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A taxa de 31 de Outubro  de 2018 é R$ 46,23 - com variação de 4,95% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,17%.
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Diretoria

Outubro
Rádio Maisnova FM Pelotas 01/10/1979

Rádio São Luiz AM São Luiz Gonzaga 01/10/1949

Rádio Onda FM Roca Sales 02/10/2009

Rádio São Francisco SAT Caxias do Sul 04/10/1967

Rádio Vênus FM Venâncio Aires 04/10/2010

Rádio 88.7 FM Novo Hamburgo 05/10/1999

Rádio Imperial FM Nova Petrópolis 06/10/1989

Rádio Sideral FM Getúlio Vargas 10/10/2011

Rádio Cultura AM Canguçu 10/10/1959

Rádio Poatã AM São José do Ouro 10/10/1989

Rádio Oceano FM Rio Grande 11/10/1983

Rádio Princesa AM Porto Alegre 12/10/1958

Rádio Cristal AM Soledade 18/10/1951

Rádio Progresso de Ijuí AM Ijuí 19/10/1959

Rádio Alvorada AM Marau 19/10/1960

Rádio Estação FM Carlos Barbosa 21/10/2001

Rádio Sananduva FM Sananduva 23/10/1989

Rádio Salamanca FM Quaraí 24/10/1992

RBS TV Rio Grande Rio Grande 26/10/1977

Rádio Bandeirantes AM Porto Alegre 27/10/1934

Rádio Alegria FM Novo Hamburgo 28/10/1989

Rádio Venâncio Aires AM Venâncio Aires 30/10/1959

Rádio UCS Caxias do Sul 30/10/1997

Rádios Aniversariantes

Editorial
Chegamos ao � nal de um ano de muito trabalho para a radio-

difusão gaúcha. A Agert em 2018, mais uma vez cumpriu sua mis-
são de defender os interesses das emissoras de rádio e televisão 
do nosso Estado.

Neste ano, foram realizados seis diálogos eleitorais em par-
ceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), um a mais do 
que sempre realizamos. Desta vez, ocorrem encontros em Porto 
Alegre, Santa Rosa, Santa Maria, Santana do Livramento, Caxias 
do Sul e Novo Hamburgo. 

Foi mais uma oportunidade de levar a informação correta para 
todas as emissoras associadas, que mais uma vez � zeram uma co-
bertura eleitoral isenta, correta e sem multas pela Justiça Eleitoral.

Também realizamos um importante Seminário de Comercia-
lização, na capital do Estado. Um encontro com palestrantes de 
importantes veículos de Porto Alegre, pro� ssionais de Mídia, das 
agências de publicidade e do mercado em geral.

Paralelo a isso, a Agert esteve presente em diversas oportuni-
dades em Brasília. Nas diversas audiências no Ministério das Co-
municações, Anatel, Secom do Palácio do Planalto foram tratados 
diversos assuntos de interesses das emissoras gaúchas, como o en-
caminhamento de vários processos e a migração do AM para o FM.

Em Brasília, ainda tivemos a oportunidade de lançar o GSul 
para as bancadas federais dos três Estados do Sul, bem como para 
as principais agências da Capital Federal.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um ótimo 2019. 

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura!

Continua na página 3
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Novembro

Dezembro

Rádios Aniversariantes

Rádios Aniversariantes

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 Simpatia AM Chapada 01/12/1989

TV Pampa Sul Pelotas 01/12/1987

Rádio Mais FM Palmares do Sul 01/12/2011

Rádio Integração AM Restinga Seca 02/12/1978

Rádio Sorriso FM Panambi 04/12/2007

Rádio Rio Pardo AM Rio Pardo 06/12/1952

Rádio Atlântida FM Tramandaí 07/12/1991

Rádio Horizonte AM Capão da Canoa 08/12/1989

Rádio Tarumã FM Tavares 08/12/1990

Rádio 14 de Julho AM Júlio de Castilhos 11/12/1992

Rádio Itapuã FM Júlio de Castilhos 11/12/1992

Rádio Stúdio2 FM Tapera 12/12/1988

Rádio Terra FM Venâncio Aires 12/12/1987

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

RBS TV Santa Maria Santa Maria 13/12/1969

Rádio Gazeta 101.7 FM Santa Cruz do Sul 14/12/1980

Rádio Rosário AM Sera� na Corrêa 14/12/1984

Rádio La Sorella FM Faxinal do Soturno 15/12/2007

Rádio Guaramano AM Guarani das Missões 16/12/2007

Radio UCS Caxias do Sul Caxias do Sul 16/12/2003

Rádio Diário da Manhã AM Passo Fundo 17/12/2002

Rádio Difusão 650 AM Erechim 18/12/1960

Rádio Atlântida FM (Pelotas) Pelotas 18/12/1979

Rádio Mundial FM Ijuí 20/12/2008

RBS TV Porto Alegre 29/12/1962

Rádio Maristela AM Torres 30/12/1957

Rádio Cultura AM Tapera 31/12/1982

Agert, Verdi Ubiratan de Moura. Já as regras do encontro 
foram elaboradas pela vice-presidente jurídica da entida-
de, Drª Débora Dalcin Rodrigues.

O áudio do debate foi disponibilizado no site da Agert 
em MP3. Muitas emissoras retransmitiram o debate em 
outros horários da sua programação

141 emissoras participaram do debate 
promovido pela Agert com os candidatos a governador do RS

A Agert realizou no dia 22 de outubro, em sua sede, deba-
te com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul, José 
Ivo Sartori (MDB) e Eduardo Leite (PSDB), no segundo turno.

O encontro foi transmitido por streaming para 141 
emissoras associadas à entidade, bem como foi transmi-
tido pelo facebook pelo portal Gaz, de Santa Cruz do Sul.

O debate teve três blocos, sendo um bloco com per-
guntas de tema livre e dois blocos com perguntas feitas por 
integrantes da diretoria da AGERT, representando as mais 
diversas regiões do Estado. Foram questionamentos sobre 
estradas, infraestrutura, saúde, segurança pública, entre ou-
tros temas de interesse das comunidades dos municípios.  

Conforme Melão, a realização do debate é uma tradi-
ção de muitos anos da Agert. Ele lembra que a entidade pela 
sua credibilidade busca levar a informação de qualidade 
para os ouvintes das suas emissoras associadas. “Tivemos 
uma participação recorde de emissoras, o que demonstra 
o interesse da população em bem se informar”, destacou.

O apresentador do debate foi o diretor de Interior da 

Temas voltados ao interior do Estado foram debatidos
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Moisés Moreira com o presidente Melão na Agert

Senado aprova Moisés Moreira para Conselho da ANATEL

O plenário do Senado Federal aprovou a indicação do 
atual secretário de Radiodifusão do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Moisés Quei-
roz Moreira, para integrar o Conselho Diretor da Agência 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), na vaga deixa-
da por Juarez Quadros.

O nome de Moisés Moreira já havia sido aprovado 
por unanimidade na Comissão de Serviços de Infraestru-
tura (CI) do Senado.

Moisés Queiroz Moreira é engenheiro e empresário 
rural de Tremembé (SP). Já ocupou os cargos de chefe da 
assessoria parlamentar do MCTIC e assessor especial do 
ministro Gilberto Kassab.

Fonte: Abert

Agert realiza Festa de Encerramento em Santana do Livramento

A última reunião deste ano da diretoria da Agert 
ocorreu novamente em Santana do Livramento, no en-
contro foi feito um balanço dos integrantes da diretoria 
das atividades da entidade em 2018.

Conforme o presidente Roberto Cervo Melão, foi um 
ano com muitos desa� os pela realização das eleições gerais 
no país. “Felizmente conseguimos realizar seis diálogos 
eleitorais em todo o Estado e levamos a informação correta 
para os radiodifusores, o que fez com que nenhum veículo 
tenha levado a alguma multa da Justiça Eleitoral”, disse.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Participantes da confraternização na residência da família Badra

O encontro também definiu a agenda para o pró-
ximo ano. A primeira reunião da diretoria ocorrerá em 
Osório, no dia 15 de fevereiro, a partir das 10 horas, 
no Restaurante do Dodô, na Estrada Geral da Borús-
sia, 371.

Logo após, foi realizada a festa de confraternização 
na residência da Família Badra. “Mais uma vez os radio-
difusores gaúchos tem a oportunidade de congraçamento 
num ambiente de muita alegria, felicidade e divertimen-
to”, destacou Melão.
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Rádio Agert leva conteúdo para as emissoras associadas

Criada em julho de 2014, na gestão do presidente Ro-
berto Cervo Melão, a Rádio Agert já produziu aproximada-
mente 2.200 matérias no seu período de funcionamento. 
São entrevistas com as mais variadas fontes sobre diver-
sos temas de interesse principalmente reportagens sobre 
o agronegócio, economia e fatos importantes da política.

Neste período, a Rádio Agert já acompanhou para as 
emissoras associadas também eventos estaduais como a 
Expointer, Expoagas, posses da presidência da Assem-
bleia Legislativa, do Governo do Estado e outros eventos 
relevantes para o Rio Grande do Sul.

Segundo o presidente Roberto Cervo Melão, o obje-
tivo da Rádio Agert foi oferecer conteúdo da qualidade 
para as emissoras com custo zero e a credibilidade da en-
tidade. “Levamos informações as rádios sobre os assun-
tos importantes para o nosso Estado”, observou.

Reconhecimento dos associados

O material tem sido utilizado diariamente por diver-
sas emissoras, sendo que os assuntos voltados ao setor 
primário como a soja tem mais destaque.

Para o diretor da Rádio Simpatia AM/FM, Eloy Schei-
be, a Rádio Agert tem uma importância muito para a sua 

Acrescentou que a Rádio Agert valoriza o áudio que é 
fundamental para as emissoras. “Tenho visto um grande 
reconhecimento pelas entidades do cooperativismo como 
a Ocergs-Sescoop, da Fecoagro-RS e Farsul pelo trabalho 
da nossa Agert, disse.
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Rádio Agert é a voz do interior
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Matérias do agronegócio interessam mais os municípios 

Os pro� ssionais de microfone das emissoras também 
destacam o trabalho da Rádio Agert. Entre eles, Roger Ni-
colini, jornalista da Rádio Líder FM 95.3, de Espumoso, 
que apresenta o programa Bom dia Líder, de segunda a 
sábado, das 6 às 8 horas da manhã.

Conforme Roger, a Rádio Agert é fundamental para a 
nossa programação. Os assuntos apresentados nas repor-
tagens são muito importantes, pois variam desde a polí-
tica, até a economia e agricultura, base da economia do 
interior. “Utilizamos durante o programa que apresento e 
na rádio Planetário, nossa emissora de AM e os assuntos 
sempre repercutem” garantiu.

Todas as reportagens da Rádio Agert são produzidas e editadas pelo jornalista Eduardo Leães, Reg. Prof. 6106
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Reportagens repercutem na cidade

emissora, pois podemos utilizar muitas das suas maté-
rias. “Quanto tem reportagens sobre o agronegócio é fun-
damental para a nossa programação, já que este setor re-
presenta o PIB da região. Os ouvintes querem saber muito 
sobre soja”, observou.

Eloy Scheibe acrescenta que o público da sua região 
também tem preferências por informações de economia e 
assuntos da atualidade.

Outro incentivador da Rádio Agert é o diretor da Rá-
dio Soledade e de outras emissoras da região, Verdi Ubira-
tan de Moura, que participou das primeiras reuniões para 
a criação da Rádio Agert.

Segundo Verdi, a rádio Agert é a voz do interior na 
Capital do Estado. “Ela produz matérias voltadas para o 
público das cidades pequenas, médias e grandes do inte-
rior. É a cara do rádio perante as autoridades e a cara da 
Agert. É um trabalho que defendemos por muito tempo 
na nossa entidade”, a� rmou.

Entrevistados reconhecem o alcance 
da Rádio Agert

Uma das principais fontes da Rádio Agert nestes mais 
de quatros anos tem sido o economista-chefe do Sistema 
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Farsul, Antônio da Luz, um dos mais conhecedores da re-
alidade do agronegócio do nosso Estado.

Antônio da Luz destaca que além de gostar de dar en-
trevistas para a Rádio Agert sempre ouve as reportagens 
que estão disponibilizadas no site da entidade. “Eu sou tes-
temunha da qualidade do trabalho da Rádio Agert, que leva 
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Escuto sempre o material da Rádio Agert
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Rádio Agert leva informação aos produtores rurais
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Fetag reconhece trabalho da Rádio Agert

Rádio Agert acompanha as atividades da classe produtiva

informação para todos os gaúchos de todas as regiões do 
Estado. Espero que ela tenha vida muito longa”, ressaltou.  

A presidente da Federasul, Simone Leite, destaca que 
o acompanhamento da Agert  - entidade de alta capila-
ridade tanto quanto a Federasul - nas atividades promo-
vidas por nós, demonstra seriedade e comprometimento 
com a verdade dos fatos. 

Entre as assessorias de imprensa, o trabalho da Rádio 
Agert é valorizado, como uma forma de levar a informa-
ção para o público do interior do Rio Grande do Sul.

De acordo com Nestor Tipa Júnior, diretor da AgroE-
� ective, empresa de comunicação focada na agronegócio, 
o trabalho da Rádio Agert é relevante para as emissoras 
porque traz o que é importante para o nosso Estado, com 
fontes importantes que estão no momento sendo ouvidas 
nos grandes noticiários.

Com relação ao agronegócio, Nestor Tipa Júnior, 
ressalta que através das matérias produzidas pela Rádio 
Agert o produtor rural recebe informações de qualidade 
para o seu dia a dia. “ É uma maneira e� ciente de levar o 
que está acontecendo nos grandes centros para as emisso-
ras do interior”, acrescentou.

Reconhecimento pelo mercado

Durante o café da manhã de � nal de ano da Fetag-RS, 
a Rádio Agert recebeu uma placa pelo seu trabalho no ano 
de comemoração dos 55 anos da entidade que defende a 
agricultura familiar do nosso Estado.

Os dizeres da placa, entregue pelo presidente da 
Fetag, Carlos Joel da Silva, são os seguintes: “Agradeci-
mento e reconhecimento pela parceria e contribuição às 
causas da Agricultura e Pecuária Familiar do nosso Esta-
do. Obrigado por fazer parte da história de 55 anos da 
Fetag-RS. Nossa Gratidão! Diretoria da Fetag-RS 2018”.

Simone Leite acrescenta que a Rádio Agert difunde as 
ações de uma entidade representativa da classe empresa-
rial gaúcha que reúne quase 200 � liadas no interior. “Re-
gistramos nossa gratidão e a promessa de aperfeiçoamen-
to permanente de nossa atuação”, observou.  
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Rádio Ponto Norte FM comemora aniversário com mais de mil convidados

Abertas as inscrições para o 25º Congresso da Agert
Já podem ser feitas as inscrições para o 25º Congres-

so Gaúcho de Rádio e Televisão, que ocorrerá de 22 a 24 de 
outubro de 2019, no Hotel Encantos Canela, em Canela.

Até o dia 31 de janeiro de 2019, a inscrição terá um 
desconto de 10%, com o valor sendo de R$ 1.215,00 
por pessoa. Já o pagamento a prazo nesta data poderá 
ser feito em 8 (oito)  parcelas de R$ 168,75, totalizando 
R$ 1.350,00.

Conforme o presidente do Congresso, Pedro Ricardo 
Germano, o valor da inscrição dá direito uma credencial 
individual para livre acesso com direito a assistir todas as 
palestras,  3 (três)  diárias em apartamento compartilha-

No dia 15 de novembro, feriado nacional, a Rádio Ponto 
Norte FM, de Alpestre, comemorou  o seu aniversário de cin-
co anos. Realizada no ginásio municipal de Alpestre, a pro-
gramação reuniu colaboradores da emissora, empresários 
parceiros, autoridades locais e regionais e comunidade em 
geral, além do presidente da Agert, Roberto Cervo Melão. 

Segundo o diretor-geral e comunicador, Martinho 
Francisco Schutkoski, mais de 1,1 mil pessoas participa-
ram do almoço, cuja entrada foi um ou mais quilos de ali-
mentos ou brinquedos. 

Os alimentos foram distribuídos para as famílias ca-
rentes do município, e os brinquedos serão distribuídos 
no Natal Solidário da Ponto Norte FM, na sexta-feira, 21 
de novembro, com a presença do Papai Noel.

do com outro congressista com café da manhã incluso, 3 
(três) jantares e  2 (dois) almoços no local, além de mate-
rial de apoio e certi� cado de participação.

As crianças até seis anos de idade estarão isentas de 
pagamento, já entre sete e dez anos de idade o valor será 
de R$ 700,00.   

Os associados que já quiserem fazer a inscrição de-
verão preencher o formulário que será enviado no Agert 
Informa e enviar preenchido para o email: � nanceiro@
agert.org.br. Outra possibilidade será preencher a � cha 
que estará em anexo no site da Agert (www.agert.org.br) 
na parte dos destaques.

Jantar festivo homenageia pessoas que se destacaram 
na difusão da língua e da cultura Talian.

Rádio Odisséia preserva a cultura italiana

A Rádio Odisséia FM 104.9, de Sera� na Corrêa, é uma 
das emissoras do interior do Rio Grande do Sul, que tem 
uma programação voltada à valorização e preservação da 
cultura italiana. 

A emissora, dirigida por Paulo Massolini, atuou forte-
mente no XXII Encontro Nacional dos Difusores do Talian. 
O encontro, que reuniu comunicadores e estudiosos da lín-
gua, aconteceu no Colosseo, uma das réplicas de um dos 
monumentos históricos da Itália, e foi promovido pela As-
sociação dos Difusores do Talian (Assodita), Federação das 
Entidades Ítalo-Brasileiras do Meio Oeste Catarinense (Fei-
bemo) e pela Federação das Associações Ítalo-Brasileiras do 
Rio Grande do Sul (Fibra), além da Prefeitura de Sera� na.

O objetivo do encontro, que é realizado anualmente, é 
resgatar a história e promover novas perspectivas a essa lín-
gua, que surgiu dos diversos dialetos italianos falados no Bra-
sil pelos imigrantes vindos da Itália, no � nal do século XIX.

O Talian ainda é muito falado, especialmente na Ser-
ra gaúcha. Sera� na Corrêa, que é considerada a Capital 
Nacional do Talian, é uma das cidades onde esse patri-
mônio cultural tem encontrado pessoas interessadas em 
manter viva a história da imigração.

A Rádio Odisséia também realizou a transmissão da 
18ª edição do Natale Isieme (Natal Juntos) tradicional al-
moço natalino que reuniu italianos, descendentes e ami-
gos, apreciadores da boa mesa e da alegria características 
da etnia, no restaurante Panorama, na PUC-RS. 

O Natale Insieme celebra maior data cristã e homena-
geou os 143 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. 
O evento sem � ns lucrativos teve o apoio do consulado da 
Itália e de associações italianas do RS e de outros estados. 

Texto e foto: Marluce Fontoura

Festa mobilizou a comunidade local e regional

Texto e Foto: Fabiane Kempka
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2º Prêmio Anptrilhos 
de Jornalismo

O Prêmio ANPTrilhos de Jorna-
lismo, promovido pela Associação 
Nacional dos Transportadores de Pas-
sageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), 
tem por objetivo valorizar o trabalho 
realizado pelos veículos de comuni-
cação e seus pro� ssionais, além de 
destacar os trabalhos jornalísticos de 
qualidade e incentivar a divulgação de 
informações relevantes sobre o trans-
porte de passageiros sobre trilhos no 
Brasil.

Concorrem ao Prêmio ANPTri-
lhos de Jornalismo trabalhos jornalís-
ticos com foco no setor de transporte 
de passageiros sobre trilhos do Brasil 
publicados pela imprensa brasileira, 
em veículos especializados ou não, no 
período de 01 de janeiro de 2018 a 
31 de dezembro de 2018.

O Prêmio ANPTrilhos de Jornalis-
mo conta com as seguintes categorias:

• Mídia Impressa;
• Mídia Digital.
A categoria Mídia Impressa con-

templa trabalhos jornalísticos publi-
cados em jornais e revistas, com foco 
geral ou especializado.

A categoria Mídia Digital contem-
pla trabalhos jornalísticos publicados 
em revistas digitais, portais de notí-

Prêmio do setor cias, sites, telejornais, programas e 
séries televisivas, com foco geral ou 
especializado.

As inscrições deverão ser realiza-
das no período de 05 de novembro 
de 2018 a 18 de janeiro de 2019, 

Maiores informações pelo tele-
fone (61) 3332-3158 ou pelo email: 
premiodejornalismo@anptrilhos.org.br

Prêmio Jornalista de Impacto

O Prêmio Jornalista de Impacto 
busca reconhecer o trabalho de jor-
nalistas que disseminem o tema de 
Investimentos e Negócios de Impacto 
no Brasil, visando ampliar a qualidade 
e a repercussão da cobertura da mídia 
em relação ao tema, considerando a 
qualidade da abordagem e o alcance 
de públicos estratégicos.

O vencedor de cada categoria rece-
berá, a título de premiação, o valor de 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhen-
tos reais), certi� cado e placa de re-
conhecimento, além de divulgação 
na mídia e acesso a um curso online 
sobre História do Campo de Impacto 
Social no Brasil.

Para que uma reportagem ou ini-
ciativa seja elegível ao Prêmio, é ne-
cessário que:
• o tema central da reportagem ou 

iniciativa seja sobre investimentos 
e negócios de impacto, podendo 
dialogar com outros temas a� ns;

• a reportagem inscrita tenha sido 
publicada ou ido ao ar entre ja-
neiro de 2018 e a data de encer-
ramento das inscrições. No caso 
de outras iniciativas, estas preci-
sam já ter sido implementadas, 
independentemente da data de 
início, desde que continuem em 
vigor até o � nal das inscrições.
As inscrições serão feitas online, 

por meio de um formulário, com so-
licitação de dados cadastrais do jor-
nalista, contexto da reportagem ou 
iniciativa e envio de link para o mate-
rial online e/ou um pdf com a matéria 
publicada no caso de mídia impressa.

No caso de inscrições de coleti-
vos, movimentos, iniciativas mul-
tissetoriais ou reportagens com 
mais de um autor, é necessário ha-
ver a indicação de um profissional 
responsável (editor, coordenador, 
redator-chefe etc.), que será o pon-
to de contato durante o processo de 
seleção. A inscrição deve ser feita 
como pessoa física, e não jurídica. 
No entanto, para os finalistas, será 
solicitada uma autorização formal 
do veículo para participação.

As inscrições � carão abertas de 
23 de novembro de 2018 a 31 de 
janeiro de 2019, até 23h59. 

Maiores esclarecimentos sobre o 
prêmio podem ser obtidos pelo tele-
fone: (11) 3052-2467 ou pelo email: 
contato@ponteaponte.com.br.

Emissoras devem enviar declaração de composição de capital social

Até o dia 28 de dezembro, todas as concessionárias e 
permissionárias dos serviços de rádio e TV deverão enviar 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações (MCTIC) a declaração de 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.
A ABERT esclarece que o MCTIC não recebe docu-

mento físico (papel) e as declarações não devem ser en-
viadas para a Associação. O peticionamento deve ser feito 
eletronicamente, pela própria emissora, por meio do Sis-
tema Eletrônico de Informações - SEI.

A não apresentação do documento pode resultar em 
instauração de processo e aplicação de penalidades.

O empresário Guliver Augusto Leão foi reeleito pre-
sidente da Federação Nacional das Empresas de Rádio e 
Televisão (Fenaert), para um mandato de dois anos.

Durante a reunião que o reconduziu ao cargo, na sede 
da ABERT, Guliver a� rmou que a Fenaert continuará de-
fendendo as pautas de interesse das empresas de radiodi-

Guliver Leão é reeleito presidente da FENAERT

fusão e lutará pelo fortalecimento das entidades sindicais 
patronais.

Guliver é advogado e pós-graduado em Administra-
ção de Empresas e Administração Pública. É diretor jurí-
dico e de Relações Institucionais do Grupo de Comunica-
ção Jaime Câmara, de Goiás.

Fonte: Abert

Fonte: Abert


