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A taxa de 30 de Abril de 2018 é R$ 45,26 - com variação de 3,24% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,22%.
A taxa de 31 de Maio de 2018 é R$ 45,40 - com variação de 3,37% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,31%.

A taxa de 30 de Junho de 2018 é R$ 45,57 - com variação de 3,75% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,37%.

www.agert.org.br
Informa

Fo
to

: L
ui

z 
Ch

av
es

/P
al

ác
io

 P
ir

at
in

i

Página

05



Informawww.agert.org.br2 Abril|Maio|Junho de 2018

Presidente
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Vice-Presidentes
Pedro Ricardo Germano -  pedrao@grupofandango.com.br

Antônio Pascoal Donadio - donadio@gruporbs.com.br
Luciano Costa Hoerbe - luciano@rdatlantida.com.br
Sérgio Morem Cóssio - sergiocossio@band.com.br
José Luiz Bonamigo - jlbona@terra.com.br

Myrna Ruth Castro Proença - myrna.proenca13@gmail.com
Débora Dalcin Rodrigues - debora.dalcin@gruporbs.com

Wanderley Ruivo dos Santos - ruivo@pampa.com.br
Carlos Toillier - carlostoillier@sbt.com.br

Carlos Domingos Piccoli - carlos.piccoli@gruporscom.com.br
Alceu Ferronato - alceu@saofrancisco.am.br

Gerson Pont - gersonpont@upf.br
Robriane Raguzzoni Loureiro - robriane@san.psi.br

Kamal Zuheir Badra - kamal@terra.com.br
Renato Gatti de Albuquerque - renato@grupooceano.com.br

Thanain Farias Ribeiro - thanafarias@yahoo.com.br
Cláudio Zappe - nativafm@via-rs.net

João Vianei Zasso de Castro - gerencia@radiosobradinho.com.br
Ary Florencio Cauduro dos Santos - ary.santos@gruporbs.com.br

Diretores
Edison Lopes de Bem - edisondebem@hotmail.com
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Sandro Padilha - sopadilh@ucs.br

Bruno Carlos Uhry - brunouhry@asuaradio.com.br
Miguel Puretz Neto - mpneto@tupa.am.br

Hermes Ribeiro de S. Filho - hermesribeirodesouza@hotmail.com

Conselho Fiscal
Alcides Zappe - Conselheiro

Sady Manjabosco Sandri - Conselheiro
Antônio Alberto de Lucca - Presidente do Conselho Fiscal
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Presidente: Paulo Sérgio Pinto

Membros do Conselho:
Afonso Antunes da Motta, Alexandre Alvarez Gadret, 
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Diretoria

Abril
Rádio Independente AM Lajeado 01/04/1951

Rádio Giruá AM Giruá 01/04/1980

Rádio Cassino AM Rio Grande 01/04/1981

RBS TV Uruguaiana Uruguaiana 02/04/1974

Rádio 92,5 FM Três Passos 04/04/1987

Rádio Rural AM Porto Alegre 04/04/1987

Rádio Felicidade FM Novo Hamburgo 05/04/1997

Rádio Planalto AM Passo Fundo 05/04/1969

Rádio Gaurama AM Gaurama 06/04/1981

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

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

Rádio Repórter de Ijuí AM Ijuí 10/04/1950

Rádio Pitangueira FM Itaqui 10/04/2007

Rádio Navegantes AM Porto Lucena 10/04/1963

Rádio Santamariense AM Santa Maria 12/04/1954

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

Rádio Caiobá FM Tapejara 14/04/1992

Rádio Jaguari AM Jaguari 15/04/1953

Rádio do Povo AM Humaitá 18/04/1983

Rádio Sobradinho AM Sobradinho 21/04/1957

Rádio Guarathan AM Santa Maria 23/04/1960

Rádio Gazeta de Alegrete AM Alegrete 26/04/1979

TV Shop Tour Cachoeira do Sul 26/04/1987

Rádio Caxias AM Caxias do Sul 27/04/1946

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

Rádio Fátima AM Vacaria 28/04/1966

Rádio Maisnova FM Vacaria 28/04/1967

Rádio Tupã AM Tupanciretã 29/04/1955

RBS TV Erechim Erechim 30/04/1972

Rádio Guaíba AM Porto Alegre 30/04/1957

Rádios Aniversariantes

Editorial

Chegamos a um final de semestre em que a Agert teve inten-
sas atividades neste período. Em solenidade, no Galpão Crioulo, 
do Palácio Piratini, lançamos mais uma edição do nosso Relatório 
Social. Batemos recorde de novo em mídia doada pelas emissoras 
associadas em nossa entidade. Isso representa o papel social das 
emissoras em favor das comunidades onde atuam.

No mês de abril, a Agert realizou um importante Seminário 
de Comercialização. Foi uma oportunidade de levar conhecimento 
para os associados neste importante setor das rádios e televisões. 
Foram realizadas importantes palestras que levaram conhecimen-
to aos radiodifusores e a seus profissionais da área comercial.

Também realizamos em Brasília, o lançamento do GSul. Uma 
união entre as entidades representativas do nosso segmento dos 
três estados do Sul. Na oportunidade, em um café da manhã, re-
cebemos os parlamentares federais do RS, SC e PR. No final da 
tarde, um happy hour para as principais agências de publicidade 
de Brasília foi realizado. O encontro serviu para mostrarmos o po-
tencial econômico da região sul.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

Continua na página 3

2017/2019
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Maio

Junho

Rádios Aniversariantes

Rádios Aniversariantes

Rádio Solaris AM Antônio Prado 26/05/1988

Rádio Delta FM Bagé 12/05/1986

Rádio Vale AM Cachoeira do Sul 01/05/1956

Rádio Atlântida FM Caxias do Sul 22/05/1992

Rádio Pop Rock FM Cruz Alta 13/05/1987

Rádio Cruz Alta AM Cruz Alta 13/05/1946

Rádio Vera Cruz AM Vera Cruz 13/05/1962

Rádio Jornal da Manhã AM Ijuí 20/05/1996

Rádio Pitangueira AM Itaqui 25/05/2007

Rádio Cacique AM Lagoa Vermelha 26/05/1948

Rádio Sananduva AM Sananduva 26/05/1979

Rádio Viva 90.7 Montenegro 09/05/2001

Rádio Coroados FM Nova Prata 22/05/1989

Rádio Difusora FM Palmeira das Missões 05/05/1987

Rádio Atlântida FM Passo Fundo 28/05/1980

Rádio Maisnova FM Passo Fundo 08/05/2007

Rádio Minuano FM Alegrete 20/06/1986

Rádio Aratiba AM Aratiba 16/06/1959

Rádio Cultura de Arvorezinha FM Arvorezinha 02/06/1992

Rádio Clube de Bagé AM Bagé 12/06/1970

Rádio Clube AM Canela 05/06/1950

Rádio Liberdade AM Canguçu 22/06/2007

Rádio Upacaraí AM Dom Pedrito 20/06/1962

Rádio Encruzilhadense AM Encruzilhada do Sul 01/06/1984

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

Rádio Club FM Machadinho 17/06/1997

RBS TV Passo Fundo 28/05/1980

Rádio Florestal FM Planalto 25/05/2000

Rádio CBN 1340 AM Porto Alegre 05/05/1985

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

Rádio Gaúcha FM Porto Alegre 28/05/2008

Rádio Liberdade FM Porto Alegre 28/05/1983

Rádio Sananduva AM Sananduva 26/05/1979

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

Rádio Medianeira FM Santa Maria 03/05/1989

Rádio Noroeste AM Santa Rosa 20/05/1963

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

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

Rádio Tapense AM Tapes 10/05/1964

Rádio Colonial AM Três de Maio 03/05/1955

Rádio 96 FM Uruguaiana 26/05/1981

Rádio América AM Montenegro 17/06/1950

Rádio Pelotense AM Pelotas 06/06/1925

Rádio Nativa FM Piratini 04/06/1992

Rádio Caiçara AM Porto Alegre 01/06/1966

Rádio Itapema FM Porto Alegre 16/06/1976

TV Bandeirantes Porto Alegre 30/06/1980

Rádio Minuano AM Rio Grande 29/06/1949

Rádio Cotrisel AM São Sepé 11/06/1980

Rádio Charrua FM Uruguaiana 12/06/1985

Rádio 96,1 FM Veranópolis 05/06/1988

Em virtude da vacância de alguns cargos da diretoria 
da Agert foi realizada assembleia geral para eleição e pre-
enchimento de duas vagas nas vice-presidências.

O vice-presidente regional Planalto passou a ser 
Gerson Pont, supervisor da Rede de Rádios da UPF, com 
emissoras em Passo Fundo, Carazinho, Soledade e Pal-
meira das Missões. Ele substituiu Jerônimo Fragomeni.

Agert tem novos vice-presidentes e diretor
Já a vice-presidência de Informática e Novas Tecno-

logias será comandada por Carlos Toilier, no lugar de Luiz 
Alberto Campos Cruz. Toilier atua como diretor comercial 
do SBT-RS.

Por outro lado, Rodrigo Martinelli, da Rádio Nave-
gantes de Porto Lucena é o novo diretor de Expansão no 
lugar de Vanderlei Uhry.

como solicitamos que levem seus profissionais de micro-
fone para que recebam as orientações.

As datas dos seminários são as seguintes:

Definidas as datas dos Seminários Eleitorais 
Mantendo a tradição de anos, a Agert e o Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE-RS) vão realizar cinco Seminários 
Eleitorais. Todos os associados estão convidados, bem 

16/7 - POA – Plenário do TRE-RS – 14 horas
31/7 - Santa Rosa- Auditório da Associação Comercial de Santa Rosa – 14 horas
3/8 – Caxias - Salão de Atos da UCS – 14 horas
9/8 - Santa Maria – Hotel Morotin Centro – 14 horas
10/8 – Livramento – Salão do Júri, do Foro Central – 14 horas
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Christina Gadret assume o comando do SindiRádio

A diretora da Rede Pampa de Comunicação, Christi-
na Gadret, tomou posse como presidente do Sindicato das 
Empresas de Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul (Sin-
diRádio), em substituição a Ary Cauduro dos Santos, que 
deixou o cargo depois de 15 anos no comando da entidade.

Primeira mulher a comandar a entidade, Cristina Ga-
dret, disse que “seu maior objetivo vai ser sempre muito 
bem representar todos os veículos de rádio e televisão do 
Estado. Sempre estive envolvida nesse meio e pude ver o 
quão especial é o nosso setor. Temos grandes desafios pela 
frente neste ano em que tivemos uma recente reforma tra-
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Setor de radiodifusão reconheceu o trabalho de Nogueira

Deputado Ronaldo Nogueira homenageado  
pelo setor de radiodifusão

O deputado federal Ronaldo Nogueira (PTB/RS), pre-
sidente da Comissão de Trabalho, Administração e Servi-
ço Público da Câmara Federal foi homenageado pela sua 
atuação no ministério do Trabalho pela Abert, Fenaert, 
SindiRádio e Agert.

As entidades destacaram na gestão de Nogueira a 
aprovação da Reforma Trabalhista e as mudanças no de-
creto que atualizou a regulamentação da profissão de Ra-
dialista.

Falando pelas entidades proponentes da distinção, o 
presidente da Agert disse que a modernização da legis-
lação dos radialistas atualizou um texto que era muito 
complexo. “A legislação antiga causava muitas dúvidas de 
interpretação”, destacou Melão.

Roberto Cervo ressaltou que o ex-ministro Ronaldo 
Nogueira resolveu um problema de 30 anos do segmento 
de rádio e televisão. “Melhorou a burocracia na contrata-
ção de novos empregados e, seguramente, novas admis-
sões vão ocorrer pelas empresas”, garantiu.

Já o deputado Ronaldo Nogueira afirmou que cum-
priu com o seu dever no ministério do Trabalho. Acres-
centou que é preciso seguir em frente porque o reconheci-
mento é mais importante que o aplauso.

Conforme o parlamentar existe muita desinformação 
sobre as alterações feitas na legislação trabalhista. “Ne-
nhum direito foi retirado. Tudo que está nos Direitos So-

ciais da Constituição Federal foi mantido. O que aconte-
ceu foram mudanças que atualizaram a CLT ao século XXI 
e a nova realidade do mercado de trabalho”, afirmou.

Nogueira acrescentou que a modernização da legisla-
ção trabalhista atingiu seus objetivos. Ela foi fundamen-
tada em três eixos: proteção de direitos, segurança jurídi-
ca e geração de empregos.

O deputado petebista lembrou que o Brasil até de-
zembro de 2017 vinha perdendo 100 mil empregos por 
mês e no primeiro quadrimestre de 2018 teve o melhor 
desempenho dos últimos cinco anos, com um saldo posi-
tivo de mais de 400 mil empregos formais no país.

balhista, a alteração do decreto que regulamenta as funções 
dos radialistas e ainda buscamos a recuperação da econo-
mia no país e em nosso Estado”, afirmou a presidente.

Sobre o fato de ser a primeira mulher a comandar a 
entidade, ela observou que atuará com muita energia e 
garra para mostrar que as mulheres também estão muito 
envolvidas com a comunicação e assumindo cargos im-
portantes como esse. “Contem comigo, pois estarei junto 
com vocês fazendo o melhor trabalho possível e trazendo 
conquistas para o nosso setor”, afirmou.

Christina Gadret tem no seu DNA o associativismo. 
Seu pai, Otávio Gadret e o irmão Alexandre Gadret já fo-
ram ex-presidentes da Agert.

Já o ex-presidente do SindiRádio, Ary Cauduro dos 
Santos, explicou que sempre foi um legalista na sua ges-
tão. “Resolvi deixar o sindicato porque me desliguei da RBS 
depois de 40 anos. Acho que o presidente da entidade tem 
que estar ligado a um veículo de rádio e televisão”, declarou.

Destacou no seu mandato a excelente parceria com 
a Agert. ”Tive sempre muita afinidade com o presidente 
Melão, fizemos muitas atividades em conjunto como se-
minários e atuações em favor dos nossos associados”.

Ary dos Santos manifestou satisfação com o fato do 
SindiRádio passar a ser comandado por uma liderança 
jovem. “Sempre desejei a renovação na representação da 
nossa categoria. Desejo todo o sucesso para a Christina e 
ao sindicato”, finalizou.
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Mais de R$ 159 milhões em mídia doada:  
AGERT apresentou 14ª edição do Relatório Social da Entidade

Na manhã do dia 26 de junho, com o Galpão Crioulo 
do Palácio Piratini lotado, a Associação Gaúcha de Emis-
soras de Rádio e Televisão (AGERT) apresentou a auto-
ridades - dentre elas o governador do Estado, José Ivo 
Sartori -, o presidente da Assembleia Legislativa Marlon 
Santos, a vice-presidente do TRE-RS desembargadora 
Marilene Bonzanini, representantes de outros poderes e 
imprensa a 14ª edição do Relatório Social, material que 
apresenta os dados de mídia doada pelos radiodifusores 
associados ao longo de 2017.

Com a edição foi registrado o recorde de valor doado: 
249 emissoras investiram o total de R$ 159.821.133,13 
milhões na divulgação de ações sociais. Além dos dados 
e de cases na divulgação de ações sociais, a revista abor-
da o tema “A violência e as comunidades”, com entrevis-
tas e reportagem especial. A AGERT conta hoje com 323 
emissoras associadas e, desde 2004 - ano em que teve 
início o projeto do Relatório Social -, conta com engaja-
mento cada vez mais intenso das emissoras e valores em 
mídia doada cada vez mais altos.

Na ocasião, o presidente da AGERT, Roberto Cervo 
Melão, exaltou o trabalho de fôlego, realizado há 14 
anos. “Neste ano, nos aproximamos da marca de R$ 
160 milhões em mídia doada para todos os setores do 
nosso Estado, principalmente ao setor mais necessi-
tado”, destacou Melão sobre a divulgação de ações so-
ciais, que se traduz na ajuda comunitária aos que estão 
em situação mais vulnerável. “Também é o momento 
do povo gaúcho saber que reconhecemos o trabalho 
que o senhor fez”, completou Melão, referindo-se ao 
governador Sartori.

Myrna Proença apresentando o Relatório Social

Em seguida, a vice-presidente de Capacitação da 
AGERT e coordenadora do projeto, Myrna Proença, apre-
sentou os números do Relatório e propôs uma profunda 
reflexão sobre o papel dos comunicadores frente à violên-
cia nas comunidades, destacando a necessidade de prota-
gonismo de todos os agentes da sociedade para alcançar 
a pacificação.

“Neste ano escolhemos abordar este tema delicado, 
com o intuito de que a leitura desse material consiga es-
timular ainda mais o pensamento crítico sobre a necessi-
dade de sermos protagonistas nesta cruzada de um pacto 
pela paz”, afirmou.

Myrna ainda enfatizou a necessidade de municipa-
lizar a segurança pública, pauta que é dever do Estado, 
mas que, segundo ela, também exige participação po-
pular. “Estamos quase em uma guerra civil”, alertou. A 
apresentação foi finalizada com sugestões de políticas 
públicas para promover um novo quadro social. “A so-
ciedade tem de ser mobilizada por nós e por campanhas 
bem-sucedidas de segurança pública. Nossa pauta agora 
é pacificar”, finalizou.

Ao encerrar o evento, o governador José Ivo Sarto-
ri agradeceu o trabalho da Entidade, com o pedido de 
que as informações sejam repercutidas. “A AGERT, sem 
perder sua credibilidade, sempre foi nossa parceira de 
caminhada no desejo de construir o melhor para o Rio 
Grande do Sul, e promove sempre um diálogo com trans-
parência, já que é preciso mostrar o que acontece. O in-
dicativo que dou é que não fiquemos apenas na apresen-
tação, mas que este elemento dê início a um processo de 
consciência coletiva”, afirmou.

Foto: Luiz Chaves/Palácio Piratini 
Texto: Camejo Comunicação Empresarial

Edição de 2018/ano base 2017 contou com a participação de 249 emissoras associadas.
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Sartori ainda expôs boas práticas e programas im-
plementados no Estado para a segurança pública, além 
de índices de reajuste ao setor, destacando a necessida-
de constante de melhorias e envolvimento da comunida-
de. “Se há uma grande conquista na área é a prevenção 
da segurança. Acreditamos que esse é o caminho e é bem 
verdade que temos muito pela frente. Fizemos um grande 
avanço, mas a população deve ser ouvida para encontrar 
esse caminho novo, que fortaleça a confiança nas institui-
ções para que tudo possa ser modificado, transformado. 
As estruturas do passado não servem mais para o presen-
te. Agradecemos à AGERT por tocar neste ponto. Este é 
um setor que ninguém pode dizer ‘isso não é comigo’”, 
finalizou o governador.

Sobre o Relatório Social

O Relatório Social surgiu em 2004 com o objetivo 
de dar visibilidade ao papel das emissoras de rádio e te-
levisão em contribuir com a comunidade dando apoio às 
ações sociais. O projeto também é uma forma de os ve-
ículos de comunicação aprofundarem seu vínculo com a 
comunidade.

A ação segue a metodologia dos indicadores do Ins-
tituto Ethos, organização sem fins lucrativos que é refe-
rência nacional em responsabilidade social empresarial, 
trazendo as seguintes temáticas: Comunidade, Clientes, 
Governos e Sociedade, Meio Ambiente, Valores e Trans-
parência e Público Interno.

Decreto presidencial atualiza  
regulamentação da profissão de radialista

Sancionado projeto que desonera folha da radiodifusão

O presidente Michel Temer assinou no dia 04 de 
abril, o decreto que atualiza a regulamentação da pro-
fissão de radialista. A assinatura aconteceu na mesma 
solenidade de sanção da flexibilização do horário do pro-
grama A Voz do Brasil.

O presidente Michel Temer sancionou, no dia 30 
de maio, o projeto de lei que prevê a reoneração da fo-
lha de pagamento de setores hoje beneficiados pela de-
soneração.

O setor de comunicação, rádio e TV, considerado ge-
rador de emprego e renda, foi mantido no regime de de-
soneração e com recolhimento da contribuição previden-
ciária de 1,5% sobre a receita bruta.

“Todo o esforço da ABERT e da radiodifusão em geral 
foi compensado. O Congresso Nacional e o governo fede-
ral reconheceram a relevância do setor, em especial como 
atividade intensiva na geração de mão de obra direta e de 
qualidade”, afirma o presidente da ABERT, Paulo Tonet 
Camargo.

Somente a partir de 2021 haverá a oneração da folha de 
pagamento dos setores que permaneceram desonerados.

O decreto veio após ampla discussão sobre a ne-
cessidade de adequação das normas aplicadas aos pro-
fissionais da área. A legislação que regulamenta a pro-
fissão de radialista, de 1979, é considerada antiquada. 
Apesar da evolução tecnológica das últimas décadas, as 
atividades desenvolvidas pelos radialistas não foram 
atualizadas.

O novo texto reduziu o quadro de funções de radia-
lista, de acordo com a Lei 13424/2017. Para a revisão do 
decreto foram considerados dois critérios: 

(i) as novas tecnologias, equipamentos e meios de in-
formação e comunicação; 

(ii) as funções técnicas ou especializadas próprias das 
atividades de empresas de radiodifusão.

Para o diretor geral da ABERT, Cristiano Lobato 
Flores, “além de corrigir distorções, a atualização das 
funções traz mais segurança jurídica aos contratos de 
trabalho entre as empresas de radiodifusão e os profis-
sionais radialistas”.

No texto final, o presidente vetou trecho da proposta 
que eliminava a cobrança do PIS/Cofins sobre o óleo die-
sel até o fim do ano.

Fonte: Abert

Fonte: Abert

Fo
to

: B
an

co
 d

e 
im

ag
en

s

Fo
to

: B
an

co
 d

e 
im

ag
en

s



Informa www.agert.org.br 7Abril|Maio|Junho de 2018

Irenita mostrou o lado das agências

Paulo Sérgio destacou o papel do rádio

Seminário de Comercialização mobilizou radiodifusores gaúchos

Para Leonardo Persigo, Gerente Executivo de Marke-
ting da RBS, a comercialização no rádio tem passado por 
constantes transformações. “Hoje em dia, a cada hora sur-
gem novas tecnologias e novas necessidades para os consu-
midores e o rádio precisa estar alinhado com os desejos dos 
ouvintes”, observou.

Graduado em Administração pela UFSM com MBA em 
Gestão Empresarial pela FGV, além de especializações em Ges-
tão de Custos pela FDC e cursando Marketing Estratégico pela 
ESPM, Persigo acredita no trabalho em equipe e na busca de 
soluções de comunicação integradas para o mercado.

Irenita Boff, diretora de mídia da Agência Moove, 
apresentou a visão do mercado publicitário sobre as emis-
soras de rádio. Destacou também pesquisas que mostram 
a importância do veículo para a população.

Segundo a publicitária, dados do Kantar Ibope 2017 
revelam que na região metropolitana de Porto Alegre, o 
alcance do rádio é de 89% da população, com uma média 
de consumo diário de 4 horas e 44 minutos. 

Conforme Irenita, o rádio é um meio de relaciona-
mento com a comunidade local. “O conteúdo local tem 
importância na vida das pessoas e o localismo dessas 
emissoras é um fator competitivo e é diferencial. A comu-
nicação poder ser regional e foco no local, eficiente e sem 
dispersão”, disse.

Sobre a interação com as redes sociais, Irenita obser-
vou que a internet trouxe muitos benefícios para rádio, 
pois ele se integrou com as plataformas digitais. “O rádio 
está no celular, no desktop, nas redes sociais, streaming e 
aplicativos”, garantiu.

Com relação às dificuldades que as agências de Porto 
Alegre têm no relacionamento com as emissoras do in-
terior, Irenita apontou algumas situações. “Falta de pes-
quisa de audiência, informações sobre a real cobertura e 
abrangência da estação, perfil socioeconômico da região, 
além de tabelas de preços com custos avulsos e perfil dos 
programas”, manifestou.

Já em relação aos representantes das emissoras, Ire-
nita Boff ressaltou que eles são um agente facilitador para 
as agências e clientes. Segundo ela, o represente pode au-
xiliar na atividade comercial das rádios. Pediu, no entan-
to, que não sejam credenciadas duas empresas ao mesmo 
tempo porque dificulta o trabalho da agência.

Com a participação de mais de uma centena de as-
sociados da Agert e funcionários da área comercial das 
emissoras foi realizado em abril Seminário de Comerciali-
zação, no auditório do TRE-RS. 

O evento foi coordenado pelo vice-presidente de 
Mercado da Agert, Antônio Donádio, tendo como pales-
trantes: Leonardo Persigo, Gerente Executivo de Marke-
ting do Grupo RBS; Paulo Sérgio Pinto, Vice-Presidente 
Rede Pampa; Maria José Hikmann (Neca), Diretora de TV 
e Rádios do Grupo Bandeirantes; e Irenita Boff, diretora 
de Mídia da Moove.

O vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, 
Paulo Sérgio Pinto, em sua apresentação, ressaltou que 
o rádio é uma emissora e não só um aparelho, como era 
visto pelas pessoas antigamente. “O rádio é eterno, po-
rém não pode ser visto como um aparelho e sim como um 
meio de levar conteúdo a uma sociedade e mesmo a uma 
civilização”, afirmou.

Paulo Sérgio também destacou métodos inovadores 
de trabalhar na rádio e citou a Rádio Grenal, integrante 
do grupo Rede Pampa, que possui 24h de futebol em sua 
programação, sendo assim, a primeira rádio utilizar o mo-
delo de transmissão. “Hoje o rádio encontra-se em diver-
sas plataformas e pode ser acessado em qualquer lugar via 
celular e computador, por exemplo,”, explicou.

O publicitário Washington Olivetto recebeu destaque 
na apresentação, pois Paulo Sérgio utilizou de suas histó-
rias e filosofias para abordar a criatividade e as polêmicas 
que envolvem os anúncios e a comercialização no rádio.

Já a diretora de TV e Rádios do Grupo Bandeirantes, 
Neca Hickmann, apresentou para os associados o tema as 
competências dos profissionais de vendas, que foi a sua 
dissertação de mestrado em Administração com Foco em 
Gestão e Negócios pela Unisinos.  

Neca Hickmann destacou os atributos que um bom 
profissional de vendas deve ter. Ele ressaltou que deve 
se buscar uma solução personalizada para cada cliente e 
cada produto. “A publicidade está cada vez mais dinâmica 
e exige uma constante atualização”, destacou.

Crédito: Eduardo Leães
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25º Prêmio CNH  
Industrial de Jornalismo

Há 25 anos, o Prêmio CNH Indus-
trial de Jornalismo prestigia e reco-
nhece os profissionais que explicam e 
traduzem as informações econômicas 
e sociais que acontecem no Brasil e no 
mundo.

Assim, tornou-se, nestas mais de 
duas décadas, uma das premiações 
mais respeitadas do setor, com mui-
ta credibilidade e grande prestígio no 
meio jornalístico.

A 25ª edição do Prêmio CNH Indus-
trial de Jornalismo premiará as melho-
res reportagens publicadas em jornais, 
revistas ou sites de âmbito nacional, 
mesmo que seja produção regional, 
sob os temas Agronegócio, Construção, 
Transporte e Macroeconomia.

Prêmio do setor O período de veiculação deve ser 
entre 1º de julho de 2017 e 30 de 
junho de 2018.

As inscrições poderão ser efetua-
das desde a data de publicação deste 
regulamento até o dia 31 de julho 
de 2018, apenas de forma eletrôni-
ca, por meio do site www.premiocnh.
com.br.

 As premiações serão efetivadas 
em reais, em valor líquido, nas se-
guintes modalidades:

REPORTAGENS

R$ 15.000 (quinze mil reais) para 
o 1º colocado em “Agronegócio”;

R$ 15.000 (quinze mil reais) para 
o 1º colocado em “Construção”;

R$ 15.000 (quinze mil reais) para 
o 1º colocado em “Transporte”;

R$ 15.000 (quinze mil reais) para 
o 1º colocado em “Macroeconomia”.

Dentre as quatro matérias vence-
doras, a Comissão de Jurados elegerá 
a Grande Ganhadora, que receberá 
mais R$ 10.000 (dez mil reais) em 
seu prêmio, totalizando assim um 
prêmio de R$ 25.000 (vinte e cinco 
mil reais).

Os resultados do concurso se-
rão conhecidos na metade do se-
gundo semestre de 2018, durante 
o evento de premiação, em data e 
local que serão posteriormente di-
vulgados.

Como parte da premiação, os 
finalistas farão parte de um “Expe-
rience Day” na Fundação Dom Ca-
bral, discutindo temas de vanguarda 
com especialistas e pesquisadores de 
uma das melhores escolas de negó-
cios do mundo.

Maiores informações pelo site: 
www.premiocnh.com.br ou pelo tele-
fone (41) 3018-3377.

Entidades da Radiodifusão do RS, PR e lançam o GSul em Brasília

Entidades da região sul trabalhando em conjunto

As entidades representati-
vas das emissoras de Rádio e Te-
levisão do Paraná, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul lançaram 
no dia 18 de abril, na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, o “GSul”, 
iniciativa que pretende destacar 
as potencialidades da Região. O 
evento reuniu os parlamentares 
das bancadas dos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná das duas casas do Con-
gresso Nacional.

O movimento é resultado de 
uma ação conjunta e inédita da 
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Com informações da Acaert e Aerp.

Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão 
– ACAERT, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do 
Paraná – AERP, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e 
Televisão – AGERT e dos três Sindicatos das Empresas de Rá-
dio e Televisão da Região (SindiRádio-RS, Sert-SC e Sert- PR).

A região é responsável por quase 17% do PIB brasileiro, 
que apresenta as menores taxas de desemprego, as maiores 
expectativas de vida figuram entre os cinco estados com me-
lhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Também 
tem uma tradição de emissoras de rádio e televisão com pro-
gramação de qualidade e relevância para as comunidades 
onde atuam, com profissionais de excelência.

Apesar da potência econômica e social, a representação 
política não corresponde à importância da Região, que con-
ta com apenas 77 deputados federais, o que representa 15% 
da Câmara Federal.

Para o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, tra-
ta-se de uma iniciativa inédita que visa o fortalecimento 

da mídia dos três Estados do Sul. “O GSul vai permitir que 
as reivindicações da nossa região cheguem com força em 
Brasília e que os nossos pleitos sejam atendidos”, destacou.

Melão acrescenta que o Sul precisa estar unido para 
conquistar mais verbas em Brasília. “Somos muito mais for-
tes quando fizemos uma reivindicação em conjunto, pois é 
a voz de quase 80 deputados federais e nove senadores”, co-
mentou o presidente da Associação Gaúchas das Emissoras 
de Rádio e Televisão. 

No café da manhã, estiveram presentes os senadores 
Ana Amélia Lemos (PP) e Lasier Martins (PSD), além de 19 
parlamentares gaúchos. Também prestigiaram o lançamen-
to o deputado federal Alex Canziani, presidente da Frente 
Parlamentar da Mídia Regional, Paulo Tonet, presidente da 
ABERT e André Dias, diretor Institucional da Abratel.

Dentro do processo de integração do GSul já foram dis-
tribuídas matérias jornalísticas para serem veiculadas pelas 
emissoras associadas as entidades dos três estados.


