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Emissoras gaúchas doaram R$ 180.207.940,12
em mídia gratuita em 2018
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15ª Edição do Relatório Social da Agert foi lançada no Galpão Crioulo do Palácio Piratini

2

Informa

www.agert.org.br

Editorial

Agosto| Setembro de 2019

Diretoria
2017/2019

A Agert prossegue o ano com intensas atividades. Recentemente, lançamos em café da manhã, no Palácio Piratini, com a
presença do governador Eduardo Leite e diversas autoridades, a
15ª edição do nosso Relatório Social 2019 – Ano Base 2018.
O relatório desse ano contou com a participação de 229 emissoras associadas, que doaram em mídia gratuita mais de R$ 180
milhões, mostrando o espírito comunitário do rádio e televisão do
nosso Estado.
Ainda no mês de agosto, a Agert realizou Seminário Comercial em Santo Ângelo. Evento com público recorde de 116 participantes mobilizou os radiodifusores daquela região.
Entramos agora na reta final do 25º Congresso Gaúcho de
Rádio e Televisão, que ocorrerá de 22 a 24 de outubro, no Vestena Hotel, em Canela. Uma programação de muita qualidade, com
palestrantes renomados está sendo preparada. Contamos com a
presença dos associados.

Boa leitura a todos!

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Rádios Aniversariantes
Agosto
Rádio UPF FM

Passo Fundo

03/08/2007

Rádio Marabá AM

Iraí

10/08/1954

Rádio Geração FM

Salto do Jacuí

13/08/2007

Rádio Medianeira AM

Santa Maria

13/08/1960

Rádio Santo Ângelo AM

Santo Ângelo

15/08/1947

Rádio Viva 1070

Bento Gonçalves

15/08/1986

Rádio Blau Nunes AM

Santa Bárbara do Sul

15/08/1984

Rádio Novo Tempo FM

Novo Hamburgo

19/08/1992

Rádio Cultura 1.470 AM

Cacequi

20/08/1957

Rádio Magia FM

Não-Me-Toque

20/08/2007

Rádio Itapuí AM

Santo Antônio da Patrulha

22/08/1949

Rádio 1010 AM

Caxias do Sul

23/08/1988

Rádio Fandango AM

Cachoeira do Sul

25/08/1978

SBT Canal 5

Porto Alegre

26/08/1981

Rádio Osório AM

Osório

28/08/1957

RBS TV Santa Rosa

Santa Rosa

28/08/1992

Rádio Luz e Alegria FM

Frederico Westphalen

29/08/1989

Rádio Ibirubá AM

Ibirubá

29/08/1986

Rádio Planeta FM

Miraguai

30/08/1996

Rádio Simpatia FM

Chapada

31/08/2013
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Seminário da Agert debate papel do rádio
nas plataformas digitais e como ser atrativo às novas gerações

Vice-presidente regional da Agert, Robriane Loureiro,
organizou o evento em Santo Ângelo

Com foco em impulsionar a discussão e a troca de experiências entre os radiodifusores, a Associação Gaúcha
de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), realizou no dia
23 de agosto, Seminário Regional em Santo Ângelo. Os
debates foram voltados aos gestores das emissoras, profissionais e associados da entidade.
Robriane Loureiro, vice-presidente da Agert agradeceu a presença e destacou que o evento teve um retorno
positivo “demonstra o quanto é importante investir em
formação para nosso segmento”, afirmou ela, lembrando o momento de transformação que o rádio vive com a
adaptação as novas plataformas, como a digital. “Rádio é
pujante e transformador da sociedade onde era inserido.
Precisamos fortalecê-lo”, acrescentou.
Durante a cerimônia de abertura do Seminário, o
deputado federal, Afonso Motta (PDT), ex-presidente da
Agert e hoje membro do Conselho da Associação, destacou duas características que considera relevantes: “a identidade de vínculo que o rádio tem com a sociedade - essa
capacidade de manter uma relação com as comunidades
onde atua - e a revolução da comunicação social, que nessa dimensão temos os mais variados processos. É fundamental que todos tenham essa compreensão”, enfatizou.
O presidente da Associação, Roberto Cervo Melão, que
durante a abertura recebeu uma Cruz Missioneira, do prefeito Jacques Barbosa, afirmou que a radiodifusão está vivendo em “um momento completamente diferente do que
já viveu”, pela forma que os diretores veem o rádio (como
empresa que deve visar o lucro ou como prestadora de serviço social). “Temos que ser donos de empresas”, ressaltou.
“Saiam da cadeira e vão buscar clientes. Ganha dinheiro
quem é esperto, quem é inteligente”. Falou também sobre
a necessidade de emissoras de rádio manterem-se atuais e

saber aplicar os usos das plataformas digitais.
O prefeito Jacques Barbosa, lembrou, durante seu
pronunciamento, que um dos exemplos de uso das mídias sociais digitais está na transmissão dos jogos da Libertadores (nas quintas), pelo Facebook. “Há tempos não
pensaríamos nisso”, disse. “São as transformações que as
empresas de comunicação estão sujeitas”, acrescentou.
Representando o parlamento gaúcho, Eduardo Loureiro falou sobre o vínculo que as emissoras de rádio têm
com as suas comunidades. “O desenvolvimento do nosso
estado e país passa por vocês”, disse, referindo-se ao público que lotou o auditório da Acisa.
Eduardo falou sobre credibilidade e confiabilidade,
que os veículos de comunicação possuem.
Crédito: Eduardo Leães

Crédito: Eduardo Leães

Matéria do Jornal das Missões - Texto: Daniele Angnes

Vice-presidentes e diretores da Agert estiveram em Santo Ângelo

‘Rádio, nas mídias sociais, não é mais uma opção’
“Essa relação entre rádio, mídias digitais e negócio
está relacionada à sustentabilidade do rádio em termos
financeiros, de conquistar novos públicos e, também,
pensar em ocupar novos espaços de visibilidade dentro
da comunicação radiofônica”, disse a doutora em comunicação pela UFRGS, Vera Raddatz, palestrante da tarde de
sexta, no seminário Regional.
Ainda, para ela, hoje, no que se refere às mídias sociais, a comunicação radiofônica precisa atender uma demanda que vem crescendo. “O rádio, nas mídias sociais,
não é mais uma opção, é uma necessidade em tempos de
convergência”, acrescentou.
Vera disse que, de modo geral, seja na capital ou no
interior, as emissoras estão se preocupando cada vez
mais com as mídias sociais. “É um lugar onde elas precisam estar, porque existe uma necessidade de estabelecer
um relacionamento com a audiência”, afirmou. Além de
reforçar aposição da marca e criar espaço para visibilidade
dos patrocinadores que investem nas rádios.

Emissoras gaúchas transmitiram jogos
da dupla Gre-Nal no horário da Voz do Brasil
Atendendo a um pedido da Associação Gaúcha de
Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) e Sindicato das
Empresas de Radiofusão no Estado do Rio Grande do Sul
(Sindirádio), as emissoras de radiodifusão do Rio Grande
do Sul foram liberadas da obrigatoriedade de transmissão
da A Voz do Brasil, no dia 04 de setembro, data de realização de partidas da dupla Gre-Nal pelas semifinais da Copa
do Brasil.

A Agert destaca a importância da liberação das emissoras gaúchas para transmissão dos jogos da Copa do Brasil. “Com a liberação as emissoras puderam transmitir os
jogos da dupla Gre-Nal para todo o Estado. Agradecemos
a sensibilidade da Secom, da Presidência da República,
em permitir que à população pudesse receber as informações deste importante evento esportivo”, disse Roberto
Cervo Melão, presidente da Agert.
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“A imprensa regional é importante para o futuro da nação”,
afirma presidente Bolsonaro
Crédito: Divulgação Acaert

Em encontro com lideranças da Mídia Regional da Região Sul do país, o presidente destacou os veículos regionais de comunicação

Melão entregando uma pasta da Agert para Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o
trabalho da imprensa regional é importante para o futuro da
Nação. A declaração foi durante café da manhã com 50 lideranças das entidades que representam os veículos de comunicação de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O encontro foi articulado pela Associação Catarinense de Emissoras de
Rádio e Televisão – ACAERT. De acordo com o presidente da
entidade, Marcello Corrêa Petrelli, o objetivo foi mostrar ao
presidente o potencial e a atuação da Mídia Regional nos três
estados do Sul. “Nossos veículos fazem comunicação em sintonia com a sociedade porque fazemos parte dela”, disse.
Bolsonaro reclamou da má vontade da mídia nacional
em interpretar suas declarações sobre diversos assuntos.
“Esse é o meu jeito de falar. Jeito que o povo entende. E não
vou mudar”, ressaltou. “Estamos construindo uma rota diferente do passado. Nós temos tudo para dar certo. Precisamos
de união”. Acompanharam o presidente o ministro-chefe da
Secretaria de Governo da Presidência da República, general
Luiz Eduardo Ramos, o ministro do Gabinete de Segurança
Institucional, general Augusto Heleno, o Secretário Especial
de Comunicação Social, Fábio Wajngarten. “Esse é o jeito sincero do presidente. Discurso que foi eleito pelo povo brasileiro”, destacou o general Ramos, amigo pessoal de Bolsonaro.
Também prestigiaram o evento os deputados Rogério Mendonça Peninha (MDB), coordenador do Fórum Parlamentar
Catarinense e Coronel Armando (PSL).
O presidente da ACAERT foi porta-voz da comitiva.

Em seu discurso, Marcello Petrelli lembrou que a Mídia
Regional é defensora de suas cidades, lideranças e “todos
aqueles que são agentes de progresso e desenvolvimento”.
Para ele, os programas locais de rádio e televisão, além
dos jornais impressos, têm as maiores audiências nos municípios. “Nosso público aprendeu a desconfiar da mídia
mal-intencionada, porque temos um propósito: pensar e
agir diferente. Em primeiro lugar está nossa comunidade,
a nossa região, o nosso estado”, explicou Petrelli. “Somos
a ponte para construir um verdadeiro diálogo com a sociedade, pautado pela informação e no compromisso com os
fatos e a verdade”, completou. Na comitiva, presidentes
da AERP, AGERT, ADI dos três estados, Adjori de SC e PR.
O ex-presidente da ACAERT e conselheiro de Comunicação do Senado, Ranieri Moacir Bertoli, também apresentou
uma defesa da Mídia Regional e alertou ao presidente Bolsonaro sobre o grande aumento das rádios comunitárias no
país. Entre 2004 a 2013, houve um aumento de concessão de
radcom em 103%, totalizando 4.504 emissoras neste período.
“São concorrentes que não pagam impostos e fazem uma política sem nenhuma fiscalização no cumprimento da lei”, disse.
Campanhas – Durante o encontro foram exibidos vídeos como o audiovisual da ACAERT e as campanhas da
entidade do “Jeito Catarinense”, contra a Fake News e sobre a Reforma da Previdência.
Estiveram presentes na audiência com Bolsonaro, os
seguintes presidentes de entidades:
Marcello Corrêa Petrelli – presidente ACAERT, Marise Westphal Hartke – vice-presidente ABERT, Ranieri
Moacir Bertoli – conselheiro de Comunicação do Senado,
Ana Paula S. Melo – presidente SERT/SC, Christina Alvarez Gadret – presidente Sindirádio RS, Cezar Telles –
presidente SERT/PR, Roberto Cervo (Melão) – presidente AGERT, José Heriberto Michelleto – vice-presidente
AERP, Lenoires da Silva – presidente ADI SC, Nery José
Thomé – presidente ADI PR, Jedaias Pereira Belga – presidente ADI Brasil, Eladio Dios Vieira da Cunha – presidente ADI RS, José Roberto Deschamps – presidente Adjori
SC, Elizio Jacy Siqueira Junior – presidente Adjori PR e
Ademir Arnon – presidente da ACI.

Rádios Aniversariantes
Setembro
Rádio Diário 780 AM
Rádio Sallete AM
Rádio Aurora AM
Rádio Tupanci AM
Rádio Difusão Assisense AM
Rádio Mãe de Deus AM
Rádio Querência AM
Rádio Sulina AM
Rádio Sepé Tiarajú AM
Rádio Estação FM
Rádio Cultura de Arvorezinha AM

Carazinho
Marcelino Ramos
Guaporé
Pelotas
São Francisco de Assis
Flores da Cunha
Santo Augusto
Dom Pedrito
Santo Ângelo
Estação
Arvorezinha

01/09/2002
05/09/1949
07/09/1951
07/09/1958
07/09/1977
08/09/1989
11/09/1988
13/09/1949
14/09/1977
15/09/2011
20/09/1979

Rádio H. Sul 89.1 FM
Rádio Pampa AM
RBS TV
Rádio Charrua AM
Rádio Liberal FM
Rádio Princesa AM
Rádio Spaço 100.9 FM
Rádio Cachoeira AM
Rádio Atlântida FM
Rádio Panambi AM

Herval
Porto Alegre
Santa Cruz do Sul
Uruguaiana
Guaporé
Candelária
Farroupilha
Cachoeira do Sul
Santa Cruz do Sul
Panambi

20/09/2014
20/09/1960
20/09/1988
20/09/1936
21/09/1987
21/09/1957
23/09/1989
27/09/1946
29/09/1988
30/09/1961

Veri fi c amo s os f a t os
e a fo nte é se g u r a :
a c o munica ç ã o
g aúcha me re c e
tod o o ap o i o .

Patrocinador do 25º Congresso Gaúcho
de Rádio e Televisão.
banrisul.com.br
SAC: 0800 646 1515 Def. Auditivos e de Fala: 0800 648 1907

/banrisul

/bancobanrisul

Ouvidoria: 0800 644 2200 Def. Auditivos e de Fala: (51) 3215 1068
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Relatório Social mostra o papel comunitário
das emissoras associadas da Agert
Crédito: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Edição 2019/ano base 2018 contou com a participação de 229 emissoras associadas.
Evento de lançamento da publicação ocorreu, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini.

Governador discursando no lançamento do Relatório Social

de estar sempre ativa e cumprindo com seu papel na sociedade. Não podemos deixar que a desinformação vença,
pois como jornalistas, nós temos um pacto com a verdade
e a seriedade em nosso trabalho”, disse.
“Os veículos de comunicação têm um papel importantíssimo para o exercício da democracia na sociedade,
pois é através da mídia que a população decide seus futuros líderes no governo. Para isso, precisamos de uma imprensa livre e com qualidade para combater as Fake News
e continuar fazendo seu maravilhoso trabalho”, frisou o
governador Eduardo Leite.
A secretária de comunicação do Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, Tania Moreira, destacou a importância de fazer o bom jornalismo na atualidade, em meio
às Fake News. “Temos que divulgar as boas ações que são
feitas de maneira séria pelos nossos jornalistas e veículos
de comunicação, mostrar a força da verdadeira mídia contra as notícias falsas. E a AGERT demonstra isso ano após
ano com o seu relatório social” analisou.
Crédito: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Edição 2019/ano base 2018 contou com a participação de 229 emissoras associadas. Evento de lançamento da
publicação ocorreu, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini.
Na manhã desta quarta-feira, 14 de agosto, com o
Galpão Crioulo do Palácio Piratini lotado, a Associação
Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT) apresentou a autoridades - dentre elas o governador do Estado, Eduardo Leite -, convidados e imprensa a 15ª edição
de seu Relatório Social, material que apresenta os dados
de mídia doada pelos radiodifusores associados à entidade ao longo de 2018.
Com a nova edição foi registrado o recorde de valor
doado: 229 emissoras gaúchas de rádio e TV investiram
o total de R$ 180.207.940,12 na divulgação de ações sociais. Além dos dados e de cases na divulgação de ações
sociais, a publicação aborda o tema “As fakenews e seu
impacto”, a partir de entrevistas com especialistas nacionais na área e reportagens especiais. A AGERT conta hoje
com 314 emissoras associadas e conta com engajamento
cada vez mais intenso das emissoras e valores em mídia
doada cada vez mais altos.
Em seu discurso, o presidente da AGERT falou que a
entidade, mais uma vez, prova o seu papel social na sociedade. “O Rádio e a Televisão cumprem com as suas responsabilidades sociais e, por isso, há 15 anos resolvemos
dar mídia para o que fazemos. O Relatório é o lado social
dos veículos associados à AGERT, apoiando as mais diversas campanhas, nas áreas da saúde, doação de agasalhos,
campanhas da Justiça Eleitoral, doação de sangue, entre
tantas outras” afirmou.
Já a vice-presidente de Capacitação da AGERT e coordenadora do Relatório Social, Myrna Proença, destacou o
impacto negativo das Fake News na sociedade e a desinformação gerada a partir disso. “A imprensa tem o dever

Myrna Proença apresentando os resultados do Relatório Social

COOPERA
COOPERATIVISMO
RATIVIS
RA
ATIVISMO
INOVA
V ÇÃ
VA
Ç O A PARTIR
P RTIR
PA
INOVAÇÃO
ERAÇÃ
Ç O.
ÇÃ
DAA INT
INTERAÇÃO.
O cooperativismo é um modelo econômico
que interliga pessoas, incentiva a inovação
e produz resultados.
E o Sescoop/RS é quem qualifica
as cooperativas para uma gestão
mais eficiente.
Esteja onde você estiver, o cooperativismo
também é para você. Confira alguns
depoimentos de sucesso do cooperativismo
em historiasreais.coop.br
.br e saiba mais
em sescooprs.coop.br.
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Congresso da Agert com vários palestrantes confirmados
Já estão definidos diversos palestrantes do 25º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, que ocorrerá de 22 a
24 de Outubro, no Vestena Hotel, em Canela. Conforme
o presidente do Congresso, Pedro Ricardo Germano, entre os palestrantes estão Andiara Petterle, Edilberto Camalionte, Marcelo Leite, João Borges, Fabio Wajngarten,
Juan Pablo Boeira e Roberto Araújo.
Saiba mais sobre o currículo dos conferencistas
do evento.

 Andiara Petterle
Empreendedora e executiva
do mercado digital desde 1998,
Andiara Petterle é vice-presidente de Produto e Operações
do Grupo RBS.
Atuou como diretora-executiva de Estratégia e Desenvolvimento 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.

 Juan Pablo Boeira
Graduado em Administração (PUCRS), Pós Graduado
em Comunicação, Finanças,
Branding e Marketing (ESPM).
Mestre e Doutorando em Design e Inovação (UNISINOS).
Certificação em Inovação (Harvard) e Business (MIT).
Professor de MBA da ESPM,
PUCRS, UNISINOS há mais de 10 anos e fundador da Escola de Marketing da Alta Performance e Inovação (EMAPI/
UNISINOS). Mais de 20 anos de experiência em indústria
e varejo, dirigindo as áreas de Inteligência de Marketing e
Inovação em multinacionais e empresas de grande porte.

 Fabio Wajngarten
Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República, advogado
pós-graduado e com especialização em Marketing de Serviços, Fábio Wajngarten é empresário do setor de pesquisa,
planejamento de mídia e métricas de aferição em todos os
meios de comunicação há mais de 20 anos. Experiência
com anunciantes, agências, veículos e institutos de pesquisa. É cofundador do Instituto Liberta, que combate a
exploração sexual de crianças e adolescentes. É membro
também do Conselho Internacional do Hospital Hadassah de Jerusalém e presidente da Instituição Brasil.

 João Borges
Comentarista de Economia da GloboNews desde 2003.
No portal G1 assina o Blog do
João Borges de análise econômica. Na rádio CBN, no Jornal
da CBN, ancorado pelo jornalista Milton Jung, faz comentários sobre economia às quartas- feiras, no Time das Nove.
No Twitter, publica comentários no perfil @joaoborges.
Eleito Jornalista de Economia do Ano 2017 pela Ordem
dos Economistas do Brasil. Eleito nos anos 2016, 2017 e
2018 entre os 50+ Admirados Jornalistas de Economia do
País pela Jornalistas & Cia e Maxpress.

 ROBERTO ARAÚJO
CEO do Grupo Jovem
Pan com MBA na FIA com
especialização em Cambridge, Lion e Beijing. Tem sua
carreira pautada na estruturação de empresas em múltiplos segmentos. É um entusiasta sobre o futuro e como
a tecnologia irá transformar as relações humanas.

 Marcelo Leite
Diretor-executivo de Marketing do Grupo RBS, Marcelo
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