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A taxa de 30 de Maio de 2019 é R$ 48,11 - com variação de 5,97% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,27%.
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Associados da Agert receberam 
informações sobre vendas no 

Seminário de Chapada
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Veículos de comunicação 
do Estado lançaram 

Campanha pela Segurança
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Diretoria

Maio
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
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

Rádios Aniversariantes

Editorial
Chegamos ao � nal de semestre com a Agert desenvolvendo 

intensas atividades. Recentemente, � zemos um café da manhã 
em Brasília, com a bancada federal gaúcha reunindo deputados 
federais e senadores.

No encontro, tratamos de importantes assuntos de interesse 
da radiodifusão gaúcha, bem como da Reforma da Previdência em 
tramitação no Congresso Nacional.

Em junho, a Agert realizou um exitoso Seminário de Comer-
cialização em Chapada. Evento contou com as presenças de mais 
de 60 associados da região. Foram apresentadas palestras que le-
varam muito conhecimento principalmente na área comercial.

Paralelamente, estamos intensificando os preparativos 
para o 25º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, que ocor-
rerá de 22 a 24 de outubro, em Canela. Nesta edição, apresen-
tamos a relação de cinco palestrantes já confirmados para o 
evento, bem como o nome das empresas que estarão presentes 
na Feira de Equipamentos. Contamos com a participação de to-
dos no Congresso.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

Continua na página 3
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O presidente do 25º Congresso Gaúcho de Rádio 
e Televisão, Pedro Ricardo Germano, informa que já 
estão definidos alguns dos principais palestrantes do 
evento que ocorrerá de 22 a 24 de dezembro no Vesta 
Hotel, em Canela.

Nesta edição do Agert Informa vamos destacar cinco 
conferencistas. 

Feira de Equipamentos 
com diversos expositores

O Congresso da Agert também terá a tradicio-
nal Feira de Equipamentos. Nas próximas edições do 
Agert Informa estaremos detalhando a participação 
das empresas. 

Já estão con� rmadas as presenças destas empresas: 
Sinteck, Planeta do Rádio, Ponto Eletrônico, Orbisonic, 
BT Broadcasting, Acess, Teletronix, Youngarts, TSDA, 
Strastúdio, Informa, Maximus RF e Playlist. 

Congresso da Agert já tem vários palestrantes defi nidos

 Andiara Petterle
Empreendedora e executiva 

do mercado digital desde 1998, 
Andiara Petterle é vice-presi-
dente de Produto e Operações 
do Grupo RBS. 

Atuou como diretora-exe-
cutiva de Estratégia e Desen-
volvimento de Negócios da 
e.Bricks Digital, empresa de 

investimentos no setor digital do Grupo RBS, atuando 
como executiva e conselheira de diversas empresas de 
tecnologia, e-commerce e mídia no Brasil. Foi fundadora 
do Grupo Bolsa de Mulher – uma das maiores empresas 
de mídia digital feminina da América Latina –, CEO da 
Predicta e de outras empresas digitais no país. Fez gra-
duação e mestrado na PUCRJ em Comunicação Social. 

Foi pesquisadora convidada da Brown University 
e participou de programas de formação de negócios na 
Harvard usiness School e Stanford University Gradua-
te School of Business.

 Delton Batista
Delton Batista é presi-

dente da ADVB SC (Associa-
ção Brasileira de Dirigentes de 
Marketing e Vendas do Brasil), 
conselheiro da ABComm  (As-
sociação Brasileira de Comércio 
Eletrônico) e vice-presidente 
do grupo empresarial de moda 
“Acostamento”, umas das gri-

fes que mais crescem e geram valor no segmento.
Economista com Pós-MBA em Inovação pela FDC / 

Universidade de Cambridge (Inglaterra), especialização 
em Gestão de Negócios pelo Ibmec, e MBA em Marketing 
Estratégico pela FGV / Universidade de Ohio (EUA)”.

Delton possui uma história marcada pela conexão 
com a economia digital e inovação, sendo conselheiro 
de estratégia comercial da aceleradora internacional 
“ASA - Algarve Startup Accelerator” sediada em Por-
tugal, advisor  do fundo “111 Partners Investiment” 
com base no Porto Digital em Recife, e Embaixador do 
“TD – Transformação Digital”, ecossistema nacional 
que reúne as principais empresas, líderes e influencia-
dores no tema, e que tem como objetivo disseminar os 
conceitos e melhores práticas para que organizações 
implementem a cultura de inovação. 

É autor do livro “Valor na Gestão de Negócios - pro-
pósito e execução para área comercial fazer a diferença”, 
tendo sido eleito “Pro� ssional do Ano 2015” pela Abra-
comp (Associação Brasileira de Colunistas de Marketing 
e Propaganda).

 Edilberto Camalionte
Diretor da Atingire, pro-

fessor em diversas universida-
des como USP, FIA e FGV, além 
de autor de diversos livros e pa-
lestrante internacional. 

 Marcelo Leite
Diretor-executivo de Marke-

ting do Grupo RBS, Marcelo 
Abdala Leite é formado em 
Administração de Empresas 
pela PUC-RS, com pós-gradu-
ação em Marketing pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV).

Também foi professor 
de pós-graduação e MBA da 

ESPM-RS entre 2007 e 2014. Passou pelas empresas 
RGE e Dell. No Grupo RBS desde 2010, desempenhou 
funções como diretor-geral do Pense e diretor Comer-
cial dos Jornais. Acumula cursos de liderança nos Es-
tados Unidos e na China.

 Natuza Nery
Construiu sua carreira 

desvendando os bastidores do 
Poder a partir do contato di-
ário e de criteriosa apuração 
com fontes das áreas de po-
lítica, economia, Judiciário, 
Ministério Público e Polícia 
Federal. Atualmente, é comen-
tarista de política e economia 
em programas da GloboNews e atua também como Mes-
tre de Cerimônias e Moderadora de Debates.



Informawww.agert.org.br4 Maio|Junho| Julho de 2019

Campanha dos Veículos de Comunicação contra a Violência lançada na Agert 

A Campanha dos Veículos de Comunicação do Estado 
contra a Violência foi lançada na sede da Agert. O even-
to contou com as presenças do vice-governador Ranolfo 
Vieira Júnior; o presidente da Assembleia Legislativa, de-
putado, Luís Augusto Lara; o procurador-geral de Justiça 
licenciado Fabiano Dallazen, além de outras autoridades e 
dirigentes dos principais veículos de comunicação.

Responsável pela criação dos materiais da campanha, 
o publicitário Airton Rocha, da agência Martins + Andra-
de Comunicação, disse que a iniciativa é o início de um 
processo, uma campanha de todos em favor da sociedade 
e feita de forma voluntária.

Airton Rocha destacou que foram produzidas peças 
para rádio, televisão, jornais, outdoors e camisetas. “A 
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Autoridades prestigiaram lançamento da campanha contra a violência

ideia é que os veículos multipliquem essa campanha com 
conteúdo editorial nas suas programações”, observou.

O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, elogiou 
a união e a participação pela primeira vez de todos os ve-
ículos do Estado numa campanha em favor da sociedade 
gaúcha realizada por rádio, Tv e jornais.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, Luís 
Augusto Lara, a conscientização de todos é muito impor-
tante para que possamos enfrentar o grave problema da 
violência. “O Estado tem que focar sua atuação na Saúde, 
Educação e Segurança. Estamos focados nisso”, ressaltou.

Já o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, enalteceu 
a relevância da campanha. “Queremos louvar a iniciativa da 
Agert e de todos os veículos de comunicação do Rio Grande do 
Sul. Não tenho dúvida da importância dessa campanha contra 
a violência. A violência não é uma questão somente de segu-
rança pública. É uma questão social, econômica”, concluiu. 

Também compareceram no lançamento o secretário 
de Comunicação Adjunto do Estado, Adriano Lopes; o 
representante da OAB/RS, Arnaldo Guimarães; o repre-
sentante da Federasul, Alexandre Gadret; o secretário de 
Comunicação de Porto Alegre, Orestes Andrade Júnior; o 
superintendente de Comunicação da Assembleia Legisla-
tiva, Tiago Dimer; e o representante da ARI, Flávio Dutra.

Estiveram presentes ainda pelas empresas Mário 
Gusmão, do Grupo Sinos; Reinaldo Gilli, do Grupo Re-
cord; Giovanni Tumelero, do Jornal do Comércio; Paulo 
Sérgio Pinto, da Rede Pampa; Sérgio Cossio, da Rede Ban-
deirantes, Carlos Toillier, do SBT/RS; e pela ADI/ADJORI, 
Eládio Vieira da Cunha.

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

Junho

Rádios Aniversariantes

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

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
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Recentemente o Ministério da Economia formali-
zou que o sistema em questão foi alterado, atenden-
do à decisão obtida no processo administrativo. “Já 
realizamos testes em diversos estados e verificamos 
que os registros já estão sendo emitidos de forma ge-
neralista, ou seja, sem a especificação da função. Ve-
rificamos, ainda, que quando solicitada a reemissão 
de registro concedido anteriormente, também será 
impresso para a profissão Radialista”, completa Leão. 
Para solicitar a emissão de registros junto ao Ministé-
rio basta acessar: 
http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/pages/impressoes/
emitircartao/pro� ssional/main.seam 

Registro de radialista será único e não mais 
para funções exercidas pelos profi ssionais do segmento

Entrou em vigor recentemente uma mudança no sis-
tema de emissão de registros pro� ssionais do Ministé-
rio do Trabalho, atual Ministério da Economia, relativa 
à emissão de registros pro� ssionais para radialistas, em 
atendimento ao cumprimento da Lei 6.615/1978. A par-
tir de agora, os registros serão emitidos para a pro� ssão 
Radialista, e não para uma das funções exercidas. A soli-
citação de alteração no sistema foi feita pela Federação 
Nacional das Empresas de Rádio e TV (FENAERT).

“O novo procedimento traz segurança jurídica e favo-
rece o cumprimento das formalidades legais pelas empre-
sas de radiodifusão. A medida representa avanço signi� -
cativo no processo de obtenção de registros da pro� ssão 
de radialista, bene� ciando principalmente os trabalhado-
res da categoria, que passam a requerer e obter um regis-
tro pro� ssional único, a exemplo das demais pro� ssões 
exercidas por pro� ssionais do setor – jornalistas, artis-
tas e músicos, por exemplo - e não, equivocadamente, 
em cada função a ser exercida, di� cultando a progressão 
e evolução pro� ssional”, ressalta o presidente da FENA-
ERT, Galive Leão.

Desde maio de 2018 a FENAERT vem atuando junto 
Ministério do Trabalho para que o registro pro� ssional de 
radialistas fosse concedido para a pro� ssão Radialista e não 
mais, equivocadamente, para a função a ser exercida pelo 
pro� ssional. Em dezembro de 2018 a entidade obteve deci-
são favorável em processo administrativo sobre o tema, ten-
do sido determinada a modi� cação do sistema (SIRPWEB).

Fonte: FENAERT

Mudança atende a solicitação da FENAERT, para que seja cumprida a Lei 6.615/1978. 
A partir de agora, registro será emitido para a pro� ssão Radialista.

Publicidade em Prefeituras e Câmaras Municipais debatida na Agert
O Auditor Público Externo da Consultoria Técnica do 

Tribunal de Constas do Estado (TCE-RS), César Augusto 
Hülsendeger, prestou esclarecimentos sobre a publicida-
de nas Prefeituras, Câmaras Municipais na reunião da di-
retoria da Agert do mês de junho.
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Auditor do TCE-RS esteve na sede da Agert

Ele informou que a publicidade deve ser baseada no 
artigo 37 da Constituição Federal e na Lei das Licitações. 
“Esse modelo de contratação não pode ser feito por pre-
gão só por licitação”, revelou.

César Hülsendeger destacou que o administrador 
público precisa justificar bem a opção de contratação 
de uma determinada em detrimento de outra e o seu 
custo. “Infelizmente o critério de fixação de preço de 
mercado é muito subjetivo. Não se tem uma regra cla-
ra”, disse.

Com relação à responsabilização processual sobre os 
investimentos com publicidade, o auditor a� rmou que na 
grande maioria dos casos o processo não atinge às emis-
soras de rádio e televisão. “O TCE atua mais com as admi-
nistrações públicas”, apontou.

No encontro, integrantes da diretoria da Agert infor-
maram ao auditor do TCE, que a entidade tem uma tabela 
de custo de uma emissora de rádio, o TX30, que é calcu-
lado todo mês e está informação poderia ser disponibili-
zada ao tribunal como uma orientação técnica sobre os 
valores da publicidade.
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Lideranças da radiodifusão e a presidente do TRE-RS prestigiaram o evento.

Ministro Onyx defendeu a proposta da Reforma da Previdência

Agert apresentou pauta da radiodifusão 
para bancada gaúcha e chefe da Casa Civil

A Abert promoveu em Brasília, no Hotel Royal Tulip, 
Sala Bamboo, café da manhã com os deputados federais 
da bancada federal gaúcha, os senadores Lasier Martins e 
Luiz Carlos Heinze, o Ministro- chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, a secretária de Relações Federais e Internacio-
nais do governo do Estado, Ana Amélia Lemos e a presi-
dente do Tribunal Regional Eleitoral – TRE-RS, desem-
bargadora Marilene Bonzanini.

No encontro, o presidente da Agert, Roberto Cervo 
Melão, apresentou a pauta do segmento rádio e televisão 
para os parlamentares do Rio Grande do Sul, destacando 
a necessidade de agilização da migração do rádio AM para 
o FM. “Ressalto a necessidade de aprovação da Reforma 
da Previdência para que o país volte a crescer”, observou.

Já o ministro Onyx Lorenzoni fez um relato da pro-
posta de emenda constitucional em tramitação na Câma-
ra dos Deputados, que propõe alterações na previdência. 
“A reforma é fundamental para o equilíbrio das contas do 
país. Sua aprovação é decisiva para a retomada do cresci-
mento da economia”, destacou.

Onyx Lorenzoni pediu o apoio dos parlamentares e 
senadores presentes ao encontro. “A Reforma da Previ-
dência é importante para o Brasil não só para o governo 
Bolsonaro. Todos vão ganhar com suas alterações. Temos 
que ter um sistema justo e que possa ser suportado pelo 
poder público em todas as suas esferas”, ressaltou.

Também prestigiaram o evento o vice-presidente Ad-
ministrativo da Agert, Pedro Germano e a presidente do 
Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Rio Gran-
de do Sul (SindiRádio), Christina Gadret.

A relação dos deputados federais presentes foi a se-
guinte: Ronaldo Santini (PTB), Daniel Trzeciak (PSDB), 
Lucas Redecker (PSDB), Afonso Motta (PDT), Heitor 
Schuch (PSB), Pedro Westphalen (PP), Nereu Crispim 
(PSL), Marcel Van Hattem (Novo), Pompeo de Mattos 
(PDT), Bibo Nunes (PSL), Jerônimo Goergen (PP), Darcí-
sio Perondi (MDB), Alceu Moreira (MDB), Giovani Feltes 
(MDB), Márcio Biolchi (MDB), Ubiratan Sanderson (PSL) 
e Carlos Gomes (PRB).

Crédito fotos: Mário Agra

Rádio Encantado cria programa para comunidade haitiana
Prestes há completar 68 anos, a Rádio Encantado AM 

– 1580 inova na programação ao abrir espaço para os imi-
grantes haitianos, com a apresentação do programa “Co-
nexão Haiti”, apresentado todo o domingo a partir das 14 
horas, com duração de meia hora.

Comandado pelos imigrantes haitianos Jempson Duper-
val e Daniel Clerger, que trabalham e residem em Encantado, a 
atração procura integrar a cultura brasileira e a haitiana.  

Conforme Duperval, o programa mostra em que 
pontos as duas culturas são parecida. Também se fala de 
Deus. A maioria das músicas transmitidas são Evangéli-
cas, mas também toca composições africanas, brasileiras, 
haitianas, dominicanas. 

O diretor da Rádio Encantado, Antônio Lucca, desta-
ca que a iniciativa é totalmente gratuita, sendo uma opor-
tunidade dos haitianos se comunicarem com os brasilei-
ros e os mais de 400 imigrantes do sue país que vivem na 
cidade. “Eles trabalham na Cooperativa Dália e estão bem 
integrados na comunidade”, � nalizou.

Cr
éd

ito
: D

io
go

 D
ar

oi
t F

ed
ri

zz
i

Duperval e Clerger apresentam o programa na Rádio Encantado



Informa www.agert.org.br 7Maio|Junho| Julho de 2019

Seminário de Comercialização mobilizou 
associados da Agert em Chapada

Com grande participação de radiodifusores, a 
Agert promoveu mais um Seminário de Comercializa-
ção para os seus associados na Câmara Municipal de 
Chapada. 

O último palestrante foi o diretor da RBS TV Pas-
so Fundo, Mauro Vanin, profissional com 25 anos de 
atuação em vendas. Ele afirmou que a comunicação é 
um ambiente em transformação, gerando novas opor-
tunidades.

Vanin observou que as empresas precisam ter resul-
tado. Não somos fundação nem � lantropia. “Se um pro-
grama não estiver dando certo temos que trocar buscar 
outra alternativa”, comentou.

Na abertura do encontro, o diretor da Agert e or-
ganizador do Seminário, Eloy Scheibe, ressaltou a im-
portância dos diretores das empresas e seus profissio-
nais receberam informações atualizadas de diversos 
palestrantes sobre como melhorar o seu negócio prin-
cipalmente na área comercial que é o sustentáculo das 
emissoras.

O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, fez 
um breve relato das ações da diretoria este ano. Ci-
tou o que tem sido feito para que mais emissoras gaú-
chas façam a migração do AM para o FM. Aproveitou 
a oportunidade para convidar os radiodifusores para 
que se inscrevam para o 25º Congresso de Rádio e Te-
levisão, que ocorrerá de 22 a 24 de outubro, no Hotel 
Vestena, em Canela.

Na primeira palestra, o publicitário Marcelo Bugin, 
com formação em agronomia, pós-graduação em Admi-
nistração com especialização em Marketing e diretor da 
Agência Forma D Comunicação, abordou o tema Vendas 
com enfoque no Agronegócio.

Marcelo Bugin disse que as emissoras precisam re-
posicionar o seu produto com maior valor agregado para 
que ele seja valorizado por quem tem está comprando, os 
anunciantes. 

Diretor de agência focada no agro, Bugin revelou 
que 90% das verbas de marketing das empresas do setor 
estão voltadas para feiras e exposições. “É preciso rela-
cionar a mídia com a feira. Identi� car os formadores de 
opinião para determinados anunciantes e gerar relacio-
namento”, de� niu.

Já o diretor da Catto Transportes, Carlos Catto, a se-
gunda maior empresa de transporte de produtos frigori� -
cados no Estado, sediada em Chapada e com � liais em ou-
tros estados, revelou que a especialização é fundamental 
para o sucesso da logística. “Somos uma empresa de um 
pequeno município que trabalha sete dias por semana os 
365 dias do ano”, disse.

Catto comanda empresa de logística com 164 funcionários
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Mauro Vanin abordou o papel do vendedor de rádio e TV  
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Bugin destacou a publicidade no agronegócio 
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Ele apontou que o foco deve ser no conteúdo local. 
O jornalismo deve ter máxima relevância. Quantos mais 
canais o veículo tiver, mais conteúdos ele vai ter.

Mauro Vanin também abordou as novas competên-
cias que os pro� ssionais de vendas devem ter. “Temos que 
buscar uma nova parceria empresarial com foco no resul-
tado do cliente. O vendedor tem que ter um domínio do 
portfólio do negócio, conhecimento do mercado e plane-
jar a visita ao cliente”, sentenciou.
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Prêmio Nacional de 
Jornalismo em Seguros – 2019

O Prêmio Nacional de Jornalis-
mo em Seguros - 2019, idealizado 
pela FENACOR - Federação Nacional 
dos Corretores de Seguros Privados 
e de Resseguros, de Capitalização, 
de Previdência Privada, das Empre-
sas Corretoras de Seguros e de Res-
seguros, com apoio da Confederação 
Nacional das Seguradoras - CNseg e 
Escola Nacional de Seguros – ENS, 
tem como objetivo reconhecer o tra-
balho de pro� ssionais de imprensa e 
de meios de comunicação que sejam 
domiciliados e sediados em territó-
rio nacional e cujos trabalhos abor-
dem os seguintes temas:

a) Seguros: os trabalhos jor-
nalísticos inscritos devem enfocar 
a relevância e as implicações do 
seguro no cotidiano das pessoas, 
das empresas e da economia. As re-

Prêmio do setor portagens devem auxiliar na com-
preensão do seguro como fator de 
desenvolvimento econômico, que 
permite gerenciar riscos, mobilizar 
poupanças e facilitar investimentos 
estratégicos. Os trabalhos inscritos 
podem abordar as diversas modali-
dades e os ramos de seguros, capi-
talização, vida, saúde, previdência 
complementar aberta e resseguros, 
incluindo práticas sustentáveis e 
soluções inovadoras em empresas 
seguradoras e corretoras de segu-
ros, sem evidenciar finalidade mer-
cadológica.

b) Corretor de seguros: a im-
portância do corretor de seguros e 
as iniciativas voltadas para a valo-
rização deste profissional devem 
estar em evidência neste tema. O 
tópico engloba ainda o combate à 
informalidade e a participação do 
corretor nas transformações do 
mercado de seguros.

Na edição do Prêmio Nacio-
nal de Jornalismo em Seguros - 

2019, podem concorrer reportagens 
em linguagem escrita e audiovisual, 
cujo objetivo seja a disseminação da 
cultura securitária no Brasil, auxi-
liando a sociedade a compreender 
os impactos econômicos e sociais 
do mercado segurador – tanto para 
a economia, quanto para o cidadão 
–, de modo a fomentar o seu desen-
volvimento.

As inscrições para o Prêmio 
poderão ser realizadas no perío-
do compreendido entre às 12h00 
do dia 15 de abril de 2019 até as 
23h59 do dia 1º de novembro de 
2019 (conforme horário oficial de 
Brasília).

Poderão ser inscritos os traba-
lhos veiculados entre os dias 12 de 
novembro de 2018 e 31 de outu-
bro de 2019.

Os trabalhos serão inscritos no 
Prêmio Nacional de Jornalismo em 
Seguros - 2019 somente pelo hotsite 
hospedado na página www.FENACOR.
org.br/premiodejornalismo.

Texto: Ana Cristina Bostelmam

Massa FM 103.3 Serra Gaúcha entra no ar 
e surpreende com programação diferenciada

Depois de muita de expectativas, a programação 
da Massa FM 103.3 Serra Gaúcha foi oficialmente lan-
çada. Os diretores da empresa e toda a equipe da rádio 
receberam convidados e ouviram juntos a entrada da 
rádio no ar, que aconteceu em Rede Nacional, isto é, 
todas as 30 emissoras da Rede participaram e deram 
as boas-vindas para o Rio Grande do Sul na Massa. 
Em seguida, entrou no ar a programação regional, que 
será sempre das 7h ao meio-dia e das 14h às 18h. Fora 
deste horário, a programação é feita pela Rede, em 
Curitiba.

Enquanto estiver com a programação local, mui-
tos sorteios, prêmios e oportunidades para os clientes 
destacarem suas empresas. Segundo o diretor regional 
da Massa FM 103.3 Serra Gaúcha, Marcos Romualdo 
dos Santos, a rádio tem uma programação forte, cati-
vante, atraente e cheia de entretenimento e interati-
vidade. “É isso que nosso ouvinte quer. É isso vamos 
oferecer. E nossos clientes vão ser valorizados com 
oportunidades de negócios diferenciados, saindo do 
comum para ideias que dão resultados. Enfim, vamos 
conquistar a todos com essa nova roupagem”, afirma. 
Ele destaca que a Massa FM vai oferecer para o ou-
vinte uma programação variada dando ênfase para as 

Equipe da Massa FM Serra Gaúcha
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Prêmios, interações e música são os diferenciais da rádio

tendências musicais da atualidade com muita qualida-
de de áudio e tecnologia.

A Massa FM Serra Gaúcha tem como gestores os em-
presários Caique Agustini, Andrews R. Batista e Marcos 
Romualdo dos Santos. Os três trazem ao Rio Grande do 
Sul a experiência da gestão do grupo Verde Vale de Co-
municação, com sede no Paraná.  A rádio Massa FM tem 
o formato popular/sertanejo e está em um forte processo 
de expansão em todo o Brasil.


