidade junto ao nosso 
público – afirmou Margareth.

CRIANÇAS 
“PINTARAM 
E BORDARAM” 

RÁDIOS SIDERAL AM, 
98 FM E ESTAÇÃO FM
Getúlio Vargas 
– Região Norte

A segunda edição do Show Criança, evento 
alusivo à data dedicada aos pequenos no mês 
de outubro, foi um sucesso em Getúlio Vargas, 
no norte do Estado. Promovida pelas rádios Si-
deral AM e 98 FM e pela Estação FM, a festa no 
calçadão, localizado no centro, teve de tudo: 
distribuição de quitutes e bebidas, shows musi-
cais, atividades lúdicas e sorteio de brindes.
Acompanhados dos pais, os pequenos “pinta-
ram e bordaram”.  Comeram cachorro-quen-
te,  pipoca e doces e tomaram refrigerante.  
Depois, assistiram a uma encenação teatral, 
pintaram os rostos e se divertiram com a apre-
sentação de um palhaço e com brinquedos 

infláveis. Para delírio da gurizada, ainda houve 
sorteio de bicicletas e valores em dinheiro. 
De acordo com o diretor da rádio, Edison Lopes 
de Bem, são ações desse tipo que aproximam a 
emissora da comunidade, especialmente desse 
público que está mais familiarizado com com-
putadores e redes sociais.
– O retorno não é palpável, mas se ganha em 
credibilidade, em como a comunidade te en-
xerga. O envolvimento do grupo, graças à par-
ticipação de nossos colaboradores, garante o 
sucesso do resultado e repercute internamente 
também.

FESTA DUPLA PARA 
COMUNIDADES CARENTES
RÁDIOS SOLARIS FM 89.7

Antônio Prado – Serra

Segundo os organizadores, a comemoração que visa atender aos mais necessitados sempre obteve 
apoio da comunidade.  Foram arrecadados brinquedos, alimentos, roupas e material escolar e desti-
nados à população carente dos bairros Aparecida e Panorâmico. Foram duas festas com distribuição 
de lanches e presentes. A primeira, no bairro Aparecida, reuniu cerca de 150 pessoas. A segunda, no 
bairro Panorâmico, contou com a participação de 80 crianças.
Conforme a diretora do Grupo Solaris de Comunicação, Maria Teresa Zanella Fortuna, ações desse 
tipo são extremamente importantes em municípios pequenos.
– As pessoas atendem às nossas chamadas, colaboram, doam, participam. Já conseguimos doação 
de agasalhos para um grupo de haitianos e valores em dinheiro para a Liga Feminina de Combate ao 
Câncer de Flores da Cunha. As pessoas sabem que a gente faz a coisa séria. É o nosso papel social 
sendo cumprido – concluiu Maria Teresa.
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PRIORIDADE PARA SAÚDE E SEGURANÇA
RÁDIO ESTRELA DO SUL FM 

Getúlio Vargas

Região Norte

Dentre as ações sociais divulgadas na grade de programação da rádio Estrela do Sul, de Getúlio Var-
gas, Saúde e Segurança foram os temas que mais se destacaram, quer pela soma de valores destina-
da, quer pela importância das atividades desenvolvidas. A Assistência Social, o Esporte, Cultura e Lazer, 
o Meio Ambiente e o setor de Desenvolvimento Econômico e Regional também motivaram campa-
nhas em benefício da comunidade.

Chova ou faça sol, a festa de Natal para as 
crianças carentes é realizada todos os anos 
em Antônio Prado, na Serra. O evento de 2016 
foi comandado e organizado novamente pela 
Rádio Solaris FM 89.7 na cidade de imigrantes 
italianos.



O FUTURO PASSA 
PELA EDUCAÇÃO
RÁDIO VALE FELIZ FM 96.3

Feliz – Vale do Caí

Ao longo de 2016, a Rádio Vale Feliz FM abriu es-
paços para a divulgação de notícias de utilida-
de pública de grande interesse da população. 
Separada por temas e valores doados, a esca-
la ficou assim: em primeiro lugar, temas relacio-
nados à educação obtiveram maior destaque, 
seguidos pela promoção de campanhas contra 
a dengue e de esclarecimento dos direitos dos 
consumidores de serviços de telecomunicações. 
Inserções de notas sobre esporte, cultura e lazer e 
desenvolvimento econômico e regional também 
entraram na grade de programação sem custo 
para as entidades solicitantes.
– A Rádio Vale Feliz, desde a sua fundação em 
1995, entendeu que deveria doar mídia às boas 
iniciativas de cunho social nas comunidades. A 
proposição da AGERT ao criar a revista do Rela-
tório Social reforçou a nossa posição de modo a 
aumentar o foco e traduz bem a missão que a 
rádio deve ter: além da programação com en-
tretenimento e informação, devemos atender 
o gosto da população da vasta região em que 
atuamos – explica o diretor Sérgio Luiz Selbach.

DICAS CONTRA A DENGUE NAS DUAS ESTAÇÕES

Serviços de utilidade pública, campanhas nas 
áreas de Saúde e Economia e notícias sobre o tra-
balho de entidades sociais ocuparam espaços na 
programação das emissoras da Rádio Gazeta AM 
e FM de Carazinho em 2016. Na área da saúde, 
foram gravados boletins com dicas de preven-
ção contra a dengue. De acordo com a emisso-
ra, também foram divulgadas orientações sobre 
doação do Imposto de Renda para entidades e 
projetos beneficentes e promovidas campanhas 
de agasalho, doação de sangue e outras volta-
das para o Natal.

DOAÇÕES SOCORREM 
A APAE 
RÁDIO SOCIEDADE 
TUPANCIRETÃ 990 AM e 
RÁDIO FM CLUBE UM FM 92.5
Tupanciretã - Região Central

Campanhas de ajuda à Apae em Tupanciretã 
são bem-vindas em qualquer dia, mês ou época 
do ano. Com dificuldades para se manter, a en-
tidade depende da contribuição de órgãos pú-
blicos. Quando estes falham, só resta o apoio da 
população, da iniciativa privada e dos meios de 
comunicação.
No ano passado, as rádios Sociedade Tupancire-
tã e FM Clube Um ajudaram na divulgação de 
duas campanhas que garantiram retorno finan-
ceiro para a associação. Com a doação de gê-
neros alimentícios, funcionárias fizeram um risoto 
para vender.
A doação de roupas e calçados para o brechó 
da entidade foi revertida em recursos que ga-
rantiram o pagamento de salários e contas em 
atraso. São ações como estas de socorro a uma 
entidade fundamental que mostram o poder das 
emissoras que sabem valorizar o que funciona e é 
realmente importante para a sociedade.

DOAÇÕES GARANTEM NATAL FRATERNO
RÁDIO CULTURA FM 88.9 - Fontoura Xavier- RS

Nesta campanha realizada em benefício de 
quem realmente precisa, a Rádio Cultura FM deu 
novo exemplo de solidariedade. A ação batiza-
da de Natal Fraterno arrecadou recursos para 
comprar doces e alimentos e alugar brinquedos 
infláveis para tornar a festa das crianças, no mês 
do Papai Noel, completa e pra lá de divertida. 
Como sempre, o objetivo foi alcançado graças à 
convocação feita pela emissora para sensibilizar 
a comunidade e empresários da região.
Cerca de 1 mil crianças carentes participaram 
do evento no campo municipal de Fontoura Xa-
vier. Além de se divertir com as brincadeiras, os 
pequenos ganharam algodão doce, cachorro-
-quente, sacolé, refrigerantes e cesta com cho-
colates.  

Segundo o diretor do Grupo Cultura FM, Aniceto Pastorio Paganin, ações como esta aproximam a emisso-
ra da comunidade e fidelizam a audiência.
– É importante para o Grupo atender às necessidades da população. Também participamos de campa-
nhas na área da saúde, junto com autoridades municipais – acrescentou Aniceto.
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RÁDIO GAZETA AM 670 E FM 100.3

Carazinho – Região Noroeste



CARTAS REVELAM SONHOS 
DE DEFICIENTES VISUAIS
RÁDIO TERRA FM 105.1 

Venâncio Aires 

Vale do Rio Pardo

Há dez anos uma parceria da Rádio Terra com 
a Associação dos Deficientes Visuais de Venân-
cio Aires transforma a vida das pessoas atendi-
das pela entidade. O ápice dessa colaboração 
acontece em datas especiais como o Natal. No 
mês de dezembro, emissora e entidade promo-
vem a leitura de cartas, algumas delas escritas 
em braile, para o Papai Noel.  

ONDA DE SOLIDARIEDADE, 
LAZER E CIDADANIA
RÁDIO OCEANO FM 97.1

Rio Grande – Litoral Sul

AGASALHOS PARA FAMÍLIAS DE 11 BAIRROS
RÁDIO DIFUSORA AM 890 - Bento Gonçalves – Serra

Em cem pontos de coleta, foram arrecadadas 
mais de 60 mil peças na Campanha do Agasa-
lho de 2016, promovida pela prefeitura de Bento 
Gonçalves em parceria com a Rádio Difusora. 
Segundo os organizadores,  roupas, calçados e 
cobertores foram doados para cerca de mil fa-
mílias carentes de 11 bairros do município, para 
dez recicladoras, entidades assistenciais, novos 
imigrantes e apenados. As doações foram en-
tregues periodicamente. Entidades beneficentes 
que receberam os donativos fizeram a triagem 
das peças para agilizar o processo de entrega à 
população.

MENSAGENS DE PAZ NAS RUAS
RÁDIO GARIBALDI AM 1410

Garibaldi – Serra

A campanha do Cartaz da Paz mobilizou alunos 
de 11 a 15 anos da rede de ensino em parceria 
com a Secretaria Municipal da Educação e o Leo 
Clube. Estudantes produziram cartazes com frases 
sobre a paz para serem distribuídas pela cidade. 
Cartolinas também foram colocadas em dois res-
taurantes para que os clientes participassem da 
ação. Com o mote “Se acreditarmos e agirmos, 
a Paz se torna realidade” surgiram várias mensa-
gens de promoção da relação de entendimento 
e cordialidade que todos idealizam entre as pes-
soas. Um ato de apoio ao tema da campanha foi 
realizado durante a Feira do Livro, com apresenta-
ções artísticas, pronunciamento e premiação dos 
melhores cartazes.
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A festa de comemoração dos 20 anos da Rádio 
Oceano reuniu milhares de pessoas no Centro His-
tórico de Rio Grande, no Litoral Sul. O evento Su-
peração promoveu uma onda de solidariedade, 
lazer e cidadania para a comunidade que pôde 
desfrutar de vários serviços, além de curtir diversas 
atrações musicais.
Durante a festa, transmitida ao vivo pela emissora, 
houve distribuição de pipoca e brinquedos inflá-
veis, além de erva mate e água quente.

O calor não impediu que a multidão tomasse a praça para prestigiar os shows. A festa iniciou com a 
banda Estilo Gaúcho, mas o ponto alto foi a apresentação da banda dos Fuzileiros Navais que executou 
o tradicional “Parabéns Para Você”. Os grupos Sambavox, Thiago Nogueira e Nossa Pegada e Euseiki-
tudanssa completaram a festa.  
O público também foi beneficiado com várias atividades e  serviços gratuitos, entre eles cem testes de 
glicemia para diagnosticar o diabetes, aferição da pressão arterial, orientação jurídica, dicas sobre saú-
de bucal e autismo, informações sobre ingresso na Marinha, corte de cabelo e design de sobrancelhas, 
ações recreativas com crianças, exposição de produtos orgânicos, de material dos bombeiros e distri-
buição de mudas de plantas.

Com base nessas cartinhas, muitos presentes foram doados para os integrantes da associação que 
ficaram imensamente felizes. A festa para os deficientes visuais já rendeu histórias maravilhosas. Se em 
algumas cartas, o pedido é de cestas básicas, em outras os portadores da deficiência surpreendem ao 
revelar antigos desejos.
Em 2015, Orlei da Costa, queria ganhar um arco para tocar violino. Mas o pedido não foi atendido pelos 
ouvintes. Sensibilizada com a situação, a equipe da Rádio Terra comprou a peça indispensável para o 
violinista. Com isso, Orlei pôde tocar seu instrumento e, em dezembro de 2016, apresentou algumas can-
ções na rádio, como forma de agradecimento. A associação virou Centro Ocupacional dos Deficientes 
de Venâncio Aires (Codeva) e passou a atender pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência.
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VALORIZAR A CULTURA E AS RAÍZES LOCAIS
RÁDIO IMPERIAL FM 104.5

Nova Petrópolis – Serra

Embora a programação da emissora tenha acolhido 
ações direcionadas a todos os segmentos da socie-
dade em 2016, a prioridade da Rádio Imperial FM é a 
valorização da cultura local formada por imigrantes 
alemães e italianos. Os números comprovam.
No ano passado, a emissora da Serra cedeu espaços 
para divulgação e promoção de assuntos vincula-
dos à Cultura, Esporte e Lazer no valor de R$ 25,3 mil. 

ALIMENTO PARA O CORPO 
E PARA A VIDA
RÁDIOS SÃO FRANCISCO AM 560 

E MAISNOVA FM 98.5 

Caxias do Sul – Serra

Duas campanhas realizadas no ano passado cha-
maram a atenção pelo caráter social e de preser-
vação da vida. A primeira, Sabor Solidário, foi um 
almoço beneficente realizado pelas rádios São 
Francisco AM e Maisnova FM, de Caxias do Sul, em 
prol do projeto Mão Amiga que atende crianças em 
situação de vulnerabilidade social. O evento reuniu 
mais de 800 pessoas no Salão dos Capuchinhos em 
julho de 2016.

A reportagem especial “Aqui é o meu lugar” produ-
zida pela equipe da Rádio Alvorada, de Marau, foi a 
grande ação social da emissora no ano passado. Ao 
abordar temas como êxodo rural, sucessão em famí-
lias de produtores agrícolas e desenvolvimento eco-
nômico do setor, ilustrando as matérias  com exem-
plos positivos, a emissora cumpriu importante papel 
junto a comunidade.

RAIO-X DO MEIO RURAL
RÁDIO ALVORADA AM 1360

Marau – Região NorteRENDA PARA LIGA DE COMBATE AO CÂNCER
RÁDIO FUNDAÇÃO COTRISEL AM 1200

São Sepé – Região Central

Um show promovido em São Sepé comemorou os 36 
anos da Rádio Cotrisel e os 40 anos da Associação 
dos Funcionários da Cotrisel, mas quem ganhou o pre-
sente foram a Liga Feminina de Combate ao Câncer 
e a menina Keila, de oito anos, que perdera a família 
num acidente de trânsito na BR-290. O evento bene-
ficente, realizado em novembro de 2016,  no Ginásio 
Municipal de Esportes, contou com a participação 
de vários artistas. A renda foi de R$ 4,7 mil. Metade foi 
destinada para a Liga e a outra metade para a pe-
quena moradora. Ao longo do ano, a Rádio Cotrisel 
apoiou outras ações de cunho social no município. 
Segundo o supervisor Ivan Gazem, a emissora destina-
va cinco minutos diários da programação para este 
fim.
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Segundo os organizadores, os R$ 19.454,60 arrecadados conseguiram ajudar 16 crianças durante qua-
tro meses. A atividade teve o engajamento de funcionários das emissoras, que participaram da venda 
de rifas, conseguiram brindes e materiais, além de contatar apoiadores. O projeto Mão Amiga possi-
bilita o acesso de cerca de 600 crianças em mais de 90 escolas particulares de educação infantil. É 
mantido com doações de 900 padrinhos, eventos e recursos municipais e de pessoas físicas e jurídicas.  
Já a campanha “Bondade tá no sangue”, promovida pela Rádio São Francisco AM e o Hemocentro 
como o apoio da Câmara de Vereadores teve como objetivo incentivar e conscientizar a comunidade 
sobre a doação de sangue, órgãos, tecidos, medula óssea e aféreses (tipo de doação em que somen-
te as plaquetas são coletadas). A emissora transmitiu programa direto do Hemocentro. A atividade, 
que teve como tema “A tua solidariedade é uma oportunidade para que outras vidas de realizem”, 
ocorreu em julho de 2016.

Além de realizar uma ação que foi ao encontro de sua responsabilidade como empresa de co-
municação, a Rádio Alvorada incentivou discussões em torno do tema e contribuiu, mesmo que 
indiretamente, na solução dos problemas enfrentados por agricultores e pecuaristas. A reporta-
gem jornalística foi veiculada semanalmente, entre os meses de maio e setembro, sempre aos sá-
bados, com reprises aos domingos. As histórias também foram divulgadas no site da emissora, em 
um hotsite dedicado ao projeto, com imagens, vídeos e textos. Profissionais da emissora produziram 
conteúdo exclusivo para as redes sociais.

O segundo lugar coube à Segurança (R$ 21,6 mil), e o terceiro, na escala de valores que a rádio 
deixou de ganhar em nome de boas causas, contemplou a Assistência Social com R$ 18,8 mil.
Para o gerente administrativo Dieter Spier, fomentar a tradição do encontro de famílias e atender 
à comunidade, por intermédio do programa informativo que vai ao ar ao meio-dia, são as gran-
des temas da emissora.
– Também damos espaço para campanhas nas áreas de educação e saúde promovidas pela 
prefeitura – completou Dieter Spier.



MÃO ESTENDIDA PARA OS ASSENTADOS
RÁDIO DIFUSORA AM 1580 

Arroio Grande – Zona Sul

Tradição na cidade serrana, a festa beneficente reuniu cerca de dez mil pessoas no Pavilhão E do Par-
que de Eventos. O evento contou com a apresentação de bandas, brincadeiras e sorteio de brindes, 
além da presença de comunicadores das emissoras.
De acordo com os organizadores, 405 kg de alimentos (massa, arroz, feijão, farinha de trigo, farinha de 
milho, açúcar, sal  e outros itens) foram entregues para a Liga de Combate ao Câncer, de Bento Gon-
çalves, escolhida pelos ouvintes para receber os donativos.   

O 2º Natal Solidário reuniu, no dia 17 de dezembro de 
2016, famílias dos assentamentos de Arroio Grande, 
na Zona Sul. A festa aconteceu no entorno da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental 11 de Setembro – 1ª 
Conquista. Além de um delicioso almoço de confra-
ternização, com seleção musical da Rádio Difusora, 
houve celebração religiosa com bênção às famílias e 
shows de músicos locais. Cerca de 50 cestas básicas 
foram sorteadas. Fatias de bolo, cachorros-quentes e 
refrigerantes foram distribuídos gratuitamente para o 
público. A criançada se divertiu com os brinquedos 
infláveis do palhaço Pipoquinha e se agitou no final 
da festa com a chegada do Papai Noel dos Correios, 
que entregou muitos presentes, encerrando a bonita 
festa natalina.

APOIO À LIGA DE 
COMBATE AO CÂNCER
RÁDIOS OI FM 92.5 e 

VIVA FM 94.5 (GRUPO RSCOM) 

Bento Gonçalves – Serra

DONATIVOS E DICAS DE SAÚDE BUCAL

Em parceria com o Esporte Clube Internacional de 
Santa Maria e o Curso de Odontologia da UFSM, as 
rádios Imembuí FM e Nativa FM promoveram impor-
tante ação em benefício da população carente. Os 
organizadores recolheram donativos para aquecer o 
inverno dos mais necessitados em 2016. Foram arre-
cadados agasalhos, cobertores, roupas e calçados. 
Além dos itens de proteção do frio, entregues para 
mais de 500 famílias, os beneficiados também rece-
beram dicas e kits de saúde bucal. Ao longo do ano, 
outras campanhas ganharam destaque na progra-
mação: Caravana da Solidariedade, apoio ao Cen-
tro de Valorização da Vida, Limpeza do Arroio Cade-
na e reforma da Igreja Santa Catarina.
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SALTOS DE ALEGRIA NO NATAL
RÁDIO SIMPATIA AM 1500 e FM 91.7 – Chapada

Região Norte

Foi pulando na cama elástica e dando risadas das 
performances dos palhaços que cerca de 500 crian-
ças de Chapada, no norte do Estado, comemoraram 
o Natal do ano passado. Com o objetivo de propor-
cionar momentos de alegria e diversão para a crian-
çada e suas famílias, o Grupo Simpatia de Comunica-
ção em parceria com o Pânico Dance, de Chapada, 
realizaram a festa no dia 17 de dezembro.
Formado por jovens que tem como característica o 
humor e a diversão, o Pânico Dance e comunicado-
res da rádio interagiram com as crianças nas brinca-
deiras de roda, estátua e imitação. Além de mostrar 
coragem e habilidade na cama elástica, os peque-
nos se divertiram com os brinquedos infláveis, o Papai 
Noel e o Guri de Uruguaiana cover. À tarde foi servido 
lanche.  
Para o Grupo Simpatia de Comunicação, proporcionar momentos de alegria para as crianças não tem 
preço. Segundo a rede de comunicação, é papel da empresa zelar pelo bem da comunidade, realizan-
do projetos sociais e investindo nas pessoas, acreditando sempre num futuro melhor.

RÁDIO IMEMBUÍ FM 101.9 e NATIVA FM 101.9 

Santa Maria – Região Central
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A 5ª Festa do Trabalhador promovida pelas 
rádios Oi FM e Viva FM (do Grupo RSCOM), 
em Bento Gonçalves, teve várias atrações e 
dois grandes motivos para comparecimento 
do público: primeiro, a entrada franca me-
diante doação de alimentos não perecíveis. 
Segundo, a destinação dos itens arrecada-
dos para uma instituição de caridade do 
município.  



REDE DE EMISSoRaS E 
REPRESENTaNTES aSSoCIaDoS

44 45

missões
planalto

serra

metropolitanavale do

jacuí

centro

fronteira

litoral
norte

litoral
sul

abrangência
da agert
no estado

Região 3 Região 2

Região 1

Região 4

Região 6

Região 9

Região 7

Região 8

Região 5

54 rádios/2 tvs

62 rádios/3 tvs42 rádios/2 tvs

24 rádios/2 tvs

20 rádios/3 tvs

26 rádios/2 tvs

43 rádios/6 tvs
e 6 outros

8 rádios

24 rádios/2 tvs

Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Central de Co-
municação

agência Agência - Rua Anita Gari-
baldi, 79 Conj. 
701 Centro

88010-500 Florianópolis

Rádio Solaris 
FM

FM 97,3 MHz 01 Av. Valdomiro 
Bocchese, 872

95250-000 Antonio Prado

Rádio Solaris 
AM

AM 1110 KHz 01 Av. Waldomiro 
Bocchese, 872

95250-000 Antônio Prado

Rádio Emoção 
FM (Arroio do 
Meio)

FM 90,1 MHz 01 Rua Dr. João 
Machado, 
1121 sala 201

95940-000 Arroio do Meio

Rádio Amizade 
1070 AM

AM 1070 KHz 01 Rua Marechal 
Deodoro, 101 - 
7° andar

95700-000 Bento Gonçal-
ves

Rádio Difusora 
AM

AM 890 KHz 01 Rua Oswaldo 
Aranha, 808 
sala 102 B

95700-000 Bento Gonçal-
ves

Radio  UCS 
Bento Gonçal-
ves

FM 89,9 Mhz 01 Rua Alameda 
João Dal Sas-
so, 800

95700-000 Bento Gonçal-
ves

Rádio Rainha 
FM 90.9

FM 90,9 MHz 01 Rua Wolcir 
Antonini, 451

95700-000 Bento Gonçal-
ves

Rádio Jovem 
Pan Serra Gaú-
cha FM

FM 92,5 MHz 01 Rua Marechal 
Deodoro, 101 - 
7° andar

95700-000 Bento Gonçal-
ves

Rádio Clube 
de canela AM

AM 1320 KHz 01 Av. Júlio de 
Castilhos, 232 
1º andar sala 1

95680-000 Canela

Rádio Clube 
de Canela FM

FM 88,5 MHz 01 Av. Júlio de 
Castilhos, 232 
1º andar sala 1

95680-000 Canela

Rádio Estação 
FM

FM 89,5 MHz 01 Rua Humberto 
Accorsi, 203

95185-000 Carlos Barbosa

Rádio 1010 AM AM 1010 KHz 01 Rua Garibaldi, 
789 - 21º andar

95084-900 Caxias do Sul

Rádio Caxias 
AM

AM 930 KHz 01 Rua Garibaldi, 
789 - 21° andar

95084-900 Caxias do Sul

Rádio São 
Francisco SAT

AM 560 KHz 01 Rua General 
Sampaio, 161

95097-000 Caxias do Sul

Radio  UCS 
Caxias do Sul 

FM 106,5 Mhz 01 Francisco 
Getulio Vargas 
1130

95070-560 Caxias do Sul

Rádio Atlânti-
da FM (Caxias 
do Sul)

FM 105,7 MHz 01 Rua Bento 
Gonçalves, 
1563

95020-412 Caxias do Sul

Rádio Mais 
Nova FM

FM 98,5 MHz 01 Rua General 
Sampaio, 161

95097-000 Caxias do Sul

44

Participantes Relatório Social 2017/ano base 2016



46 47

Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio Gaúcha 
FM ( Caxias do 
Sul)

FM 102,7 MHz 01 Rua Bento 
Gonçalves, 
1563

95020-412 Caxias do Sul

Ràdio UCS TV TV Canal 27 01 Francisco 
Getulio Vargas 
1130

95070-560 Caxias do Sul 

Rádio Light FM FM 91,7 MHz 01 Av. Pedro 
Adams Filho, 
5604 - sala 
1104

93310-560 Cruzeiro do Sul

Rádio Encanto 
FM

FM 100,1 MHz 01 Rua 7 Irmãos, 
180

95960-000 Encantado

Rádio  Alto 
Taquari AM

AM 820 KHz 01 Rua Max Hen-
rique Erickson, 
38- sala 2

95880-000 Estrela

Rádio Sorriso 
FM 

FM 102,9 MHz 01 Rua Mal. Flo-
riano, 260 -1° 
andar

95880-000 Estrela

Rádio Miriam 
AM

AM 1160 KHz 01 Rua Rui Barbo-
sa, 96

95180-000 Farroupilha

Rádio Spaço 
100.9 FM

FM 100,9 MHz 01 Av. Paulo Broi-
lo, 360 - CxP 
380

95180-000 Farroupilha

Rádio Viva 
94.5 FM

FM 94,5 MHz 01 Rua Júlio de 
Castilhos, 651 - 
Sala 801

95180-000 Farroupilha

Rádio Vale 
Feliz FM

FM 96,3 MHz 01 Rua João Rus-
chel, 149

95770-000 Feliz

Rádio Mãe de 
Deus AM

AM 1370 KHz 01 Rua John 
Kennedy, 2220 
- sala 18 

95270-000 Flores da 
Cunha

Rádio Amizade 
89.1 FM

FM 89,1 MHz 01 Rua Severo 
Ravizzoni, 2362 
Sala 33

95270-000 Flores da 
Cunha

Rádio Solaris 
Flores FM

FM 89,7 MHz 01 Av. 25 de Ju-
lho, 1470

95270-000 Flores da 
Cunha

Rádio Garibal-
di AM

AM 1410 KHz 01 Rua Júlio de 
Castilhos, 325

95720-000 Garibaldi

Rádio Mais-
nova 88 FM 
(Garibaldi)

FM 88,1 MHz 01 Rua Júlio de 
Castilhos, 325

95720-000 Garibaldi

Rádio Excelsior 
AM

AM 1440 KHz 01 Av. Das Hor-
tênsias, 78

95670-000 Gramado

Rádio  Sorriso 
95,3 FM

FM 95,3 MHz 01 Av. Borges de 
Medeiros, 2070 
- sala 33

95670-000 Gramado

Rádio Cacique 
AM

AM 630 KHz 01 Rua 14 de 
Julho, 588

95300-000 Lagoa Verme-
lha

Rádio Mais 
Nova FM

FM 104,3 MHz 01 Rua 14 de 
Julho, 588

95300-000 Lagoa Verme-
lha

Rádio Inde-
pendente AM

AM 950 KHz 01 Av. Alberto 
Müller, 242

95900-000 Lajeado

Rádio Tropical 
FM

FM 103,7 MHz 01 Av. Alberto 
Müller, 242

95900-000 Lajeado

Rádio Univates 
FM

FM 95,1 MHz 01 Rua Avelino 
Tallini, 171

95900-000 Lajeado

Rádio Jovem 
Pan Grande 
Porto Alegre 
90.7 FM

FM 90,7 MHz 01 Rua Ramiro 
Barcelos, 1530 
- sala 301

95780-000 Montenegro

Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio Imperial 
FM

FM 104,5 MHz 01 Av. 15 de No-
vembro, 1924 
- sala 306

95150-000 Nova Petró-
polis

Rádio Prata 
AM

AM 1230 KHz 01 Rua Adolfo 
Schneider, 85

95320-000 Nova Prata

Rádio Coroa-
dos FM

FM 103,3 MHz 01 Av. Placidina 
de Araújo, 620

95320-000 Nova Prata

Rádio Emoção 
FM (Progresso)

FM 92,7 MHz 01 Rua Coronel 
Mello, 288 sala 
202

95925-000 Progresso

Rádio Onda 
FM

FM 97,7 Mhz 01 Av. General 
Daltro Filho, 
1127 - Sala 206

95735-000 Roca Sales

Rádio Diplo-
mata AM

AM 1330 KHz 01 Rua Padre Fei-
jó, 843, salas 41 
e 42 - 4º andar

95190-000 São Marcos

Rádio Popular 
FM

FM 96,9 MHz 01 Rua Major Ban-
deira, 333

95890-000 Teutônia

Rádio Germâ-
nia FM

FM 88,3 MHz 01 Arthur Pilz, 277 
-  sala 205

95890-000 Teutônia

Rádio Fátima 
AM

AM 580 KHz 01 Av. Moreira 
Paz, 726 

95200-000 Vacaria

Rádio Esmeral-
da FM

FM 660 KHz 01 Rua Farroupi-
lha, 110

95200-000 Vacaria

Rádio Maisno-
va FM (Vaca-
ria)

FM 101,5 MHz 01 Av. Moreira 
Paz, 726

95200-000 Vacaria

Rádio UCS 
106,1 FM 

FM 106,1 MHz 01 Av. Presidente 
Kenedy, 2020

95200-000 Vacaria

Rádio Vera-
nense AM

AM 1480 KHz 01 Rua 24 de 
Maio, 671

95330-000 Veranópolis

Rádo 96,1 FM FM 96,1 MKz 01 Rua Marechal 
Deodoro, 1106       

95330-000 Veranópolis

Rádio Mais-
nova FM Vila 
Flores

FM 93,9 MHz 01 Rua do Semi-
nário, 290

95334-000 Veranópolis

Rádio Ponto 
Norte FM

FM 89,1 MHz 02 Av. Farrapos, 
456 

98480-000 Alpestre

Rádio Cultura 
de Anta Gor-
da FM

FM 105,5 MHz 02 Rua Dr. Cam-
pos, 362

95980-000 Anta Gorda

Rádio Aratiba 
AM

AM 900 KHz 02 Rua XV de No-
vembro, 336

99770-000 Aratiba

Rádio Cultura 
de Arvorezinha 
AM

AM 1450 KHz 02 Av. Barão do 
Triunfo, 584 - 2° 
andar

95995-000 Arvorezinha

Rádio Cultura 
de Arvorezinha 
FM

FM 92,3 MHz 02 Av. Barão do 
Triunfo, 584 - 2° 
andar

95995-000 Arvorezinha

Rádio Regional 
FM

FM 91,7 MHz 02 Rodovia RS, 
343 - Km 25

99860-000 Cacique 
Doble

Rádio Gazeta 
AM

AM 670 KHz 02 Rua Domingos 
Secchi, 35

99500-000 Carazinho

Rádio 100.3 FM FM 100,3 MHz 02 Rua Domingos 
Secchi, 35

99500-000 Carazinho

TV Pampa 
Norte

TV Canal 9 02 Av. Flores da 
Cunha, 1182 - 
7° andar

99500-000 Carazinho

Rádio Diário 
780 AM

AM 780 KHz 02 Rua Pedro 
Vargas , 846

99500-000 Carazinho
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Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio Simpatia 
AM

AM 1500 KHz 02 Rua da Repú-
blica, 220

99530-000 Chapada

Rádio Simpatia 
FM

FM 91,7 MHz 02 Rua da Repú-
blica, 220

99530-000 Chapada

Rádio Atlânti-
ca AM

AM 810 KHz 02 Rua João Ma-
fessoni, 10

99680-000 Constantina

Rádio Amizade 
FM

FM 107,3 MHz 02 Rua Progresso, 
420

99980-000 David Cana-
barro

Rádio Difusão 
650 AM

AM 650 KHz 02 Av. Maurício 
Cardoso, 88 - 
1° andar

99700-000 Erechim

Rádio Erechim 
AM

AM 1200 Khz 02 Av. Coman-
dante Kra-
emer, 96 2º 
andar

99700-000 Erechim

Rádio Difusão 
94.9 FM

FM 94,9 MHz 02 Av. Maurício 
Cardoso, 88 - 
1° andar

99700-000 Erechim

Rádio Virtual 
FM

FM 104,7 MHz 02 Av. 7 de Se-
tembro, 1305

99700-000 Erechim

RBS TV Erechim TV Canal 2 02 Rua Soledade, 
277

99700-000 Erechim

Rádio Planetá-
rio AM

AM 1290 KHz 02 Av. Angelo 
Macalos, 246

99400-000 Espumoso

Rádio Líder FM FM 95,3 MHz 02 Av.Angelo 
Macalós, 246

99400-000 Espumoso

Rádio Estação 
FM ( Estação)

FM 103,1 MHz 02 Rua Isac Pan, 
44 

99930-000 Estação

Rádio Cultura  
de Fontoura 
Xavier FM

FM 88,9 MHz 02 Av. 09 de Ju-
lho, 1700

99370-000 Fontoura 
Xavier

Rádio Gaura-
ma AM

AM 1260 KHz 02 Rua José Spon-
chiado, 418

99830-000 Gaurama

Rádio Sideral 
AM

AM 700 Khz 02 Rua Pedro 
Toniolo, 529 

99900-000 Getúlio Vargas

Rádio Sideral 
FM 

FM 98,1 MHz 02 Rua Pedro 
Toniolo, 529

99900-000 Getúlio Vargas

Rádio Aurora 
AM

AM 1350 KHz 02 Av. Scalabrini, 
777

99200-000 Guaporé

Rádio Liberal 
FM

FM 102,1 MHz 02 Av. Sen. Alber-
to Pasqualini, 
1197

99200-000 Guaporé

Rádio Ibirubá 
AM

AM 1240 KHz 02 Rua General 
Osório, 1134

98200-000 Ibirubá

Rádio Alvora-
da AM

AM 1360 KHz 02 Rua Lauro R. 
Bortolon, 402

99150-000 Marau

Rádio Maisno-
va FM (Marau)

FM 94,7 MHz 02 Rua Lauro R. 
Bortolon, 402

99150-000 Marau

Rádio Sallete 
AM

AM 1090 KHz 02 Praça Padre 
Basso, 95

99800-000 Marcelino 
Ramos

Rádio Ceres 
AM

AM 1440 KHz 02 Av. Alto Jacuí, 
435

99470-000 Não-Me-Toque

Rádio Magia 
FM

FM 90,9 MHz 02 Av. Alto Jacuí, 
853

99470-000 Não-Me-Toque

Rádio Clube 
Nonoai

AM 1230 KHz 02 Rua Rui Barbo-
sa, 373

99600-000 Nonoai

Rádio Difusora 
FM

FM 92,7 MHz 02 Rua Rui Bar-
bosa, 349 4º 
andar

98300-000 Palmeira das 
Missões
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Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio Club 
89,1 FM

FM 89,1 FM 02 Rua Reinaldo 
Cherubini, 607 
sala 11

95360-000 Paraí

Rádio Diário 
da Manhã AM

AM 570 MHz 02 Rua Indepen-
dência, 917 - 
2º andar

99010-041 Passo Fundo

Rádio Planalto 
AM

AM 730 KHz 02 Rua Coronel 
Chicuta, 436 A 
- 5º andar

99010-051 Passo Fundo

Rádio Uirapuru 
AM

AM 1170 KHz 02 Rua 7 de Se-
tembro, 366

99010-121 Passo Fundo

Rádio Atlânti-
da FM (Passo 
Fundo)

FM 97,1 MHz 02 Rua Princesa 
Isabel, s/ n° - 
esq O. Rocha

99050-100 Passo Fundo

Rádio Diário 
da Manhã FM

FM 98,7 MHz 02 Rua Indepen-
dência, 917 - 
2º andar

99010-041 Passo Fundo

Rádio Maisno-
va FM (Passo 
Fundo)

FM 102,5 MHz 02 Rua 15 de 
Novembro, 962 
- Sala 03

99010-091 Passo Fundo

Rádio Planalto 
FM

FM 105,9 MHz 02 Rua Coronel 
Chicuta, 436 A 
- 5º andar

99010-051 Passo Fundo

Rádio UPF FM FM 99,9 MHz 02 Campus 1 - BR 
285

99001-970 Passo Fundo

RBS TV Passo 
Fundo 

TV Canal 7 02 Rua Princesa 
Isabel, s/ n° - 
esq. O. Rocha

99050-100 Passo Fundo

Rádio Ametista 
AM

AM 760 KHz 02 Av. General 
Daltro Filho, 
1000

98470-000 Planalto

Rádio Florestal 
FM  de Pla-
nalto

FM 91,7Mhz 02 Av. Duque de 
Caxias, 828 - 
Centro

98470-000 Planalto

Rádio Sanan-
duva AM

AM 990 KHz 02 Av. Fiorentino 
Bachi, 791

99840-000 Sananduva

Rádio Sanan-
duva FM

FM 97,7 MHz 02 Av. Fiorentino 
Bachi, 791

99840-000 Sananduva

Rádio Blau 
Nunes AM

AM 1210 KHz 02 Rua Coronel 
Victor Dumon-
cel, 1756

98240-000 Santa Bárbara 
do Sul

Rádio Educa-
dora AM

AM 1400 KHz 02 Rua Sanandu-
va, 178

99855-000 São João da 
Urtiga

Rádio Poatã 
AM

AM 1560 KHz 02 Av. Antônio 
Finco, 700 - 
CxP 19

99870-000 São José do 
Ouro

Rádio Sarandi 
AM

AM 90,7 MHz 02 Rua Duque de 
Caxias, 1320

99560-000 Sarandi

Rádio Maisno-
va FM90,7

FM 90,7 MHz 02 Av. Duque de 
Caxias 1320 , 
sala 02

99560-000 Sarandi

Rádio Rosário 
AM

AM 1190 KHz 02 Rua Monse-
nhor João 
Batista Escala-
rini, 346

99250-000 Serafina Cor-
rêa

Rádio Odisséia 
FM

FM 104,9 MHz 02 Rua Mons. J. 
Batista Scala-
brini, 31

99250-000 Serafina Cor-
rêa

Rádio Cristal 
AM

AM 1060 KHz 02 Av. Maurício 
Cardoso, 697

99300-000 Soledade

Rádio Mais 
Nova FM

FM 99,1 MHz 02 Av. Maurício 
Cardoso, 697

99300-000 Soledade
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Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio Soleda-
de AM

AM 1550KHz 02 Rua Mauricio 
Cardoso, 761

99300-000 Soledade

Rádio Tapejara 
AM

AM 1530 KHz 02 Rua Coronel 
Amâncio Car-
doso, 596

99950-000 Tapejara

Rádio Caiobá 
FM

FM 100,7 MHz 02 Av. Sete de 
Setembro, 924 
- cj 201

99950-000 Tapejara

Rádio Cultura 
AM (Tapera)

AM 1380 KHz 02 Rua Presidente 
Getúlio Var-
gas, 153

99490-000 Tapera

Rádio Stúdio 
2 FM

FM 101,9 MHz 02 Rua Dom Pe-
dro II, 250

99490-000 Tapera

Rádio Sol 
d'América 91,1 
FM

FM 91,1 MHz 02 Rua Aristides 
Riboli, 08

98415-000 Vista Alegre

Rádio Caibaté 
AM

AM 1440 KHz 03 Av. Santa 
Lúcia 1401

97930-000 Caibaté

Rádio Ativa 
103.1 FM

FM 90,5 MHz 03 Rua Santa 
Rosa, 375 - 
Apto 01

98975-000 Campina das 
Missões

Rádio Águas 
Claras AM

AM 1250 KHz 03 Av. Rio Branco, 
616

98770-000 Catuípe

Rádio Cerro 
Azul AM

AM 1190 KHz 03 Rua Anuncia-
ção, 480

97900-000 Cerro Largo

Rádio Sham-
balla FM

FM 105,9 MHz 03 Rua Anuncia-
ção, 480

97900-000 Cerro Largo

Rádio Ciranda 
105.5

FM 91.9 MHz 03 Rua Carvi 
Chiapetta, 780 
- Apto 01

98760-000 Chiapetta

Rádio Metro-
pole Crissiumal

AM 1070 kKHz 03 Rua Tucundu-
va, 758

98640-000 Crissiumal

Rádio Pop 
Rock FM

FM 105,1 MHz 03 Rua Pinheiro 
Machado, 628 
- 2° andar

98005-000 Cruz Alta

RBS TV Cruz 
Alta

TV Canal 3 03 Rua Jango 
Vidal, 427

98025-330 Cruz Alta

Rádio Inde-
pendente AM 
( Cruz Alta)

AM 830 KHz 03 Av. Presidente 
Vargas, 892

98005-160 Cruz Alta

Rádio Cruz 
Alta AM

AM 1140 MHz 03 Rua Pinheiro 
Machado, 628 
- 2° andar

98005-000 Cruz Alta 

Rádio Giruá 
AM

AM 1090 KHz 03 Av. Bento Gon-
çalves, 733

98870-000 Giruá

Rádio Guara-
mano AM

AM 1480 KHz 03 Av. Castelo 
Branco, 1053

97950-000 Guarani das 
Missões

Rádio Vera 
Cruz AM

AM 1270 KHz 03 Rua Balduíno 
Schneider, 254

98920-000 Horizontina

Rádio do Povo 
AM

AM 970 MHz 03 Av. Getúlio 
Vargas, 412

98670-000 Humaitá

Rádio Jornal 
da Manhã AM

AM 1370 KHz 03 Rua Albino 
Brendler, 122

98700-000 Ijuí

Rádio Progres-
so de Ijuí AM

AM 690 KHz 03 Rua 15 de 
Novembro, 275 
- 9° andar

98700-000 Ijuí

Rádio Repórter 
de Ijuí AM

AM 1030 KHz 03 Av. David José 
Martins, 1206

98700-000 Ijuí

Rádio Iguatemi 
FM

FM 101,5 MHz 03 Av. David José 
Martins, 1206

98700-000 Ijuí

Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio Mundial 
FM

FM 96,5 MHz 03 Rua José 
Bonifácio, 328 
- Shopping JB - 
sala 511

98700-000 Ijuí

Rádio Marabá 
AM

AM 1080 KHz 03 Rua João Car-
los Machado, 
645

98460-000 Iraí

Rádio Chiru 
AM

AM 1380 KHz 03 Rua Duque 
de Caxias, 375 
apto 302

98430-000 Palmitinho

Rádio Panam-
bi AM

AM 1320 KHZ 03 Rua General 
Osório, 1276

98280-000 Panambi

Rádio Sorriso 
FM

FM 103,5 MHz 03 Rua 7 de Se-
tembro, 266 cj 
A CxP 363

98280-000 Panambi

Rádio Nave-
gantes AM

AM 1360 KHz 03 Rua Paraguai, 
42

98980-000 Porto Lucena

Rádio Universal 
FM

FM 89,3 MHz 03 Av. do Comér-
cio 841 - sala 
02

98360-000 Rodeio Bonito

Rádio Noroes-
te AM

AM 890 KHz 03 Praça da 
Bandeira, 36 - 
2° andar - CxP 
1021

98900-000 Santa Rosa

Rádio Guaíra 
FM

FM 97,7 MHz 03 Praça da Ban-
deira, 36 - 2° 
andar

98900-000 Santa Rosa

RBS TV Santa 
Rosa

TV Canal 6 03 Av. Benvenuto 
de Conte, 373

98900-000 Santa Rosa

Rádio Santo 
Ângelo AM

AM 930 KHz 03 Av. Brasil, 523 98801-590 Santo Ângelo

Rádio Sepé 
Tiarajú AM

AM 540 KHz 03 Rua Antunes 
Ribas, 1535

98801-630 Santo Ângelo

Rádio Nova FM FM 94,5 MHz 03 Rua Antunes 
Ribas, 1535

98801-630 Santo Ângelo

Rádio Querên-
cia AM

AM 1120 KHz 03 Rua Padre Ro-
que Gonzales, 
08

98590-000 Santo Augusto

Rádio Mais FM FM 101,7 MHz 03 Rua Marechal 
Deodoro, 2280

98900-000 Santo Cristo 

Rádio Cultura 
AM (São Borja)

AM 1260 KHz 03 Rua Riachuelo, 
928

97670-000 São Borja

Rádio Fronteira 
FM Stéreo

FM 97,1 MHz 03 Rua Riachuelo, 
928

97670-000 São Borja

Rádio Missio-
neira AM

AM 1010 KHz 03 Rua Júlio de 
Castilhos, 2236

97800-000 São Luiz Gon-
zaga

Rádio São Luiz 
AM

AM 1060 KHz 03 Rua São João, 
1894

97800-000 São Luiz Gon-
zaga

Rádio Seberi 
AM

AM 880 KHz 03 Travessa 4 de 
Junho, 84

98380-000 Seberi

Rádio Provín-
cia FM

FM 100,7 MHz 03 Praça Tenente 
Bins, 139 - 2° 
andar

98500-000 Tenente Por-
tela

Rádio Colonial 
AM

AM 1460 KHz 03 Rua Bruno Do-
ckhorn, 18

98910-000 Três de Maio

Rádio Cidade 
Canção FM

FM 102,3 MHz 03 Av. Uruguai, 
450

98910-000 Três de Maio

Rádio Difusora 
Celeiro AM

AM 1460 KHz 03 Av. Santos 
Dumont, 240

98600-000 Três Passos

Rádio 92,5 FM FM 92,5 MHz 03 Rua Gaspar 
Silveira Martins, 
455

98600-000 Três Passos
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Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio Alegrete 
AM

AM 550 KHz 04 Praça  Osval-
do Aranha, 39

97541-540 Alegrete

Rádio Gazeta 
de Alegrete  
AM

AM 1370 KHz 04 Rua Gaspar 
Martins, 55 - 3º 
andar

97542-000 Alegrete

Rádio Minuano 
FM

FM 97,5 MHz 04 Rua dos An-
dradas, 186

97541-000 Alegrete

Rádio Nativa 
FM (Alegrete)

FM 105,9 MHz 04 Rua dos An-
dradas, 606 - 
3° andar -  SL.4

97541-000 Alegrete

Rádio São José 
FM

FM 92,3 MHz 04 Av. Coronel 
Amaral Ferra-
dor, 494

96635-000 Amaral Ferra-
dor

Rádio Cultura 
de Bagé AM

AM 1460 KHz 04 Av. Sete de 
setembro, 672

96400-000 Bagé

Rádio Difusora 
AM

AM 1170 KHz 04 Av. Sete de Se-
tembro, 1115

96400-001 Bagé

Rádio Delta FM FM 99,7 MHz 04 Av. Sete de Se-
tembro, 1115

96400-001 Bagé

RBS TV Bagé TV Canal 6 04 Rua do Acam-
pamento, 2550

96425-250 Bagé

Rádio Antena 
1 de Bagé - FM

FM 90,9 MHz 04 Av. Sete de 
Stembro , 1115

96400-006 Bagé

Rádio Clube 
de Bagé AM

AM 1590 KHz 04 Rua General 
Sampaio, 18 
Conj. 09

96400-370 Bagé

Rádio Sulina 
AM

AM 1530 KHz 04 Rua José Boni-
fácio, 1128

96450-000 Dom Pedrito

Rádio Upaca-
raí AM

AM 1330 KHz 04 Av. Rio Branco, 
401

96450-000 Dom Pedrito

Rádio Pitan-
gueira AM

AM 1170 KHz 04 Av. Borges de 
Medeiros, 1462

97650-000 Itaqui

Rádio Pitan-
gueira FM

FM 94,1 MHz 04 Av. Borges de 
Medeiros, 1462

97650-000 Itaqui

Rádio Sala-
manca FM

FM 101,3 MHz 04 Av. Sete de 
Setembro, 587 
- sobre loja A

97560-000 Quaraí

Rádio Marajá 
AM

AM 660 KHz 04 Rua Voluntá-
rios da Pátria, 
1432

97590-000 Rosário do Sul

Rádio Band FM 
Fronteira 

FM 96,1 MHz 04 Rua Almirante 
Barroso, 694 
conj. 401

97570-374 Santana do 
Livramento

Rádio Líder FM FM 93,1 MHz 04 Rua dos An-
dradas, 240 
-sala 141

97573-000 Santana do 
Livramento

Rádio RCC FM FM 95,3 MHz 04 Av. Alm. Ta-
mandaré, 2170 
- Sala 205

97573-570 Santana do 
Livramento

Rádio Maratan 
AM

AM 1300 KHz 04 Rua dos An-
dradas, 240 
-apto 141

97573-000 Santana do 
Livramento

Rádio Charrua 
AM

AM 1140 KHz 04 Rua Domingos 
de Almeida, 
2194

97500-004 Uruguaiana

Rádio Lider FM FM 99,9 MHz 04 Rua Dr. Maia, 
2624

97510-160 Uruguaiana

RBS TV Uru-
guaiana

TV Canal 13 04 Rua Domingos 
de Almeida, 
1722

97500-004 Uruguaiana

Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio Charrua 
FM

FM 97,7MHz 04 Rua Domingos 
de Almeida, 
2194

97501-690 Uruguaiana

Rádio 96 FM FM 96,9 MHz 04 Rua Santana, 
2499 s/501

97501-504 Uruguaiana

Rádio Difusora 
AM

AM 1580 MHz 05 Rua José Boni-
fácio, 41

96330-000 Arroio Grande

Rádio Acústica 
FM

FM 97,7 MHz 05 Rua Rafaela 
Julia Viana, 06 
Vila Nova

96180-000 Camaquã

Rádio Cultura 
AM

AM 1030 KHz 05 Teófilo Conra-
do de Matos, 
135

96600-000 Canguçu

Rádio Liberda-
de AM

AM 1490 KHz 05 Rua  General 
Osório, 943           

96600-000 Canguçu

Rádio Peloten-
se AM

AM 620 KHz 05 Rua Alberto 
Borges Soveral, 
64

96020-120 Pelotas

Rádio Tupanci 
AM

AM 1250 KHz 05 Rua Almirante 
Barroso, 1199

96010-280 Pelotas

Rádio Universi-
dade AM

AM 1160 KHz 05 Rua Félix da 
Cunha, 408 - 3° 
andar

96010-000 Pelotas

Rádio Maisno-
va FM

FM 94,5 MHz 05 Rua Félix da 
Cunha, 408 - 3° 
andar

96010-000 Pelotas

Rádio Atlânti-
da FM (Pelo-
tas)

FM 95,3 MHz 05 Rua Hipólito 
José da Costa, 
155

96080-580 Pelotas

Rádio Federal 
FM

FM 107,9 MHz 05 Universidade 
Federal de 
Pelotas - Cam-
pus Capão do 
Leão - Pré-
dio39 - Caixa 
Postal 354

96010-090 Pelotas

RBS TV Pelotas TV Canal 4 05 Rua Hipólito 
José da Costa, 
155

96080-580 Pelotas

TV Pampa Sul TV Canal 13 05 Rua Félix da 
Cunha, 772 - cj 
702

96010-000 Pelotas

Rádio Cultura 
de Pelotas AM

AM 1320 KHZ 05 Rua Anchieta,  
805

96015-420 Pelotas

Rádio Nativa 
FM (Piratini)

FM 93,9 MHz 05 Rua Crispim 
Duarte Gomes, 
50 2º andar

96490-000 Piratini

Rádio Cassino 
AM

AM 830 KHz 05 Rua República 
do Líbano, 135

96200-400 Rio Grande

Rádio Nativa 
AM (Rio Gran-
de)

AM 740 KHz 05 Rua República 
do Líbano, 240

96200-360 Rio Grande

Rádio Atlân-
tida FM ( Rio 
Grande)

FM 102,1 MHz 05 Rua Duque de 
Caxias, 63

96200-020 Rio Grande

Rádio Oceano 
FM

FM 97,1 MHz 05 Rua General 
Osório, 531

96200-400 Rio Grande

RBS TV Rio 
Grande

TV Canal 9 05 Rua Duque de 
Caxias, 63

96200-020 Rio Grande

Rádio Minuano 
AM

AM 1410 KHz 05 Rua Marechal 
Floriano Peixo-
to, 373

96200-380 Rio Grande
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Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio São Lou-
renço AM

AM 1190 KHz 05 Rua Pio Ferrei-
ra, 453

96170-000 São Lourenço 
do Sul

Rádio Tapense 
AM

AM 1420 KHz 05 Rua Luiz Vieira, 
525

96760-000 Tapes

Rádio Tarumã 
FM

FM 105,1 MHz 05 Rua Edgardo 
Pereira Velho, 
158

96290-000 Tavares

Rádio São 
Roque AM

AM 1480 KHz 06 Rua Benja-
min Santo 
Zago,601

97220-000 Faxinal do 
Soturno

Rádio La So-
rella FM

FM 90,9 MHz 06 Rua Benja-
min Santo 
Zago,601/04

97200-000 Faxinal do 
Soturno

Rádio Jaguari 
AM

AM 1160 KHz 06 Rua General 
Osório, 1160

97760-000 Jaguari

Rádio 14 de 
Julho AM

AM 1420 KHz 06 Av. Assis Brasil, 
263

98130-000 Júlio de Cas-
tilhos

Rádio Itapuã 
FM

FM 103,1 MHz 06 Av. Assis Brasil, 
263

98130-001 Júlio de Cas-
tilhos

Rádio Integra-
ção AM

AM 1310 KHz 06 Rua Augusto 
Rossi, 316

97200-000 Restinga Seca

Tchê FM 97.7 
FM

FM 97.7 MHz 06 Rua Júlio de 
Castilhos, 
273/201

97200-000 Restinga Seca

Rádio Imembuí 
AM

AM 960 KHz 06 Rua Walter 
Jobim, 222

97020-425 Santa Maria

Rádio Media-
neira AM

AM 1130 KHz 06 Av. Rio Branco, 
809

97020-490 Santa Maria

Rádio Santa-
mariense AM

AM 630 KHz 06 Rua Paul Harris, 
02

97015-480 Santa Maria

Rádio Antena 
1 FM

FM 93,5 MHz 06 Av. Duque de 
Caxias, 3577

97060-210 Santa Maria

Rádio Atlân-
tida FM (Sta 
Maria)

FM 94,3 MHz 06 Av. Maurício 
Sirotski Sobri-
nho, 25

97020-440 Santa Maria

Rádio Media-
neira FM

FM 100,9 MHz 06 Av. Rio Branco, 
809

97010-423 Santa Maria

Rádio Nativa 
99,5 FM (Sta 
Maria)

FM 99,5 MHz 06 Av. Gover-
nador Walter 
Jobin, 222

97010-005 Santa Maria

RBS TV Santa 
Maria

TV Canal 12 06 Av. Maurício 
Sirotski Sobri-
nho, 25

97020-440 Santa Maria

TV Pampa 
Centro

TV Canal 4 06 R. Dr. Bozano, 
1253

97015-004 Santa Maria

Rádio Trans 
Mundial 11735 
OC

OC 11735 HHz 06 Estrada Munici-
pal do Arroio, 
lote 811

97165-000 Santa Maria

Rádio Gaúcha 
FM ( Santa 
Maria)

FM 105,7 MHz 06 Av. Jornalista 
Mauricio Sirot-
ski Sobrinho, 25 
Patronato

97020-440 Santa Maria

Rádio Santia-
go AM

AM 1230 KHz 06 Travessa Jaime 
Pinto, 136

97700-000 Santiago

Rádio Nova 99 
FM

FM 99,3 MHz 06 Rua Venâncio 
Aires, 947 - sala 
03

97700-000 Santiago

Rádio Verdes 
Pampas FM

FM 102,1 MHZ 06 Av. Julio de 
Castilhos, 518 - 
sala 41

97700-000 Santiago

Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio Assisen-
se AM

AM 1490 KHz 06 Rua Gabriel 
Machado, 
1590 - 3° andar

97610-000 São Francisco 
de Assis

Rádio Batovi 
AM

AM 700 MHz 06 Rua Masca-
renhas de 
Moraes, 298

97300-000 São Gabriel

Rádio São 
Gabriel AM

AM 580 KHz 06 Rua Masca-
renhas de 
Moraes, 586

97300-000 São Gabriel

Rádio Band FM 
- São Gabriel

FM 98,3 MHz 06 Rua Andrades 
Neves, 244

97300-000 São Gabriel

Rádio Cotrisel 
AM

AM 1200 Khz 06 BR 392 - Km 
232

97340-000 São Sepé

Rádio Tupã 
AM

AM 990 KHz 06 Rua Otacílio 
Tupanciretã de 
Azevedo, 02

98170-000 Tupanciretã

Rádio Clube 
Um FM

FM 92,5 MHz 06 Rua Otacílio 
Tupanciretã de 
Azevedo, 02

98170-000 Tupanciretã

Rádio Sobral 
AM

AM 1140 KHz 07 Travessa Victor 
Hugo  Dema-
mann Tomé, 
02

96750-000 Butiá

Rádio Metro-
pole 

AM 1570 KHz 07 Av. Flores da 
Cunha , 4283 
conj. 202

94910-000 Cachoeirinha

Rádio Cinde-
rela 

AM 810 KHz 07 Rua Santo Iná-
cio de Loyola, 
253 - Sala 03

93700-000 Campo Bom

Rádio 91.5 FM FM 91,5 MHz 07 Rua Dr. Pompí-
lio Gomes So-
brinho, 23185 
sala 2

94380-970 Glorinha

Rádio Amizade 
FM

FM 98,7 MHz 07 Rua Ernesto 
Dornelles, 693

95650-000 Igrejinha

Rádio América 
AM

AM 1270 KHz 07 Rua São João, 
1637

95780-000 Montenegro

Rádio ABC 900 AM 900 KHz 07 Rua Jornal NH, 
99

93334-350 Novo Hambur-
go

Rádio 88.7 FM FM 88,7 MHz 07 Rua David 
Canabarro, 37 
- Conj. 1102

93510-020 Novo Hambur-
go

Rádio Alegria 
FM

FM 92,9 MHz 07 Rua Araribóia, 
38

93310-350 Novo Hambur-
go

Rádio Felicida-
de FM

FM 90,3 MHz 07 Av. Pedro 
Adams Filho, 
5604 - sala 
1104

93310-560 Novo Hambur-
go

Rádio Novo 
Tempo FM  

FM 99,9 MHz 07 Rua Visconde 
de Taunay, 399

93310-200 Novo Hambur-
go

Rádio União 
FM

FM 105,3 MHz 07 Rua Centená-
rio, 600 

93525-000 Novo Hambur-
go

Expansão As-
sess. Com.

agência não tem - Rua dos Gaú-
chos, 760

91110-090 Porto Alegre

JC Comunica-
ções

agência não tem - Rua Venâncio 
Aires, 1191 CJ 
82  

90040-193 Porto Alegre

Rádio Publici-
dade 

agência não tem - Av. Getúlio 
Vargas, 774 cj. 
401

90150-002 Porto Alegre

5554
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Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádioweb agência não tem - Rua São Ma-

noel, 456 CJ 
404  

90620-110 Porto Alegre

Rádio  CBN 
1340 AM  

AM 1340 KHz 07 Rua Corrêa 
Lima, 1960

90850-250 Porto Alegre

Rádio Bandei-
rantes AM

AM 640 KHz 07 Rua Delfino 
Riet, 183

90660-120 Porto Alegre

Rádio Eldora-
do AM

AM 1020 KHz 07 Rua Orfanatró-
fio, 711

90840-441 Porto Alegre

Rádio Capital 
AM

AM 840 KHz 07 Rua Silveiro, 
1321

90850-000 Porto Alegre

Rádio Farroupi-
lha AM

AM 680 KHz 07 Rua Corrêa 
Lima, 1960

90850-250 Porto Alegre

Rádio Gaúcha 
AM

AM 600 KHz 07 Av. Ipiranga, 
1075

90160-093 Porto Alegre

Rádio Guaíba 
AM

AM 720 KHz 07 Rua Caldas 
Júnior, 219

90010-260 Porto Alegre

Rádio Pampa 
AM

AM 970 KHz 07 Rua Orfanatró-
fio, 711

90840-440 Porto Alegre

Rádio Caiçara 
AM

AM 780 KHz 07 Rua Orfanatró-
fio, 711

90840-440 Porto Alegre

Rádio Rural 
AM

AM 1120 KHz 07 Rua Correa 
Lima, 1960

90850-080 Porto Alegre

Sulrádio Eng. não tem - Rua João 
Abbott, 503 
sala 302

90460-150 Porto Alegre

Lorini Engenha-
ria

Eng. não tem - Rua Tobias da 
Silva, 267/501    

90570-020 Porto Alegre

Rádio 104, 1 
FM

FM 104,1 MHz 07 Rua Orfanatró-
fio, 711

90840-440 Porto Alegre

Rádio Aleluia 
100,5 FM

FM 100,5 MHz 07 Rua Silveiro, 
1321

90850-000 Porto Alegre

Rádio Aliança 
FM

FM 106,3 MHz 07 Av. Protásio 
Alves, 3446

90410-007 Porto Alegre

Rádio Antena 
1 FM

FM 89,3 MHz 07 Av Mostardei-
ro, 123 cj 602

90430-001 Porto Alegre

Rádio Atlânti-
da FM ( Porto 
Alegre)

FM 94,3 MHz 07 Rua Corrêa 
Lima, 1960

90850-250 Porto Alegre

Rádio Band 
News FM

FM 99,3 MHz 07 Rua Delfino 
Riet, 183

90660-120 Porto Alegre

Rádio Farroupi-
lha FM

FM 92,1 MHz 07 Rua Correa 
Lima, 1960

90850-250 Porto Alegre

Rádio Conti-
nental FM

FM 98,3 MHz 07 Rua Orfanatró-
fio, 711

90840-440 Porto Alegre

Rádio Caiçara 
FM

FM 96,7 KHz 07 Rua Orfanatró-
fio, 711

90840-440 Porto Alegre

Rádio FM 
Cultura ( Porto 
Alegre)

FM 107,7 MHz 07 Rua Corrêa 
Lima, 2118

90850-250 Porto Alegre

Rádio Gaúcha 
FM

FM 93,7MHz 07 Rua Corrêa 
Lima, 1960

90850-250 Porto Alegre

Rádio Guaíba 
FM

FM 101,3 MHz 07 Rua Caldas 
Júnior, 219

90010-260 Porto Alegre

Rádio Band 
FM

FM 94,9 MHz 07 Rua Delfino 
Riet, 183

90660-120 Porto Alegre

Rádio Itape-
ma FM

FM 102,3 MHz 07 Rua Correia 
Lima, 1960

90850-250 Porto Alegre

Fantasia Espécie Frequência Região Endereço CEP Cidade
Rádio Pampa 
FM

FM 97,5 MHz 07 Rua Orfanatró-
fio, 711

90840-440 Porto Alegre

Rádio Grenal 
FM

FM 95,9 MHz 07 Rua Orfanotró-
fio, 711

90840-440 Porto Alegre

RBS TV TV Canal 12 07 Rua Rádio e TV 
Gaúcha, 189

90850-080 Porto Alegre

SBT Canal 5 TV Canal 5 07 Rua Corrêa 
Lima, 1949

90850-250 Porto Alegre

TV Bandeiran-
tes

TV Canal 10 07 Rua Delfino 
Riet, 183

90660-120 Porto Alegre

TV Educativa TV Canal 7 07 Rua Corrêa 
Lima, 2118

90850-250 Porto Alegre

TV Pampa TV Canal 4 07 Rua Orfanatró-
fio, 711

90840-440 Porto Alegre

TV Record TV Canal 2 07 Rua Corrêa 
Lima, 2222

90850-250 Porto Alegre

Rádio São 
Jerônimo AM

AM 1240KHz 07 Ponciano Ra-
mos, 74

96700-000 São Jerônimo

Rádio Nova  
Progresso 1530 
AM

AM 1530 KHz 07 Rua Quintino 
Bocaiuva, 342

93135-030 São Leopoldo

Rádio Unisinos 
FM

FM 103.3 KHz 07 Av. Unisinos, 
950

93022-000 São Leopoldo

Rádio Taquara 
AM

AM 1490 KHz 07 Rua Rio Bran-
co, 1006

95600-000 Taquara

Rádio FM 91 FM 91,1 MHz 07 Rua Rio Bran-
co, 1006

95160-000 Taquara

Rádio Horizon-
te AM

AM 1310 KHz 08 Rua Dom Luiz 
Guanella, 2313

95555-000 Capão da 
Canoa

Rádio Praia FM FM 90,7 MHz 08 Rua Sepé, 1896 
- Centro

90840-440 Capão da 
Canoa

Rádio Litoral 
Jovem Pan AM

AM 1460KHz 08 Av. Paraguas-
sú, 1801

95625-000 Imbé

Rádio Osório 
AM

AM 750 KHz 08 Av. Mal. Floria-
no, 920 cj 301

95520-000 Osório

Rádio Jovem 
Pan FM

FM 103,1 MHz 08 Av. Mal. Floria-
no, 920 cj 204

95520-000 Osório

Rádio Itapuí 
AM

AM 1170 KHz 08 Av. Coronel 
Victor Villa 
Verde, 491

95500-000 Santo Antônio 
da Patrulha

Rádio Mariste-
la AM

AM 1380 KHz 08 Rua Manoel 
de Matos Pe-
reira ,40

95560-000 Torres

Rádio Atlân-
tida FM ( 
Tramandaí)

FM 104, 7 MHz 08 Rua Barão do 
Guaíba, 520 - 
apto 7

95590-000 Tramandaí

Rádio Agudo 
AM  

AM 1350 KHz 09 Av. Concórdia, 
1480

96540-000 Agudo

Rádio Cacho-
eira AM

AM 1090 KHz 09 Rua Ramiro 
Barcelos, 2092

96508-070 Cachoeira do 
Sul

Rádio Fandan-
go AM

AM 1260 KHz 09 Rua Quinze de 
Novembro, 884

96508-030 Cachoeira do 
Sul

Rádio Fandan-
go FM

FM 102,5 MHz 09 Rua Quinze de 
Novembro, 884

96508-030 Cachoeira do 
Sul

TV Shop Tour TV Canal 11 09 Rua 7 de Se-
tembro, 1392

96508-010 Cachoeira do 
Sul

Rádio Vale AM AM 1520KHz 09 Rua Quinze de 
Novembro, 884

96508-750 Cachoeira do 
Sul
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Rádio GVC FM FM 106,1 MHz 09 Rua 7 de se-

tembro, 1015
96508-011 Cachoeira do 

Sul
Rádio Princesa 
AM

AM 760 KHz 09 Rua Botucaraí, 
911

96930-000 Candelária

Rádio Triangu-
lo 104,3 FM

FM 104,3 MHz 09 Rua Andrade 
Neves, 273

96930-000 Candelária

Rádio Encruzi-
lhadense AM

AM 1230 KHz 09 Praça Silvestre 
Correa, 77

96610-000 Encruzilhada 
do Sul

Rádio Jovem 
Pan FM

FM 88,7 MHz 09 Rua Leopoldo 
Hinterholz, 588

95835-000 Mato Leitão

Rádio Rio Par-
do AM

AM 790 KHz 09 Rua Senhora 
dos Passos, 37/ 
2° andar

96640-000 Rio Pardo

Rádio Gera-
ção FM

FM 107,1 MHz 09 Av. Pio XII, 1719 99440-000 Salto do Jacuí

Rádio Gazeta 
1.180 AM

AM 1180 KHz 09 Rua Ramiro 
Barcelos, 1206 
- 2º andar

96810-050 Santa Cruz do 
Sul

Rádio Santa 
Cruz  AM

AM 550 KHz 09 Rua Ramiro 
Barcelos, 737 
Centro

96810-054 Santa Cruz do 
Sul

Rádio Atlân-
tida FM ( Sta 
Cruz do Sul)

FM 93,3 MHz 09 Av. Assis Brasil, 
793

96810-160 Santa Cruz do 
Sul

Rádio Gazeta 
101.7 FM

FM 101,7 MHz 09 Rua Ramiro 
Barcelos, 1206 
- 2º andar

96810-050 Santa Cruz do 
Sul

RBS TV Santa 
Cruz do Sul

TV Canal 6 09 Av. Assis Brasil, 
793

96810-160 Santa Cruz do 
Sul

Rádio Guara-
than AM

AM 860 KHz 09 Calçada 
Salvador Isaia, 
1336

97015-015 Santa Maria

Rádio Sobradi-
nho AM

AM 1110 KHz 09 Rua Padre 
Oswaldo Stra-
cke, 56 - CxP 
11

96900-000 Sobradinho

Rádio Gazeta 
FM (Sobradi-
nho)

FM 98,1 MHz 09 Praça 3 de 
Dezembro, 56 - 
2º andar

96900-000 Sobradinho

Rádio Jacuí FM FM 97,3 MHz 09 Rua Padre 
Oswaldo Stra-
cke, 56

96900-000 Sobradinho

Rádio Venân-
cio Aires AM

AM 910 KHz 09 Rua 7 de Se-
tembro, 1441

95800-000 Venâncio Aires

Rádio Terra FM FM 105,1 MHz 09 Rua Reinaldo 
Schmaede-
cke,1401

95800-000 Venâncio Aires

Rádio Vênus 
FM

FM 100,7 MHz 09 Rua Sete de 
Setembro, 
1441

95800-000 Venâncio Aires

Rádio Arauto 
FM 

FM 95,7 Mhz 09 Rua Jacob 
Blész  38 - Sala 
02

96880-000 Vera Cruz 

58

PRESIDENTE Roberto Cervo
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO Pedro Ricardo Germano
VICE-PRESIDENTE DE CAPACITAÇÃO Myrna Proença
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS Wanderley Ruivo dos Santos
VICE-PRESIDENTE DE INFORMÁTICA 
E NOVAS TECNOLOGIAS

Luis Cruz

VICE-PRESIDENTE EVENTOS Leonardo Meneghetti
VICE-PRESIDENTE DE MARKETING Luciano Costa 
VICE-PRESIDENTE JURÍDICO Débora Dalcin Rodrigues
VICE-PRESIDENTE REGIONAL - CENTRO Cláudio Zappe
VICE-PRESIDENTE REGIONAL - FRONTEIRA Kamal Badra
VICE-PRESIDENTE REGIONAL - LITORAL NORTE Thanain Farias Ribeiro 
VICE-PRESIDENTE REGIONAL - LITORAL SUL Renato Albuquerque
VICE-PRESIDENTE REGIONAL - METROPOLITANO Ary Florencio Cauduro dos Santos
VICE-PRESIDENTE REGIONAL - MISSÕES Robriane Raguzzoni Loureiro
VICE-PRESIDENTE REGIONAL - PLANALTO Jerônimo Fragomeni
VICE-PRESIDENTE REGIONAL - SERRA Alceu Ferronato
VICE-PRESIDENTE REGIONAL - VALE DO JACUÍ João Vianei Zasso de Castro
VICE-PRESIDENTE RELAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS/MERCADO

Antônio Donadio

VICE-PRESIDENTE SOCIAL José Luiz Bonamigo
VICE-PRESIDENTE TÉCNICO E NORMAS Carlos Domingos Piccoli
DIRETOR ADMINISTRATIVO Edison de Bem
DIRETOR DE CAPACITAÇÃO Vanderlei Roberto Uhry
DIRETOR DE CONTEÚDO Luciano Mallmann
DIRETOR DE EXPANSÃO Álvaro Felipe Pilau
DIRETOR DE MERCADO Marcos Dytz Piccoli
DIRETOR DE MARKETING Luis Fernando dos Santos Cardoso
DIRETOR DE NOVAS TECNOLOGIAS Carlos Fini 
DIRETOR DE PRODUTIVIDADE Maico Tunes Joanol
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Eloy Milton Scheibe
DIRETOR DO INTERIOR Verdi Ubiratan de Moura
DIRETOR NORMAS TÉCNICAS Felipe Kannenberg
DIRETORA SOCIAL Débora Saraiva
DIRETOR DE QUALIDADE Sandro Padilha
DIRETOR DE INOVAÇÃO Bruno Uhry
DIRETOR TÉCNICO Miguel Puretz Neto
DIRETOR DE INTEGRAÇÃO Hermes Ribeiro de Souza Filho

Presidente do Conselho Consultivo Paulo Sérgio Pinto

Conselheiro Alcides Zappe
Conselheiro Sady Manjabosco Sandri
Presidente do Conselho Fiscal Antonio Alberto de Lucca
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