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A taxa de 31 de Janeiro de 2019 é R$ 47,46 - com variação de 5,87% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 1,06%.
A taxa de 28 de Fevereiro de 2019 é R$ 47,57 - com variação de 6,02% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,23%.

A taxa de 31 de Março de 2019 é R$ 47,70 - com variação de 5,62% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,27%.
A taxa de 30 de Abril de 2019 é R$ 47,98 - com variação de 6,01% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 59%.
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Anatel levou esclarecimentos 
aos associados no Seminário 

Comercial e Técnico
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Presidente da Assembleia também 
foi convidado para o 25º Congresso 

Gaúcho de Rádio e TV
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Diretoria

Janeiro

Rádio UCS 106,1 FM Vacaria 03/01/2004

Rádio Diplomata AM São Marcos 06/01/1978

Rádio Federal FM Pelotas 08/01/1981

Rádio Sobral AM Butiá 16/01/1979

RBS TV Bagé Bagé 19/01/1977

Lorini Engenharia Porto Alegre 20/01/1993

Rádio Acústica FM Camaquã 23/01/2000

Rádio Diário da Manhã FM Passo Fundo 26/01/1981

Rádio Jovem Pan FM Porto Alegre 27/01/1977

Rádio 100.3 FM Carazinho 28/01/1980

Rádios Aniversariantes

Editorial
Iniciamos o ano com intensas atividades. Neste primeiro tri-

mestre, a diretoria da Agert já promoveu Seminário de Comercia-
lização e Técnico com a participação de 130 associados de todas 
as regiões do Estado. Foi uma excelente oportunidade de quali� -
cação e de busca de informações importantes para os gestores das 
emissoras, bem como para os seus pro� ssionais.

Neste ano, também estivemos em Brasília, em audiências 
na Anatel e com os novos dirigentes do MCTIC. Os encontros 
serviram para que levássemos as preocupações dos radiodifu-
sores com o andamento dos processos de migração do AM para 
o FM e outras preocupações do setor de rádio e TV do Rio Gran-
de do Sul.

Em 2019, temos o desa� o de realizar a 25ª edição do Con-
gresso Gaúcho de Rádio e Televisão. O evento já tem data marca-
da. Será nos dias de 22 a 24 de outubro de 2019, no Vestena Hotel 
Canela, em Canela.

Neste sentido, já estamos trabalhando na elaboração de uma 
programação de palestras com temas relevantes para os associa-
dos. Recentemente, tivemos audiências com o governador Eduar-
do Leite e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luís 
Augusto Lara. Entregamos os convites para o evento e já recebe-
mos a con� rmação da presença deles. Solicitamos que todos fa-
çam suas inscrições para o Congresso. Contamos com as presen-
ças dos associados.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

Continua na página 3
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Fevereiro

Março

Rádios Aniversariantes

Rádios Aniversariantes

Rádio São Roque AM Faxinal do Soturno 01/02/1975

Rádio Missioneira AM São Luiz Gonzaga 02/02/1981

Rádio Líder FM Uruguaiana 02/02/2004

Rádio Germânia FM Teutônia 05/02/1989

Rádio Ciranda 105.5 Chiapetta 05/02/2004

Rádio Alegrete AM Alegrete 07/02/1947

Rádio Gaúcha AM Porto Alegre 08/02/1927

Rádio Difusora AM Arroio Grande 09/02/1980

Rádio Seberi AM Seberi 11/02/1989

Rádio Imembuí AM Santa Maria 13/02/1942

Rádio Ametista AM Planalto 13/02/1984

Rádio Amizade FM Igrejinha 14/02/1990

Rádio ABC 900 Novo Hamburgo 14/02/1948

Rádio MaisNova FM Lagoa Vermelha 03/03/2009 

Rádio São Lourenço AM  São Lourenço do Sul 06/03/1955 

Rádio União FM Novo Hamburgo 06/03/1980 

Rádio Itaí AM Eldorado do Sul 08/03/1952 

Rádio Solaris FM  Antônio Prado 08/03/2012 

Rádio Rainha FM 90.9 Bento Gonçalves 09/03/1989 

Rádio Ativa - 103.1 FM  Campina das Missões 10/03/2001 

Rádio MaisNova FM (CAXIAS DO SUL) Caxias do Sul 10/03/1999

Rádio MaisNova FM  Marau 10/03/1999

Rádio Prata AM  Nova Prata 11/03/1979 

Rádio Cultura Riograndina AM  Rio Grande 14/03/1942 

TV Pampa Norte Carazinho 14/03/1985 

Rádio Sideral AM Getúlio Vargas 14/03/1970 

Rádio Atlântica FM Rio Grande 15/03/1985 

Rádio Jovem Pan FM  Osório 15/03/1982 

Rádio Difusão 94.9 FM Erechim 15/03/1980 

Rádio Eldorado FM  Porto Alegre 15/03/1990 

Rádio Águas Claras AM  Catuípe 17/03/1987 

Rádio Independente AM Cruz Alta 19/02/1979

Rádio Planetário AM Espumoso 19/02/1979

Rádio Antena 1 FM Porto Alegre 20/02/1993

Rádio Aliança FM Porto Alegre 22/02/1990

Rádio Guaíba FM Porto Alegre 22/02/1980

RBS TV Caxias do Sul Caxias do Sul 22/02/1969

Rádio Light FM Cruzeiro do Sul 22/02/1991

Rádio Sorriso FM Estrela 22/02/1992

Rádio Univates FM Lajeado 23/02/2006

Rádio Cultura AM São Borja 24/02/1976

Rádio Garibaldi AM Garibaldi 26/02/1956

Rádio Maisnova 88 FM Garibaldi 26/02/1952

Rádio Difusora AM Bagé 27/02/1956

Rádio Cruzeiro AM  Itaqui 17/03/1978 

Rádio São José FM  Amaral Ferrador 19/03/2009 

Rádio Virtual FM Erechim 19/03/1995 

Rádio Shamballa FM  Cerro Largo 19/03/1993  

Rádio Atlântica AM Constantina 20/03/1989 

Rádio Fandango FM  Cachoeira do Sul 22/03/1982 

Rádio Nova FM Santo Ângelo 22/03/1980

Rádio Gazeta AM Carazinho 22/03/1982

Rádio Atlântica FM Porto Alegre 23/03/1976

Rádio Veranense AM Veranópolis 24/03/1957

Rádio Guaíra FM Santa Rosa 25/03/1986

Rádio Nova Progresso 1530 AM São Leopoldo 26/03/1949

Rádio Triângulo 104,3 FM Candelária 28/03/2001

Rádio Caibaté AM Caibaté 28/03/1988

Rádio FM Cultura Porto Alegre 29/03/1975

TVE Porto Alegre 29/03/1975 

Rádio Cinderela AM  Campo Bom 30/03/1978 

Agert homenageia aniversário da RBSTV Caxias do Sul
Os 50 anos de fundação da RBSTV Caxias do Sul fo-

ram destacados na reunião da diretoria da Agert de mar-
ço. Foi entregue uma placa comemorativa ao diretor de 
Mercado Interior do Grupo RBS, Antônio Donadio pela 
vice-presidente de Capacitação da Agert, Myrna Proença.

Ao agradecer a distinção, Donadio destacou que a 
emissora foi a primeira televisão da RBS no interior do 
Estado. “Trata-se de uma operação muito importante 
para o Grupo RBS. Tenho muito carinho pela televisão de 
Caxias do Sul, pois sempre acompanhei de perto a opera-
ção da empresa”.

Donadio estendeu a homenagem para os demais co-
laboradores do canal de televisão,  a direção da TV e do 
Grupo RBS. Donadio recebendo distinção da RBSTV Caxias do Sul
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Continua na página 4
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Audiência Pública na Anatel debateu 
a proposta de regulamento da fi scalização

A gerência regional da Anatel sediou audiência pública 
que debateu a proposta de regulamento da � scalização re-
gulatória, decorrente da reavaliação dos procedimentos de 
� scalização, acompanhamento e controle das obrigações. 

A Agert foi representada no encontro pelo diretor 
de Novas Tecnologias da entidade, Carlos Fini, pelo 

Cr
éd

ito
: E

du
ar

do
 L

eã
es

Agert participou ativamente da Audiência Pública

vice-presidente Administrativo Pedro Germano e o di-
retor de Qualidade, Sandro Padilha.

Carlos Fini disse que teve impressão positiva do en-
contro. “A proposta conceitualmente vai de substituir 
um modelo de comando de controle onde você tem � s-
calização e autuação, por um modelo que dá uma chance 
intermediária de se corrigir, que é o objeto de qualquer 
� scalização, que a entidade corrija o que tá errado. Não é 
a sanção”, destacou Fini.

Fini destacou que os radiodifusores, através do site 
da Anatel e da Consulta Pública. manifestem sua opinião. 
“Eu acho relevante de estar existindo essa consulta ao 
setor para que tenhamos oportunidade de comentar so-
bre nossa opinião sobre essa mudança de processo que a 
agência está tentando implantar”, a� rmou.    

O diretor de Novas Tecnologias da Agert acrescentou 
que a radiodifusão é um setor organizado, do bem, não 
tem razão nenhuma para que não andemos dentro da re-
gulamentação. “As empresas têm endereço, CNPJ, pagam 
impostos. Temos uma regulamentação excessiva, mas no 
que diz a espectro é importante cumprir a lei até para nos-
sa proteção”, concluiu Fini.

renovação da exploração de serviços de rádio e TV, além 
de discutir as propostas relativas à política nacional de 
ciência e tecnologia.

De acordo com Mendonça Júnior, a prioridade será o 
debate sobre as novas tecnologias que podem trazer com-
petitividade para o Brasil. Ele citou, por exemplo, a capta-
ção de energia solar usada pela China e a tecnologia 5G, 
que pode revolucionar a telemedicina.

Deputado Félix Mendonça Júnior é o novo presidente da CCTCI

O deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) foi eleito, 
presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara. Formado 
em Administração de Empresas, Mendonça Júnior está em 
seu terceiro mandato e foi líder do partido em 2014 e 2015.

O primeiro vice-presidente será o deputado Marcos 
Jerry (PCdoB-MA), parlamentar em primeiro mandato.

Cabe à CCTCI decidir sobre os pedidos de outorga e 

Fonte: Abert

Abril

Rádios Aniversariantes

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
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Diretoria da Agert visita Governador e Presidente da Assembleia
A diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rá-

dio e Televisão (Agert) teve audiências com o governador 
Eduardo Leite e o presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Luís Augusto Lara, para entrega dos convites 
para a abertura o� cial do 25º Congresso Gaúcho de Rádio 
e Televisão, que ocorrerá de 22 a 24 de outubro de 2019, 
no Vestena Hotel Canela, em Canela.

No encontro com Leite, o presidente Roberto Cervo 
Melão e demais diretores da Agert � zeram uma apresen-
tação do trabalho da entidade fundada em 1962, número 
de associados, representatividade institucional e a atua-
ção junto à Anatel e o MCTIC.

Também o Relatório Social elaborado pela Agert foi 
apresentado ao governador do Estado. Os números de 
mídia doada pelas emissoras associadas à entidade im-
pressionaram Eduardo Leite e a secretária de Comunica-
ção Social, Tânia Moreira.

Em relação ao Congresso da Agert, Melão informou 
ao chefe do poder Executivo que o evento vai debater te-
mas de extrema importância para o rádio e a televisão do 
nosso Estado. Destacou que palestrantes e autoridades 
de Brasília deverão estar presentes como na edição an-
terior em que compareceram dois ministros de Estados, 
além do governador e do vice, entre outras autoridades.

tração vai adotar. Leite respondeu dizendo que o assun-
to está sem estudado pela Secom e que será uma política 
transparente com todos os veículos.

Eduardo Leite acrescentou que o novo edital para 
contratação das agências de publicidade deverá ser divul-
gado em breve. “Acredito que até agosto já teremos esco-
lhidas as agências que vão atender o governo do Estado e 
as principais estatais”, declarou.

Estiveram presentes na audiência, além do presiden-
te Melão, o vice-presidente Administrativo e presidente do 
Congresso da Agert, Pedro Germano; a vice-presidente jurí-
dica, Débora Dalcin Rodrigues; o vice-presidente de Finan-
ças, Wanderley Ruivo dos Santos; a vice-presidente de Capa-
citação e coordenadora do Relatório Social, Myrna Proença.

Audiência com o presidente do parlamento estadual

Na mesma tarde, a diretoria da Agert também este-
ve com o presidente da Assembleia legislativa, deputado 
Luís Augusto Lara (PTB) e com o Superintendente de Co-
municação, Tiago Dimer.

Na visita de cortesia ao parlamento estadual, Melão e 
demais integrantes da diretoria conversaram com Lara so-
bre o trabalho legislativo e a parceria já acertada com a área 
de comunicação do Legislativo para divulgação de um pro-
grama semanal de cinco minutos com as atividades da As-
sembleia pelas emissoras gaúchas no sábado pela manhã.

Luís Augusto Lara destacou sua participação em pro-
gramas de rádios e TV. “Já tive programa de TV e gosto 
muito de rádio também. São veículos que chegam a toda 
população, com muita credibilidade, numa época de mui-
ta Fake News”, destacou Lara.

O presidente da Assembleia conheceu ainda o Relató-
rio Social realizado pela Agert. “Fico muito feliz em saber 
dessa iniciativa. Aqui no parlamento estamos fazendo uma 
campanha para que as pessoas ao declarar o imposto rende 
doem parte do valor para as instituições sociais do Estado. 
Esses recursos tem que � car aqui no Estado”, observou.

Sobre o convite para participar do 25ª Congresso da 
Agert, o deputado Luís Augusto Lara agradeceu o convite 
e con� rmou a presença. “É uma oportunidade de presti-
giar um evento de quem faz a comunicação social do nos-
so Estado”, a� rmou.
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Lara com o Relatório Social da Agert

O governador agradeceu o convite e solicitou que fos-
se incluído na sua agenda. Leite comentou que a entidade 
estava realizando a solicitação com bastante antecedência 
o que facilita a con� rmação da presença. 

Na audiência, o governador foi questionado sobre a 
política de investimentos publicitários que a sua adminis-
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Auditório do TRE-RS lotado de radiodifusores
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Publicitário disse que as marcas querem resultados
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Diretor do SBT-RS abordou à relação dos veículos com as redes  sociais

Seminário da Agert reuniu 130 radiodifusores gáuchos

Com a participação de radiodifusores de todas as re-
giões do RS, o Seminário de Comercialização e Técnico da 
Agert, realizado no Plenário do TRE-RS, levou informa-
ções relevantes para os associados sobre os desa� os da 
comercialização das emissoras num mundo cada vez mais 
digital, além de ouvir esclarecimentos sobre a estrutura 
de funcionamento da Anatel e do Sistema Mosaico.

Na primeira parte do encontro, ocorreu um debate 
sobre Comercialização, com dois palestrantes o publici-
tário Douglas Farland Neto e o diretor de Relação com o 
Mercado e Inovação do SBT – RS, Carlos Toillier. O pai-
nel foi coordenado pelo vice-presidente de Marketing da 
Agert, Luciano Costa.

Toillier, com MBA em Economia e Gestão Empresa-
rial, na Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Ma-
rketing pela PUC-RS, observou em relação às redes sociais 
os veículos tradicionais de mídia às vezes são parceiros 
outras oportunidades concorrentes.

O diretor do SBT-RS acrescentou que o mundo hoje 
está no celular e a esquina na televisão. Revelou que o SBT 
hoje é líder entre as emissoras de Televisão no Youtube, 

Em sua manifestação, Douglas Farland Neto, pro� ssio-
nal com nove anos de experiência no mercado, com passagem 
pro� ssional nas agências Engenho de Ideias, Dez Comunica-
ção, Selling Hub, Agência Duplo e atualmente é head de mídia 
na agência Global, abordou o tema sobre “On e/ou O� : o desa-
� o das marcas em se comunicar de forma assertiva”.

Para o publicitário, que foi indicado para pro� ssional 
de mídia do ano em 2018, “não interessa o meio, as marcas 
querem resultados. Simples assim: Adaptem-se o mercado 
já mudou”. Ele destacou que no Brasil de uma população de 
207 milhões de habitantes, mais de 97 milhões tem alguma 
rede social, com esses números devendo crescer cada vez 
mais, principalmente, quando melhorar o acesso à internet.

Sobre o momento da publicidade, Douglas Far-
land Neto, revelou que o setor passou muito tempo 
atendendo poucos clientes. “Hoje temos muitas op-
ções principalmente na parte digital. É preciso uma 
maior profissionalização de quem vende para as agên-
cias”, sentenciou.

Em relação ao rádio, o publicitário da agência Global, 
disse que o veículo vai ter que se adaptar ao formato pu-
blicitário dos novos pro� ssionais das agências. “O comer-
cial tem que fazer sentido não precisa ser bonito. A preo-
cupação é com o resultado � nal”, garantiu.

Já o diretor de Relação com o Mercado e Inovação do 
SBT – RS, Carlos Toillier, informou que 25% do total da 
mídia no país já está no digital. As verbas se pulverizaram 
muito, com muitas opções para os anunciantes.
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Gerente da Anatel comentou sobre a migração

Engenheiro disse que a tecnologia pode ser usada por emissoras pequenas

com a exibição dos programas na plataforma, mas com ade-
quações e linguagens especí� cas para esse tipo de público.

O coordenador do painel, Luciano Costa, revelou que gos-
ta do desconforto. Segundo ele, as mudanças são constantes, 
todos os dias. “A Revolução Tecnológica já virou a chave. A 
questão agora é humana, comportamental”, registrou.

Debate técnico

A segunda parte do seminário debateu a parte técni-
ca do rádio e televisão com enfoque na parte de legislação 
e tecnológica. Neste painel, estiveram presentes Yroá Ro-
bledo Ferreira é Gerente de Outorgas e Licenciamento de 
Estação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
e o engenheiro de Telecomunicações, integrante do Conse-
lho Deliberativo da SET e diretor da ZYDigital, Marco Túlio 
Nascimento. O painel teve a coordenação do engenheiro 
Carlos Fini, diretor de Novas Tecnologias da Agert.

“Existe um trabalho da agência de acompanhamento e par-
ticipação nesses eventos. Antigamente tivemos alguns pro-
blemas de falta de acompanhamento, mas nada impedirá a 
migração dessas emissoras brasileiras”, garantiu.

Questionado sobre a faixa estendida, Yroá Robledo 
Ferreira, informou que já existem estudos para fazer uma 
melhor implantação do que no passado. “A gente quer fa-
zer um plano para mais organizado. Já temos uma luz no 
� m do túnel”, disse.

Perguntado pelo público quanto à qualidade dos re-
ceptores de rádio, pois muitos aparelhos são vendidos sem 
qualquer certi� cação, fazendo com que o som das emisso-
ras chegue com qualidade inferior para os ouvintes, Yorá 
disse que esse tipo de equipamento não está em nenhum 
marco regulatório e não tem como se fazer esse � ltro.  

Ainda sob a questão do marco regulatório, o diretor de 
Novas Tecnologias da Agert, Carlos Fini, destacou o esforço da 
equipe da Anatel em agilizar os processos, o que esbarra um 
pouco é a legislação muito rígida que regula o setor. “A direção 
está correta, com a parceria da Agert, MCTIC e Anatel, para 
encontrarmos as soluções para a radiodifusão”, disse.

Na palestra seguinte, Marco Tulio Nascimento, pro-
� ssional com carreira desenvolvida na área de radiodifu-
são, tendo trabalhado no Sistema Globo de Rádio onde 
ocupou a função de Gerente Geral de Tecnologia e foi 
responsável pelas áreas de Engenharia, TI e Operações, 
abordou o desenvolvimento de soluções de tecnologia e 
negócios no âmbito da engenharia de mídia. 

Marco Túlio Nascimento informou o papel da sua em-
presa a ZY Digital, criada em 2015, que tem a proposta de 
reinventar as formas de consumo de áudio e criar uma nova 
experiência de ouvir, a ZYDigital mantém linhas de pesquisa 
e desenvolvimento nas áreas de rádio online, FM no celular, 
aplicativos para smartphones, aplicativos de voz e podcasting.

Engenheiro de Telecomunicações formado pela Uni-
versidade Federal Fluminense, Marco Túlio Nascimento, 
observou que a tecnologia serve para rádio de qualquer 
tamanho. “Todos devem estar atentos às mudanças da 
tecnologia. O radiodifusor tem que orientar os ouvintes 
para ouvir as emissoras pelo celular. Tem que usar a tec-
nologia a seu favor”, � nalizou.

Para o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, o 
evento serviu para mais uma vez a entidade cumprir com 
o seu papel de levar aos associados maneiras de resolver 
os seus problemas técnicos e também capacitar os pro� s-
sionais das emissoras na área comercial neste momento 
de di� culdade em que passa o país.  
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Os maiores questionados do encontro foram para o 
engenheiro Yroá Robledo Ferreira, funcionário de carreira 
da Anatel, onde ingressou em 2005, já tendo trabalhado 
nas áreas de � scalização, engenharia do espectro e outor-
ga que atualizou os radiodifusores sobre o estágio atual da 
migração do AM para o FM, faixa estendida e a qualidade 
dos receptores de rádio.

Yroá revelou que estão sendo feitas algumas correções e 
atualizações no Sistema Mosaico. Também serão alterações 
nos processos de radiodifusão, bem como em parceria com o 
MCTIC está sendo feito um estudo para reduzir a burocracia 
e tornar mais possível o processamento das solicitações no 
âmbito do governo para que as coisas dentro da Anate e do 
Ministério possam � uir de maneira mais consistente.

Informou que os procedimentos das rádios comer-
ciais com a Anatel são todos pelo Sistema Mosaico. “Ape-
nas as rádios tropicais, que são muito poucas, ainda tem 
processos de papel porque não seria muito caro investir 
num sistema para poucos usuários”, acrescentou.

Especi� camente sobre a migração do AM para o FM, 
Yroá Robledo Ferreira, acredita que o processo vai � car mais 
consistente do que da última leva que foi feita. “Vai ter uma 
nova etapa agora. É um trabalho contínuo. A gente espera 
atender todos os pedidos de uma forma ampla”, manifestou.

O Gerente de Outorgas da Anatel disse que está sen-
do feito um trabalho grande para resolver os problemas 
das emissoras que � cam próximas dos países do Mercosul. 
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3ª Edição do Prêmio 
ABMES de Jornalismo

O Prêmio Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior 
(ABMES) de Jornalismo visa incenti-
var a elaboração de reportagens e ma-
térias que abordem a educação supe-
rior no Brasil.

O crescimento e o aprimoramen-
to da cobertura jornalística especiali-
zada ajudam a contribuir para a busca 
de melhoria permanente e o desen-
volvimento do país, gerando benefí-
cios sociais, políticos, econômicos e 
culturais para todas as regiões.

A iniciativa das mantenedoras 
pretende, ainda, que as reportagens 
participantes sirvam de estímulo para 

Prêmio do setor a discussão aprofundada dos progra-
mas sociais ligados ao setor, como 
Fies, ProUni e Pronatec.

Ao debater esses programas, que 
encontram nas instituições particula-
res parceiras fundamentais, a ABMES 
reforça a importância e o papel social 
das suas associadas.

A terceira edição do PRÊMIO AB-
MES irá eleger as melhores reporta-
gens produzidas abordando a educa-
ção superior. Serão entregues 8 (oito) 
prêmios no valor total bruto de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), distribu-
ídos nas seguintes categorias e pre-
miações:

Categoria Nacional: premia re-
portagens de abrangência nacional

i) Impresso (jornal e revista) – R$ 
15.000,00 (quinze mil reais);

ii) TV – R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais);
iii) Rádio – R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais);
iv) Internet – R$ 15.000,00 (quin-

ze mil reais).
Categoria Regional: premia 

reportagens com enfoque em uma 
determinada região do país

i) Impresso (jornal e revista) – R$ 
10.000,00 (dez mil reais);

ii) TV – R$ 10.000,00 (dez mil 
reais);

iii) Rádio – R$ 10.000,00 (dez mil 
reais);

iv) Internet – R$ 10.000,00 (dez 
mil reais).

As inscrições serão realizadas ex-
clusivamente por meio do site www.
premiodejornalismo.abmes.org.br, até 
as 18h do dia 14/06/2019 (horário 
o� cial de Brasília/DF).

Já podem ser feitas as inscrições para o 25º Con-
gresso Gaúcho de Rádio e Televisão, que ocorrerá de 
22 a 24 de outubro de 2019, no Vestena Hotel Canela, 
em Canela.

Conforme o presidente do Congresso, Pedrão Germa-
no, o valor da inscrição dá direito uma credencial indivi-
dual para livre acesso com direito a assistir todas as pales-
tras, 3 (três) diárias em apartamento compartilhado com 
outro congressista com café da manhã incluso, 3 (três) 

Inscrições para o 25º Congresso da Agert 
continuam abertas

jantares e 2 (dois) almoços no local, além de material de 
apoio e certi� cado de participação.

O valor da inscrição até 30 de abril é de R$ 1.350,00 
para pagamento à vista. Já o parcelado nesta data é de 5 
parcelas de R$ 300,00.

Os interessados que desejarem fazer a inscrição de-
verão preencher o formulário no site da Agert e enviar 
preenchido para o email: � nanceiro@agert.org.br. Maio-
res informações pelo telefone: (51) 3212-2200

Informações importantes para contato com a Anatel

Agora o próprio usuário pode preencher o Formulá-
rio de Auto cadastramento diretamente no Sistema, com 
autenticação digital.

Três fases: preenchimento do formulário, anexação 
de documentos comprovando a representatividade legal 
e a aceitação dos termos e condições.

Na 1ª fase, o sistema valida se o CPF, o CNPJ e o Fistel 
são válidos. Além disso, o Mosaico também confere se os 
números do Fistel citados pertencem ao CNPJ indicado 
e se eles estão vinculados a um serviço de radiodifusão 
cadastrado no SCR.

Evitam que erros passem despercebidos, evitando 
que a Anatel necessite fazer novas exigências ao interes-
sado. Após concluir estas etapas, a solicitação é encami-
nhada para a análise da Anatel. Isso torna o trabalho mais 
célere e preciso, pois antigamente eles eram liberados de 
forma manual digitados um a um.

Locais onde são realizadas as atividades principais da 
radiodifusão e telefones de contato:

Plano Básico: Solicitação no Mosaico e a Gerên-
cia de Espectro, órbita e Radiodifusão (ORER) reali-
za a Consulta Pública e expede Ato. Tel: (61) 2312-
2621/2245.

Renovação da radiofrequência: Solicitação no 
Mosaico e a Gerência de Outorga e Licenciamento de Es-
tações (ORLE) expede Ato. Tel: (61) 2312-1757/1765

Alteração de características técnicas (pós-ou-
torga): Solicitação e aprovação pelo Mosaico com revisão 
da GR05. Tel: (51) 3230-1964

Aprovação de Locais de Instalação e Uso de 
Equipamentos (APL): Exclusivo do MCTIC. Tel: (61) 
2033-7500

Disponibilidade de Nova Funcionalidade no Sistema Mosaico (SCR Sistema de Controle de Radiodifusão)


