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A taxa de 30 de Julho de 2018 é R$ 45,65 - com variação de 3,92% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,18%.
A taxa de 31 de Agosto de 2018 é R$ 45,98 - com variação de 4,45% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,72%.
A taxa de 30 de Setembro de 2018 é R$ 46,15 - com variação de 4,77% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,28%.
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Diálogos Eleitorais levaram esclarecimentos
para os radiodifusores gaúchos
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Diretoria

Editorial

2017/2019

Missão cumprida mais uma vez. A Agert em parceria com o
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) levaram novamente aos radiodifusores gaúchos e aos profissionais
que atuam nas emissoras todas as informações de como se comportar no período eleitoral e evitar punições para as emissoras.
Desta vez, realizamos seis diálogos eleitorais nas cidades de
Porto Alegre, Santa Rosa, Caxias do Sul, Santa Maria, Santana do
Livramento e Novo Hamburgo. Eventos sempre prestigiados pelo
presidente do tribunal, desembargador Jorge Dall’Agnol e pela
vice-presidente, desembargadora Marilene Bonzanini, além da direção do TRE-RS e os principais assessores da instituição.
Esperamos ter esclarecido as principais dúvidas com relação à
propaganda eleitoral. Devemos ter em mente que as nossas emissoras precisam estar atentas, pois as penalidades em caso de descumprimento da legislação são extremamente altas e podem inviabilizar o
funcionamento das empresas principalmente as pequenas e médias.
Devemos também observar as regras da cobertura jornalística no período eleitoral. Recomendamos que as entrevistas com os
políticos sejam gravadas para se evitar infrações. A isonomia entre os candidatos deve ser observada. As emissoras têm que realizar um acompanhamento do noticiário com equilíbrio e isenção.

Boa leitura a todos!

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Rádios Aniversariantes
Julho
Rádio Agudo AM

Agudo

14/07/1949

Rádio Emoção FM

Arroio do Meio

01/07/2010

Rádio Cultura de Bagé AM

Bagé

04/07/1946

Rádio Clube FM

Canela

21/07/1993

Rádio Cerro Azul AM

Cerro Largo

25/07/1957

Rádio Metrópole Crissiumal

Crissiumal

27/07/1980

RBS TV Cruz Alta

Cruz Alta

01/07/1989

Rádio Encanto FM

Encantado

06/07/1989

Rádio Erechim AM

Erechim

02/07/1947

Rádio Alto Taquari AM

Estrela

10/07/1948

Rádio Viva 94.5

Farroupilha

02/07/1990

Rádio Iguatemi FM

Ijuí

25/07/1983

Rádio Tropical FM

Lajeado

01/07/1982

Rádio Clube Nonoai

Nonoai

17/07/1978

Rádio Planalto FM

Passo Fundo

16/07/1982

Rádio Universidade AM

Pelotas

25/07/1967

RBS TV Pelotas

Pelotas

05/07/1972

Rádio Farroupilha AM

Porto Alegre

24/07/1935

Rádio Band News FM

Porto Alegre

04/07/1977

Rádio Continental FM

Porto Alegre

09/07/1990

TV Pampa

Porto Alegre

14/07/1980

TV Record

Porto Alegre

01/07/2007

Rádio Antena 1 FM

Santa Maria

14/07/1980

Rádio Santiago AM

Santiago

31/07/1951

Rádio Verdes Pampas FM

Santiago

07/07/1988

Rádio Mais FM

Santo Cristo

10/07/2008

Rádio Gazeta FM

Sobradinho

15/07/1989

Rádio Mais Nova FM

Soledade

16/07/1991

Rádio Soledade AM

Soledade

27/07/2004

Rádio Província FM

Tenente Portela

17/07/1989

Rádio Popular FM

Teutônia

01/07/1989

Rádio Esmeralda FM

Vacaria

21/07/1991

Continua na página 3
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Cristiano Lobato Flores é o novo diretor geral da Abert
Após quase 10 anos na direção geral da ABERT, o economista paranaense Luís Roberto Antonik deixa a entidade, para se dedicar, exclusivamente, à carreira de professor universitário de matemática e finanças.
Para o cargo, foi confirmado o advogado e ex-diretor de
Assuntos Legais da ABERT, Cristiano Lobato Flores. Mestre
em Direito das Empresas pela Universidade de Coimbra, em
Portugal, Flores é integrante dos conselhos de ética do CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) e do CENP (Conselho Executivo de Normas-Padrão), além
de membro do GIRED (Grupo de Implantação do Processo de
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV).
Antes da confirmação no cargo, Flores desempenhou as
funções deixadas por Antonik, por um período de transição
de 8 meses. À frente da diretoria geral da ABERT, ele garante
a continuidade da gestão e destaca os desafios do setor.
“A ABERT sempre cumpriu com excelência a sua missão institucional de defesa intransigente da radiodifusão
brasileira e da liberdade de expressão. Daremos seguimento à nossa agenda estratégica, aprovada por nosso
Conselho, com foco naqueles temas e processos de inovação que dizem respeito à competitividade da radiodifusão
no atual ambiente de convergência tecnológica”.
Com a saída da ABERT, Antonik deixa também a vaga
que ocupava no Conselho Diretor da Associação. “Levo
da ABERT o carinho de grandes amigos e a oportunidade

Foto: Divulgação

Fonte: Abert

Cristiano Flores oficializado na direção da Abert

de aprendizado. Foi e é muito gratificante acompanhar a
profissionalização do rádio e ver que projetos que estão
mudando a vida da população brasileira, como a migração
AM/FM e a digitalização da TV, são hoje considerados cases de sucesso mundial”, avalia Antonik.
Doutor em Business Administration pela Florida
Christian University de Orlando (EUA), mestre em Gestão Empresarial pela Escola Brasileira de Administração
Pública (EBAP), da Fundação Getúlio Vargas, e graduado
em Geografia, Ciências Econômicas e Administração, Luís
Roberto Antonik é ainda autor de 14 livros nas áreas de
finanças, matemática e filosofia.

Rádios Aniversariantes
Agosto
Rádio UPF FM

Passo Fundo

03/08/2007

Rádio Itapuí AM

Santo Antônio da Patrulha

22/08/1949

Rádio Marabá AM

Iraí

10/08/1954

Rádio 1010 AM

Caxias do Sul

23/08/1988

Rádio Geração FM

Salto do Jacuí

13/08/2007

Rádio Fandango AM

Cachoeira do Sul

25/08/1978

Rádio Medianeira AM

Santa Maria

13/08/1960

SBT Canal 5

Porto Alegre

26/08/1981

Rádio Santo Ângelo AM

Santo Ângelo

15/08/1947

Rádio Osório AM

Osório

28/08/1957

Rádio Viva 1070

Bento Gonçalves

15/08/1986

RBS TV Santa Rosa

Santa Rosa

28/08/1992

Rádio Blau Nunes AM

Santa Bárbara do Sul

15/08/1984

Rádio Luz e Alegria FM

Frederico Westphalen

29/08/1989

Rádio Novo Tempo FM

Novo Hamburgo

19/08/1992

Rádio Ibirubá AM

Ibirubá

29/08/1986

Rádio Cultura 1.470 AM

Cacequi

20/08/1957

Rádio Planeta FM

Miraguai

30/08/1996

Rádio Magia FM

Não-Me-Toque

20/08/2007

Rádio Simpatia FM

Chapada

31/08/2013

01/09/2002

Rádio H. Sul 89.1 FM

Herval

20/09/2014

Porto Alegre

20/09/1960

Rádios Aniversariantes
Setembro
Rádio Diário 780 AM

Carazinho

Rádio Sallete AM

Marcelino Ramos

05/09/1949

Rádio Pampa AM

Rádio Aurora AM

Guaporé

07/09/1951

RBS TV

Santa Cruz do Sul

20/09/1988

Rádio Tupanci AM

Pelotas

07/09/1958

Rádio Charrua AM

Uruguaiana

20/09/1936

Rádio Difusão Assisense AM

São Francisco de Assis

07/09/1977

Rádio Liberal FM

Guaporé

21/09/1987

Rádio Mãe de Deus AM

Flores da Cunha

08/09/1989

Rádio Princesa AM

Candelária

21/09/1957

Farroupilha

23/09/1989

Rádio Querência AM

Santo Augusto

11/09/1988

Rádio Spaço 100.9 FM

Rádio Sulina AM

Dom Pedrito

13/09/1949

Rádio Cachoeira AM

Cachoeira do Sul

27/09/1946

Rádio Sepé Tiarajú AM

Santo Ângelo

14/09/1977

Rádio Atlântida FM

Santa Cruz do Sul

29/09/1988

Rádio Estação FM

Estação

15/09/2011

Rádio Panambi AM

Panambi

30/09/1961

Rádio Cultura de Arvorezinha AM

Arvorezinha

20/09/1979
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Grupo A Plateia inaugurou Casa na Expointer

Diretores da empresa e convidados na Casa da Plateia na Expointer

O grupo A Plateia formado pela rádio RCC FM, jornal A Plateia, TV Web A Plateia e o provedor de Internet inauguraram casa na Expointer. São 30m² de espaço,
que serviram para as transmissões dos veículos durante
os nove dias da Exposição Internacional de animais, com
programação voltada para os ouvintes da fronteira oeste.
Além dos diretores da empresa Kamal Badra e An-

tônio Badra, outros cinco profissionais atuaram durante
toda a feira, produzindo conteúdo em diversas plataformas para Livramento e região.
Kamal Badra destaca que foi feito um investimento importante num momento de dificuldade econômica. “É uma
casa de Santana do Livramento na Expointer”, um local para
mostrar todo o potencial econômico da região”, finalizou.
Já Antônio Badra observou que o projeto é um sonho
de 20 anos. “Passamos por várias instalações aqui na Expointer, como a sala de imprensa e outros locais até chegar ao nosso espaço próprio”, afirmou.
Presente no dia da abertura, o diretor de interior da
Agert, Verdi Ubiratan de Moura, elogiou as novas instalações do grupo na feira. “É a realização de um sonho. É a
força de uma empresa do interior do Estado”.
O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, também visitou o local. “Estão de parabéns todos os integrantes da família Badra, pois se trata de um local
adequado para realizar uma cobertura jornalística de
qualidade e levar a melhor informação para os ouvintes
da RCC FM”, garantiu.
O Grupo A Plateia atuou em parceria com a Sebratel – provedor de internet, de São Leopoldo, na Casa
da Expointer.

Rádio Agert disponibiliza matérias para os associados
As reportagens da Rádio Agert podem ser acessadas pelos associados da entidade e os profissionais
das emissoras de duas formas. Tão logo elas fiquem
prontas são colocadas no site da Agert, no espaço Rádio Agert, em baixo no site e num banner lateral es-

crito Rádio Agert.
A outra forma é através do envio da Newsletter no período da tarde. O contato para inclusão de novos e-mails
para recebimento dos profissionais das rádios deve ser
pelo endereço eletrônico: comunicação@agert.org.br.

O diretor das rádios Arauto FM 95.7, de Vera Cruz, e
da Rádio Arauto 90.5, de Mato Leitão, Luís Carlos Dhiel
assumiu como diretor de Inovação em substituição a Bruno Carlos Uhry, na reunião da diretoria da Agert do dia
30 de agosto.
Em sua manifestação, Dhiel agradeceu o convite para
participar da entidade. “Gostei da Agert quando participei de um Congresso da associação em Canela. Achei uma
entidade organizada, participativa e atualizada. Quero
agradecer o vice-presidente regional Vale do Jacuí, João
Vianei Zasso de Castro, por indicar meu nome” disse.
Luís Carlos Dhiel lembrou que a rádio Arauto começou a operar em novembro de 2011, em Vera Cruz. Este
ano, o Grupo Arauto de Comunicações, adquiriu uma
nova emissora na cidade de Mato Leitão.
Segundo ele, a nova emissora da rádio promete a continuação daquilo que já é feito na 95,7. “Nós queremos
um trabalho muito próximo das pessoas e integrado às
pessoas. A receptividade que estamos tendo em Mato Leitão é a prova do quanto à nova rádio é importante para
essa comunidade específica, assim como, para todos os
municípios entorno”, comentou.

Foto: Eduardo Leães

Agert tem novo diretor de Inovação

Luís Carlos Diehl empossado como diretor da Agert
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Agert realizou seis Diálogos Eleitorais com o TRE-RS
Foto: Eduardo Leães

*Com informações do TRE-RS

Diálogos levaram informações para os radiodifusores

ríodo eleitoral. “Também falamos do funcionamento da
propaganda política no rádio e na televisão”, pontuou.
Ela acrescentou que no site da Agert - http://www.
agert.org.br, estão publicadas as principais datas do Calendário Eleitoral e as demais informações importantes sobre
as eleições de 2018. “É importante que as emissoras fiquem
atentas com os prazos da Justiça Eleitoral neste período.
Eles são muito rápidos e os veículos – muitas vezes – precisam cumprir decisões judiciais em poucas horas.
Também participaram dos diálogos como palestrantes, a vice-presidente jurídica da Agert, Débora Dalcin
Rodrigues; o diretor-geral da Justiça Eleitoral gaúcha,
Antônio Augusto Portinho da Cunha; o desembargador
eleitoral Miguel Ramos, o secretário da Corregedoria do
TRE-RS, Josemar Riesgo; o secretário Judiciário do TRE-RS, Rogério Vargas, e o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RS, Daniel Wobeto.
Nesta edição dos Diálogos Eleitorais foram convidados a participar dirigentes partidários, advogados, assessores de candidatos, estudantes de direito e jornalismo.
“Essa foi uma forma de levarmos o conhecimento das regras da propaganda eleitoral para todos os envolvidos no
processo”, finalizou Roberto Cervo Melão.
Foto: Eduardo Leães

Mantendo uma tradição de várias eleições, a Agert e o
Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RS) promovem a realização de seis Diálogos Eleitorais. Os eventos tiveram como
objetivo esclarecer os radiodifusores e os profissionais das
emissoras de rádio e televisão da legislação eleitoral.
Os Diálogos Eleitorais foram realizados em Porto
Alegre, Santa Rosa, Caxias do Sul, Santa Maria, Santana
do Livramento e Novo Hamburgo. Nos encontros foram
discutidos temas como propaganda eleitoral, fake news e
a segurança da urna eletrônica.
Em todos os Diálogos Eleitorais estiveram presentes
o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão; o presidente
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), desembargador
Jorge Luiz Dall’Agnol e a vice-presidente e corregedora
do TRE-RS, desembargadora Marilene Bonzanini.
Para o desembargador Dall’Agnol, a parceria com a
Agert tem sido muito importante para levar à informação
correta para os veículos de comunicação. “Esse evento serve para ajudar ainda mais na realização de uma eleição justa, transparente e ética no Rio Grande do Sul”, sentenciou.
Já a desembargadora Marilene Bonzanini destacou
que a isonomia deve ser a tônica na cobertura eleitoral pelas emissoras de rádio e televisão. “Os candidatos têm que
ter o mesmo espaço na mídia. As emissoras têm que realizar um acompanhamento equilibrado para que o público
tenha uma informação correta e de qualidade”, observou.
O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, lembrou
que a parceria da entidade com a Justiça Eleitoral é pioneira em nosso país, sendo um exemplo para os demais estados da federação. “Aqui no Rio Grande do Sul temos uma
eleição limpa, com uma cobertura pelas emissoras que não
interfere na decisão do voto do eleitor”, observou.
Conforme Melão, a participação das emissoras e dos
profissionais de microfone das mesmas foi fundamental
para o sucesso dos Diálogos Eleitorais. “Tratou-se de uma
oportunidade de se tirar todas as dúvidas e evitar problemas com a Justiça Eleitoral”, garantiu.
De acordo com a vice-presidente jurídica da Agert,
Drª Débora Dalcin Rodrigues, os Diálogos Eleitorais servirão para esclarecimento das principais mudanças nas
regras de cobertura do rádio e da televisão durante o pe-

Drª Débora Dalcin coordenou os debates eleitorais
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Reuniões de mobilização do
Congresso da Agert 2019 já começaram
O presidente do próximo Congresso da Agert, Pedro
Ricardo Germano (Pedrão), vice-presidente Administrativo da entidade e diretor da Rádio Fandango AM e FM, de
Cachoeira do Sul, já está trabalhando na organização do
25º congresso da entidade prevista para ocorrer em outubro de 2019.
Conforme Pedrão, já foram elaboradas e enviadas algumas propostas de patrocínios para o evento. “Estive com

o presidente Melão, visitando alguns parceiros da nossa
entidade e outros futuros apoiadores. Precisamos começar
cedo para não termos atropelos no final”, observou.
Pedro Germano informou que também estão sendo
realizados com representantes de hotéis para definição do
local. “Esperamos anunciar para os próximos dias a assinatura do contrato com o hotel e comunicar os associados
para que eles já comecem a se programar”, afirmou.

Agert apoia a Campanha #Vemvotar
A Agert está apoiando a Campanha #Vemvotar, do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). Os áudios foram
enviados para todas as emissoras associadas da entidade.
São vários Spots que demonstram a importância do voto
para a democracia.

Conforme o presidente da entidade, Roberto Cervo
Melão, é mais uma contribuição da associação para o processo democrático. “Temos que apoiar essa ação institucional da nossa Justiça Eleitoral para que o eleitor vote no
pleito e não vá atrás de Fake News”, afirmou.

Migração para FM é considerada positiva
por quase totalidade de emissoras
Fonte: Abert

dificuldades por causa do momento econômico delicado
que atinge o setor, se preparou para poder levar aos seus
ouvintes informação e entretenimento com mais qualidade”, afirmou Tonet.
A pesquisa ABERT/DataCenso tem como objetivo
subsidiar o plano de melhorias e contribuir na elaboração de estratégias da ABERT e foi realizada por telefone e
internet, entre 18 de dezembro de 2017 e 8 de agosto de
2018. A margem de erro é de 9,8%, considerando um grau
de confiança de 95%.
Foto: Divulgação

Uma pesquisa encomendada pela ABERT sobre a satisfação das rádios no processo de migração de AM para
FM, no Brasil, aponta que 95% das emissoras consideram
positiva a mudança.
O grau de satisfação com a faixa FM chega a 81%:
33% das rádios disseram que estão satisfeitas e 48% se
dizem muito satisfeitas.
54% das emissoras entrevistadas relataram algum
tipo de dificuldade durante a migração e a burocracia no
processo foi apontada como a principal causa.
Das 100 emissoras ouvidas, 57% relataram que houve
aumento da receita após o funcionamento na nova faixa.
De acordo com a pesquisa ABERT/DataCenso, o aumento
médio da receita foi de 51%.
Para 64% das rádios, a audiência também aumentou.
55% dos entrevistados consideraram alto o valor
pago pela nova outorga, 39% acharam justo e apenas 1%
considerou o preço barato.
Na maioria das rádios, o número de empregados
foi mantido e a predominância é de um quadro de até
10 funcionários.
Em relação à potência e cobertura de sinal, a maioria
das rádios se disse satisfeita com o resultado, porém o índice geral de satisfação ficou abaixo do mínimo aceitável, de
80%. 61% disseram estar satisfeitas/ muito satisfeitas com
a nova potência e 69%, com a nova cobertura da rádio.
O presidente da ABERT Paulo Tonet Camargo comemorou o resultado e lembrou que a migração do AM para
o FM revigorou a força do rádio.
“Ao funcionar em FM, as rádios têm uma melhora significativa de qualidade de áudio, competitividade no mercado e maior alcance por meio dos dispositivos móveis.
O radiodifusor aceitou o desafio e, mesmo com todas as

Tonet satisfeito com os resultados da migração
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Rádio Fandango homenageada nos seus 40 anos
Foto: Eduardo Leães

A Rádio Fandango AM, de Cachoeira do Sul, completou 40 anos no dia 25 de agosto. A emissora recebeu uma
placa pelo aniversário na última reunião da diretoria da
Agert, realizada na sede da entidade.
Numa breve manifestação, o diretor da emissora Pedro Ricardo Germano, agradeceu a distinção e lembrou
que a emissora é conhecida no município como “A Voz da
Cidade”. “A Fandango tem muita credibilidade. Nossos
contratos com os patrocinadores a maioria deles são anuais”, destacou.
Pedro Germano observou que a rádio pretende intensificar o jornalismo na sua programação. “Precisamos
levar mais informação de qualidade para o nosso público”
finalizou o diretor da emissora.

Diretor Pedro Germano com a placa da Agert

Evento organizado pelo Grupo RSCOM reuniu 1,5 mil pessoas
no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves
Foto: Yolo

Fonte: Site Leouve.com.br

Público prestigiou o BAH BBQ

O BAH BBQ confirmou as expectativas e se tornou
o maior evento open food de churrasco do sul do Brasil.
Realizado no dia 26 de agosto, no Hotel Villa Michelon,
no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o BAH BBQ
recebeu mais de 1500 pessoas ao longo das quase oito horas de evento.
A iniciativa organizada pelo grupo RSCOM, através
das emissoras Jovem Pan Serra Gaúcha, Rádio Viva 94.5
FM e Amizade AM 1070 foi apresentada na reunião da diretoria pelo diretor de Mercado da entidade e da empresa,
Marcos Piccoli.
Segundo Piccoli, as emissoras precisam buscar formas alternativas de gerar receita fora da venda tradicio-

nal da publicidade. “Temos que ser criativos para atingir
outros públicos, fortalecer as nossas marcas e rentabilizar
o negócio”, observou.
O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão,
afirmou ser muito importante essa troca de informação entre os radiodifusores. “Precisamos mostrar
os bons exemplos para todo o nosso segmento. Experiências exitosas precisam ser compartilhadas entre
todos”, disse.
Conforme Piccoli, os apaixonados por churrasco puderam desfrutar de uma dezena de estações e aprender
sobre técnicas e harmonização com os churrasqueiros
mais conceituados da região.
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#vemvotar!
Foto: Divulgação Ascom/TRE-RS

*Artigo do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), desembargador Jorge Luís Dall’Agnol.

Em países de regime democrático o poder político é do
povo. Numa democracia representativa, como a nossa, ele participa da tomada de decisões e da condução política do governo
por meio de seus representantes. Assim é para que o povo possa atuar politicamente na vida do país. É da nossa Constituição.
O que dá vida e impulsiona esse poder é sua participação
política. Participação que dá sentido e fortalece a democracia.

Prêmio do setor
5ª Edição do Prêmio
José Lutzenberger
de Jornalismo Ambiental
Estão abertas as inscrições para a
quinta edição do Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental. A premiação, iniciativa conjunta
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-RS),
Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e Braskem, tem como tema
“Informar é Transformar”.
O Prêmio tem como objetivo destacar a produção de conteúdos que
abordem a temática da sustentabilidade. Além disso, pretende mostrar
as iniciativas que existem ligadas ao
meio ambiente, como a aplicação de
novas tecnologias e esforços de instituições públicas e privadas na busca
de soluções sustentáveis.

Daí o grande valor do envolvimento político do cidadão
para a subsistência do Estado Democrático de Direito, que
assegura a prerrogativa constitucional de se autogovernar.
Por isso, a importância do sufrágio como direito popular de influir no destino do Estado. E um dos modos de exercitar esse direito é o voto. Expressão da soberania popular.
Arduamente conquistado ao longo da nossa história.
Honremos o esforço feito para que hoje pudéssemos
votar. Do voto censitário do Brasil Colonial e Imperial à
República, que ampliou a participação de homens, mas
não alcançou as mulheres - conquista do Código Eleitoral
de 1932, passando pelo Estado Novo e pelo Regime Militar,
que limitavam o exercício do voto, foi com a Constituição de
1988 que adquirimos o direito de votar de forma igualitária.
O voto torna todos iguais: velhos e jovens a partir dos 16
anos; pobres e ricos; patrões e empregados; alfabetizados e
analfabetos; cultos e incultos, sem distinção de sexo, cor ou
orientação sexual.
Com o objetivo de esclarecer a população, o TRE-RS
deflagra campanha visando comparecimento às urnas. Façamos uso desse instrumento tão importante para a Democracia que é o voto. Saiamos de nossa zona de conforto para
influenciar nas questões políticas e sociais que terão impacto em nossas vidas.
Num modelo republicano, formatado pela eletividade
e temporariedade dos governantes, nada mais legítimo do
que a escolha de nossos representantes ser feita com o engajamento de todos os cidadãos habilitados a votar. Vamos às
urnas. Façamos acontecer. Não sejamos meros espectadores
dos detentores temporários do poder. Sejamos protagonistas do processo eleitoral. #vemvotar!

A premiação contempla seis categorias: jornalismo impresso, fotojornalismo, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo e Prêmio
Braskem de Jornalismo Universitário. As inscrições devem ser feitas no
site http://premiojornalismoambiental.com.br/ até 17 de setembro. A
cerimônia de premiação ocorrerá no
mês de novembro em Porto Alegre.
4º Prêmio Sindilat
de Jornalismo
Estão abertas, até o dia 27 de
outubro, as inscrições para o 4º
Prêmio Sindilat de Jornalismo.
Promovida pelo Sindicado da Indústria de Laticínios do Rio Grande do
Sul (Sindilat), a láurea foi criada com
o intuito de valorizar o trabalho da
imprensa gaúcha que repercute as
notícias do setor lácteo e que contribui para o desenvolvimento da

cadeia. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas através do e-mail:
imprensasindilat@gmail.com.
O tema desta edição vai abordar
os aspectos relacionados ao setor
lácteo, seu desenvolvimento tecnológico, avanços produtivos e os desafios enfrentados. O prêmio possui
quatro categorias, sendo impresso,
eletrônico, online e fotografia. Não
há limite de número de trabalhos a
serem inscritos por candidatos. O
jornalista deve enviar materiais que
foram publicados entre 2 de novembro de 2017 até 27 de outubro de 2018.
Os nomes dos finalistas serão divulgados até o dia 19 de novembro,
sendo que os vencedores serão conhecidos na festa de final de ano do
Sindilat. Os primeiros colocados de
cada categoria receberão um troféu e
um iPhone. Já os segundos e terceiros
premiados receberão um troféu.

