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A taxa de 30 de Dezembro de 2019 é R$ 49,10 - com variação de 4,45% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,16%.
A taxa de 30 de  Janeiro de 2020 é R$ 49,27 - com variação de 3,81% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,35%.

A taxa de 29 de  Fevereiro de 2020 é R$ 49,40 - com variação de 3,85% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0,23%.
A taxa de 30 de  Março de 2020 é R$ 49,40 - com variação de 3,56% sobre os últimos 12 meses. Já a variação mensal foi de 0%.

www.agert.org.br
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Diretoria

Dezembro 
Rádio Simpatia AM Chapada 01/12/1989

TV Pampa Sul Pelotas 01/12/1987

Rádio Mais FM Palmares do Sul 01/12/2011

Rádio Integração AM Restinga Seca 02/12/1978

Rádio Sorriso FM Panambi 04/12/2007

Rádio Rio Pardo AM Rio Pardo 06/12/1952

Rádio Atlântida FM Tramandaí 07/12/1991

Rádio Horizonte AM Capão da Canoa 08/12/1989

Rádio Tarumã FM Tavares 08/12/1990

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

Rádio Itapuã FM Júlio de Castilhos 11/12/1992

Rádio Stúdio2 FM Tapera 12/12/1988

Rádio Terra FM Venâncio Aires 12/12/1987

RBS TV Santa Maria Santa Maria 13/12/1969

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

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

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

Rádio Guaramano AM Guarani das Missões 16/12/2007

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

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

Rádio Difusão 650 AM Erechim 18/12/1960

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

Rádio Mundial FM Ijuí 20/12/2008

RBS TV Porto Alegre 29/12/1962

Rádio Maristela AM Torres 30/12/1957

Rádio Cultura AM Tapera 31/12/1982

Rádios Aniversariantes

Editorial
Iniciamos o ano na Agert já com muitas atividades. No dia 

11 de fevereiro participamos de encontro com a Secom da Presi-
dência da República para tratar da mídia regional. No encontro, 
o secretário Especial de Comunicação Social do Governo Federal, 
Fábio Wajngarten, rea� rmou mais uma vez a importância da mí-
dia regional para a presidência da República.

Na primeira reunião do ano da diretoria realizada em Osório/
RS, recebemos visitas ilustres que vieram levar informações relevan-
tes para a entidade, bem como apresentar suas propostas de trabalho.

Estiveram na reunião o desembargador Antonio Vinicius 
Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação Social 
do Tribunal de Justiça do Estado, acompanhado da equipe de im-
prensa do TJ. Ele destacou que a nova gestão do Judiciário gaúcho 
está aberta a uma maior aproximação com os órgãos de imprensa.

Também esteve presente em Osório, o novo Superintendente de 
Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa, jornalista André 
Machado, acompanhado pelo Diretor de Publicidade Alexandre Farina.

O ano reserva muitas atividades para os associados da Agert. 
Nos próximos dias estaremos divulgando os locais de realização 
dos nossos Seminários Eleitorais.

Roberto Cervo Melão
Presidente da Agert

Boa leitura a todos!

2019 — 2021
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Seminários mobilizam radiodifusores de todo o Estado
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Rádios Aniversariantes

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

ABERT lança relatório sobre Violações à Liberdade de Expressão/2019

Em 2019, a imprensa brasileira sofreu quase 11 mil 
ataques diários pelas redes sociais, o que representa, em 
média, 7 agressões por minuto. Os dados estão no Rela-
tório ABERT sobre Violações à Liberdade de Expressão, 
lançado pelo presidente da Associação, Paulo Tonet Ca-
margo, na última quarta-feira, 11 de março,, em Brasília.

“O ano de 2019 foi preocupante. No futuro, olhare-
mos para ele como um ano atípico, de ódio, incompreen-
são, uma falta de avaliação serena dos fatos. Isso revela 
uma incompreensão com o papel que os jornais e os jor-
nalistas exercem na imprensa brasileira”, a� rmou Tonet.

De acordo com estudo encomendado pela ABERT à Bites, 
empresa de consultoria que faz o monitoramento do universo 
digital, em 2019, os 130 milhões de brasileiros com acesso à 
internet produziram 6,2 bilhões de posts no Twitter.

Desse volume, 39,2 milhões trouxeram conteúdos 
com a combinação das palavras “mídia”, “imprensa”, “jor-
nalista” e “jornalismo”.

Número de violência não letal tem redução de 50%
O Relatório da ABERT registrou ainda 56 casos de 

violência não-letal, que envolveram pelo menos 78 pro� s-
sionais e veículos de comunicação.

Em relação a 2018, houve uma redução de 50,87% no 
número de casos e de 52,72% no número de vítimas. A redu-
ção é positiva, porém não signi� ca que houve uma melhora 
na percepção sobre a importância do trabalho da imprensa.

As agressões físicas, que vão desde socos e pontapés 
a disparos de bala de borracha, continuam sendo a princi-
pal forma de violência não-letal: foram 24 casos relatados 
(42,85% do total) em 2019, envolvendo pelos menos 30 
jornalistas. Os principais alvos foram os pro� ssionais de 
rádio e TV do sexo masculino. A Região Sudeste registrou 
o maior número de ocorrências.

Os autores das agressões foram, principalmente, os po-
líticos ou ocupantes de cargos públicos. Em seguida, estão 
jogadores, torcedores e técnicos nas coberturas esportivas.

Fonte: Abert

Mantendo uma tradição de várias eleições municipais 
e estaduais, a Agert novamente irá realizar seminários 
eleitorais juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

Serão, em princípio, cinco eventos, sendo que um 
em Porto Alegre e os demais no interior do Estado. Em 
breve, serão divulgados os locais e cidades de realização 
dos encontros.

Os seminários são importantes para que os radiodi-
fusores e os seus pro� ssionais saibam da legislação elei-
toral vigente. É importante destacar que as eleições mu-
nicipais tendem a ser mais disputadas por envolverem 
confrontos locais. Portanto, as emissoras precisam estar 
mais atentas para não incorrer em erros e ser punidas 
com pesadas multas.

Seminários Eleitorais em parceria com o TRE-RS

Agert em baixo no site ou clicando no banner Rádio Agert.
São matérias que buscam atender ao público de todo o 

Estado, com reportagens sobre os mais variados do tema. 
Os associados que não estão recebendo o material 

podem solicitar sua inclusão encaminhando um email 
para: comunicação@agert.org.br

Rádio Agert disponibiliza matérias para emissoras associadas
A Rádio Agert envia todos os dias duas reportagens 

para as emissoras associadas da entidade através da 
newsletter encaminhada para o mailing de associados e 
pro� ssionais de microfone das emissoras.

Também é possível fazer o download das matérias direta-
mente no site da Agert www.agert.org.br no espaço da Rádio 

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
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Melão com o Senador Eduardo Bolsonaro

Secom Federal reconhece importância da 
Mídia Regional em encontro com representantes da radiodifusão

O secretário Especial de Comunicação Social do Go-
verno Federal, Fábio Wajngarten, recebeu no dia 11 de 
fevereiro, em Brasília, comitiva de representantes de 
entidades de Rádio e Televisão do país. Os dirigentes da 
radiodifusão apresentaram a defesa da Mídia Regional 
para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. O 
grupo foi liderado pelo empresário e ex-presidente da As-
sociação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão 
– ACAERT, hoje coordenador do G-Sul, grupo das entida-
des do Sul do Brasil, Marcello Corrêa Petrelli, que convi-
dou o secretário a participar do 1º Encontro Nacional da 
Mídia Regional, programado para abril, em Florianópolis. 

O senador Flávio Bolsonaro, que representou o presi-
dente da República, Jair Bolsonaro no encontro, recebeu 
o convite para a abertura do evento em nome da presidên-
cia. O parlamentar também foi convidado, assim como o 
secretário adjunto da Secom, Samy Liberman e o secretá-
rio de Publicidade e Promoção, Glen Lopes Valente, que 
acompanhavam Wajngarten.

Participaram representantes de Santa Catarina, Pa-
raná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Ceará, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

De acordo com o secretário Fábio Wajngarten, um dos 
pilares da política de comunicação do governo federal é re-
gionalização. “A Mídia Regional é protagonista para fazer 
essa política dar certo. Nas duas últimas reuniões ministe-
riais, eu falei que a informação é matéria-prima da comu-
nicação. E se a gente não tiver um � uxo dessa informação, 
nós não temos nada. Em época de guerra de narrativas, 
isso é fundamental. Todos querem in� uenciar a opinião do 
brasileiro”, explicou. “Vamos ter uma informação de quali-
dade de tudo o que acontece aqui em Brasília. A gente gasta 
80% do tempo para restaurar a verdade. Isso não pode con-
tinuar assim. A gente tem que inverter esse fato”. 

“Eu sou uma testemunha do trabalho incansável que 
o Fábio (Wajngarten) vem fazendo para destravar muita 
coisa na Secom. A começar pelo orçamento que foi redu-
zido a um quinto pelo antecessor. Eu sempre defendi a 
mídia regional. Precisamos ver como operacionalizar essa 
descentralização. É uma preocupação do presidente”, 
defendeu o senador Flávio Bolsonaro. “A minha presen-
ça aqui é para reforçar que o presidente Bolsonaro tem 
a mesma visão de vocês. Ele os enxerga como empreen-
dedores que geram emprego, que levam uma informação 
importante de qualidade até a ponta. Obrigado por tudo 
o que vocês têm feito pelo país”.

O primeiro 1º Encontro Nacional da Mídia Regional 
é uma iniciativa do G-Sul, grupo que representa a ACAERT, 
AGERT (RS) e AERP (PR) e os sindicatos das empresas de Rá-
dio e Televisão de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Fonte: Acaert

Rádios Aniversariantes

Fevereiro
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 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
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Rádio Sorriso FM agora é do grupo A Hora de Lajeado

O Grupo A Hora, de Lajeado, é o novo proprietário 
da Rádio Sorriso FM 102.9, de Estrela. A aquisição da 
emissora de Hilmar Kannenberg ocorreu no mês de fe-
vereiro. A nova programação deverá entrar no ar ainda 
em março e o novo pre� xo passará a se chamar Rádio A 
Hora 102.9.

Conforme o diretor do grupo A Hora, Adair Weiss, a 
proposta é transformar a emissora num misto de jorna-
lismo e entretenimento. As manhãs serão dedicadas ao 
noticiário e as tardes e noites à música.
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Adair Weiss visitou o presidente da Agert juntamente com Felipe Kannenberg

Weiss acrescenta que haverá uma uni� cação das equipes 
de redação. “Os 25 pro� ssionais do jornal, da rádio e revistas 
serão integrados. Será uma nova Central de Jornalismo, se-
parada apenas no departamento de conteúdo para marcas, 
núcleo que seguirá com equipe distinta, a � m de preservar 
a independência editorial e manter a divisão saudável entre 
produção de notícias e departamento comercial”, disse.

Adair Weiss informa ainda que os estúdios da 102.9 
serão transferidos para a sede do Grupo A Hora, na Av. 
Benjamin Constant, no centro de Lajeado. Um link conec-
tará os estúdios com a torre de transmissão, instalada no 
Morro Roncador, em Estrela, onde permanecerá. São mais 
de 300 metros acima do nível do mar, o que permite um 
alcance em pelo menos 75 cidades da região e entorno.

Grupo A Hora

Fundado em 1º de julho de 2002, o Grupo A Hora é 
um conjunto de unidades de mídia e serviços multipla-
taforma. Controla os jornais A HORA – e o AH REGIO-
NAL, semanário que circula na região alta, com sede em 
Boqueirão do Leão.

O grupo também conta com o PORTAL A HORA; a 
empresa de distribuição, EFICIÊNCIA LOGÍSTICA; a edi-
tora A HORA PUBLICAÇÕES, que edita as revistas VA-
LORES, o anuário TUDO, livros e outros; o ESTÚDIO A 
HORA, curador e produtor de conteúdo multiplataforma. 
Ainda, o NÚCLEO PESQUISA e o AH-EVENTOS, um de-
partamento de projetos e eventos.

Rádios Aniversariantes

Março

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 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 

Com informações do Jornal A Hora edição de 8 e 9 de fevereiro
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Agert recebe Tribunal de Justiça e Assembleia em Osório
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Antonio Vinicius recebendo uma caneta do vice-presidente Reinaldo Gilli

André Machado detalhou os critérios da publicidade da AL

A tradicional reunião de abertura de ano da Agert 
realizada no Morro da Borússia, em Osório, contou com 
as presenças do Desembargador Antonio Vinicius Amaro 
da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação So-
cial do Tribunal de Justiça do RS e o Superintendente de 
Comunicação Social da Assembleia Legislativa, jornalista 
André Machado.  

Eles apresentaram suas metas de trabalho para os di-
retores da Agert, com o desa� o de melhorar ainda mais a 
relação com os veículos de comunicação social do Estado 
e levar à informação correta para todas as regiões do Rio 
Grande do Sul.

O desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silvei-
ra, novo presidente do Conselho de Comunicação Social 
do Tribunal de Justiça, destacou que a gestão do presi-
dente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de 
Lima Moraes, se baseia no diálogo, de trato franco e leal.

Amaro da Silveira acredita que os obstáculos causa-
dos pela Lei de Abuso da Autoridade serão superados em 
breve. “Em pouco tempo tudo se ajeita e o trabalho da 
imprensa não será prejudicado, podendo levar às infor-
mações corretas para o público”, disse o desembargador.

O presidente do Conselho de Comunicação Social do 
TJ ressaltou que o trabalho de imprensa é uma atividade 
meio do judiciário. “Precisamos comunicar com a lingua-

Ao � nal da sua manifestação, o desembargador con-
vidou a Agert para participar de um fórum no mês de abril 
de interlocução com a sociedade gaúcha.

Imprensa e Publicidade do Legislativo

O jornalista André Machado, Superintendente de 
Comunicação Social e Cultura da Assembleia Legislativa 
juntamente com o Diretor de Publicidade Alexandre Fa-
rina também compareceram na reunião da diretoria no 
litoral gaúcho.

Antes da manifestação dos representantes do legisla-
tivo, o presidente da Agert destacou a iniciativa de André 
Machado de procurar a entidade antes de assumir o cargo 
para um diálogo de trabalho e bom relacionamento.

O superintendente de comunicação do parlamento 
disse que a gestão Ernani Polo (PP) na presidência do Le-
gislativo vai trabalhar para melhorar a competitividade 
da economia gaúcha.

Informou que a estrutura de comunicação social da 
Assembleia Legislativa produz e disponibiliza conteú-
dos para todas as regiões do Estado. “Acompanhamos as 
atividades das comissões, do plenário, das frentes par-
lamentares, en� m o que de importante ocorre no parla-
mento“, observou.

Sobre os investimentos publicitários da Assembleia 
Legislativa, André Machado revelou que para a posse da 
nova mesa diretora foram feitos investimentos em diver-
sas emissoras de rádio de todas as regiões do Estado.

Para março e abril, será lançada a campanha “Va-
lores que Ficam” voltada para a doação de recursos 
que iriam para Brasília na declaração do Imposto de 
Renda, mas que podem ser investidos para institui-
ções aqui do Estado. Essa mídia será feita exclusiva-
mente em redes sociais.

André Machado ressaltou que ao contrário do que se 
falava mais de 50% da mídia do parlamento é destinada 
para veículos do interior do Estado principalmente para 
as rádios. “O trabalho da publicidade está cada vez mais 
técnico nos critérios da sua utilização apesar de estarmos 
numa casa política”. Finalizou.

gem adequada, correta e 
precisa as decisões do Judi-
ciário para que as informa-
ções não cheguem erradas 
para a população e depois 
tenhamos que correr atrás 
para corrigir eventuais in-
compreensões”, observou.

Antonio Vinicius Ama-
ro da Silveira estava acom-
panhado pelo jornalista 
Renato Sagrera, assessor de 
imprensa do presidente do 
Tribunal de Justiça e da jor-
nalista Adriana Arend coor-
denadora da Assessoria de 
Imprensa do tribunal.
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Ministério Público publica orientações sobre a aplicação 
da Lei de Abuso de Autoridade

O Ministério Público do Rio Grande do Sul publicou 
no dia 04 de março, a orientação n. 01/2020, que “orienta 
sobre a aplicação da Lei n. 13.869, de 05 de setembro de 
2019 - Lei de Abuso de Autoridade - no âmbito do Minis-
tério Público do Estado do Rio Grande do Sul”.

Conforme o presidente da Agert, Roberto Cervo Me-
lão, essas informações são importantes para o trabalho 
das equipes das emissoras de rádio e televisão na cober-
tura jornalística das ações policiais. “Pedimos a todos que 
leiam com atenção para que se possa fazer uma apuração 
dos fatos com equilíbrio, clareza, cumprindo o disposto 
da lei”, observou.

Abaixo, seguem os 12 tópicos das orientações.

ORIENTAÇÕES

Os doze tópicos descritos no documento tratam, en-
tre outros temas, da divulgação de nomes, imagens, ações 
e atos relativos ao cumprimento das funções institucio-
nais, conforme descrição abaixo.

1. Os tipos incriminadores da Lei de Abuso de Autori-
dade somente se perfectibilizam quando praticados 
pelo agente com a finalidade específica de prejudi-
car outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, 
ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, 
nos termos do disposto no § 1.º do art. 1.º da Lei n. 
13.869/2019.

2. Não constitui abuso de autoridade tipi� cado na Lei 
13.869/19 a divulgação, em meios de comunicação e 
redes sociais, de ações, procedimentos e atos relativos 
ao cumprimento das funções institucionais do mem-
bro do Ministério Público.

3. Não constitui crime de abuso de autoridade a narrativa 
técnica e de forma o� cial aos veículos de informação das 

diligências alcançadas a partir de elementos de prova em 
expediente investigatório regularmente instaurado.

4. Não constitui crime de abuso de autoridade a expo-
sição ou a utilização da imagem de uma pessoa se 
necessária à administração da justiça ou à manuten-
ção da ordem pública, conforme o art. 20 do Código 
Civil de 2002.

5. Durante a investigação criminal, a mera narrativa de 
seu conteúdo, com divulgação do nome, de fotogra� a 
ou de qualquer dado da identidade do suspeito pela au-
toridade policial ou ministerial não constitui, por si só, 
crime de abuso de autoridade.

6. Durante a investigação criminal, a divulgação de foto-
gra� a do suspeito não deve apresentar caráter vexató-
rio nem sugerir a sua culpa pela prática do delito, reco-
mendando-se que se opte pelas imagens constantes de 
arquivos o� ciais, quando disponíveis e su� cientes para 
a identi� cação.

7. Mesmo durante o curso da investigação criminal, a di-
vulgação do nome, de fotogra� a, ou de qualquer dado 
da identidade do suspeito que se encontre foragido não 
constitui, por si só, crime de abuso de autoridade, em 
vista da existência do interesse público na sua localiza-
ção e (re)captura.

8. Não constitui crime de abuso de autoridade a divulga-
ção de gravação de áudio, mídia, ou qualquer direito 
protegido por cláusula judicial constitucional, quando 
a difusão for autorizada pela Justiça.

9. Não constitui crime de abuso de autoridade (art. 28 
da Lei n. 13.869/2019) a divulgação judicialmente au-
torizada de gravação ou de trecho de gravação com a 
presença de dados ou de informações pessoais não re-
lacionados à infração penal investigada ou processada, 
quando integrantes de contexto mais amplo vinculado 
à investigação ou ao processo.

10. A imputação da prática do crime de abuso de auto-
ridade desprovida de justa causa ou sabendo o noti-
ciante que o agente público não violou seus deveres 
funcionais, con� gura, em tese, o crime de denuncia-
ção caluniosa.

11. Carece de justa causa a notícia-crime por abuso de au-
toridade que não apresente, de forma clara e delimita-
da, elementos concretos de informação mínima e ra-
zoável a indicar que o agente público agiu com alguma 
das � nalidades especí� cas previstas no artigo 1.º, § 1º, 
da Lei n. 13.869/19.

12. A prova de inércia e desídia da autoridade responsável 
pela investigação e pela formação da opinião delitiva 
sobre o fato é requisito essencial da ação penal privada 
subsidiária da pública, sem a qual ela deve ser rejeitada 
por ilegitimidade de parte e falta de pressuposto pro-
cessual da ação penal, não a justi� cando unicamente o 
mero decurso do prazo.
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4ª edição do 
Prêmio ABMES de Jornalismo

A Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Superior 
(ABMES) abriu as inscrições para o 
Prêmio ABMES de Jornalismo.  Cria-
do com o objetivo de incentivar e valo-
rizar o papel da imprensa e das mídias 
independentes na cobertura de temas 
relacionados ao ensino superior brasi-
leiro, a iniciativa chega à sua 4ª edição 
ainda mais moderna e conectada às 

Prêmio do setor novas mídias e plataformas digitais.
Nesta edição, os trabalhos jorna-

lísticos poderão ser inscritos nas mo-
dalidades de Vídeo, Áudio e Escrito 
(impresso e on-line), em duas catego-
rias: Nacional e Regional.  Para con-
correr, as reportagens devem ter sido 
publicadas em algum veículo de co-
municação no período entre 1º de ju-
lho de 2019 a 22 de maio de 2020. 
Cada candidato pode inscrever em até 
5 (cinco) trabalhos.

Ao todo, serão entregues seis prê-
mios em dinheiro. Os três vencedores 
na modalidade nacional receberão R$ 
15 mil cada. Já os ganhadores da ca-

tegoria regional, levam para casa um 
prêmio no valor de R$ 10 mil cada. 
A cerimônia de premiação ocorrerá no 
dia 04 de agosto de 2020, em Brasília.

De acordo com o regulamento, os 
trabalhos jornalísticos podem versar 
sobre diversas áreas da educação su-
perior do país, tais como: transforma-
ção digital, crescimento da educação a 
distância (EAD), internacionalização, 
o sistema brasileiro de avaliação, entre 
outros. Os trabalhos pré-selecionados 
serão apreciados pela Comissão Jul-
gadora, que será anunciada em breve.

Mais informações: 
www.premiodejornalismo.abmes.org.br

O vice-presidente Administrativo da Agert, Pedro Ri-
cardo Germano, o vice-presidente regional Centro Cláu-
dio Zappe e o diretor de Novas Tecnologias Carlos Fini re-
presentaram a entidade durante a realização em Brasília 
do II Fórum Nacional de Radiodifusão do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

No encontro, foram debatidos temas relevantes para a ra-
diodifusão brasileira como novo regulamento da radiodifusão, 
processo de migração de rádios, prazos, desa� os e canalização 
da faixa estendida, além de temas relacionados à televisão di-
gital no Brasil, como sua consolidação, e a implementação do 
Ginga D, sistema de interatividade da TV digital.

Também ocorreu um debate sobre Liberdade com res-
ponsabilidade tendo o secretário de Radiodifusão Elifas 
Gurgel como moderador e a participação dos jornalistas 
Heraldo Pereira e Eduardo Ribeiro.

Pedro Ricardo Germano destacou a participação do 
RS no evento. “Foi muito bom ver representantes da 
Agert, SindiRádio e ANJ num seminário dessa importân-
cia, que tratou temas relevantes para a radiodifusão e a 
TV Brasileira”, disse.

O vice-presidente regional Centro, Cláudio Zappe, 
considerou importante o desejo do MCTIC em saber dos 
problemas da radiodifusão e tentar achar uma solução 

Agert participou do II Fórum Nacional de Radiodifusão do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

para os mesmos. “Sinto que o ministério busca ter um re-
lacionamento melhor com o setor o que é bom para todas 
as partes”, observou.

Participante do painel “Novos Negócios da TV Digi-
tal”, o diretor de Novas Tecnologias da Agert, Carlos Fini, 
citou que o debate sobre a digitalização do sinal do rádio 
foi a novidade do fórum. Também prosseguiram as trata-
tivas sobre a migração do rádio AM para o FM, Sistema 
Mosaico e a busca pela agilidade na redução dos processos 
administrativos em tramitação no MCTIC.

Carlos Fini informou ainda que no II Fórum do MC-
TIC foi tratado da TV Híbrida 2.5, uma combinação de 
transmissão pelo ar combinada com a banda larga.

Ele ressaltou que as empresas de rádio e televisão do 
Rio Grande do Sul precisam participar dos eventos que 
debatem o setor nos fóruns do MCTIC. “É preciso estar 
presente nos encontros para poder saber das informações 
e também colocar a posição das emissoras sobre os temas. 
Só assim seremos ouvidos e não receberemos um projeto 
pronto”, � nalizou.

O II Fórum Nacional de Radiodifusão contou com as 
presenças do ministro Marcos Pontes e do secretário de 
Radiodifusão Elifas Chaves Gurgel do Amaral.

Autoridades governamentais na abertura do II Fórum do MCTIC

Ministro Marcos Pontes prestigiou o Fórum do MCTIC 
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