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Diretoria

Com pleno êxito e excelentes palestras realizamos a 24ª edição do Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, no Hotel Continental, em Canela.
Encontro teve a presença dos ministros Gilberto Kassab e
Ronaldo Nogueira, do governador José Ivo Sartori e do vice-governador José Paulo Dornelles Cairoli, além do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Felipe Difini, do deputado
Eduardo Loureiro representando a Assembleia Legislativa e o presidente do TRE-RS, desembargador Carlos Marchionatti.
No plano setorial, estiveram presentes o presidente da Abert,
Paulo Tonet Camargo; da Fenaert, Guliver Leão; e os presidentes das
associações regionais de Santa Catarina, Paraná, Goiás, São Paulo e
Ceará. Também compareceu o presidente da ANJ, Marcelo Rech.
Foi um evento que levou muita informação e qualificação aos
congressistas participantes, com palestras dos renomados jornalistas Alexandre Garcia e Roberto Cabrini. Também o ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e a
Anatel abrilhantaram o Congresso da Agert, levando informações
e esclarecendo dúvidas para os presentes no encontro.
Agradecemos a todos que trabalharam pelo sucesso do Congresso, principalmente, o seu presidente Wanderley Ruivo dos
Santos, pela sua dedicação e trabalho incessante.

Boa leitura a todos!

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Rádios Aniversariantes
Novembro
Rádio Ipanema FM

Porto Alegre

02/11/1983

Rádio Solaris FM

Flores da Cunha

03/11/2012

Tchê FM 97.7

Restinga Seca

04/11/2006

Rádio Vale Feliz FM

Feliz

06/11/1995

Rádio Mais FM

Rio Pardo

07/11/2011

TV Pampa Centro

Santa Maria

08/11/1992

Rádio Unisinos FM

São Leopoldo

10/11/1995

Rádio Unisinos FM

São Leopoldo

10/11/1995

Rádio Cidade FM

Porto Alegre

11/11/1979

Rádio Nova 99 FM

Santiago

11/11/1984

Rádio Aparados da Serra

Bom Jesus

13/11/1973

Rádio Cidade Canção FM

Três de Maio

13/11/1988

Rádio Jovem Pan FM

Mato Leitão

14/11/2009

Rádio RCC FM

Santana do Livramento

15/11/1983

Rádio Arauto FM

Vera Cruz

15/11/2013

Rádio Ponto Norte FM

Alpestre

15/11/2013

Rádio Nativa FM

Alegrete

18/11/1982

Rádio Difusora AM

Bento Gonçalves

21/11/1947

Rádio Miriam AM

Farroupilha

21/11/1956

Rádio Trans Mundial 11735 OC

Santa Maria

21/11/2004

Rádio Uirapuru AM

Passo Fundo

26/11/1981

Rádio Tapejara AM

Tapejara

27/11/1982

Rádio Amizade FM

David Canabarro

28/11/1991

Rádio FM 91

Taquara

31/11/1988
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Presidente da Agert recebeu Comenda Rui Barbosa do TCE
Foto: Claudir Tigre

Texto: Ivan Sgarabotto | Fotos: Divulgação

Agert teve dois homenageados pelo Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) entregou, no
Plenário Gaspar Silveira Martins do Palácio Flores da
Cunha, a Comenda Rui Barbosa para jornalistas que se
destacaram por relevantes serviços prestados em favor do
interesse público, pela conduta republicana e pelo compromisso com a democracia.
Entre os homenageados, estava o presidente da
Agert, Roberto Cervo Melão, além do ex-presidente
da entidade e presidente do Conselho Consultivo da
entidade, Paulo Sérgio Pinto. Também receberam a
homenagem os seguintes profissionais: Armando
Burd – TV Pampa, Cláudio Brito – Rádio Gaúcha, Cris-

tine Gallisa – RBS TV, Fernando Albrecht – Jornal
do Comércio, Guaracy Andrade – TV Urbana, Juliana Bublitz – Zero Hora, Luiz Adolfo Lino de Souza
– ARI, Mário Gusmão – Grupo Sinos, Oziris Marins
– Band, Renato César de Carvalho – ADJORI, Rogério
Mendelski – Rádio Guaíba, Rosane de Oliveira – Zero
Hora, Taline Oppitz – Rádio Guaíba e Telmo Flor –
Correio do Povo.
Melão disse que a distinção foi uma homenagem aos
radiodifusores de todo o Estado. “Trata-se de um reconhecimento à credibilidade e a qualidade do rádio e da televisão do Rio Grande do Sul”, finalizou.

Rádios Aniversariantes
Dezembro
Rádio Simpatia AM

Chapada

01/12/1989

RBS TV Santa Maria

Santa Maria

13/12/1969

TV Pampa Sul

Pelotas

01/12/1987

Rádio Gazeta 101.7 FM

Santa Cruz do Sul

14/12/1980

Rádio Mais FM

Palmares do Sul

01/12/2011

Rádio Rosário AM

Serafina Corrêa

14/12/1984

Rádio Integração AM

Restinga Seca

02/12/1978

Rádio La Sorella FM

Faxinal do Soturno

15/12/2007

Rádio Sorriso FM

Panambi

04/12/2007

Rádio Guaramano AM

Guarani das Missões

16/12/2007

Rádio Rio Pardo AM

Rio Pardo

06/12/1952

Radio UCS Caxias do Sul

Caxias do Sul

16/12/2003

Rádio Atlântida FM

Tramandaí

07/12/1991

Rádio Diário da Manhã AM

Passo Fundo

17/12/2002

Rádio Horizonte AM

Capão da Canoa

08/12/1989

Rádio Difusão 650 AM

Erechim

18/12/1960

Rádio Tarumã FM

Tavares

08/12/1990

Rádio Atlântida FM (Pelotas)

Pelotas

18/12/1979

Rádio 14 de Julho AM

Júlio de Castilhos

11/12/1992

Rádio Mundial FM

Ijuí

20/12/2008

Rádio Itapuã FM

Júlio de Castilhos

11/12/1992

RBS TV

Porto Alegre

29/12/1962

Rádio Stúdio2 FM

Tapera

12/12/1988

Rádio Maristela AM

Torres

30/12/1957

Rádio Terra FM

Venâncio Aires

12/12/1987

Rádio Cultura AM

Tapera

31/12/1982
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Foto: Eduardo Leães

Ruivo homenageado pela diretoria da Agert

O agraciado com Melão e Paulo Sérgio Pinto

O presidente do Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão das edições de 2011, 2013, 2015 e 2017, Wanderley
Ruivo dos Santos, foi homenageado pela diretoria da Agert
na reunião de novembro pelo trabalho desenvolvido na organização dos últimos congressos da entidade.
Conforme o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão,
trata-se de uma justa distinção com quem tem atuado com
muita dedicação e empenho pelo sucesso do maior evento realizado pelo setor rádio e televisão no nosso Estado, com reconhecimento em outros estados da Federação e em Brasília.
Wanderley Ruivo agradeceu a entrega da placa, detalhando os números e o resultado de pesquisa de satisfação
dos congressistas com o evento. “O congresso teve uma
grande aprovação dos associados. Dedico esse reconhecimento a todos os colegas da diretoria e equipe do evento
que contribuíram para o seu sucesso”, finalizou.
A placa tem o texto ao lado:

Receba, prezado Wanderley Ruivo dos Santos, o
reconhecimento da diretoria da Agert e dos associados da entidade pelo seu excelente trabalho desenvolvido na condução da presidência de
quatros Congressos Gaúcho de Rádio e Televisão da nossa associação, nas edições de 2011,
2013, 2015 e 2017.
Porto Alegre, 23 de novembro, de 2017.
Roberto Cervo Melão
Presidente

Declaração de composição de capital social
deve ser enviada até 29/12
Fonte: ABERT

Até o dia 29 de dezembro, todas as concessionárias
e permissionárias dos serviços de rádio e TV deverão
enviar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC) a declaração com a composição de capital social.
A apresentação do documento é de responsabilidade das emissoras e deve ser feita também junto aos
órgãos de registro comercial ou de registro civil de pessoas jurídicas.
O modelo já está disponível para preenchimento
no site da ABERT, na área da Assessoria Jurídica.
Lembramos que o MCTIC não recebe documento

físico (papel). O peticionamento deve ser feito eletronicamente, pela própria emissora, por meio do Sistema
Eletrônico de Informações - SEI
As declarações não devem ser enviadas à ABERT.
As que forem enviadas equivocadamente a esta associação serão devolvidas aos remetentes.
Lembramos que a não apresentação do documento
pode resultar em instauração de processo e aplicação
de penalidades.
Para auxiliar as emissoras associadas no caso de
dúvidas, a ABERT disponibilizou o e-mail: juridico@
abert.org.br e o telefone (61) 2104-4600.
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Congresso da Agert debateu temas relevantes
para o setor rádio e TV no Estado

Foto: Neitor Corrêa

Diretoria da Agert até 2019
Durante o congresso ocorreu a Assembleia Geral da
Agert. Ela aprovou por unanimidade a prorrogação do mandato da atual diretoria por mais dois anos, sob o comando do
presidente Roberto Cervo Melão. Também foram aprovadas
as contas da gestão 2015-2017. Ainda foi aprovada a alteração do artigo 35 do Estatuto Social da entidade que estabelece a data de 31 de dezembro para o encerramento do ano
fiscal da entidade, adequando-se à legislação federal.
Ainda foi aprovada a Carta de Canela, com o posicionamento da Agert sobre o atual momento da radiodifusão.
Segue abaixo a Carta de Canela

CARTA DE CANELA
Presidente Melão foi reconduzido a um novo mandato

O 24º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão encerrou em Canela (RS), com uma palestra no ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, sobre a Reforma Trabalhista,
abordando as alterações que passaram a vigorar a partir do
dia 11 de novembro e que vão impactar os negócios do setor rádio e televisão.
Conforme o presidente da Agert – entidade promotora
do evento, o congresso foi “altamente representativo com
as presenças do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo
Sartori, do vice-governador José Paulo Cairolli, o ministro
Gilberto Kassab, do MCTIC, o do Trabalho, Ronaldo Nogueira, além do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Felipe Difini, o deputado Eduardo Loureiro,
representando a Assembleia Legislativa, o deputado federal Afonso Motta pela Câmara dos Deputados e o presidente do TER-RS, desembargador Carlos Marchionatti”.
Melão destacou ainda as presenças do presidente da
Abert, Paulo Tonet Camargo, da Fenaert, Guliver Leão, e
os presidentes da Associação Mineira de Rádio e Televisão
(AMIRT), Mayrinck Júnior, da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACERT), Carmen Lúcia Azulai, da
Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão
(ACAERT), Marcello Petrelli, do Sindicato das Emissoras de
Rádio e TV do Paraná (SERT/PR), Caíque Agustini, da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech.
Segundo ele, “o Congresso da Agert foi um momento
de qualificação dos nossos empresários do segmento”. “Tivemos a oportunidade de debater temas atuais do nosso
negócio como a migração do AM para o FM, TV Digital, entre tantos outros, com a presença de autoridades da Anatel,
MCTIC e engenheiros”, observou.
Roberto Cervo Melão destacou que as palestras dos
jornalistas Alexandre Garcia, da Rede Globo e Roberto Cabrini, do SBT, em muito contribuíram para ampliar o conhecimento dos radiodifusores sobre o funcionamento do
jornalismo de qualidade. “São profissionais destacados que
trouxeram seu conhecimento e experiência para o nossos
congressistas”, afirmou.

A Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e
Televisão – AGERT, por seus radiodifusores, reunidos
de 24 a 26 de outubro de 2017, na cidade de Canela
– RS, durante o 24º Congresso Gaúcho de Emissoras
de Rádio e Televisão elaboraram a presente Carta de
Canela, e ratificam temas relevantes ao setor de rádio
e televisão do Rio Grande do Sul, a saber:
A imprensa é livre e não é livre como poder. É livre como exigência constitucional para se garantir o
direito à liberdade de informar e do cidadão ser informado para exercer livremente a sua cidadania. Neste
sentido, os radiodifusores gaúchos reiteram seu compromisso com a defesa intransigente da liberdade de
expressão e do direito à informação como esteio da
democracia e como direito inalienável do público.
A AGERT estará sempre atenta junto aos órgãos públicos responsáveis pela outorga, fiscalização, repressão e jurisdição competentes para assegurar normalidade, paz e verdadeira democracia à
comunicação.
Esperamos que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) agilize
o processo de migração das emissoras do AM para
o FM, reiterando que seguiremos trabalhando intensamente e acompanhando os processos de migração das emissoras associadas, considerando a
especial relevância para o setor, a necessidade de
manutenção da área de cobertura, e o avanço do
processo para regulamentação do uso da faixa estendida (entre 76 MHz e 88 MHz), já que os canais 5 e 6 estão sendo desocupados pelas TVs com
o desligamento do canal analógico.
O processo de desligamento da TV analógica merece acompanhamento da AGERT para que se conquiste efetivamente a manutenção da audiência e a
melhora da qualidade do sinal para toda população.
Neste sentido, ratificamos a posição da ABERT
e o compromisso assumido pelo Ministro Gilberto
Kassab, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) presente na abertura
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do 24º Congresso da AGERT, no último dia 24 de outubro de 2017, que prometeu trabalhar firmemente
com a Anatel para regulamentar a canalização da faixa estendida, e defender a obrigatoriedade do rádio
FM nos aparelhos celulares.
O Ministro reconheceu o espírito colaborativo
do setor e a parceria com as associações para pavimentar o caminho da radiodifusão, sempre atentos
aos fatos, com críticas que têm contribuído para o
aperfeiçoamento do trabalho do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
e da ANATEL.
A AGERT acompanhará com a ABERT as alterações necessárias no Sistema Mosaico desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) para agilizar e automatizar o processo de
solicitação de inclusão de canais e licenciamento
de estações de radiodifusão. Não há dúvida que a
regulamentação precisa ser modernizada para facilitar a implantação dos equipamentos e estações,
respeitando-se o direito adquirido, sem perda de
cobertura e consequente prejuízo econômico para
as emissoras.
Renovamos nosso compromisso com a flexibilização do programa A Voz do Brasil, pleito do qual

Novembro/Dezembro de 2017

jamais nos afastaremos, e esperamos que o Projeto
de Lei seja finalmente aprovado.
A AGERT seguirá firme em seu propósito na defesa da modernização da legislação dos radialistas e
dos jornalistas, e acompanhará a aplicação da Reforma Trabalhista, aprovada pelo Congresso Nacional.
Ressaltamos a importância do acompanhamento
da movimentação legislativa e judicial em torno das
matérias de interesse do setor de radiodifusão.
Reiteramos o compromisso de enfrentar, no plano da legalidade, todas as transgressões cometidas
por emissoras clandestinas, ou as que se ocultam sob
a capa de comunitárias, descumprindo normas técnicas e de comercialização.
Por fim, reiteramos nosso compromisso em
assegurar as prerrogativas dos ouvintes, dos telespectadores, dos usuários das mídias digitais e dos
anunciantes, fortalecendo o setor da radiodifusão e
produzindo conteúdos relevantes para gerar conexão
profunda com o público, contribuindo para o desenvolvimento do País.
Canela, 26 de outubro de 2017.
Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão
- AGERT

Crédito: Eduardo Leães

Rádio Difusora de Bento Gonçalves chega aos 70 anos

Equipe da Difusora recebe placa da Agert

Os 70 anos de fundação da Rádio Difusora de Bento Gonçalves 890 kHz, emissora com 5 KW,comemorados no dia 21
de novembro foram destacados pela diretoria da Agert. A homenageada foi representada no evento pelo editor de jornalismo Felipe Machado e o repórter esportivo Vinicius Pizzetti.
Ao agradecer a distinção, Felipe Machado informou
que a emissora atua em 20 municípios, sendo que os mu-

nicípios de maior audiência e de programação voltada
pela rádio são: Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Pinto Bandeira.
Felipe Machado destacou que a emissora está na expectativa da migração do AM para o FM. “Estamos operando em várias plataformas e temos 89 mil seguidores
no Facebook”, disse.
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EGR.
As estradas
aproximam
os gaúchos.
Pelas estradas passa a produção do Rio Grande do Sul. Por isso, a EGR faz
melhorias constantes para o nosso Estado ir mais longe. Mais de 1.000 km de
rodovias estaduais foram recuperadas nos últimos 2 anos, contribuindo para o
desenvolvimento do Estado, a qualidade de vida e o futuro dos gaúchos.
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Desafios do Jornalismo Investigativo
foram abordados por Roberto Cabrini
seus atos. “Eles não são mais meninos, são homens e
quando cometem crimes são usados por uma questão de
preciosismo pelo fato de não responderem penalmente
como adultos, portanto deveriam responder pelos seus
atos”, manifestou.
O apresentador do Conexão Repórter acredita que
a situação econômica do país já está um pouco melhor,
mas isso não pode impedir de se lutar contra a corrupção. Para Cabrini, uma decisão sábia na economia não
pode servir para justificar a corrupção, para que se fechem os olhos para determinados atos de desonestidade
de políticos porque eles produziram medidas econômicas melhores.
Foto: Neitor Corrêa

O jornalista Roberto Cabrini, do SBT, apresentador
do programa Conexão Repórter, realizou uma das palestras mais prestigiadas do 24º Congresso Gaúcho de Rádio
e Televisão, que ocorreu em Canela, abordando o Jornalismo Investigativo.
Ele disse que sentiu muito honrado e feliz em participar do evento, de estar junto com muitas pessoas dinâmicas. “Eu pode sentir a vibração de cada um de vocês. Eu
comecei numa pequena rádio e toda essa inquietação que
foi produzida em minha carreira tem como origem o rádio
porque o rádio traz todo aquele maravilhoso mundo que
se leva para as pessoas, o dinamismo e a sintonia com as
comunidades”, afirmou o jornalista.
Roberto Cabrini sentenciou que a realidade tem que
ser mostrada por vários ângulos, pois é muito cômodo
mostrar os fatos apenas por um ângulo, pelo lado mais
poderoso, que te dá melhores condições de transmitir os
fatos. “Isso é cômodo, mas não é jornalístico. O grande
desafio da nossa profissão é contemplar todas as visões.
Se a gente quer ser chamado de jornalista tem que mostrar todos os lados”, garantiu.
Observou que o público espera do profissional de imprensa que os fatos sejam mostrados por todos os ângulos. “Essa é a melhor forma de melhorar o país de produzir
conscientização, de realizar escolhas mais corretas e eficientes”, ressaltou.
Cabrini acredita que os grandes desafios do Jornalismo Investigativo é vencer adversários, vencer inimigos
que vão testar até a última instância a sua capacidade, o
seu comprometimento com a profissão. `É muito nobre
você exercer esse tipo de jornalismo, mas quando chegam
as ameaças, pois decidem continuar e o Brasil precisa de
fato de Jornalismo Investigativo porque só assim a gente
vai ter um jornalismo mais democrático e o país será mais
democrático”, garantiu.
Em relação a temas polêmicos como a pena de morte,
Cabrini posicionou-se contrário a proposta. “Se alguma
injustiça acontecer já não terá válido a pena. Acho que o
Estado não tem o direito de acabar com a vida. Eu considero que quando fosse tira a vida de uma pessoa você se
nivela a ela. Justiça não se faz com vingança”, comentou.
Sobre a redução da maioridade penal, Roberto Cabrini observou que seres humanos com 16 anos são perfeitamente responsáveis e prontos para assumir pelos

Cabrini empolgou o público com sua palestra

MCTIC promoveu último mutirão AM/FM do ano
Cerca de 50 emissoras de todo o Brasil estiveram reunidas em Brasília para assinar termo aditivo de adaptação
de outorga, uma das últimas etapas do processo de migração. Do Rio Grande do Sul assinaram contrato as rádios
Clube de Bagé, Radiodifusão Águas Claras, de Catuípe; e
Rádio Simpatia, de Chapada.
Em 2017, o mutirão da migração passou pelos estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Pará, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, São Paulo, Paraíba, Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul. Mais de 600 emissoras de rádio já

assinaram o contrato para a nova outorga.
Quase 1,5 mil rádios AM das 1781 existentes no
Brasil solicitaram a migração para o FM. Nesta primeira etapa, cerca de mil emissoras poderão operar
na faixa atual de FM, de 88 a 108 MHz. As demais
emissoras terão que esperar concluir o processo de digitalização da TV para liberação da faixa estendida, de
76 até 108 MHz.
Após a migração e o inicio da transmissão em FM, as
emissoras de rádio têm 180 dias para devolver o canal AM.
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Alexandre Garcia analisou o momento político no Congresso de Rádio e TV

Crédito: Neitor Corrêa

Profissional com mais de 60 anos de atividade, o jornalista, apresentador e comentarista político da Rede
Globo de Televisão e do Canal de TV a Cabo GloboNews,
Alexandre Garcia, realizou palestra sobre o momento político do nosso país para os radiodifusores presentes no
24º Congresso da Agert.
Garcia manifestou otimismo com a recuperação da economia brasileira. Disse que existe uma onde mundial de melhora da economia e isso vai beneficiar o país, além de tudo
o Brasil tá por si mesmo se recuperando vamos crescer 0,7%
neste ano e em 2018, no mínimo 3%, o desemprego está
caindo há seis meses, a indústria tá mostrando sinais de melhora e o emprego na indústria da construção civil também.

Alexandre Garcia transmitiu muita informação aos congressistas

Apontou ainda como bons indicadores da economia
a redução da taxa de juros, que está num patamar cada
vez mais baixo, a inflação em níveis reduzidos. “Existe um
paradoxo interessante o presidente Temer tem três por
cento de aprovação e menos de três por cento de inflação”, comentou.
Considerou as duas denúncias contra o governo do
presidente Michel Temer como “chatices”. Observou que
o momento agora de aprovação da Reforma da Previdência tão necessária para a recuperação do país e o equilíbrio
das contas públicas.
Sobre a Reforma Trabalhista, Alexandre Garcia,
afirmou que se trata na verdade de uma modernização.
Afirmou estranhar que com toda a proteção da legislação trabalhista brasileira não vem nenhum cidadão norte-americano trabalhar em nosso país.
Alexandre Garcia disse que as redes sociais estão mudando as pessoas que não estão saindo mais para a rua e
descarregam tudo na rede social. “Tem uma forma muito
interessante de descarregar. Os usuários da rede dizem
alguém tem que fazer alguma coisa. E eu perguntou por
que você não faz algo”, observou.
O apresentador da Rede Globo elogiou o Congresso
da Agert, destacando a união dos participantes. “Seguramente foi uma oportunidade de discutir não só a política
como na minha palestra, mas o funcionamento, a administração, como enfrentar as dificuldades financeiras em
época de crise”, diz.
Em relação às eleições presidenciais do próximo ano,
Alexandre Garcia, não quis arriscar um palpite. “Ainda
não têm nomes, candidatos. Sabe quem tá em campanha:
Lula e Bolsonaro”, finalizou.

FM no celular: mais uma vitória do rádio brasileiro
Fonte: Abert

O rádio brasileiro conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira (29), com a aprovação, pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados (CCTCI), do projeto de lei do
deputado Sandro Alex (PSD/PR) que obriga as empresas
fabricantes ou montadoras de celular a disponibilizar a
recepção do rádio FM em todos os aparelhos.
Apesar da pressão da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), contrária à proposta,
no parecer favorável ao projeto, o relator Paulo Magalhães
(PSD/BA) destacou a importância social da medida, que
tem como objetivo principal proteger os consumidores de
menor poder aquisitivo.
“Como se sabe, o aparelho celular é um dos receptores de rádio FM mais poderosos do mercado. As pessoas
com alto poder aquisitivo escutam rádio pelo aplicativo
da emissora predileta. Entretanto, os menos privilegiados
economicamente precisam do receptor integrado, pois escutar rádio pelo streaming gasta muita bateria e consome
os créditos do plano de dados do usuário, inviabilizando
totalmente o acesso à emissora”, explica o diretor geral da
ABERT, Luis Roberto Antonik.

Pelo texto aprovado, a habilitação do rádio FM deverá ser compatível com as tecnologias adotadas no Brasil e
atender as especificações e requisitos técnicos de funcionamento, bem como as condições de garantia, de assistência técnica e qualidade.
“Além da pluralidade que o rádio proporciona, a
aprovação desse projeto fará com que todos possam ouvir a rádio preferida de forma gratuita, sem ter que usar
o pacote de dados do plano contratado pelo ouvinte”,
ressalta Antonik.
Estudos da ABERT mostram que dos 275 modelos de
celulares disponíveis no mercado brasileiro, 179 têm o chip
FM ativado. A mesma pesquisa mostra que 100% dos aparelhos mais simples, de até R$ 300, têm rádio FM integrado. Nos aparelhos mais caros (smartphones), acima de R$
1.000, esse número cai para apenas 57%. Nos smartphones, a empresas celulares seguem uma tendência de não
ativar o chip existente no aparelho, forçando os usuários a
usar o plano de dados para acessar sua emissora.
A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se aprovada, vai para análise
do Senado.
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NEGOCIAR É SEMPRE O MELHOR NEGÓCIO.
Pague à vista e tenha 99% de desconto em juros e multas.

O programa de negociação de dívida
é uma ótima alternativa para usuários
com débitos vencidos até 12/11/16
regularizarem a sua situação.
Nos parcelamentos, o desconto
ﬁca em 50% em juros e multas
e isenção de juros futuros.
Período de vigência do programa
de 13/11 a 29/12/17.
E então, é ou não uma
grande oportunidade?*
Saiba mais, acesse o site:
corsan.com.br

*A adesão ao programa de
negociação de dívida se dará
mediante o pagamento à vista das
faturas participantes do programa
ou, nos casos de parcelamento,
mediante a assinatura
do contrato correspondente.

11

12

Informa

www.agert.org.br

Novembro/Dezembro de 2017

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV
CNPJ/MF: 92.964.337/0001-37

Balanço Patrimonial Encerrado em 30 de setembro de 2017.

ATIVO

PASSIVO

30/09/2017

30/09/2016

CIRCULANTE

743.384,19

544.848,38

DISPONIBILIDADES

743.384,19

541.343,54

4,03

24,06

21,49

37,06

739.418,67

541.282,42

OUTROS CRÉDITOS

3.940,00

3.504,84

Adiantamentos

3.940,00

3.504,84

NÃO CIRCULANTE

75.577,89

84.479,74

PERMANENTE

75.577,89

84.479,74

INVESTIMENTO

1.301,79

1.301,79

Participação em outras Empresas

1.301,79

1.301,79

IMOBILIZADO

74.276,10

83.177,95

Custo Corrigido

279.746,67

277.440,05

(-) Depreciações Acumuladas

(205.470,57)

(194.262,10)

TOTAL DO ATIVO

818.962,08

629.328,12

Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras

30/09/2017

30/09/2016

DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO EXERCÍCIO
30/09/2017

CIRCULANTE

27.649,76

11.373,98

Fornecedores

16.220,00

1.100,00

Salarios e Ordenados a Pagar

7.597,28

6.919,37

Encargos Sociais

3.746,25

3.277,70

86,23

76,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

791.312,32

617.954,14

Fundo Patrimonial

791.312,32

617.954,14

Resultado Exercícios Anteriores

617.954,14

631.687,23

Ajustes de Exercícios Anteriores

-

4.431,74

173.358,18

(18.164,83)

ENCARGOS DIVERSOS

818.962,08

629.328,12

RESULTADO LÍQUIDO
OPERACIONAL

Obrigações Fiscais

Superávit/Déficit do Exercício
TOTAL DO PASSIVO

30/09/2016

RECEITAS

681.913,69

652.571,24

Rendas Sociais

567.816,72

385.201,70

Receitas Eventuais

62.816,42

210.899,93

Receitas Financeiras

51.280,55

56.469,61

RECEITA LÍQUIDA
OPERACIONAL

681.913,69

652.571,24

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(508.555,51)

(670.736,07)

DESPESAS COM PESSOAL

(167.877,73)

(158.301,60)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(199.438,60)

(201.941,48)

DESPESAS FINANCEIRAS

(13.018,23)

(15.091,94)

DESPESAS PROMOÇÕES E
EVENTOS

(112.765,67)

(280.673,49)

(11.208,47)

(10.759,53)

(4.246,81)

(3.968,03)

173.358,18

(18.164,83)

DEPRECIAÇÕES E
AMOTIZAÇÕES

Porto Alegre, 30 de setembro de 2017.

Porto Alegre, 30 de setembro de 2017.

Porto Alegre, 30 de setembro de 2017.
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Agert entrega placa pelos 40 anos da Rede Pampa
sinto em casa na Agert. Minha história de vida começou muito cedo. Sempre tive os valores do associativismo
desde cedo na minha família, na vida
empresarial”, observou.
Ele ressaltou que sentia saudades das reuniões da diretoria da
Agert, que comandou por quatro
anos. “Tive a oportunidade de conhecer muitos radiodifusores, veículos de imprensa do interior do
Estado e do resto do país, que muito

Crédito: Eduardo Leães

O presidente da Rede Pampa,
Alexandre Gadret, recebeu da diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), uma
placa em homenagem aos 40 anos de
fundação da empresa comemorados
no mês de novembro.
Alexandre Gadret - que foi presidente da Agert de 2009 - 2013, disse
que estava muito feliz com o reconhecimento pela entidade que teve a honra de comandar por quatro anos. “Me

Gadret com diretores da entidade

contribuíram para o meu conhecimento”, afirmou.
Para o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, a Rede Pampa faz
parte da história da entidade, tendo
contribuído com vários de seus diretores para o progresso e dinamismo da
nossa associação de classe. Lembrou
que da empresa já foram presidentes
da Associação Gaúcha de Emissoras
de Rádio e Televisão Otávio Dumit
Gadret (1986-1989), Paulo Sérgio
Pinto (1998-1999 e 1999-2003) e o
próprio Alexandre Gadret.
Os 40 anos da Rede Pampa foram
destacados também pela Associação
Comercial de Porto Alegre (ACPA) e
Federação das Entidades Empresariais
do Rio Grande do Sul (Federasul). Alexandre Gadret também recebeu o prêmio Reconhecimento Agas, da Associação Gaúcha de Supermercados.
A Rede Pampa conta com 17
emissoras de rádio, 4 canais de televisão em Porto Alegre, Pelotas, Carazinho e Santa Maria, mais de uma centena de retransmissoras de televisão e
o jornal o Sul.

