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Congressistas assistiram palestras que levaram muito conhecimento para os seus negócios
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Diretoria

Editorial

2019 — 2021

Realizamos mais uma vez com pleno êxito mais um Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão. O evento mostrou mais uma vez a
força e a credibilidade da Agert no nosso Estado e País, recebendo
a presença de autoridades do nosso setor, como o secretário Especial de Comunicação Social do governo federal, Fábio Wajngarten,
lideranças da Anatel, MCTIC, Secom- RS, Abert, Associações Regionais, entre tantos outros.
As palestras levaram muito conhecimento aos radiodifusores
presentes nas áreas de programação, comercialização, novas tecnologias e parte técnica-legal.
Junto com o Congresso da Agert tivemos uma excelente Feira de Equipamentos. Uma oportunidade para os proprietários e
gestores das emissoras conhecerem e adquirir produtos novos
para suas empresas.
No último dia do congresso ocorreu a eleição da diretoria da
Agert para o biênio 2019-2021. Ficamos honrados em ser escolhidos pelos associados para mais dois anos de mandato. Com certeza será um período de muito trabalho pelo fortalecimento da
radiodifusão gaúcha.

Boa leitura a todos!

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Rádios Aniversariantes
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
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“Não somos apenas rádio, mas também uma”,
declara CEO da Jovem Pan
O CEO da Jovem Pan, Roberto Araújo, realizou palestras n 25° Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão. Ao
iniciar o bate-papo, o líder da empresa midiática declarou:
“Não somos apenas rádio, mas também uma”. Ele abordou por quase uma hora as transformações que estão passando, principalmente, no que tange ao posicionamento
da organização.
Após revelar alguns números da rádio - a exemplo
de uma cobertura de 2.273 cidades, com 89 filiadas -, enfatizou que a emissora hoje é mais uma plataforma que
possuem. “Passamos de uma tradicional rede de radiodifusão, para sermos produtores de conteúdo”, ressaltou.
Para esta mudança, foram necessárias diversas adaptações de linguagem e formatos. “Quem faz rádio é muito
mais próximo de quem faz redes sociais e está no meio
digital”, opinou, ao dizer que os profissionais que atuam
nesta área são mais flexíveis do que nos outros setores
do Jornalismo.
Apesar das transformações, o CEO revelou que acharam que teriam muito mais problemas do que os que realmente surgiram. Isto porque a essência do rádio é similar
à do mundo digital: agilidade, interatividade e simplicidade. A principal mudança foi ter um programa de áudio, o
qual foi transformado em vídeo, mas sem virar um telejornal e, sim, adaptá-lo aos dois meios.
O ciclo de transformações de formato e linguagem
foi completado no editorial, ao proporcionar maior ênfase em opinião. Montaram um time de jornalistas para
oferecer diferentes julgamentos com o intuito de prover
um contexto à audiência. “A opinião compartilha, engaja
e influencia. Todo mundo é bombardeado com notícias,
mas com a opinião não”, ressaltou. Para subsidiar, revelou
que estes vídeos têm mais de 60% de visualizações do que
hard news, e 90% a mais de engajamento.
Ao se propuserem produzir conteúdo audiovisual,
escolheram o YouTube como plataforma de distribuição.
Hoje, de acordo com Araújo, são considerados o maior canal de notícias do Brasil - totalizando mais de 20 milhões
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Roberto Araújo apresentou a plataforma gratuita
de streaming de vídeos da Jovem Pan

de inscritos. As produções podem ser acompanhadas desde o celular até a Amazon Alexa.
O CEO ainda apresentou uma novidade: a Panflix plataforma gratuita de streaming de vídeos. Os motivos
da criação? Volume de dados que desejam saber, fidelização da audiência e UX (experiência de usuário) - baseada na Netflix. O aplicativo, que está em fase beta, estará
disponível para os sistemas Android, iOS, bem como TVs
Samsung, Apple Rádio e computadores.
Ele mostrou um vídeo para apresentar o projeto, desde as obras para a montagem dos estúdios, até
quando ficaram prontos. Ao total, a televisão, como
chamam, tem quatro estúdios em São Paulo e um em
Brasília, além de um centro de produção com conceito
de mídia center.
Com tecnologia NDI (que possibilita a transmissão e
recepção de sinais de vídeo HD em múltiplos canais via
rede LAN gigabit) e gravação em 4K, o recado que Araújo
deixou sobre o novo produto foi o de aproximação com a
audiência. “Desejamos que os afiliados produzam conteúdo local para serem parte integrante da Panflix, pois ela
terá um localizador integrado ao sistema”, contou.

Rádios Aniversariantes
Novembro
Rádio Ipanema FM

Porto Alegre

02/11/1983

Rádio Jovem Pan FM

Mato Leitão

14/11/2009

Rádio Solaris FM

Flores da Cunha

03/11/2012

Rádio RCC FM

Santana do Livramento

15/11/1983

Tchê FM 97.7

Restinga Seca

04/11/2006

Rádio Arauto FM

Vera Cruz

15/11/2013

Rádio Vale Feliz FM

Feliz

06/11/1995

Rádio Ponto Norte FM

Alpestre

15/11/2013

Rádio Mais FM

Rio Pardo

07/11/2011

Rádio Nativa FM

Alegrete

18/11/1982

TV Pampa Centro

Santa Maria

08/11/ 1992

Rádio Difusora AM

Bento Gonçalves

21/11/1947

Rádio Unisinos FM

São Leopoldo

10/11/1995

Rádio Miriam AM

Farroupilha

21/11/1956

Rádio Unisinos FM

São Leopoldo

10/11/1995

Rádio Trans Mundial 11735 OC

Santa Maria

21/11/2004

Rádio Cidade FM

Porto Alegre

11/11/1979

Rádio Uirapuru AM

Passo Fundo

26/11/1981

Rádio Nova 99 FM

Santiago

11/11/1984

Rádio Tapejara AM

Tapejara

27/11/1982

Rádio Aparados da Serra

Bom Jesus

13/11/1973

Rádio Amizade FM

David Canabarro

28/11/1991

Rádio Cidade Canção FM

Três de Maio

13/11/1988

Rádio FM 91

Taquara

31/11/1988
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Transformação digital do Grupo RBS
foi apresentada no Congresso da Agert
A vice-presidente de Produto e Operações do Grupo
RBS, Andiara Petterle, realizou a última palestra do 25º
Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão. Ela falou sobre o
tema ‘No ritmo da transformação digital’.
Antes de iniciar o tema da sua explanação, que contou com números, slides de gráficos e detalhes dos processos, a palestrante enfatizou que, para começar qualquer planejamento de transformação digital, as marcas
precisam entender a jornada do consumidor. “Ou seja,
qual é a primeira tela dele no dia? É o celular? E a segunda, qual é? Em que momento o rádio entra na rotina
dele?”, indagou Andiara.
Segundo ela, foram esses questionamentos que deram os primeiros insights à empresa para entender qual
o momento ideal de entregar o conteúdo certo para ao
seu público. Ao compreender esse sistema de consumo de
informação, especialmente no ambiente digital, foi que
conseguiram se aproximar do produto GZH, projeto que
completou dois anos neste mês.
Andiara aprofundou o cenário quando explicou a diferença de dois produtos essenciais à organização: o impresso e o digital. Conforme detalhou, no ambiente online, são cerca de 400 conteúdos diários publicados, pois a
web nos permite isso e os leitores podem acessar apenas
aquilo que lhes interessa. Já no print (impresso), o perfil é diferente: “Ao começar pela capa e terminar na contracapa, o leitor tem a sensação de ter feito uma jornada
completa de notícias e de que consumiu tudo aquilo que
precisava. E aí é que entra a importância da curadoria do
Jornalismo”, destacou.
Quando falou nas duas plataformas, a vice-presidente citou a integração das redações, processo este
que foi liderado pela diretora de Jornalismo de Rádio e Jornais da empresa, Marta Gleich. Conforme
ela, não foi algo simples, pois cada veículo tem uma
dinâmica muito peculiar. Apesar disso, considera que
conseguiram chegar a uma fórmula na qual essa união
faz todo sentido. “A rádio ganhou um fôlego mais vibrante e conseguimos proporcionar duas coisas muito
relevantes: a instantaneidade e a profundidade, pois

Foto: Neitor Corrêa

Fonte: Coletiva.net

Integração das diversas plataformas foi
apresentada na palestra de Andiara Petterle

não adianta chegar antes e não ter qualidade ou valor”,
ponderou, ressaltando, ainda, outros sentimentos que
surgiram da integração: pertencimento, proximidade e
credibilidade.
Acrescentou que estar no celular muda a vida de uma
marca, pois o futuro está na palma da mão, não é novidade, segundo a palestrante. E, para demonstrar essa relevância, ela contou que a RBS tem 2% de cancelamentos de
assinatura digital, mas quando se trata de aplicativo, cai
para 1% apenas. “E quem trabalha com assinaturas sabe
que cancelamento baixo é mais importante do que contratações altas”, assegurou.
Antes de encerrar, Andiara ainda citou a Atlântida,
que é a principal rádio de entretenimento do grupo. “Ela
é a nossa marca jovem hoje e tem uma presença digital
extremamente importante. Ou seja, o que a Gaúcha consegue fazer com notícia, a Atlântida faz no entretenimento”. A vice-presidente também ressaltou que, com a
emissora FM, eles podem perceber o potencial que o crossmedia permite, além de uma grande gama de produtos
que surgem a partir dele.

Portaria permite instalação de estúdio
em localidade fora do município de outorga
Fonte: Abert

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou no Diário Oficial da União
no dia 7 de novembro, a Portaria nº 5.589/2019, que permite à emissora de rádio e TV instalar estúdios principal
e auxiliar em localidade diferente da outorga.
A portaria também deixa mais clara a possibilidade
de o transmissor, em caráter excepcional, ser instalado
em localidade diversa da concessão ou permissão.
Para os estúdios principal e auxiliar, a nova regra permite a mudança, desde que não comprometa a geração de

conteúdo local.
Já para a estação transmissora de radiodifusão, a instalação em outra localidade depende da comprovação de
necessidade técnica e da manutenção da cobertura mínima por meio de estudo.
A norma atende a um antigo pleito da ABERT ao possibilitar que os radiodifusores instalem suas estações e
estúdios no local de condição técnica mais favorável, melhorando a área de cobertura da estação e a geração de
conteúdo dos estúdios.
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Eleita a diretoria da Agert para o biênio 2019-2021

Diretoria terá o desafio de comandar Agert até outubro de 2021

Assembleia Geral da Agert realizada durante a realização do Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão na
quinta-feira (24/10) elegeu a chapa única para a diretoria
da entidade no Biênio 2019 -2021. Foi reconduzido como
presidente Roberto Cervo (Melão), 19 vice-presidentes e
17 diretores.
Em sua manifestação, o presidente eleito disse que
o setor tem muito desafios para superar nesse período,
como concluir o processo de migração do rádio AM para
o FM. “Aqui no Rio Grande do Sul ainda restam muitas
emissoras para passar para o FM principalmente nas
fronteiras com os outros países e nas regiões metropolitanas”, disse.
Melão destacou que vivemos um momento de grande

transformação tecnológica que nós impõe uma série de desafios. “Nossas emissoras hoje estão em várias plataformas.
Precisamos ter lucro com essas novas operações”, afirmou.
O presidente da Agert também abordou a concorrência desleal das emissoras comunitárias que comercializam
sua programação mesmo sem poder e muitas delas operando acima da potência permitida.
Roberto Cervo acrescentou que no comando da Agert
vai continuar atuando em defesa das associadas em Brasília junto à Secom, Anatel e MCTIC. Já aqui no Estado, o
trabalho será feito em todos os poderes e à Secom.
Por último, ressaltou que a entidade continuará realizando seminários de comercialização e eleitoral por todo
o Estado, levando atualização para os associados.

PRESIDENTE:
Roberto Cervo Melão: Rádio São Roque Fm – Faxinal do Soturno
VICE-PRESIDENTES:
Pedro Ricardo Hipp Germano: Vice-Presidente Administrativo – Rádio Fandango – Cachoeira do Sul
Myrna Ruth Castro Proença: Vice-Presidente de Capacitação – Rádio Salamanca - Quaraí
Leonardo Meneghetti: Vice-Presidente de Eventos – Rede Bandeirantes – Porto Alegre
Wanderley Ruivo dos Santos: Vice-Presidente de Finanças –Rede Pampa – Porto Alegre
Cezar Freitas: Vice-Presidente de Marketing – Grupo RBS – Porto Alegre
Carlos Toillier: Vice-Presidente Informática e Novas Tecnologias – SBT
Débora Dalcin Rodrigues: Vice-Presidente Jurídico – Vice-Presidente Jurídico – Grupo RBS
Thanain Farias Ribeiro: Vice-Presidente Litoral Norte – Rádio Osório
Renato Gatti Albuquerque: Vice-Presidente Litoral Sul – Rádio Oceano
Cláudio Zappe: Vice-Presidente Regional Centro – Rádio Nativa Santa Maria
Kamal Zuheir Badra: Vice-Presidente Regional Fronteira – Rádio RCC
Robriane Raguzzoni Loureiro: Vice-Presidente Regional Missões – Rádio Santo Ângelo
Gerson Pont: Vice-Presidente Regional Planalto – Rádio UPF
Alceu Ferronato: Vice-Presidente Regional da Serra - Rede Capuchinhos
João Vianei Zasso de Castro: Vice-Presidente Regional Vale do Jacuí – Rádio Sobradinho – Sobradinho
Antonio Pascoal Donádio: Vice-Presidente Relações Governamentais/Mercado – Grupo RBS – Porto Alegre
José Luis Bonamigo: Vice-Presidente Social – Rádio Progresso Ijuí
Alessandro Bonamigo Heck: Vice-Presidente Técnico e Normas – Rádio Progresso – Ijuí
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DIRETORES:
Carlos Domingos Piccoli: Diretor Administrativo – Grupo RSCOM – Bento Gonçalves
Edison Lopes de Bem: Diretor de Capacitação – Rádio Sideral – Getúlio Vargas
Luciano Hintz Mallmann: Diretor de Conteúdo – Rádio Guaíra – Santa Rosa
Rodrigo Martinelli: Diretor de Expansão – Rádio Navegantes – Porto Lucena
Luis Carlos Dhiel: Diretor de Inovação – Rádio Arauto FM – Vera Cruz
Hermes Ribeiro de Souza Filho: Diretor de Integração – Rádio Liberdade AM – Canguçu
Vérdi Ubiratan de Moura: Diretor do Interior - Rádio Soledade – Soledade
Luis Fernando dos Santos Cardoso: Diretor de Marketing - Rádio 88E7 FM – Novo Hamburgo
Marcos Dytz Piccoli: Diretor de Mercado – Grupo RSCOM – Bento Gonçalves
Carlos Fini: Diretor de Novas Tecnologias – Grupo RBS – Porto Alegre
Marco Gomes: Diretor de Normas Técnicas – Grupo RBS – Porto Alegre
Maico Tunes Joanol: Diretor de Produtividade – Rádio Nativa – Piratini
Eloy Milton Scheibe: Diretor de Relações Institucionais – Rádio Simpatia – Chapada
Sandro de Oliveira Padilha: Diretor de Qualidade – UCS Rádio e TV – Caxias do Sul
Miguel Puretz Neto: Diretor Técnico – Rádio Tupã – Tupanciretã
Marcos Romoaldo dos Santos: Diretor Social – Rádio Massa FM - Nova Prata
Felipe Kennemberg: Diretor de Redes Sociais – Novo Hamburgo
Presidente do Conselho Consultivo: Paulo Sérgio Pinto – Rede Pampa – Porto Alegre
CONSELHO FISCAL EFETIVO:
Presidente: Antonio De Lucca – Rádio Encantado – Encantado
Conselheiro: Alcides Zappe – Rádio Imembuí FM – Santa Maria
Conselheiro: Márcia Tomazini Paganin – Rádio Cultura – Arvorezinha
CONSELHO FISCAL SUPLENTE:
Conselheiro: Luis Antônio Badalotti – Rádio Difusão – Erexim
Conselheiro: Gilmar João Uhry – Rádio Venâncio Aires – Venâncio Aires
Conselheiro: Joselei Luiz Consalter Flôres – Rádio Educadora – São João da Urtiga

Crédito: Neitor Corrêa

Secom-PR garante mídia para emissoras de cidades pequenas

Mídia regional será valorizada pela publicidade oficial

O secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten, foi uma das atrações principais do Congresso da Agert. Ele afirmou que a
publicidade oficial será distribuída para todos os veículos
independente de tamanho.

Wajngarten manifestou satisfação em participar do
evento, de ouvir críticas, de receber sugestões. Disse que
a Secom da Presidência da República está à disposição
da mídia regional que apoiam seus atos e as conquistas
do governo. “Contem com a Secom para alimentar a verdade, com o quem move o Brasil. O país precisa do bom
jornalismo, mais furos, apuração, menos fofocas e fake
news”, disse.
Ele fez um apelo para que os veículos busquem a apuração dos fatos, a verdade, pois vai ter muita história de sucesso, vai ter muita felicidade, mais robustez e céu de brigadeiro.
Questionado pela Rádio Agert, o titular da Secom/
PR garantiu que os pequenos veículos de comunicação
social do interior do país irão participar das campanhas
publicitárias do governo federal. Informou que haverá
inovação na distribuição de verbas no que diz respeito
a critérios que extrapolam a audiência, como no engajamento, critérios de sinergia, em critérios para quem fala
na ponta para a população principalmente nas micro e
pequenas cidades.

www.brde.com.br

O BRDE é um banco de desenvolvimento. Aqui você deposita suas
melhores ideias e sua confiança. E seu investimento retorna na forma
de novos negócios. O Programa BRDE Inova financia soluções
tecnológicas para sua empresa se tornar mais produtiva e inovadora. Se
o seu projeto precisa de crédito para sair do papel, conte com o BRDE.

Porque onde
tem um sonho
virando realidade,
tem a mão do BRDE.

Ouvidoria DDG 0800.600.1020

Se você tem planos para o futuro,
procure um banco diferente.
Fale com o BRDE.
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Tecnologia 5G foi apresentada no Congresso da Agert
Fonte: Coletiva.net

Uma das realidades para a chegada do 5G e, também,
uma tendência tecnológica, conforme Gunnar, é a substituição dos roteadores de wifi por pequenas células de
tecnologia 5G. Para exemplificar, o palestrante comentou
que uma célula pode ser instalada no topo de um semáforo, que enviará aos motoristas a informação de que ficará
vermelho. Ou, ainda, quando uma ambulância vai trafegar nas ruas, ela avisa os demais carros para abrirem espaço. “Parece futurista, mas pode acontecer, só que, para
isso, há a necessidade de uma rede”, avisou.
Crédito: Neitor Corrêa

A chegada da tecnologia 5G no Brasil foi abordada na
palestra ministrada pelo pesquisador e diretor de Tecnologia da Seja Digital, Gunnar Bedicks, no Congresso da
Agert. Em sua apresentação, ele relembrou o processo de
implementação do 4G no País, que se iniciou em 2014.
Segundo informou, este processo, do ponto de vista das
obrigações legais, já está concluído, visto que o edital previa desligar o sinal analógico, liberar a faixa de 700MHz e
medir interferências entre as frequências.
Em 2018, lembrou, foi definido o cronograma para
desligar o sinal analógico, o que ocorreu em 1.379 cidades,
representando 25% dos municípios brasileiros. Os outros
75% ficaram para 2023. Dentre os objetivos alcançados,
esteve a distribuição de kits para famílias de baixa renda,
o remanejamento de 1.034 canais de TV e a liberação da
faixa do 4G. “Toda a população brasileira tem a faixa liberada para implantação de 4G, ou seja, a implantação da
tecnologia está concluída no Brasil”, afirmou Gunnar.
No entanto, o avanço da tecnologia é muito rápido, ou seja, em 2016, foi instalada a primeira torre de
transmissão de 4G em Goiás e, três anos depois, quase
100% do território brasileiro tem a tecnologia. Agora,
surge o 5G “Vivemos em uma era de grande volume de
dados, que precisam ser armazenados e passar pelas redes. E esse é o desafio do 5G”, analisou o pesquisador,
que mencionou que a sociedade vive o chamou de ‘T
ao cubo’: Tudo, em todos os lugares e todo tempo. “Vai
chegar a hora que os dispositivos deixarão de ser só dispositivos e as máquinas vão falar com as máquinas sem
intervenção humana”, acredita.

5G vai permitir a transmissão de dados com maior velocidade

Jornalista da GloboNews analisou o
cenário econômico no Congresso da Agert
Foto: Neitor Corrêa
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João Borges explicou o momento econômico o país

A recessão econômica do Brasil, que se arrasta desde
2015, pautou a palestra ‘Cenário político e econômico’,
ministrada pelo jornalista especializado em Economia da
GloboNews, João Borges. Em sua apresentação, ele falou
que o trauma psicológico da população, quando ninguém
sabe o que vai acontecer, gera uma paralisação, o que atrapalha na recuperação do País. “Esse período tão longo resulta em traumas muito profundos”, analisou.
O desemprego também entrou na pauta e Borges falou sobre as ondas de demissões que ocorreram logo após

a eleição do ano passado. “As empresas sabiam que não
tinham como manter seus funcionários devido à crise,
porém, tinham medo de retaliação do governo. Depois,
a taxa de desemprego começou a cair lentamente”, citou,
lembrando da importância de se olhar, também, para o
índice de empregabilidade. “Sempre focamos no desemprego, mas não olhamos para os que estão empregados.
O jornalista ainda comentou sobre a inflação que, há
três anos, está abaixo de 4%, representando uma boa melhora desde 2015, quando o índice era de 11%. “Talvez,
estejamos montando um ambiente com inflação e juros
baixos. Isso, somado à recuperação do emprego, vai ajudar na reação da economia nacional, observou.
Segundo o palestrante, o processo de concessões, administrado por Tarcísio Freitas, está sendo muito bem
conduzido. “É uma montanha de investimento que vai
entrar. Estamos caminhando para o fim do ano e olhamos
para frente sem ter certeza de nada. Do ponto de vista da
economia, acredito que 2020 será melhor. No que se refere à política, tem ainda muito ruído, mas o País se acostuma e aprende a fechar um pouco os ouvidos”, encerrou.

