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Tenha em mente que tudo
que você aprender na escola
é trabalho de muitas gerações.
Receba essa herança, honre-a,
acrescente a ela e, um dia,
fielmente, deposite-a nas mãos
de seus filhos.
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entre tantos possíveis, que adjetivo poderia se adequar
melhor a estes nossos tempos do que “desafiadores”?
A pandemia de Covid-19 trouxe à nossa realidade situações que
até mesmo os grandes ficcionistas, em seus momentos mais
sombrios, teriam dificuldade de imaginar. As máscaras, o álcool
em gel, os fechamentos por exigência de medidas sanitárias, os
impactos no comércio e o aumento do desemprego, o
distanciamento, as escolas fechadas. E, sobretudo, o medo, as
perdas irreparáveis, a dor. Enquanto isso, nossas empresas da
radiodifusão, que também viram seus profissionais atingidos
pelo vírus, seguiram em plena atividade, com seu enorme senso
de responsabilidade, noticiando todas as informações essenciais
para a sociedade, já que estar na linha de frente é a nossa
missão.
Mas há que se ir em frente, da melhor forma possível, absorvendo
aprendizados e colocando-os em prática da maneira mais rápida
e efetiva que pudermos, adaptando antigos hábitos e modos de
vida e trabalho à nova realidade a qual fomos brusca e
brutalmente apresentados.
A AGERT, de sua parte, vem tentando oferecer aos seus
associados o melhor apoio de que é capaz nestes tempos,
especialmente desafiadores e potencialmente disruptivos.
Em 2020, a AGERT contribuiu com muita efetividade, sem poupar
esforços, para o êxito do processo de migração tecnológica de
emissoras AM para FM, cujo resultado é a melhoria do sinal das
rádios – um movimento, portanto, voltado a um aprimoramento
que amplia a satisfação dos ouvintes e aprofunda sua fidelidade.
Foi o ano, também, em que a entidade teve endereçadas a si
especiais distinção e valorização ao ser convidada para fazer
parte da Diretoria da Associação Brasileira das Emissoras de
Rádio e TV (ABERT). Esse convite é um inequívoco reconhecimento

da eficiência e da eficácia do trabalho institucional realizado
pela AGERT em âmbito nacional, fruto de seu compromisso com
o fortalecimento da radiodifusão gaúcha e brasileira.
A propósito, nesse contexto de busca de robustecimento do
setor, vale lembrar que 2020 também foi o ano em que
pesquisas identificaram, de forma reiterada, o crescimento da
audiência do rádio, em mais uma confirmação de seu caráter
de fonte responsável de informação. Em tempos de pandemia,
essa característica marcante do veículo assume um papel
ainda mais crucial, porque, como sabemos, a informação salva.
Esta é uma oportunidade em que também se faz necessário e
justo agradecer a todos os associados por sua parceria com a
entidade e, também, a todos os integrantes da diretoria pela
confiança nesta gestão.
Estamos juntos, comprometidos com a busca das soluções de
que necessitamos para o nosso dia a dia e motivados a superar
os desafios de hoje e de amanhã, de modo a transformá-los em
pontos de partida para o revigoramento, o aprimoramento e a
evolução. É isto, em essência, que trata o conteúdo do
Relatório Social que agora chega em suas mãos. Em cada uma
de suas páginas está impressa a convicção de que, para se
tornarem realidade, os novos tempos pelos quais ansiamos
precisarão ter um grande foco na educação, além do espírito,
em cada um de nós, dos incansáveis, resilientes e dedicados
radiodifusores. Uma ótima leitura!

Roberto Cervo Melão
Presidente da AGERT
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Editorial
A Educação
Transforma
e Liberta
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omeço este texto com a maior transparência e
sinceridade que me cabe para dizer que o tema principal de
reflexão escolhido para esta edição do Relatório Social não
poderia ser mais oportuno, necessário e desafiador. Digo isso,
inclusive, em comparação com todas as outras edições.
“Confinados: o impacto da pandemia na infância” nos diz muito
mais do que uma chamada impactante pode trazer. Nos
escancara uma responsabilidade coletiva.
Para trilhar o caminho de uma grande nação, o Brasil precisa,
urgentemente, cuidar de suas crianças e de seus adolescentes.
Este material é um sinal de alerta para todos nós e deve ser
encarado como um despertar para algo maior. Algo que depende
de cada um: um futuro digno que só se constrói no presente.
A pandemia que atingiu a população mundial mudou para
sempre a sociedade e deixou à mostra, de forma evidente, a
injustiça social que divide o mundo. Conseguimos identificar
quem são as comunidades que cuidam e preservam suas
crianças e adolescentes, e, por outro lado, aquelas que tratam o
tema indiferentes às suas demandas existenciais. Vimos a
desistência de ações estruturantes em prol das novas gerações,
deixando-as à sua própria sorte.
Em uma crise sanitária dessa magnitude a indiferença de
governos e sociedade civil organizada significa a condenação, à
dor e a multiplicação de vidas sequeladas uma geração que
poderia contribuir no futuro, na construção de uma sociedade
justa, inclusiva, saudável, fraterna e feliz.
A humanidade, no processo civilizatório, não conseguiu, no
século XXI, mesmo atingindo extraordinário nível de
desenvolvimento científico e tecnológico, distribuir de forma
justa os bens materiais e culturais acumulados. Pelo contrário:
estudos multidisciplinares cientificamente embasados vêm
mostrando que a injustiça social que distancia
vergonhosamente a riqueza da pobreza cresceu em patamares

inimagináveis.
A fome e o desespero da migração compulsória de milhões de
adultos e crianças famintas em todos os continentes é a
tragédia humanitária que desafia os habitantes deste século,
sem distinção de credos ou nacionalidades. Ninguém pode ficar
indiferente. Não temos mais tempo a perder.
A geração baby boomer, que assumiu a responsabilidade de
trabalhar para fazer o mundo pós-guerra um lugar melhor para
se viver, conseguiu feitos extraordinários no progresso material,
sustentados no desenvolvimento da ciência. Mas não aprendeu
que o desafio maior da humanidade deveria ser a divisão justa
das oportunidades e bens materiais acumulados. E por onde
começamos? Pelo poder que transforma. Pela educação.
O desafio desse século passa, indubitavelmente, pela educação
universal, inclusiva e libertária das novas gerações. Em tempos
de negacionismo da ciência, teses terraplanistas e fake news,
somente a educação salva. Ela é o caminho maior. O
conhecimento é a chave para destravar todas as portas
necessárias do futuro que precisamos construir.
Por isso, agradeço a cada especialista entrevistado que
participou deste Relatório Social e que emprestou seu talento
intelectual para ajudar-nos a entender e agir com empatia e o
senso de justiça.
Agradeço, também, à diretoria e a cada colega radiodifusor
associado à AGERT. Vocês trabalham arduamente em nome
deste compromisso que é entregar a informação indispensável à
transformação social. A minha admiração está renovada. Assim
como está renovada a minha esperança no poder
transformador e libertador da educação. Ela tem que se tornar a
prioridade nacional.

Myrna Proença

Vice-Presidente de Capacitação

Coordenadora do Relatório Social
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O Relatório
Social AGERT
Chegamos à edição 2021 (ano
base 2020) engajados no processo
de recuperação de valores positivos,
multiplicando e repercutindo os
exemplos das boas práticas.
O Relatório Social da AGERT é um
trabalho de fôlego, que iniciou de
forma pioneira no país em 2004,
com 103 emissoras participantes,
estimulando ações de responsabilidade
social junto às suas audiências.
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266
EMISSORAS
PARTICIPANTES

R$ 177.634.518,76

de doações em mídia

Há 17 anos a AGERT vem registrando no Relatório Social o
investimento das emissoras de rádio e TV gaúchas em mídia
doada para ações de cunho social. Os resultados demonstram
a capacidade de mobilização do setor nas suas comunidades ,
potencializando campanhas de toda ordem: saúde,
vacinação, doação de agasalhos, doação de sangue, combate
a violência doméstica e feminicídio, combate a violência no
trânsito e combate às drogas, entre outros temas.
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Abrangência
da AGERT no estado

Emissoras
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REGIÃO 1 - SERRA - 2 TVs | 41 FMs | 12 AMs

2
9
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1
7
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REGIÃO 2 - PLANALTO - 3 TVs | 45 FMs | 13 AMs
REGIÃO 3 - MISSÕES - 2 TVs | 32 FMs | 11 AMs
REGIÃO 4 - FRONTEIRA - 2 TVs | 13 FMs | 6 AMs
REGIÃO 5 - LITORAL SUL - 3 TVs | 11 FMs | 5 AMs
REGIÃO 6 - CENTRO - 2 TVs | 19 FMs | 5 AMs
REGIÃO 7 - METROPOLITANA - 5 TVs | 24 FMs | 10 AMs
REGIÃO 8 - LITORAL NORTE - 9 FMs | 1 AMs
REGIÃO 9 - VALE DO JACUÍ - 2 TVs | 19 FMs | 3 AMs

11

Metodologia
A metodologia empregada no Relatório Social da AGERT segue os
indicadores do Instituto Ethos, organização sem fins lucrativos que
é referência nacional em Responsabilidade Social Empresarial,
trazendo as seguintes temáticas: Comunidade, Clientes, Governo e
Sociedade, Meio Ambiente, Valores e Transparência e Público Interno.
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COMUNIDADE
Reúne ações realizadas
pelas emissoras valorizadas
para a comunidade.

GOVERNO E SOCIEDADE
Iniciativas que demonstraram
a transparência das relações
com setores do poder público
em parcerias firmadas entre
emissoras e governo.

MEIO AMBIENTE
Ações, iniciativas, campanhas
e mobilizações realizadas pelas
emissoras em favor da
preservação ambiental.

CLIENTES
Mobilizações nas quais o foco
principal seja o cliente (ouvintes
e telespectadores) e ações
realizadas pelos associados
em prol da comunidade.

VALORES E
TRANSPARÊNCIA
Ações que apresentam os
valores e princípios éticos das
emissoras, orientando sua
conduta e fundamentando
sua missão social.

PÚBLICO INTERNO
Iniciativas que reflitam o
investimento das emissoras
na formação de seus
colaboradores, tanto no nível
social quanto profissional

Evolução do
Relatório Social
2004

2005

2006

2007

2008

2009

R$ 35.688.704,00 R$ 38.395.526,76 R$ 47.734.748,95 R$ 39.685.982,18 R$ 61.383.115,00 R$ 60.774.287,26
103
emissoras

123
emissoras

135
emissoras

142
emissoras

198
emissoras

210
emissoras

2010

2011

2012

2013

2014

2015

R$ 71.363.507,23 R$ 74.024.495,84 R$ 57.085.837,27 R$ 64.383.778,26 R$ 74.896.695,04 R$ 124.997.503,85
217
emissoras

220
emissoras

229
emissoras

232
emissoras

233
emissoras

2016

2017

2018

2019

2020

261
emissoras

R$ 139.655.608,60 R$ 159.821.133,13 R$ 180.207.940,12 R$ 142.798.472,10 R$ 177.634.518,76
264
emissoras

249
emissoras

229
emissoras

207
emissoras

266
emissoras
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A escola é um edifício
com quatro paredes e o
amanhã dentro dele

GEORGE
BERNARD
SHAW
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Diretoria
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NOME

CARGO

EMISSORAS

FONE

Roberto Cervo Melão
Pedro Ricardo Germano
Marcos Dytz Piccoli
Cezar Freitas
Leonardo Meneghetti
José Luis Bonamigo
Myrna Proença
Débora Dalcin Rodrigues
Wanderley Ruivo dos Santos
Gabriel Casara
Alessandro Bonamigo Heck
Alceu Ferronato
Gerson Pont
Robriane Raguzzoni Loureiro
Kamal Badra
Renato Gatti de Albuquerque
Thanain Farias Ribeiro
Cláudio Zappe
Daniel Heck
Carlos Roberto Alves

Presidente
V.P. Administrativo
V.P. Rel. Governamentais/Mercado
V.P. de Marketing
V.P. Eventos
V.P. Social
V.P. de Capacitação
V.P. Jurídica
V.P. de Finanças
V.P. de Inform. e Novas Tecnologias
V.P. Técnico e Normas
V.P. Regional - Serra
V.P. Regional - Planalto
V.P. Regional - Missões
V.P. Regional - Fronteira
V.P. Regional - Litoral Sul
V.P. Regional - Litoral Norte
V.P. Regional - Centro
V.P. Regional - vale do Rio Pardo
V.P. Regional - Metropolitano

Rádio São Roque FM/ La Sorella FM
Rádio Fandango 102.5 FM
Grupo RSCom
Grupo RBS
Band RS
Rádio Mundial FM
Rádio Salamanca FM
Grupo RBS
Rede Pampa
SBT RS
Rádio Progresso FM
Rádio Maisnova FM
Rádio UPF FM
Rádio Santo Angelo AM
Rádio RCC FM
Grupo Oceano
Rádio Osório FM
Rádio Nativa FM
Rádio Terra FM
Record RS

(55)3263-1021
(51)3722-3033
(54)3455-3999
(51)3218-5602
(51)2101-0010
(55)3332-9922
(55)3423-3070
(51)3218-6186
(51)3218-2503
(51)3230-5200
(55)3332-9999
(54)3220-9400
(54)3316-8287
(55)3313-2440
(55)3242-2882
(53)3231-1818
(51)3663-3435
(55)3212-4222
(51)3741-9090
(51)3301-3080

Carlos Domingos Piccoli
Edison Lopes de Bem
Luciano Mallmann
Rodrigo Martinelli
Sandro de Oliveira Padilha
Luis Fernando dos S. Cardoso
Carlos Fini

Diretor Administrativo
Diretor de Capacitação
Diretor de Conteúdo
Diretor de Expansão
Diretor de Mercado
Diretor de Marketing
Diretor de Novas Tecnologias

Grupo RSCom
Rádio Sideral AM/FM
Rádio Noroeste FM
Rádio Navegantes FM
Rádio UCS FM
Rádio 88e7 FM
Grupo RBS

(54)3455-3999
(54)3341-1554
(55)3512-5757
(55)3355-1335
(54)3218-2536
(51)3273-8500
(51)3218-5211
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NOME

CARGO

EMISSORAS

FONE

Maico Tunes Joanol
Eloy Milton Scheibe
Verdi Ubiratan de Moura
Nilson Vargas
Marcos Romualdo dos Santos
Jocelei Luiz Consalter Flores
Luís Carlos Dhiel
Miguel Puretz Neto
Felipe Kannemberg
Sebastião Ribeiro Neto

Diretor de Produtividade
Diretor de Relações Institucionais
Diretor do Interior
Diretor Normas e Técnicas
Diretor Social
Diretor de Qualidade
Diretor de Inovação
Diretor Técnico
Diretor de Redes Sociais
Diretor de Integração

Rádio Nativa FM de Piratini
Rádio Simpatia FM
Rádio Soledade AM
Grupo RBS
Rádio Massa FM
Rádio Educadora AM
Rádio Arauto FM
Rádio Tupã AM
Rede Dial
Rádio Liberdade AM

(53)3257-1744
(54)3333-1028
(54)3383-3600
(51)3218-5602
(54)3242-1644
(54)3532-1247
(51)3718-3400
(55)3272-1763
(51)3595-2914
(53)3252-1515

Antonio Alberto Lucca
Alcides Zappe
Márcia Tomazini Paganin

Presidente do Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal

Rádio Encantado AM/ Onda FM
Rádio Imenbuí FM
Rádio Cultura de Arvorezinha AM/FM

(51)3751-1580
(55)3212-4222
(51)3772-2129

Paulo Sérgio Pinto
Gildo Milmann
Otávio Dumit Gadret
Alexandre Alvarez Gadret
Fernando Ernesto Correa
Afonso Antunes da Motta

Presidente do Conselho Consultivo
Conselho Consultivo
Conselho Consultivo
Conselho Consultivo
Conselho Consultivo
Conselho Consultivo

Rede Pampa

(51)3218-2503

Diretoria
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O IMPACTO DA PANDEMIA
NA INFÂNCIA
A edição 2021 ano-base 2020 do Relatório Social da
AGERT apresenta uma análise sobre a Educação Básica
no Brasil durante a pandemia de covid-19, que assolou
o mundo inteiro.
Confira a seguir o amplo material editorial, com
entrevistas e análises profundas sobre este cenário.
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Tenho duas armas pra lutar
contra o desespero, a tristeza
e até a morte: o riso a cavalo
e o galope do sonho é com
isso que enfrento essa dura e
fascinante tarefa de viver.

Aqui temos uma oportunidade de mudanças, o mundo está pronto para mudar.
Oportunidade para dar um passo para trás, dar uma pausa e ver o que precisa ser mudado.
Temos que tomar decisões mais robustas. Temos uma oportunidade de mudar o nosso
foco para as coisas mais importantes.
sobre a pandemia de Covid-19, no evento Expert XP 2020, da XP Investimentos

Malala, a
face e a
voz de uma
causa que
precisa ser
de todos

Sem acesso
igualitário à educação,
não pode haver
meritocracia.
BBC News Brasil, agosto de 2020
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Meu único conselho é que
vocês saibam que não
precisam esperar ﬁcarem adultas
parta se tornarem líderes.
BBC News Brasil, agosto de 2020

Com um fuzil, podemos
matar terroristas, mas
com a educação podemos
matar o terrorismo.
Trecho do livro “Malala: Pelo direito
das meninas à educação”, de 2019

Será que a luta pela educação pode ser de uma pessoa só? Jamais. Mas a chama da mudança pode acender em um
indivíduo e se espalhar rapidamente para toda a sociedade. Foi isso que Malala ensinou ao combater o extremismo que,
por motivos religiosos, tirou e continua tirando de vários jovens, principalmente as meninas, o direito à educação, um
dos mais fundamentais para a construção do ser humano.
Malala é símbolo de luta e resistência, além de mostrar a força da juventude como agente causador de mudanças
importantes na sociedade, colocando a sua vida em risco, mas sempre defendendo aquilo que acredita: o acesso a um
ensino de qualidade pode abrir novos horizontes e perspectivas de futuro.
Quando o anúncio do ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2014 foi feito naquela sexta-feira, 10 de outubro, a
paquistanesa Malala Yousafzai se tornava oficialmente a pessoa mais jovem a receber um Nobel na história. Aos 17
anos, ela conquistou o prêmio "pela sua luta contra a supressão das crianças e jovens e pelo direito de todos à
educação". Malala já possuía uma trajetória de ativismo, iniciada de forma extraordinariamente corajosa, efetiva e
precoce no início de 2009, quando ainda tinha 11 anos e produziu, para a rede BBC, um blog, sob pseudônimo, no qual
relatava sua experiência durante a ocupação talibã no vale do Swat, noroeste do Paquistão. Nessa região, onde Malala
nasceu, sua família gere escolas, as quais as jovens, por proibição do talibã, não podem frequentar. Em 9 de outubro de
2012, Malala foi baleada na cabeça, dentro de uma van escolar. Ficou em coma por vários dias. Quando seu estado
melhorou foi levada para Birmingham, na Inglaterra, país onde vive atualmente. Ao contrário do que esperavam
aqueles que tentaram destruí-la, Malala intensificou sua luta. Em abril de 2013, foi capa da revista Time e considerada
uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Dois meses depois, fez um histórico discurso na Assembleia Geral da
ONU, em Nova York, no qual pediu a garantia de acesso de todos à educação. Em 2020, aos 22 anos, Malala concluiu
sua graduação em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Oxford. Veja a seguir algumas frases que
expressam seu pensamento sobre a educação – incluindo os desafios trazidos pela pandemia – no mundo e no Brasil.

Uma criança, um
professor, um livro e
uma caneta podem mudar
o mundo.Educação
é solução.

É animador ver que
estamos chegando perto de
diminuir as diferenças na
educação para milhões de
meninas do Brasil.

Assembleia Geral da ONU, julho de 2013

BBC News Brasil, agosto de 2020
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As lições e as conquistas
extraídas da luta contra
um inimigo que ameaça
o presente e o futuro
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Entrevista com a Professora
Raquel Teixeira, secretária de
Educação do Rio Grande do Sul,
e com o jornalista Demétrio Weber,
especialista na cobertura da área
de Educação

P

or mais que sejamos levados a crer que nada de positivo pode ser extraído de um

momento trágico como o que estamos vivendo, um olhar sensível e experimentado
pode conseguir lançar luz sobre o quadro completo. O olhar de quem é vocacionado
para construir. O olhar de um professor, por exemplo. A secretária de Educação do Rio
Grande do Sul, Raquel Teixeira, tem sua agenda cotidianamente absorvida pelas três
dimensões temporais possíveis: passado, presente e futuro. Ela busca no passado,
remoto e recente, as lições que, combinadas aos recursos disponíveis e à essencial
vontade política do presente, poderão nos ajudar a fazer do futuro um tempo de
esperança e desenvolvimento, no qual, talvez, a imagem de uma criança em
interação com seus colegas na escola seja o mais significativo emblema.
“Nada vai aplacar ou mitigar os impactos de mortes, de perdas econômicas, da perda
de renda e de emprego, do desajuste familiar”, diz Raquel Teixeira. “Pelo lado positivo,
o que aconteceu na escola? Primeiro, os professores superaram o medo que tinham
da tecnologia. Achavam que ela vinha para substituí-los, havia certo
constrangimento de que o aluno entendia mais do assunto do que eles. O professor
tinha certa aversão à tecnologia. Isso foi completamente superado”. A secretária
chama a atenção para outro ponto especialmente importante: “A pandemia também
aproximou as escolas das famílias. Havia um distanciamento. As famílias hoje
entendem melhor o papel do professor. Os professores sairão da pandemia com um
reconhecimento maior. Apesar de toda a tragédia que nos envolveu, e ainda envolve,
vamos ter aspectos positivos”.
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Impacto do fechamento das escolas
As aulas na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul estão sendo realizadas em
modelo híbrido (com atividades presenciais e remotas) durante todo o ano de 2021. O
calendário letivo começou em 8 de março, exclusivamente no formato remoto,
mediante a utilização de plataformas online. Desde 3 de maio, as aulas na rede
estadual ocorrem também no modelo presencial. O segundo semestre de ensino teve
início em 4 de agosto, ainda de forma híbrida.
“A América Latina e o Caribe são as regiões do mundo que fecharam as escolas por
mais tempo”, destaca a secretária. “O impacto disso é terrível, violento, na
aprendizagem dos alunos, não apenas no aspecto cognitivo, mas também no
socioemocional. As crianças desaprenderam, não aprenderam, e os estudos que
temos no Brasil trazem dados contundentes”, ela acrescenta. Raquel Teixeira comenta
que uma avaliação amostral feita em São Paulo para medir o impacto da perda de
aprendizagem trouxe constatações chocantes. No quinto ano de matemática, o
aluno obteve nessa avaliação 47 pontos a menos do que ele havia performado em
2019, quando era aluno do terceiro ano. O aluno estava no terceiro ano, foi para o
quarto, todo realizado com ensino remoto e teve aprovação automática para o
quinto ano, em 2021. No quinto ano, ele sabe menos do que sabia quando estava no
terceiro ano. Em média, segundo a secretária, os alunos perderam de 12 a 47 pontos.
O ponto, na escala SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que faz o IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), explica Raquel Teixeira, significa que
o aluno aprende, durante o ensino médio, em torno de 30 pontos.
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Avaliação diagnóstica
“Aqui no Rio Grande do Sul, acabamos de fazer uma avaliação diagnóstica. Um trabalho
enorme. Foram 524 mil alunos participando. Teremos a informação exata, desde o segundo
ano do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio, do que o aluno aprendeu, do que
ele não aprendeu, para uma intervenção pedagógica focalizada naquelas habilidades
estruturantes, os marcos de desenvolvimento cognitivo, para recuperar a aprendizagem”,
informa a secretária. Ela relata que os professores gaúchos estão passando por cursos de
preparação e formação para trabalharem referenciados nesses dados. “Teremos que ficar,
ao longo dos próximos anos, mitigando os efeitos da pandemia”, diz Raquel Teixeira.
A secretária observa que, hoje, está sendo vivenciado aquilo que pesquisadores de São Paulo
e do Rio de Janeiro chamam de “síndrome da gaiola”: jovens que já podem voltar para a aula,
nos casos em que a escola já está aberta, mas não querem retornar, porque estão com medo
de se contaminar, de contaminar os avós. “Há vários tipos e impactos socioemocionais dos
alunos”, ressalta a secretária. “Temos crianças de 4 e 5 anos com dificuldade de expressão
verbal e corporal. Foi um equívoco”, ela argumenta, mencionando uma pesquisa feita em São
Paulo sobre o impacto de escolas abertas e escolas fechadas. Foram analisadas 131 escolas
abertas e 131 escolas fechadas, no interior do estado. O estudo mostrou que o impacto na
contaminação não foi diferente com as escolas fechadas ou abertas. “A escola é um dos
poucos lugares onde é possível ter o espaço controlado, com distanciamento, máscara e
álcool gel” defende a secretária. “Além de tudo, é na escola que os filhos aprendem e, depois,
podem ensinar aos pais regras e protocolos sanitários que eles não estão necessariamente
cumprindo em casa. Foi um erro que trará sérios prejuízos cognitivos, socioemocionais,
econômicos, psicológicos. Teremos que fazer um enorme trabalho de resgate disso”.
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Escolas públicas e escolas privadas
O contraste entre as escolas públicas e as escolas privadas no que tange ao acesso a
recursos tecnológicos se acentuou – e se escancarou – durante a pandemia, e os resultados
disso variam, mas quase sempre são desoladores. “Cada estado tomou providências de
acordo com as disponibilidades que tinha”, salienta a secretária. “A avaliação diagnóstica
que fizemos no Rio Grande do Sul vai nos mostrar exatamente o que o nosso aluno aprendeu
e não aprendeu. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nossa desigualdade é
de uma região para outra, de um município para outro, de uma escola para outra. Dentro
de uma mesma escola, de uma sala de aula para outra, dependendo de uma série de
circunstâncias, porque em cada sala de aula há um universo de alunos, com histórias
diferentes”, enfatiza.
Segundo a secretária, o início da volta às aulas presenciais, a partir de 3 de maio, no sistema
de rodízio, vem ocorrendo de forma precária, priorizando os alunos mais vulneráveis. A volta
de toda a população de estudantes apresentará a sala de aula “multisseriada”. Raquel
Teixeira explica o significado da expressão: “Os alunos que eram colegas em 2019 vão voltar
para a mesma sala cada um em um nível, dependendo do celular que tinha, do computador,
das condições de silêncio da casa para poder estudar, do apoio da família. Cada um viveu
condições muito diferentes”.
Em 29 de julho, a Secretaria de Educação deu início a um curso, de 30 horas, para gestores e
diretores, e um curso para professores, sobre como trabalhar com base nos resultados do que
a avaliação diagnóstica mostrou: qual o caminho, quais as metodologias ativas necessárias
para que as habilidades dos estudantes sejam recuperadas, de modo que ele possa
prosseguir em seu processo de aprendizagem.
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Professores
O processo de enfrentamento dessa realidade desafiadora e de todas as
consequências que ainda estão por vir tem os professores como ponta de lança.
“Eles estão enfrentando a situação com muita garra, com muita criatividade, com
muito compromisso com os alunos”, destaca a secretária Raquel Teixeira. “Os
professores tiveram que se superar e se reinventar, e isso tem sido exaustivo para
eles. As casas viraram salas de aula. Os professores, ao mesmo tempo, estão tendo
que ajudar os filhos, também em aula remota. É um momento para o qual ninguém
se preparou. Ninguém tinha a resposta. As respostas foram sendo construídas.
É claro que não é um processo sustentável. No ano passado, 83% da aprendizagem
foram feitos pelo WhatsApp. Temos que melhorar muito o nosso ensino remoto, até
para ter uma qualidade de ensino híbrido melhor, que é o que vai acontecer depois
da pandemia. O ensino híbrido vem para ficar e vai ser um reforço importante às
aulas presenciais, mas tem que ser aperfeiçoado”.
Raquel Teixeira sustenta com absoluta convicção que os professores entenderam
que a tecnologia é um grande apoio para a entrega de melhores resultados de
aprendizagem. “A tecnologia veio para ficar, e isso é uma coisa boa”, ela frisa. E
chama a atenção para um aspecto que ela considera fundamental: “A pandemia
consolidou um sentido de colaboração que não existia antes. O professor sempre
teve uma atuação meio que solitária. Isso acabou. Os professores criaram grupos de
WhatsApp, de plataformas colaborativas, grupos de apoio recíproco; os professores
se ajudaram”.
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Meios de comunicação
A busca de soluções para a Educação – e não apenas no contexto da pandemia – exige a
participação de um ator imprescindível, segundo a secretária Raquel Teixeira: os meios de
comunicação. “Os veículos de imprensa chegam nas famílias, nos municípios, nas pessoas.
Estamos vivendo um momento de muitas mudanças. Vamos ter uma escola completamente
diferente. O papel do professor muda completamente daqui para a frente. Antes, tínhamos
uma educação tradicional, focada no ensino e no professor. Isso já morreu. O foco da escola
agora é o aluno e a aprendizagem. O professor deixa de ser um fornecedor de aula para ser
um garantidor da aprendizagem do aluno. Isso requer novos formatos de engajamento,
projetos de pesquisa. Vamos ter que trabalhar teoria e prática. Há mudanças muito
complexas na própria legislação brasileira educacional. São transformações profundas e se
não tivermos o apoio e a comunicação, o esclarecimento de todos, enfrentaremos
dificuldades. Vamos ter que sair da zona de conforto e, ao sair dela, o processo comunicativo
é absolutamente essencial. Os meios de comunicação têm um papel muito importante,
primeiramente em entender as transformações, para então poderem ser porta-vozes
das razões de ser das mudanças”.
O jornalista Demétrio Weber, graduado pela Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação
(Fabico) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Direitos
Humanos, Cidadania e Violência e criador do Educa 2022 (www.educa2022.com), site
especializado em educação e avaliação, afirma: “Os meios de comunicação podem ajudar de
várias formas, ainda mais em tempos de negacionismo e desinformação. É imprescindível
disseminar informações verdadeiras e confiáveis, além de esclarecer boatos e desmentir
fake news. A divulgação de programas educacionais e de campanhas educativas cumpre
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uma função de utilidade pública. Os meios de comunicação também têm muito a contribuir
na valorização da educação e da vida escolar”.
Demétrio atuou, entre 1995 e 2015, na cobertura da área de Educação em veículos de
comunicação como repórter nos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo. Foi também assessor
de imprensa e consultor da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) no Brasil. Ganhador do Prêmio Esso de Jornalismo em 2013 na categoria
Informação Econômica, é jornalista Amigo da Criança, título concedido pela Agência de
Notícias dos Direitos da Criança (Andi) e membro da Associação de Jornalistas de Educação
(Jeduca). A experiência no front jornalístico da Educação tem lhe ajudado a tentar entender
a extensão e a profundidade dos danos causados pela pandemia no ensino.
“A pandemia atingiu em cheio a educação e não será fácil recuperar os prejuízos”, afirma
Demétrio. “Há especialistas dizendo que os efeitos negativos poderão durar uma década”. O
jornalista cita o estudo “Perda de aprendizagem na pandemia” (produzido pelo Insper –
Instituto de Ensino e Pesquisa e o Instituto Unibanco), que aponta três caminhos: ampliar o
alcance do ensino remoto, garantindo que estudantes e professores tenham maior acesso à
internet; a adoção do ensino híbrido, que mescla atividades remotas e aulas presenciais; e a
implementação de programas de recuperação e aceleração de aprendizagem, juntamente
com a definição de temas prioritários nos currículos. “Se tudo isso for feito já no segundo
semestre de 2021, o estudo estima ser possível recuperar até 40% do déficit de
aprendizagem dos atuais alunos que estão para concluir o Ensino Médio no fim do ano”,
ressalta Demétrio.
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Aprendizados
Dentre todos os desafios enfrentados pela educação durante a pandemia, o maior é o
aumento da evasão escolar. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE 2021), havia 1,3 milhão de crianças
e adolescentes sem vínculo com a escola no país em 2019. Esse número passou para 5
milhões em 2020. “O caminho imediato para combater a evasão é a busca ativa, que
consiste em ir atrás dos alunos que pararam de estudar”, diz Demétrio. “O poder público tem
o dever de liderar esse esforço, definindo diretrizes e protocolos, apoiando as escolas e
lançando campanhas de comunicação e conscientização. É preciso identificar e atacar as
causas da evasão, o que pode envolver questões que vão além da educação. Por isso
mesmo, programas de busca ativa devem envolver também as áreas da saúde e da
assistência social”.
O crescimento do abismo entre as parcelas mais e menos favorecidas da sociedade
brasileira durante a pandemia impactou pesadamente a educação. “Há muito a fazer, e o
Congresso deu um passo importantíssimo contra a exclusão digital, ao aprovar lei que prevê
R$ 3,5 bilhões já neste ano para garantir a conectividade à internet de alunos e professores
da rede pública”. Inestimáveis são as lições trazidas pela pandemia. “Foram vários
aprendizados. As famílias perceberam, mais que nunca, a importância da escola e dos
professores, não só para a aprendizagem do conteúdo curricular, mas para o
desenvolvimento emocional e para a organização da rotina de crianças e adolescentes”,
avalia Demétrio. “Ficou evidente também a defasagem tecnológica das escolas, o
despreparo para o ensino remoto e o gargalo do acesso à internet. Por outro lado, o novo
coronavírus deixou claro o quanto nossos desafios são coletivos”.
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Desigualdade, exclusão,
evasão: o Brasil e a
urgência de enfrentar
seus grandes desafios
na Educação
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Entrevista com o professor
Gregório Grisa, doutor em
Educação e pós-doutor
em Sociologia

A

pandemia tem deixado claro que as mazelas do Brasil, país de históricas desigualdades, são
ainda mais profundas do que muitos acreditavam ser. No front da educação, essa
intensificação de desequilíbrios e distorções assume um caráter especialmente desastroso,
pela importância do papel do ensino na construção do futuro. “Nosso combo é muito ruim.
Somamos incompetência na gestão da pandemia com dificuldades de infraestrutura
incríveis nas escolas e uma inclusão muito baixa. Temos um número gigantesco de escolas
que não conseguem cumprir protocolos”, diz o professor e pesquisador Gregório Grisa,
doutor em Educação e pós-doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS). Gregório Grisa defende que o Ministério da Educação precisaria apresentar
um grande programa nacional de combate à evasão, “nosso gargalo estrutural de agora e
principal desafio da garantia ao direito à educação”.
No entanto, para aqueles que fazem da educação uma missão de vida, não existem guerras
perdidas. A devastação causada pela pandemia da covid-19 traz lições essenciais que o véu
tétrico das perdas e do sofrimento não pode ocultar, sob pena de que o sacrifício de muitos
seja subestimado e deixe de proporcionar seus frutos. “Não existe hoje uma família
brasileira que não queira homenagear os professores. Eles aprenderam a voar durante
o voo”, argumenta Grisa, que também é docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul
(IFRS), onde atua nos cursos de formação de professores. O protagonismo dos professores,
o uso da tecnologia no ensino, a riqueza da diversidade brasileira que se reflete dentro das
salas de aula e a missão dos meios de comunicação no esforço de busca de soluções para a
educação estão entre os vários assuntos abordados pelo professor Gregório Grisa em
conversa com o Relatório Social da Agert, como você verá a seguir.
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Dimensões da Educação
“Temos três grandes caminhos para tratar a educação. A primeira dimensão é a
estrutural, que abarca a nossa realidade antes da pandemia. Da Constituição de
1988 para cá temos angariado direitos conquistados, do ponto de vista legislativo. A
Constituição é um marco civilizatório do ponto de vista da educação. Das
emendas à Constituição relacionadas à educação, a mais expressiva é de 2009, com
o aumento da idade escolar, dos 4 aos 17 anos. A idade escolar se expandiu,
tornando obrigatórios a pré-escola e o ensino médio, que antes não era obrigatório.
Com isso, novas demandas por recursos e investimentos apareceram. Não adianta
colocar como obrigatório sem termos condições de ampliar acesso, ampliar vagas,
ampliar corpo docente. Nesse período, eu daria um destaque grande ao Fundeb
[Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação], de 2007. De 2008 a 2014 houve uma ampliação
significativa dos recursos por aluno no Brasil, focada na educação básica. É
importante olhar o filme mais do que a fotografia atual. Tivemos expansão do
acesso, universalização do ensino fundamental. Hoje 99% das crianças de 6 a 14
anos estão matriculadas. A outra dimensão é a da educação infantil e seu contexto.
É um universo muito próprio, uma agenda municipalista. São os municípios que
ofertam, mas o que conseguimos perceber de avanço no período recente, em termos
de infraestrutura, exigiu apoio da União. Não adianta dizer para um prefeito, que por
vezes não consegue sequer pagar a folha, que ele tem que construir 10 creches na
cidade. A última dimensão é a conjuntural, da pandemia”.
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Respostas à Pandemia
“Temos poucas respostas empíricas ainda. No Brasil, infelizmente, vamos
chegar, daqui a 10 anos, e dizer que lá no começo da pandemia não
conseguimos fazer pesquisa longitudinal do ponto de vista estatal. Para
planejar política pública é preciso acompanhamento de forma ampla.
Acompanhar todo dia. Cá estamos, há mais de um ano e meio, com sérias
dificuldades para qualquer atividade presencial dentro das escolas pela óbvia
gravidade da pandemia no Brasil. Essa dificuldade de controlar a pandemia
reverbera em todas as áreas da vida social, em especial na educação, uma
atividade eminentemente social, de interação, que requer atividades com um
número muito expressivo de pessoas no mesmo ambiente. Temos ainda uma
dificuldade enorme de voltar. O Brasil, por muito tempo, não conseguiu
controlar a pandemia; não priorizamos o retorno das escolas, em
detrimento de outras atividades, como o comércio e o lazer. E o que é mais
grave: no momento em que volta tudo, o país não tem uma prática
sistematizada e sólida de testagem da população, nem mesmo nas escolas. A
rede privada voltou antes. A pressão dos pais é muito maior. Via de regra, tem
condições de cumprir o protocolo de maneira mais precisa”.
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Déficit de Aprendizagem
“Analisamos fenômenos pregressos de fechamento de escolas. Existe uma
medida de regressão de aprendizagem conforme o tempo de inatividade
escolar. Fazem-se cenários, mais otimistas, mais pessimistas. São simulações.
Não sabemos na materialidade, sabemos na simulação. Temos diferentes
resultados em redes diferentes. Numa simulação na rede privada, a
tendência é termos um tipo de resultado. No Nordeste, na rede pública, por
exemplo, é outro. O risco de evasão no Nordeste é de 50%. No Sul, 31%. Aquele
município que durante um ano teve dificuldade de oferecer inclusive atividade
impressa é muito difícil de ser comparado com aquele que em junho do ano
passado já tinha contratado uma plataforma pedagógica, já estava
oferecendo recursos online, material impresso, aula síncrona, com seus alunos
já detendo certo domínio. A defasagem de aprendizagem nesses dois
municípios vai ser muito diferente. Pego o exemplo da minha filha. Na
pandemia, no fenômeno remoto, a partir de setembro do ano passado e
depois, na segunda onda, a partir de janeiro, fevereiro, eram três horas de aula
diária síncrona, com a professora. Depois que começou algum retorno parcial,
houve aulas diárias com estudantes na escola e outros em casa. E hoje,
aqueles estudantes que não estão indo à escola – a maioria já está indo –, no
caso dessa escola e dessa rede, fazem também aula síncrona, de casa. É claro
que há impactos na aprendizagem, mas eles serão muito dirimidos nesses
casos, porque houve uma resposta muito rápida”.
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Tecnologia
“É importante diferenciar o uso de tecnologia em sala de aula – se
é virtual, ou seja, à distância, ou se é feito com o uso de tecnologias
na escola. Temos diferentes evidências sobre a eficácia desses usos.
A pandemia vai dar uma acelerada importante nas pesquisas sobre
o uso da tecnologia em diferentes frentes. Acho que os professores,
os formadores de professores e o poder público, enquanto
responsável pela inclusão digital, terão que colocar na agenda
presente e futura a formação dos professores do ponto de vista das
tecnologias como uma questão urgente. Porque a tecnologia veio
para ficar. Não vai substituir o presencial, mas me parece que há
hoje um conjunto de subsídios para tratarmos a tecnologia
como complementar, a fim de qualificar o processo pedagógico.
Não dá mais para abrir mão da tecnologia. A pergunta,então, vai
mudar: não vai ser mais utilizar ou não tecnologias, mas qual
tecnologia vai ser usada, quem vai usar e em que contexto”.
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Estudo Domiciliar
“A condição de estudo domiciliar no Brasil é muito desigual. Hoje não é
a maioria dos domicílios que tem um computador. São em torno de
40% os domicílios que possuem algum computador. Eu tenho
descartado o celular como ferramenta plena de estudo. Calcular isso
estatisticamente é nos enganarmos um pouco, acreditando que com
um celular com 4G do pai, num domicílio de quatro crianças, se
conseguiria estudar. Isso num contexto de desemprego, de perda de
renda, em que repor o pacote de dados é muito difícil, além da
insegurança alimentar. O retorno presencial das escolas, quando
priorizado e se a pandemia fosse controlada, seria uma garantia de
direitos. Segundo a Unicef, nós temos 5,5 milhões de jovens de 6 a 17
anos que não tiveram acesso a nenhum tipo de atividade, e estamos
falando sequer de acesso a material impresso. Então, mesmo que essa
criança esteja matriculada, já podemos configurar isso como evasão
escolar, porque ela não teve acesso a atividades pedagógicas”.
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Ensino Remoto
“Ainda estamos chamando de ensino remoto emergencial. Essa é a
terminologia que o Conselho Nacional de Educação dá nos seus
pareceres. É emergencial. É suficiente? Não. Mas todo e qualquer
ensino emergencial remoto é melhor do que ter ensino nenhum.
Não podemos cair na armadilha de querer equiparar, do ponto de
vista qualitativo, a experiência presencial com a experiência
remota. Elas não são comparáveis, em função da natureza do
processo educativo. O ato educativo, especialmente no Brasil, com
as suas normativas, Constituição Federal e a LDB [Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional], é definido como um ato de
presença, de interação e de sociabilização. Portanto, a educação
não se restringe e nunca vai se restringir a conteúdos. Educação
não é sinônimo de conteúdo. Agora, é claro que, para uma
pandemia em 2020 e 2021, há instrumentos para ataque
emergencial diferentes do que se fosse nos anos 80 ou 90. Hoje,
temos um conjunto de insumos que permitem atividades
pedagógicas de maneira remota. Mesmo assim, a pandemia
escancarou o déficit de inclusão digital no Brasil”.
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Homeschooling
“Primeiramente, o homeschooling é inoportuno no momento em que nossos mais de 40 milhões de
estudantes no Brasil estão ávidos pelo retorno à sociabilidade, à vivência presencial. A natureza do
ato educativo é da interação, da sociabilidade, da aprendizagem mútua. E o mais rico: da
aprendizagem instantânea que só ocorre através das relações pessoais e presenciais. Eu mudo o foco
da minha aula em função da sobrancelha de um aluno. Se ele me olha de um jeito diferente e eu
percebo que esse olhar se deve a uma frase que falei, sou capaz de mudar o rumo de uma aula e da
temática trabalhada. Em função de uma pergunta muda tudo, um trejeito, uma angústia, a resposta
de um estudante, o professor pode ligar isso com outros temas, e isso só acontece na presença.
Respeitabilidade, cumprimento de regras, respeito à diversidade étnica, religiosa não se desenvolvem
em casa. O governador do Rio Grande do Sul felizmente vetou a lei que foi aprovada na Assembleia
Legislativa em relação ao homeschooling, acho que percebendo que essa proposta veio mais para
dividir do que para atender a alguma exceção. Além de inoportuno, é, do meu ponto de vista,
inconstitucional a liberação irrestrita do homeschooling. Fere, não só a Constituição Federal, mas
também a LDB, os princípios do ensino, além da liberdade de aprender e ensinar, que pressupõe a
presença de um profissional na educação das crianças e dos adolescentes, com acesso a uma
educação plural. Na medida em que chancelamos a possibilidade do não envio das crianças à escola,
esses princípios constitucionais são feridos. Por fim, não há evidência científica nenhuma de que o
homeschooling garanta efetividade de aprendizagem. As questões ligadas aos direitos políticos e aos
direitos civis e ao capítulo da educação da Constituição abarcam a noção de que as crianças e os
jovens têm que ter acesso à diversidade social, cultural, religiosa. Outro receio, ainda maior: liberado,
o homeschooling pode ser usado para toda a sorte de justificativa para a evasão escolar. Vejo isso, no
contexto brasileiro, muito mais como prejuízo do que potencialmente positivo. Abre um precedente
perigoso. Está muito mais para dividir a sociedade. Não há riqueza maior do que ter, numa escola,
diferentes crenças, para fortalecermos aquilo que o Brasil tem de mais belo e para combater qualquer
tipo de preconceito”.
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Reversão De Danos
“Em termos macro, de curto prazo, os danos causados pela
pandemia na educação não são reversíveis. Se, quando ocorre um
furacão ou uma guerra, e as escolas fecham por alguns meses, já se
percebem impactos na aprendizagem, parece óbvio que, durante
mais de um ano de inatividade escolar, vamos colher efeitos de
médio e longo prazo. No curto prazo é muito difícil estipular
qualquer recuperação. Em termos de médio e longo prazo, temos
que ver, primeiramente, de que estudantes estamos falando, se é o
estudante que tem 6 anos e está se alfabetizando ou se é o
estudante com 16 que vai sair do ensino médio no ano que vem. A
recuperação desse déficit no estudante de ensino médio é muito
mais complexa. Precisaríamos que ele permanecesse mais tempo
ou fosse para o ensino superior para termos um acompanhamento
desse estudante. Mas a tendência, no Brasil, não é de que o
estudante vá para o ensino superior, já que é a minoria que
ingressa nele. E para o estudante mais jovem, realizando uma
avaliação diagnóstica boa, agora, como muitos estados estão
fazendo, identificando quais são as principais lacunas de
aprendizagem desse período, podemos planejar recuperações
qualificadas”.
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Saturação
“À medida que se qualificaram as ferramentas digitais, há, por outro lado, uma clara saturação por parte dos
estudantes e dos professores. Acho que alcançamos um teto de possibilidades de aprendizagem de maneira
remota. Esse teto vai variar muito para cada rede, para cada contexto, para cada escola. A saturação se refere
à percepção dos docentes e dos gestores escolares de que é muito difícil avançar, em termos de escala, na
aprendizagem no formato remoto. Ou seja, conseguimos fazer o possível já. Estamos com dificuldade de
acessar vários alunos também. Na medida em que você dá aula para metade dos alunos, ou para um terço deles,
você, como professor e como gestor, sabe que tem um direito à educação sendo negado, mesmo que para um
contingente pequeno ali. Existe um limite, uma saturação da própria oferta de ensino através desses meios.
Existe uma saturação que envolve as condições domiciliares de estudo, assim como a dos professores, que
recebem demandas em todos os horários, em razão da forma como os alunos conseguem se organizar em casa.
Há uma saturação conceitual, que diz respeito à escola, que, do ponto de vista de seus espaços e tempos, oferta
outros contornos de organização de estudo, que só podem ser experienciados na escola. Em casa, eles não são
viáveis. A escola oferece outro patamar de sociabilidade, ainda mais para uma criança que está em
alfabetização, de 6 a 10 anos, que precisa constituir em si, na sua personalidade, outros valores e ethos de
comportamento. É a presença que vai lhe dar essa sociabilidade. A saturação combina essas questões. Por fim,
ela expressa, quase que tardiamente, e por obrigação, um conjunto de sentimentos pelos quais os professores
brasileiros foram acometidos com a pandemia. Primeiro, o estresse de ter que trabalhar em um formato que
desconhecem ou para o qual têm pouca formação. Há um estresse psicológico, somado à certa insegurança.
‘Será que eu vou saber fazer?’, ‘Será que eu vou dar conta de todos os estudantes que tenho?’,uma insegurança
profissional. Há uma angústia que perpassa os gestores escolares e os docentes: será que vai ser na minha
gestão, na minha vez, que nós vamos ver uma evasão expressiva? Tínhamos 1,5 milhão de estudantes, no Brasil,
antes da pandemia, de 15 a 17 anos, que não estavam na escola. E lembro que essa é uma idade obrigatória! Hoje
estamos com 5 milhões de alunos que não assistem às aulas. Outra questão, ainda, é a fadiga física e
psicológica. E também os gastos tecnológicos que os professores tiveram. Um novo fone, um novo tablet. O
professor foi percebendo, em especial na transição para a segunda onda, que iria ficar em casa mais tempo”.
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Vacinação
“A vacinação dos professores foi atrasando. As variantes, em
especial o volume da segunda onda, de março e abril deste ano,
impuseram à própria consciência dos professores que seria
muito difícil voltar sem a vacinação. Falo por mim. Eu entendia
que, na medida em que o município priorizasse a vacinação dos
professores, com planejamento de estratégias e protocolos
seguros, a volta às aulas não seria necessariamente uma causa de
disseminação da doença. Mas tudo isso foi com base em estudos
realizados lá na primeira onda, com aquele vírus. Hoje nós temos
diversos tipos de variantes circulando. Estudos dos Estados Unidos
começaram a chegar, mostrando que, para que a escola não fosse
foco de contaminação, o cumprimento do conjunto de protocolos
tem que ser muito rigoroso. Parece óbvio que não vamos conseguir
cumprir protocolos no Brasil com a mesma qualidade que em outros
países. Se não conseguirmos cumprir, a escola vai ser esse foco.
Esse sentimento é atual. O professor que ainda não está vacinado
tem todo o direito de se sentir inseguro. Mas estamos avançando
na vacinação dos professores”.
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2020, um Ano Perdido?
“Não foi um ano perdido. Temos uma desigualdade, que se intensifica, que foi desnudada pela
pandemia, mas, ao mesmo tempo, temos uma diversidade de experiências. Vamos ter resultados
distintos na aprendizagem. Não é um ano perdido até em respeito aos professores brasileiros, que
trabalharam muito, demais. Temos de ter cuidado para não imputar a imperfeição de geração
perdida aos atuais estudantes; uma das belezas da educação é que podemos aprender sempre”.

Quem Perdeu Mais
“Quem perde mais são os mais pobres, que não têm inclusão digital, que moram em regiões mais
distantes, nas periferias, e por óbvio a população negra brasileira. Por isso, o foco teria que ser
nessas populações, com busca ativa. Ir atrás, na casa do estudante, não só uma vez, com apoio da
assistência social. Quando você volta ao presencial, vê que alguns não voltaram, e a evasão está
materializada. Não há como atacar tudo. Há áreas em que se avançou mais, áreas em que se
avançou menos. Será preciso fazer diagnósticos”.

Lições da Pandemia
“Um dos principais aprendizados é a necessidade de a pauta da inclusão digital ser protagonista
na agenda do poder público. Não dá para adiar. As pessoas têm direito à inclusão digital como
uma questão de direitos humanos e acesso à educação. A inclusão da pauta da tecnologia na
formação inicial e continuada dos professores é um legado inexorável da pandemia. Infelizmente
teremos, pelo menos no curto prazo, um legado negativo de abandono e evasão escolar, que deve
ser atacado, e isso também vai depender da articulação federal; senão vamos reproduzir uma
diversidade de cenários, com redes que vão ter um trabalho muito interessante e outras que não
vão ter pernas, com o CEP sendo fator de punição. A região Norte, por exemplo, tem uma
dificuldade enorme de acesso, com a imensa maioria das escolas sem água em pleno Amazonas,
que tem a maior reserva de água do mundo”.
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Meios de Comunicação
“O engajamento dos meios de comunicação é fundamental. Os jornalistas especializados
em educação devem ser cada vez mais valorizados. Sempre tive um receio muito grande de
uma certa simplificação do fenômeno educacional na imprensa. Tem melhorado muito nos
últimos anos a questão da perícia do dado. Às vezes, uma chamada trágica, que não abarca
a complexidade do filme, que foca num levantamento, numa estatística, pode punir os
docentes. É preciso muito cuidado ao, por exemplo, comparar o investimento de diferentes
países na educação ou a relação do investimento na educação com o PIB. A imprensa pode
cumprir um grande papel ao explicar essas adversidades. Há veículos e jornalistas fazendo
um ótimo trabalho. Só acho que poderia ter mais gente. Há uma cobertura qualificada
sendo feita, com o entendimento de que, primeiro, a educação requer tempo. A educação
não colhe resultados em curto prazo. Às vezes, até uma medida disruptiva, inovadora, pode
ter resultados negativos em curto prazo. A educação requer inocular uma cultura diferente
de fazer política educacional, e essa cultura tem que ser assumida pelos docentes. Acho que
a imprensa está conseguindo entender isso. Quando apresentar um dado, é importante
apresentar a maior linha do tempo possível. A série histórica é muito importante, porque o
leitor consegue avaliar o andamento do processo. A educação tem uma dimensão social
que outras áreas não têm. As escolas são um grande rio onde desaguam todas as
desigualdades sociais. Muito cuidado ao dizer que aquele estado ou aquele município tem
um resultado pífio em educação, porque, invariavelmente, salvo exceções, estamos falando
de redes que recebem alunos que vivem em situações muito precárias. E a escola, sozinha,
não vai conseguir contornar todas essas desigualdades; quando muito, dadas as condições
do Brasil, vai conseguir garantir o direito do acesso à educação”.
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“Passamos a usar a
máscara para nos proteger
do vírus, mas, ao mesmo
Entrevista com a
tempo, a pandemia
Nilda
desmascarou a realidade professora
Stecanela, mestre e
doutora em Educação
educacional brasileira”

RELATÓRIO

SOCIAL
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2021

A

professora Nilda Stecanela cultiva orquídeas na varanda de seu apartamento. Faz isso nos
intervalos das aulas ministradas na Universidade de Caxias do Sul (UCS), das sessões de
orientação de trabalhos de conclusão de curso de graduação, mestrado e doutorado, das leituras,
da produção de textos e do desenvolvimento das pesquisas que coordena.
A relação entre o hobby praticado em casa e as realizações profissionais na universidade é clara, e
as flores na varanda são uma bela e poderosamente simbólica expressão disso: quem educa,
semeia – e está presente no desenvolvimento, dia após dia, aportando conhecimento e paixão.
Doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com
pós-doutorado em Educação no Institute of Education/University of London (onde desenvolveu
pesquisa sobre o direito à educação e o direito à aprendizagem), ela é especialista em Gestão do
Ensino na Educação Básica pela Universidade de Caxias do Sul e professora aposentada da Rede
Municipal de Ensino de Caxias do Sul, na qual atuou como professora, diretora e coordenadora
pedagógica.
Toda essa experiência prática e teórica lhe trouxe muitas certezas e algumas dúvidas bem-vindas
e fundamentais, que se configuram em fator de motivação para um processo de busca de respostas
cujo prêmio maior não é encontrado no fim, mas durante o trajeto.
Nesta entrevista, a professora Nilda Stecanela aborda temas que estão no centro das
preocupações atuais e das possíveis soluções para os desafios enfrentados pelo país no front da
educação nestes tempos de pandemia e que terão impacto sobre tudo aquilo que nos estiver
reservado mais adiante. O futuro, como sempre – mas talvez como nunca antes –, dependerá do
que se fizer no presente. Semeadura
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O que fazer para conter e recuperar
os danos na educação causados pela
pandemia e o quanto eles são reversíveis?

Nilda Stecanela – Antes de responder “o que fazer”, é
preciso contextualizar alguns aspectos, pois colaboram
no entendimento das complexidades implicadas no que
Boaventura de Sousa Santos [professor catedrático
jubilado da Faculdade de Economia de Coimbra,
Portugal] denominou de “a cruel pedagogia do vírus”.
Não é novidade que a saúde, a educação e a economia
foram os grandes desafios e as áreas mais afetadas pela
pandemia da covid-19. Em termos de Educação Básica,
podemos dizer que algumas lacunas ficaram evidentes,
pois nossas crianças e adolescentes complementam
seus processos de socialização na escola. A escola é uma
das instituições mais importantes da sociedade e, junto
com a família, compõe uma das maiores referências nos
processos identitários e de socialização das gerações
mais novas. No âmbito dessas instituições estão os pais,
os avós, os irmãos, bem como os colegas e os
professores. As crianças e os adolescentes sofreram
muito com a falta da interação que a escola promove e é
essa interação – com os colegas, com os professores,
com o espaço físico, com o conhecimento, com as
dinâmicas escolares – que contribui para os processos
de aprendizagem e de construção da cidadania. Além
disso, a pandemia provocou um aumento das
desigualdades, porque nem todos os estudantes
tiveram acesso às aulas remotas ou o
acompanhamento de um adulto na realização das suas
atividades, na interação com suas hipóteses de
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aprendizagem ou na disciplina para acessar os materiais
enviados pela escola e professores. Não podemos deixar
de expressar que os professores também sofreram muito
com a pandemia; eles tiveram que se reinventar, em
muitos casos sem os devidos apoios ou infraestrutura
adequados para o exercício da docência e para o
protagonismo do ensino.

Quais foram os estudantes
mais afetados?

Nilda Stecanela – Não há dúvidas de que todos foram
afetados, mas as crianças de menos idade e os
adolescentes do ensino médio foram as categorias que
sofreram os maiores impactos da primeira e segunda
ondas
da
pandemia.
Muitos
adolescentes,
especialmente aqueles matriculados nas escolas
públicas, assistiram à postergação de seus projetos de
formação profissional em nível de educação superior, por
exemplo com o atraso na conclusão do ano letivo ou no
adiamento do Enem. No que tange às crianças, a
ausência da interação e contato com os pares da mesma
faixa etária e a relação com os professores, no espaço da
escola, deixaram lacunas na socialização e provocaram
muitas frustrações. É preciso lembrar que as crianças
aprendem a partir da relação consigo e com o outro, ao

conhecer o próprio corpo, no aprimoramento das
linguagens a partir do pensamento e da imaginação, na
exploração do ambiente ao seu redor, no uso do espaço e
percepção do tempo. Mas, com o distanciamento social e
a suspensão das aulas, essas possibilidades se
restringiram aos membros da família e da residência, ou
na circulação pelo pátio e a rua, quando isso se tornou
possível. Certamente, vazios conceituais associados aos
tradicionais conteúdos escolares ficarão e poderão ser
gradativamente preenchidos, pois o que se define para
estudar em cada ano, série ou idade é uma convenção
estabelecida pelo mundo adulto e pelos órgãos de
regulação da qualidade da educação.

em espaços coletivos, ao sentirem medo, ao
experienciar a dor com a perda das vidas dos seus
entes queridos. Mas voltando à pergunta inicial,
ousando uma resposta para uma questão complexa,
eu diria que existem muitos “o que fazer”. Um primeiro
e que foi pouco levado em conta no período de
suspensão das aulas se refere a escutar a voz das
crianças e adolescentes que foram afetados nos seus
direitos de frequentar uma escola. Acredito e defendo
que são as crianças e adolescentes que podem nos
dizer quais os impactos da pandemia da covid-19
em suas infâncias e juventudes e em suas
experiências escolares.

No meio desse quadro triste e
desafiador, pode-se considerar que
houve algum tipo de ganho?

Como se consegue essa escuta?

Nilda Stecanela – Embora em menor proporção, houve
alguns ganhos em termos de competências sociais e
de exercício de cidadania, como é o caso do
desenvolvimento da empatia no cuidarem-se com o
uso das máscaras, ao respeitarem o distanciamento
social, ao se renderem a ficar em casa, ao higienizar as
mãos com frequência, ao vencerem a frustração de
não poder ir para escola, ao se privarem do convívio

Nilda Stecanela – Para promover essa escuta, emerge
um segundo “o que fazer”, que é perguntar às crianças e
adolescentes quais suas percepções sobre esse período
das às gerações que são o sentido de existência da
escola, certamente surgirão muitas respostas que
poderão ser acolhidas pelo mundo adulto, pelo poder
público, pela sociedade como um todo, colocando-nos a
todos sob muitas outras indagações em termos de
como estamos promovendo ou negligenciando as
medidas protetivas previstas em lei e que essas duas
gerações possuem o direito de as terem asseguradas.
Um terceiro “o que fazer” poderia ser associado à
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inversão das nossas perguntas preestabelecidas e já
cristalizadas no vocabulário dos programas de regulação da educação que buscam medir as aprendizagens, comparando as faixas etárias de diferentes
nações, situadas em diferentes contextos e condições
de vida. Em outras palavras, ao invés de perguntar o
que foi perdido em termos de aprendizagem com a
pandemia da covid-19, em outra formulação, poderíamos indagar a essas gerações: o que aprenderam
nesse período e que não aprenderiam se estivessem
com a rotina que tinham antes da segunda metade
de março de 2020? Ainda, um quarto “o que fazer”
poderia incluir uma interrogação dirigida às crianças e
adolescentes sobre o que fariam se tivessem o poder de
decidir o que priorizar, considerando os escassos recursos destinados à educação e a iminência da dispersão
do investimento devido ao abandono da escola por
muitos, além das lacunas deixadas na aprendizagem
dos conteúdos conceituais relacionados ao legado
construído pela humanidade. Essas escutas e
indagações poderiam ser replicadas aos professores,
aos familiares ou às pessoas que acompanharam as
crianças e adolescentes no período da suspensão das
aulas. Entre os muitos “que fazeres” estão também as
perguntas destinadas a saber como estão e o que sentiram com a experiência desencadeada pela pandemia
da covid-19.
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Segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(PNAD/IBGE 2021), havia 1,3 milhão
de crianças e adolescentes sem vínculo
com a escola no país em 2019.
Esse número passou para 5 milhões
em 2020. Como evitar o aumento da
evasão nestes tempos de pandemia?
Qual é, ou deveria ser, o papel do
poder público nessa cruzada?

Nilda Stecanela – É muito doloroso assistir ao recuo
nos índices de acesso das crianças e adolescentes à
escola provocado pela pandemia. Embora ainda não
tivéssemos atingido plenamente a universalização da
educação básica, e com um equilíbrio na distribuição
entre os estados e os municípios do país, é inegável
que vínhamos avançando nas últimas décadas como
resultado de muitas lutas para o reconhecimento do
direito à educação como um direito fundamental e de
natureza social. Se a educação está entre as
prioridades, então ela precisa ser tratada como tal e
em todas as suas dimensões. As discussões e lutas
desencadeadas na década de 1980 e que culminaram
com importantes marcos legais, a exemplo do direito à

educação presente nos textos da Constituição Federal
de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente de
1990 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996, precisam ser retomadas e estar
presentes na pauta das responsabilidades de toda a
sociedade, especialmente do poder público. Passamos
a usar a máscara para nos proteger do vírus, mas, ao
mesmo tempo, a pandemia desmascarou a realidade
educacional brasileira, muitas vezes encoberta nos
índices de acesso, mas a descoberta em termos de
permanência e de sucesso, mostrando as múltiplas
faces que compõem o cotidiano de nossas escolas. E
não se trata de um julgamento moral ou caça aos
culpados, mas sim de convocação para uma grande
mobilização em prol da equidade para garantir a
inclusão de todas as crianças e adolescentes no direito
de frequentar uma escola de qualidade, além de ter
presente que a equidade implica acolher que todos
podem aprender, independentemente das diferenças
de cunho social, econômico, cultural ou pessoal. As
condições para que se concretizem, entretanto, são
muito desiguais, o que colabora com a exclusão, o
fracasso e o abandono de muitos.

Como reverter esse quadro?

tomariam a educação como prioridade nacional, com
a convicção de que não há outro caminho que não a
promoção de uma educação integral e de qualidade
para as gerações em formação. É necessário ter
presente que o direito à educação como um direito
fundamental e de natureza social foi incluído muito
recentemente na Carta Magna Brasileira e que a
escolarização obrigatória foi assegurada há pouco
mais de três décadas, contemplando dois anos da
Educação Infantil, nove anos do Ensino Fundamental
e três anos do Ensino Médio. Mas não é suficiente
anunciar um direito no texto da lei; é necessário criar
as condições para que esse direito seja usufruído e em
igualdade de oportunidades. Muitos esforços
precisam ser empreendidos por parte do poder
público, das famílias, da escola e professores e da
sociedade como um todo, sob o risco de voltarmos ao
preocupante cenário de décadas atrás. Eu rogo para
que, em breve, com as tréguas no crescimento dos
casos da covid-19, um alívio no sistema de saúde e a
retomada gradativa da economia, a educação entre
no debate da agenda pública e em todas os setores
da sociedade, e se converta em uma causa nacional
para que, de fato, possamos ter reconhecidos o direito
à educação e assegurado às gerações mais novas o
direito de viver plenamente a infância e a juventude.

Nilda Stecanela – É necessário investimento
financeiro e pedagógico, além do zelo pela
frequência à escola por parte da família. Assim,
todos – poder público, família, escola, professores,
universidades, setor produtivo, mídia – efetivamente
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Entre as grandes economias do mundo,
o Brasil é um dos países que menos
oferecem aulas presenciais a crianças e
adolescentes. Por que isso ocorre?
Nilda Stecanela – A pandemia requisitou a
preservação da vida e, para isso, o isolamento social foi
uma das primeiras medidas adotadas pela
humanidade. Consequentemente, ocorreu a suspensão
das aulas presenciais, justamente pelo que
movimentam, em termos de mobilidade urbana e no
aumento dos riscos de contágio, haja vista que as
crianças e adolescentes são potenciais vetores de
transmissão. Com as crianças e adolescentes sem
escola, as famílias se viram diante dos desafios de
manter vigília para assistir os filhos em casa,
negociando os tempos e os espaços com os próprios
ofícios no trabalho domiciliar, quando este foi
preservado. Mas a ilusão de que a pandemia seria algo
passageiro, com duração de algumas semanas, se
prolongou por muitos meses. E com a postergação do
isolamento social devido ao crescimento no número de
infectados e consequente colapso gerado no sistema
de saúde o que era para acontecer em caráter
emergencial se perpetuou como a única possibilidade
de manter o ano letivo de 2020 em andamento. As
complexidades dos desafios foram enfrentadas passo
a passo, primeiramente, sem aulas, pois a educação
básica brasileira ainda não havia experimentado e nem
era autorizada ao ensino a distância ou híbrido. Antes
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de 2020, poucas escolas se utilizavam das plataformas
virtuais e, quando o faziam, não exploravam todas as
suas potencialidades. No caso das escolas públicas, o
que já era sabido ficou ainda mais evidenciado pela
ausência de infraestrutura e de tecnologias para a
transmissão das aulas. Junto com isso, a necessidade
de preparação dos professores que não imaginavam a
sua aplicação na escola, pois isso estava reservado
para acontecer em um futuro muito distante.
Expectativas frustradas, outras atendidas ou
orientadas pelos órgãos reguladores das políticas
educacionais, aumento da pressão para a volta às
aulas presenciais, especialmente na educação infantil,
cuja faixa etária exige a presença de um adulto para os
cuidados da criança e para a mediação no acesso às
“telas de aula”, a requisição para as mães e pais
voltarem ao trabalho presencial, as tensões crescentes
para a escola se preparar para receber a população
escolar de volta, as oscilações nas conectividades para
o acesso às aulas remotas em dispositivos eletrônicos
limitados, muitas vezes, aos smartphones. Esses
aspectos não foram acompanhados das devidas
providências na reconfiguração da escola para o
acolhimento
das
crianças
e
adolescentes
presencialmente, respeitando os protocolos de
biossegurança, o fracionamento e a alternância das
turmas semanalmente, além – e principalmente – da
tardia imunização dos professores, articulada somente
após completados doze meses de suspensão das aulas
presenciais. Talvez outra pergunta possa complementar
a resposta à desafiadora pergunta sobre por que o
Brasil demorou a retomar às aulas presenciais: em que
medida a educação é uma prioridade no Brasil?

Quais os possíveis impactos disso
em curto e em longo prazo?

Nilda Stecanela – Os impactos estão expressos nas
estatísticas de abandono e se farão presentes nos
resultados dos programas de monitoramento das
aprendizagens formais das crianças e adolescentes
brasileiros, com muitas possibilidades de retratar um
preocupante
panorama.
Mas,
como
disse
anteriormente, é preciso escutar as crianças e
adolescentes, bem como os professores e os familiares
sobre os efeitos da pandemia em seus percursos
escolares, docentes e de vida. Serão as palavras desses
atores sociais que poderão “dar voz aos números”,
expressão utilizada por Norbert Elias, pois, segundo o
filósofo e sociólogo alemão, “sem as palavras os
números são mudos”. É preciso escutar também os
gestores das políticas públicas sobre o que foi e está
sendo feito no sentido da prevenção e do
enfrentamento das lacunas já existentes e daquelas
que emergiram na pandemia, assim como da alocação
de recursos e definição de programas para
efetivamente tornar a educação uma prioridade
nacional. No que tange à academia, é preciso escutar
os ecos do conhecimento produzido sobre os efeitos da
pandemia na educação e reverberar os conteúdos da
escuta em diálogos na construção das soluções a
serem adotadas nas práticas cotidianas das
instituições educativas, estendidas desde a educação
infantil até o ensino superior e pós-graduação.

A pandemia acelerou o processo de
ensino remoto. As escolas tiveram
que se adaptar às pressas a essa nova
realidade, com resultados diversos.
O ensino remoto é solução em que medida?
Nilda Stecanela – O ensino remoto adotado na
educação básica durante a pandemia foi uma resposta
emergencial para a manutenção das conexões dos
estudantes com as aprendizagens escolares, mas, no
meu ponto de vista, não deve ser perpetuado, pelo menos
no modo como foi introduzido. Para as gerações mais
novas, as ferramentas tecnológicas não substituem a
interação presencial no âmbito da relação pedagógica.
Os processos de socialização fazem parte das
aprendizagens escolares. As tecnologias tiveram e têm
a dar uma contribuição importante na educação básica,
desde que estejam acessíveis à população escolar, à
medida que possibilitam um estreitamento nos processos
comunicativos entre a escola, a família e os estudantes.
Ao mesmo tempo, oportunizam o desenvolvimento de
competências associadas à interatividade, justamente
pelo que evocam em termos de dialogicidade entre os
colegas e professores e com o conhecimento. Contudo, se
não forem usadas adequadamente e se não forem
exploradas suficientemente nas potencialidades que
disponibilizam, poderão se converter em apenas um
arremedo do que no passado representou o índice do
livro didático: ler o capítulo ‘x’ ou ‘y’ e fazer os exercícios
da página ‘z’; ou assistir o vídeo ‘w’, do minuto tal ao
minuto tal e responder as questões encaminhadas.
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Como ajustar e aprimorar o
ensino remoto de modo a garantir
a qualidade da formação?
Nilda Stecanela – Entendo que as tecnologias
podem e devem ser coadjuvantes no processo de
ensino e de aprendizagem, especialmente nos
trânsitos pelos Ambientes Virtuais de Aprendizagem
na perspectiva utilizada na educação superior,
compostos por trilhas de aprendizagem, orientações
didatizadas para exploração do acervo teórico e
metodológico postado, fóruns de discussão,
múltiplas possibilidades de atividades avaliativas,
postagem de atividades, espaço para realização de
trabalhos em grupo, feedbacks dos professores,
leituras pelos pares. Além disso, podem ser
utilizadas na dinamização da sala de aula invertida,
com o estímulo à curiosidade e à expressão das
primeiras impressões ante problematizações
encaminhadas previamente à discussão e
exploração de determinados tópicos do
conhecimento. Mas essa realidade ainda está
distante do cotidiano da escola, especialmente da
escola pública, assim como do rol de atividades
abarcadas nas horas dos professores alocadas para
esse acompanhamento. O foco de discussão,
portanto, deve ser a Educação Digital em uma
dimensão mais ampla do que o ensino remoto
adotado emergencialmente e, para isso, há muito
conhecimento produzido que pode ser acessado e
convertido em conteúdo de formação de professores
visando ao aprimoramento das práticas
pedagógicas desenvolvidas na educação básica.
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As dificuldades de avaliação,
por exemplo, se tornaram mais
desafiadoras, ou não?
Nilda Stecanela – Relativamente à avaliação, é
preciso entendê-la como uma possibilidade de
elaboração e de expressão da síntese do
conhecimento e que não se restringe aos
instrumentos como as tradicionais provas. As
plataformas virtuais disponibilizam muitas
ferramentas para a realização das avaliações, mas
poderão ser apenas mais uma alternativa de
realização de provas se não houver uma tecnologia
educacional, associada a um planejamento
pedagógico bem articulado. A avaliação é parte das
formas de mediação de um plano de aula
juntamente com os conteúdos, com os tempos, com
os espaços, com os referenciais teóricos e com as
metodologias. O monitoramento da aprendizagem
é importante, mas não basta medir, é necessário
fazer a intervenção pedagógica para auxiliar a
criança e o adolescente nos seus processos de
construção do conhecimento. Reforça-se o papel
dos professores, não somente na mediação para
os conhecimentos específicos, como também no
conhecimento didático para a transformação do
conhecimento clássico em conhecimento escolar.

As diferenças entre a escola pública e
scola particular se agravaram na pandemia.
A dificuldade de acesso a ferramentas
tecnológicas, cada vez mais necessárias,
está entre os principais aspectos nesse
sentido. O que fazer? Como as políticas
públicas podem ajudar na busca de soluções
para esse quadro?

Nilda Stecanela – A pandemia só trouxe à tona o que
já sabíamos: ainda temos muito a fazer para garantir
a igualdade de oportunidades para nossas crianças
e adolescentes. A educação, especialmente a
educação básica, foi um dos setores que mais sofreram,
pois as denúncias que ultrapassam as fronteiras entre
as décadas e até de um século para outro continuam
muito atuais e ainda requerem muito investimento
para atender às demandas represadas do passado e
manifestas do presente. A suspensão das aulas, em
março de 2020, gerou instabilidade e mobilizou a
busca por alternativas para a manutenção das
aprendizagens essenciais das gerações em formação.
Contudo, os dispositivos eletrônicos, quando
existentes e acessados emergencialmente, não deram
conta de manter conectados os estudantes que já
estavam na escola. A pandemia afeta mais os
estudantes da escola pública devido à infraestrutura
limitada, tanto na escola como em casa, mas afeta
igualmente os estudantes da escola privada,

especialmente na motivação para se conectarem às
aulas e realizarem as atividades propostas. Não é
somente o corpo que é afetado pela limitação à
mobilidade
imposta
pelas
medidas
de
distanciamento social: mente e alma sofrem com a
solidão, com o medo, com a frustração, com as
incertezas. Como sociedade e como poder público
temos responsabilidades com essas gerações.
Programas de apoio devem ser criados, implantados,
monitorados e socializados visando à retomada do
engajamento dos estudantes com suas experiências
escolares e, no caso da criança pequena, visando à
reconexão com as rotinas escolares e com as
efervescências que decorrem das suas presenças
curiosas na escola. acompanhamento. O foco de
discussão, portanto, deve ser a Educação Digital em
uma dimensão mais ampla do que o ensino remoto
adotado emergencialmente e, para isso, há muito
conhecimento produzido que pode ser acessado e
convertido em conteúdo de formação de professores
visando ao aprimoramento das práticas pedagógicas
desenvolvidas na educação básica.

Como os professores, protagonistas
desse enfrentamento da pandemia no
front da educação, estão enfrentando
este momento? Como estão se
aprimorando? Como a profissão de
professor está mudando em consequência
dessa guerra que estamos enfrentando?
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Nilda Stecanela – A grande maioria dos professores
foi a referência e assumiu o protagonismo na
manutenção do vínculo das crianças e adolescentes
com a escola e com a aprendizagem escolar durante o
período em que as aulas estiveram suspensas. Em um
esforço individual, buscaram as competências
docentes construídas na graduação ou nos processos
de formação continuada e que ainda não haviam
assumido o significado para serem mobilizadas na
escola. Em um tempo recorde, os professores
reorganizaram seus modos de ministrar as aulas,
deixaram suas certezas em stand by e se
movimentaram na construção de outras bases e
dinâmicas para sua docência. Em vez de abrir as salas
de aula, foram desafiados a abrir as “telas de aula” ou
a promover o encontro com os estudantes no que
venho chamando de “salas de aulas sem paredes”. Em
encontros síncronos ou assíncronos, houve um esforço
na gravação e envio de mensagens ou de vídeo-aulas
para os estudantes e seus familiares. Além disso,
ocorreu uma busca por material didático disponível
online nos mais variados canais de conteúdos
educacionais. Muitos tiveram que fazer upgrade nos
dados de seus dispositivos móveis e na velocidade da
internet residencial com recursos próprios. Outros
tantos, mesmo sem as condições financeiras,
precisaram
adquirir
equipamentos
para
o
desenvolvimento das aulas e reorganizaram os
espaços da própria residência, muitas vezes,
compartilhado com os demais familiares que
igualmente se encontravam em home office ou, ainda,
com os filhos que também estavam com aulas
suspensas.
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Que sentimentos predominam entre
os professores?
Nilda Stecanela – No diálogo com professores da
Educação Básica, por meio da pesquisa em educação, tenho
identificado um sofrimento e um elevado grau de
frustração. Os professores narram um conjunto de
dificuldades alheias ao seu papel e que impede os fluxos
das práticas pedagógicas, consequentemente interferindo
na adesão dos estudantes a esse modelo possível de
escola, bem como na aprendizagem. Alguns produzem
narrativas inconformadas ao observarem os estudantes
“escapando pelas suas mãos”, sentindo-se impotentes para
trazê-los de volta à escola. Outros relatam a solidão ante
as telas de aula, embora compreendam as dificuldades das
famílias e dos estudantes. Há ainda a exaustão com o
trabalho redobrado pelas aulas presenciais com os alunos
que retornam presencialmente à escola e as aulas virtuais
para os que permanecem em casa, acrescidas da burocracia
nos registros de todo o processo como forma de gerar as
evidências do que está sendo feito. Mas, apesar de todas as
adversidades e do movimento individual inicial,
gradativamente os professores estabeleceram alianças
com novos atores que foram convidados a entrar em
cena: os gestores da escola, os colegas e os familiares
dos estudantes. Os professores aprimoraram suas
competências pessoais, interpessoais e de trabalho em
rede. Nesses percursos, corporificaram os ensinamentos de
Paulo Freire relacionados à importância da “consciência do
inacabamento”, por meio da humildade que promove a
abertura para o novo, visto que nunca estamos
suficientemente prontos e sempre podemos aprender. Com
a pandemia, o papel dos professores assume um patamar
mais elevado na educação escolar e merece o
reconhecimento de toda a sociedade.

Quais os pontos positivos e negativos
do homeschooling? Como as diferenças
socioeconômicas podem impactar nessa
alternativa de ensino? Como preparar
para o desafio de assumir um papel
que, na maioria dos casos, jamais
pensaram exercer?
Nilda Stecanela – Assim como defendo que as crianças e
os adolescentes têm o direito de conviver com a família,
na via inversa da terceirização do afeto que, em muitos
casos, delega para a escola e os professores os aspectos
vinculados à socialização primária, que é de
responsabilidade da família, tomo posição em defesa do
direito ao convívio social no grupo de pares e no âmbito
da escola. Os argumentos que fundamentam a defesa
pela implementação do homeschooling no Brasil estão
em boa parte associados à denúncia de uma educação
escolar precarizada e, por isso, emerge a defesa do direito
dos pais em escolher o projeto de formação que
consideram mais adequado aos seus filhos. Entendo que
isso é um equívoco, pois o caminho deveria ser em outra
direção, no sentido da luta por melhores condições para
que a escola possa cumprir plenamente o seu papel, com
infraestrutura adequada, professores qualificados e
valorizados. Na sua origem, a concepção do
homeschooling carrega um princípio excludente, com
evidências de segregação social, colaborando com a
estigmatização da escola, dos professores, dos
estudantes e das famílias que não têm escolha e “optam”
pelos modelos convencionais de formação para seus
filhos. Ao mesmo tempo, essa perspectiva desconsidera
que os pais não têm qualificação pedagógica para
ensinar os seus filhos, bem como, desvaloriza os

professores no seu papel de ensinar e na mediação que
fazem entre o conhecimento construído pela
humanidade e o conhecimento escolar. Além de retirar
as crianças e os adolescentes dos processos de
socialização possibilitados na experiência escolar, a
implementação do homeschooling representa um
risco às conquistas decorrentes das longas lutas
que culminaram com o reconhecimento da educação
como um direito público subjetivo na Constituição
brasileira. A população em idade escolar não pode
prescindir do direito a uma formação integral em uma
escola de qualidade. É dever do Estado garantir as
condições para que isso se concretize e das famílias em
zelar pela frequência na escola.

Pode-se considerar 2020 um ano perdido
para a educação? Como recuperar as
perdas? Como compensá-las?
Quem perde mais?
Nilda Stecanela – Entendo que não podemos
considerar 2020 como um ano perdido. Tampouco
devemos olhar somente para uma das dimensões da
aprendizagem escolar, ou seja, para os conteúdos
conceituais, pois isso reforça a concepção
instrumental da escola: para passar de ano; para ter
boa classificação no vestibular; para conquistar o
diploma, para ser alguém na vida. Temos que olhar
para os mais de 500 dias de pandemia como uma
grande sacudida que acometeu a humanidade, no
sentido da definição das prioridades e do olhar para
as desigualdades. Embora elas já existissem e
fizessem parte das estatísticas e análises, com a

61

pandemia e com a suspensão das aulas não foi mais
possível encobri-las. O vivido com a pandemia
transcende a informação acumulada pelo ensino
transmissivo. Mas, para perceber isso, temos que
inverter nossas lentes de observação ou desembaçar
nosso olhar cristalizado que identifica somente o que já
conhecemos. Muitos conhecimentos foram construídos
até mesmo por crianças pequenas. Considero
necessário tencionar o rótulo de “Geração Covid”, que
vem sendo atribuído às crianças e aos adolescentes. A
“etiquetação” dessas gerações pode desencadear um
processo de estigmatização que interfere nos fluxos
de desenvolvimento e de construção da autoimagem,
gerando a sensação de que sempre se estará em dívida
pelo não acesso a determinadas informações no
período da pandemia, pela não aquisição de
determinadas habilidades, mesmo que haja um estoque
de saberes compartilhados e associados à preservação
da vida. Haverá perdas se insistirmos em recuperar o
que estava previsto transmitir e aprender em um ano
letivo e meio. E as perdas serão reificadas se não
ousarmos construir outro modelo, se não houver
mobilização para criar programas de apoio àqueles que
ficaram e permanecem à margem, com os rótulos.

Como o sistema de ensino brasileiro
sairá da pandemia? Que tipo de
ensinamento é possível extrair de
um momento como este que
estamos vivendo?
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Nilda Stecanela – Retomando Boaventura de Souza
Santos, embora cruel, o vírus tem sua pedagogia. Se ao
passar por essa dolorosa experiência ainda estiver
presente o saudosismo em retomar nossas vidas como
as deixamos antes da primeira quinzena de março de
2020, então, não teremos aprendido nada. Entre os
ensinamentos, ao nível da constatação, fica a
confirmação da “doença coletiva” pela qual passa a
humanidade, com a ganância e os interesses pessoais
acima dos interesses coletivos. É difícil admitir, mas a
pandemia apenas deslocou o foco de atuação e
atenção, porque mesmo com a morte de mais de meio
milhão de pessoas, a barbárie se manifestou no
desrespeito às regras dos protocolos de biossegurança,
na assunção de posturas pouco ou quase nada
inspiradoras para as gerações em formação, na
onipotência em negligenciar as orientações da ciência e
em tantos outros aspectos amplamente divulgados.
Mas mesmo assim aprendemos. O vírus manifesta uma
pedagogia, pois revela as muitas mazelas, velhas
conhecidas da sociedade: a corrupção, o uso da doença
para obtenção de vantagens, os interesses pessoais e
econômicos acima do coletivo, além do negacionismo.
Há um processo civilizatório em transição e que
desestabiliza nossas certezas, exigindo uma ação
coletiva no sentido da preservação da vida. Muitos
poderão dizer que a educação na pandemia gerou uma
crise da escola, mas se recorrermos às contribuições de
Rui Canário, sociólogo português, identificaremos que a
escola passa por uma mutação, a qual pode ser
observada em três dimensões.

Quais são?

Nilda Stecanela – A escola das promessas, a escola das
certezas e a escola das incertezas. E é esta última que
caracteriza a escola contemporânea, justamente pelo
descompasso entre a realidade atual e o modelo
adotado até então, com validade vencida e denunciada
há muito tempo. Se isso for verdadeiro e aceito,
podemos buscar inspiração nos anúncios de superação
da crise da escola ou nos indícios da sua mutação,
produzidos pela pesquisa e pelas práticas afirmativas
em desenvolvimento no país, para construirmos a nova
fase requerida para a educação. Mesmo que o conjunto
de fatores experimentados durante a pandemia passe a
fazer parte das rotinas da escola – a exemplo das
tentativas de potencializar as metodologias ativas, a
sala de aula invertida, o ensino híbrido e aulas remotas
–, não poderemos prescindir da sua existência, não
poderemos desconsiderar que a escola cumpre uma
importante função social nos processos de
humanização da sociedade. Afora esses aspectos, a
escola como um espaço de direitos colabora com a
democratização do conhecimento, à medida que
transforma o conhecimento clássico em conhecimento
escolar e em uma perspectiva horizontal. A pandemia
nos ensina que, junto com o aprender a conhecer,
podemos aprender a fazer, aprender a ser e a conviver.

Qual a importância do engajamento
dos veículos de comunicação de massa
na busca de soluções para a educação?
De que forma a imprensa pode e deve
contribuir nesse processo?

Nilda Stecanela – Os veículos de comunicação de
massa podem ajudar muito, não somente na denúncia
das injustiças que perpassam a vida cotidiana, mas na
visibilidade e no anúncio das práticas de superação que
são construídas e contribuir para inspirar outras
práticas e outras narrativas sobre o vivido e o percebido
nesse período tão cruel que acomete a humanidade. A
educação escolar brasileira precisa de aliados na luta
diária para garantir o direito à educação a todas as
crianças e adolescentes, bem como na luta pelo direito à
educação continuada e ao longo da vida para todos
aqueles que não tiveram a oportunidade na idade
considerada certa. O Relatório Social da Agert, e o foco
de reflexão estabelecido a cada ano, é uma
alternativa que merece destaque, especialmente
pelo tema definido para o período 2020-2021. É
preciso nutrir a opinião pública com reflexões
fundamentadas e ancoradas na experiência de quem
vive o fenômeno em causa, neste caso, na relação entre
pandemia e educação. Se tivermos um pouco de
sensibilidade poderemos perceber que fomos requeridos
ao exercício da cidadania e ao protagonismo da
empatia como nunca antes. Mas isso não é possível se
não nos sentirmos parte de um processo civilizatório em
transição, em mutação. E mais: se não nos abrirmos ao
outro, às suas necessidades e sentirmos que somos
parte de um todo e, por isso, corresponsáveis pelo
bem-estar ou o mal-estar nosso e da coletividade, de
acordo com as nossas ações e intervenções no
cotidiano.
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“Os impactos da
pandemia serão
sentidos por
diversas gerações”
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Entrevista com
a psiquiatra
Vanessa Schaker

F

ormada em Medicina pela Ulbra, com Programa de Mentoria em Psiquiatria da

Infância e Adolescência realizado na PUCRS, a psiquiatra Vanessa Schaker participa,
como parte de seu Doutorado em Bioquímica na UFRGS, do projeto ComVida Você. Por
meio de um aplicativo de celular, em desenvolvimento pela UFRGS em parceria com
outras universidades, será feito o rastreamento de sintomas de ansiedade, depressão
e alterações alimentares em crianças e adolescentes, de modo que eles possam ser
encaminhados aos tratamentos adequados.
Vanessa, integrante da Assessoria de Proteção à Criança e ao Adolescente da Rede
Marista, afirma que o confinamento motivado pela pandemia afeta de forma integral
a vida das crianças, com consequências de curto, médio e longo prazo. “Os impactos da
pandemia serão sentidos por diversas gerações”, diz.
Nesta entrevista para o Relatório Social Agert, Vanessa Schaker aborda vários temas
relacionados à vida das crianças e dos adolescentes em meio à crise do novo
coronavírus, entre eles as consequências do confinamento do ponto de vista físico e
psicológico pelo aumento do sedentarismo e a diminuição do relacionamento social, o
aumento da violência intrafamiliar e a necessidade de equilíbrio no tempo de uso da
tecnologia.
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De que forma o confinamento impacta
a vida das crianças? Quais os efeitos
psicológicos mais comuns resultantes
do confinamento? O quanto o confinamento
pode ser prejudicial ao desenvolvimento
cognitivo da criança?

O confinamento irá impactar de forma integral a vida
futura das crianças, tanto na parte física e
comportamental, com a perda da rotina escolar e o
aumento do sedentarismo, quanto na parte psicológica,
com a diminuição do relacionamento social, o medo e o
estresse vivenciado por elas e pelos cuidadores. Já se
vem estudando em todo o mundo o impacto dessas
mudanças e um aumento de transtornos de ansiedade e
transtornos depressivos vem sendo observado, além de
um regressão cognitiva devido à poda neuronal, que é
quando a criança perde uma ou mais habilidades que
tinha aprendido até então, pois muitas famílias não
tinham preparo para auxiliar no desenvolvimento das
crianças.

Um estudo feito na China, com a participação
de 320 crianças e adolescentes, aponta
que a dependência exagerada dos pais e
a falta de atenção são os principais
problemas reportados por participantes
em meio à pandemia.

66

O medo de perder os pais e familiares contribui para um
aumento da ansiedade e insegurança. Outro ponto
importante é que, com a diminuição do convívio com
outras crianças e a falta de estímulo para novas
descobertas, muitas crianças deixaram de ter a
necessidade de realizar as atividades que vinham
experimentando e acabam ficando mais dependentes
de seus cuidadores. Quanto à desatenção, o
isolamento social contribui para o agravamento dos
sintomas, porque aumenta o estresse mental e a
dificuldade de planejar um retorno às rotinas
anteriores, o que também diminui o foco no que é
executado.

As crianças estão hoje distantes de outras
crianças. Que tipo de problemas essa baixa
ou inexistente interação pode acarretar
para o desenvolvimento psicológico?
E a socialização, como fica?
Experiências sensoriais são determinantes no
desenvolvimento cognitivo das crianças. Devido ao
distanciamento social, elas não estão frequentando a
escola ou as creches, que é um segundo microssistema
essencial para o desenvolvimento e a aprendizagem.
Além das grandes perdas do processo de aprendizagem
formal, as crianças estão sendo privadas da necessária
socialização com os pares, em que ocorrem
aprendizados significativos para o desenvolvimento
humano. Com essa privação teremos crianças com
dificuldade de interações próximas e de cooperação, de
convivência com as diferenças, de enfrentamento de
desafios e conflitos, de espera da sua vez, de controle de
impulsos.

E em termos de saúde física, quais os
possíveis danos causados pela restrição
de espaço e de gasto de energia?
O sedentarismo infantil imposto pelo isolamento e pela
rotina de atividades online, seja em aula remota ou em
lazer, juntamente com a piora no padrão alimentar, traz
para nossa sociedade um aumento no sobrepeso e na
obesidade infantil.

Como lidar com esses impactos psicológicos
e físicos? Criar rotinas em casa é um caminho?
Que tipo de alternativa seria mais válida,
considerando-se as diferentes fases da
infância? Leitura, desenho, jogos,
brincadeiras e auxílio nas tarefas domésticas
podem ajudar na busca por uma estabilização
do ambiente familiar e pelo fortalecimento
dos laços afetivos?

Para tentar diminuir os impactos no desenvolvimento
das crianças e com o seguimento das medidas de
distanciamento, o mais adequado é tentar manter uma
rotina nas questões básicas da família: hora de levantar,
das refeições, das tarefas compatíveis com a idade da
criança. O auxílio nas atividades da casa é de extrema
importância para o desenvolvimento da autonomia e da
responsabilidade, que foi podado pelo isolamento. A
interação familiar saudável é de extrema importância,
porém vale lembrar que as crianças, por estarem mais

restritas ao ambiente, podem exigir mais do cuidador.
Então, nesses momentos, vale a pena aos poucos ir
voltando aos ambientes externos.

Nesse sentido, em que medida o uso da
tecnologia pode ser positivo ou negativo?
A tecnologia durante a pandemia foi de extrema
importância no auxílio do isolamento, mas o grande
problema é a quantidade da exposição às tecnologias
e telas, uma vez que estamos há um ano e meio restritos
de forma praticamente integral à comunicação virtual, e
isso começa a trazer prejuízos. No início, por nossas
escolas não estarem adaptadas ao ensino virtual, que
para ser atrativo não basta ser somente aulas virtuais,
requer uma adaptação para a qual não tínhamos sido
preparados. No entanto, em outro sentido, o imediatismo
que traz a tecnologia piora a interação social.

Qual o papel da comunicação entre pais
e filhos nestes tempos de pandemia e
confinamento? É possível observar
mudanças nesse diálogo?

A comunicação entre pais e filhos sempre foi importante.
Com o isolamento tivemos a oportunidade de exercer
essa comunicação por muito mais tempo, e com as
crianças, é importante lembrar, a comunicação se dá
além da verbal; há também a comunicação não verbal,
que é aquilo que demonstramos. Isso vem sendo
observado em famílias mais ansiosas ou que vêm
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passando por situações de perda de emprego ou de luto,
e às vezes não falam disso com seus filhos. Porém, por
eles sentirem o desconforto, começam a apresentar
alteração no sono, ansiedade, piora no desenvolvimento
das atividades, birras, entre outros problemas.

O estresse, com frequência, surge de
situações de convívio familiar agravadas
pelo confinamento. Entre março e abril, os
casos de violência doméstica no estado de
São Paulo aumentaram quase 20% em
comparação ao mesmo período no ano de
2019, segundo a Secretaria de Segurança
Pública. Como enfrentar esse desafio?
O que o poder público e a sociedade de um
modo geral podem e devem fazer para
combater esse problema?

Certamente, o estresse pelo confinamento tem
contribuído para a violência doméstica e infantil
durante a pandemia. A violência intrafamiliar ainda é
um grande desafio da nossa sociedade. Acredito que é
importante a denúncia para que os próximos passos
possam ser acionados, mas ainda temos uma situação
de proteção contra essas vítimas muito frágil. Acredito
que sempre teremos muito a evoluir nesse assunto, em
políticas e em leis, mas só com a educação poderemos
diminuir essa demanda.
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Para as famílias de classes socioeconômicas
mais baixas, o confinamento assume um
caráter ainda mais perverso, com a falta de
atividades e, em muitos casos, com a
impossibilidade de acesso à merenda escolar.
De que formas o confinamento compromete
ainda mais o futuro dessas crianças?

Sim, a nossa sociedade mais carente certamente é a que
mais sofre nessa pandemia. A falta de alimento, seja
pela merenda não recebida ou pelo desemprego de
muitos, além da falta de acesso às atividades escolares
online, vai contribuir para o déficit de desenvolvimento
dessas classes mais humildes, levando muitas famílias
para um caminho do crime e das drogas para suprir
essas demandas.

Que tipo de atraso de desenvolvimento já
se pode considerar neste momento pela
pandemia? Quais os impactos disso em
termos geracionais?

Global. Os impactos da pandemia serão sentidos por
diversas gerações, tanto por questões de economia
quanto por questões sociais de convívio.

Considerando-se as
diferentes fases da infância,
como as crianças percebem a
pandemia? Que tipo de ameaça
elas veem? Qual o sentimento
mais frequente? Medo?
As crianças veem a pandemia pelos
olhos de seus pais. Dessa maneira é
impossível generalizar o que pode ser
sentido por elas. No Brasil, tivemos
famílias que acataram todas as
medidas de isolamento de forma
tranquila e o impacto nessas crianças
será mínimo. Por outro lado, as famílias
que não fizeram o isolamento por não se
importarem com a pandemia podem ter
contribuído para o desenvolvimento de
adolescentes ou adultos infratores, mas
certamente o medo está presente em
todas as famílias.
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A mente que se abre a
uma nova ideia jamais voltará
ao seu tamanho original

ALBERT EINSTEIN
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Números da
Educação Básica
Brasileira na
pandemia
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), divulgou em 8 de julho de 2021 os resultados da pesquisa
“Resposta educacional à pandemia de Covid-19 no Brasil”. O levantamento foi realizado entre
fevereiro e maio de 2021, por meio de um questionário suplementar durante a segunda etapa do
Censo Escolar 2020. Ao todo, 94% (168.739) das escolas responderam ao questionário. O percentual
corresponde a 97,2% (134.606) e 83,2% (34.133) das redes pública e privada, respectivamente. Principal
pesquisa estatística da Educação Básica, o Censo Escolar é coordenado pelo Inep e realizado em
parceria com as secretarias estaduais e municipais de Educação, com a participação das escolas
públicas e privadas do país. O levantamento compreende as diferentes etapas e modalidades da
Educação Básica: ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação
profissional.
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Professores

Suspensão das aulas presenciais

O levantamento mostra que

99,3% das escolas

brasileiras suspenderam as atividades presenciais.

O

percentual de escolas brasileiras que não retornaram às

Na rede estadual,

os professores para usarem métodos ou materiais dos
programas de ensino não presencial. Na rede municipal,
fizeram o treinamento. Ao todo, nas escolas

atividades presenciais no ano letivo de 2020 foi de
. Na rede federal, esse percentual foi de

90,1% ,

98,4% , estaduais
70,9%. Mais de 98% das escolas do

seguido pelas escolas municipais
e privadas

das escolas treinaram

estaduais

ofereceram equipamentos, como

computador, notebooks, tablets e smartphones, aos
docentes. No caso das municipais, esse percentual é de
. Já quando o assunto é acesso gratuito ou

país adotaram estratégias não presenciais de ensino.

subsidiado à internet em domicílio, o levantamento feito
pelo Inep mostra que

Cenário internacional

da rede estadual

da rede municipal adotaram medidas de acesso gratuito
ou subsidiado à internet em domicílio.

A média no país foi de

dias de suspensão de

atividades presenciais durante o ano letivo de 2020,
considerando escolas públicas e privadas. Dados do

Aulas síncronas e complementação curricular

monitoramento global do fechamento de escolas

72,8% das escolas estaduais e 31,9% das

causado pelo coronavírus, da Organização das Nações

municipais realizaram aulas síncronas (ao vivo). Em 2.142

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco),

cidades, nenhuma escola municipal adotou essa

mostram que Chile e Argentina registraram

estratégia. Em 592 cidades, todas as escolas da rede

dias

sem atividades presenciais entre 11 de março de 2020 e 2

municipal fizeram o uso desse meio.

de fevereiro de 2021. No México, foram

as escolas públicas e

dias de

28,1% de todas

19,5% das escolas privadas

paralisação. O Canadá suspendeu as aulas por

planejaram a complementação curricular com a

dias de aulas presenciais suspensas. França e Portugal

ampliação da jornada escolar no ano letivo de 2021.

tiveram menos de um trimestre sem aulas presenciais,

21,9% das escolas privadas

com a suspensão de

públicas retornaram às aulas com a realização

e

dias, respectivamente.

e

4%

das escolas

concomitante de atividades presenciais e não presenciais
(ensino híbrido).
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Ações

Institucionais
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AGERT participou do
II Fórum Nacional de
Radiodifusão do
Ministério da Ciência,
Tecnologia,
Inovações e
Comunicações

Ministro Marcos Pontes no evento

Evento tratou de temas importantes para
a radiodifusão brasileira, além de temas
relacionados à TV digital
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O vice-presidente Administrativo da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), Pedro
Ricardo Germano, o vice-presidente regional Centro Cláudio Zappe e o diretor de Novas Tecnologias Carlos Fini
representaram a entidade durante a realização, em Brasília, do II Fórum Nacional de Radiodifusão do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em março de 2020.
No encontro, foram debatidos temas relevantes para a radiodifusão brasileira como novo regulamento da
radiodifusão, processo de migração de rádios, prazos, desafios e canalização da faixa estendida, além de
temas relacionados à televisão digital no Brasil, como sua consolidação, e a implementação do Ginga D,
sistema de interatividade da TV digital.
Também ocorreram cerimônias de assinaturas de contratos de outorga e aditivos de migração, bem como um
debate sobre liberdade com responsabilidade tendo o secretário de Radiodifusão Elifas Gurgel como
moderador e a participação dos jornalistas Heraldo Pereira, da TV Globo e GloboNews, e Eduardo Ribeiro, da
RecordTV.
Pedro Ricardo Germano destacou a participação do Rio Grande do Sul no evento. “Foi muito bom ver
representantes da Agert, SindiRádio e ANJ num seminário dessa importância, 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 para os mesmos. “Sinto que o ministério busca ter um
relacionamento melhor com o setor, o que é bom para todas as partes”, observou.
Participante do painel “Novos Negócios da TV Digital”, 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
tratativas 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 MCTIC 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”, finalizou.
O II Fórum Nacional de Radiodifusão contou com as presenças do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações Marcos Pontes e do secretário de Radiodifusão Elifas Chaves Gurgel do Amaral.
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Desembargador
do TJRS abordou
a Lei Geral de
Proteção de
Dados

Divulgação/TJRS

LGPD é debatida na AGERT

Magistrado destacou artigos da lei que já estão
em vigor e disse que a LGPD irá colocar os dados
pessoais dos brasileiros num novo patamar
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O desembargador Ney Wiedemann Neto, 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado foi
o palestrante principal da reunião da diretoria de agosto, que abordou a nova Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD). Ele destacou que alguns artigos da Lei já estão em vigor, mas que
outros, como as multas, ficaram para 2021. Disse que a LGPD vai colocar em um novo patamar
os dados pessoais dos cidadãos que deverão ser protegidos e armazenados com todo cuidado.
Acrescentou que dessa forma o Brasil vai se adequar às práticas dos países mais modernos,
citando que o cidadão deve ser consultado se concorda ou não com o uso de seus dados. Com
relação às emissoras de rádio e TV, a nova lei, no seu Artigo 4º, Inciso 2, Letra A, estabelece que
a LGPD não se aplica a dados pessoais para fins jornalísticos, não precisando de consentimento
prévio da pessoa para divulgação.
O desembargador teme que ocorra uma judicialização sobre o tema com um grande número de
ações com pedidos de indenização por danos morais. Ao final da palestra ficou acertada uma
parceria entre o Tribunal de Justiça e a Agert, em que serão divulgados no próximo ano spots,
explicando o funcionamento da Lei Geral de Proteção de Dados.
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Reuniões de diretoria Agert em 2020
14/02: Reunião de Diretoria em Osório, com a
participação do Delegado de Polícia de Osório,
João Henrique, e do Desembargador e presidente
do Conselho de Comunicação Social do Tribunal
de Justiça do RS, Antonio Vinicius Silveira.
02/03: O vice-presidente Leonardo Meneghetti
esteve presente na cerimônia de abertura da
Expodireto Cotrijal 2020, em Não-Me-Toque.
05/03: O vice-presidente Pedro Ricardo
Germano esteve no II Fórum de Radiodifusão do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações
(MCTIC),
em
Brasília,
representando a Agert.
23/04: Reunião de Diretoria da Agert, em
formato virtual, devido à pandemia do
coronavírus.
21/05: Lançamento da campanha motivacional
da Agert, para as emissoras de rádio, no combate
à pandemia de covid-19.

Nos meses de abril e maio foi negociado com a
Secretaria de Comunicação do RS (Secom) o
programete Diálogos RS, para as emissoras
associadas da Agert.
22/05: Presidente Roberto Cervo Melão acompanhou
a posse do novo presidente do TRE-RS,
Desembargador André Luiz Planella Villarinho, em
formato virtual.
Nos dias 19 e 24/06, o presidente Roberto Cervo
Melão e a vice-presidente Débora Dalcin Rodrigues,
estiveram participando de reuniões online com o
TRE-RS, para tratar sobre as Eleições 2020.
23/06: Presidente Roberto Cervo Melão participou de
uma reunião online com os senadores do Rio Grande
do Sul, sobre a PEC 18/20, que trata do adiamento das
eleições municipais por conta da pandemia.
06/08: Ocorreu a Live da Agert - O Novo Normal,
coordenada pelo vice-presidente Marcos Piccoli.

*Registros de algumas das reuniões de diretoria ao longo de 2020.

Senador Lasier
Martins presta
contas dos seus
principais
projetos na
AGERT

Foto: Wikipedia

Senador Lasier Martins
apresentou seu trabalho na AGERT

Parlamentar respondeu a questões de integrantes
da diretoria da associação. Senador apresentou mais
de 70 projetos, sendo um deles o estabelecimento
de critérios de escolha de ministros do STF
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O senador Lasier Martins, do Podemos-RS, fez uma apresentação dos seus principais
projetos na reunião mensal da diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e
Televisão (Agert) de novembro. O parlamentar respondeu a vários questionamentos de
integrantes da diretoria da Agert sobre diversos temas como a Reforma Tributária,
Reforma Administrativa e alterações na legislação eleitoral.
O parlamentar, que por 53 anos atuou no rádio e na televisão do Rio Grande do Sul, disse
que no seu mandato apresentou mais de 70 projetos, sendo que a proposta pioneira foi o
estabelecimento de critérios para escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF), acabando com o poder monocrático do presidente da República.
Lasier destacou que atualmente, dos 11 ministros da Suprema Corte, apenas três têm
origem na magistratura. “Precisamos de ministros com sólida formação cultural, técnica,
jurídica para compor a corte constitucional do nosso país, que julga temas relevantes
para a sociedade brasileira”, observou.
O senador gaúcho também defendeu a prisão em segunda instância dos condenados
pela Justiça. “Entendo que isso não precisa de reforma na Constituição, é preciso apenas
alterar o artigo 283 do Código de Processo Penal através de um projeto de lei”, garantiu.
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Ministro das
Comunicações
participou de live
com associados
da AGERT

Foto: Wikipedia

Ministro Fábio Faria prestigiou
radiodifusores gaúchos

Além de Fábio Faria, o secretário de Radiodifusão
do MCom, Maximiliano Martinhão, responderam
perguntas sobre a faixa estendida em FM e
assuntos relacionados à área
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O ministro das Comunicações, Fábio Faria, respondeu várias perguntas de associados da
Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) em live realizada no dia 8 de
setembro. No encontro, articulado pelo deputado federal Jerônimo Goergen (PP), também
esteve presente o secretário de Radiodifusão do ministério, Maximiliano Martinhão.
Os radiodifusores gaúchos questionaram às autoridades sobre diversos temas como a
liberação da faixa estendida para as emissoras que ainda não migraram para o FM, a
instalação de FM com sua Planta Transmissora fora da localidade de outorga, além da
distribuição capilar de campanhas de publicidade institucional do governo federal
chegando às pequenas emissoras do interior do país.
Também foram debatidas a utilização de uma parte da sobra do saldo remanescente do
leilão do 4G para o processo de digitalização do sinal da televisão no Brasil e a TV Digital.
O secretário de Radiodifusão, Maximiliano Martinhão, recebeu a informação de emissora
do interior gaúcho que está sofrendo forte interferência em seu sinal por uma emissora
argentina no período da noite. Ele garantiu que o tema será tratado pelo ministério.
Para o presidente da Agert e vice-presidente da Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert), Roberto Cervo Melão, a live foi esclarecedora para os
radiodifusores gaúchos. “Várias dúvidas foram expostas para o ministro Fábio Faria e o
secretário Maximiliano Martinhão. Tenho certeza que muitos problemas serão resolvidos a
partir de agora”, finalizou.
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*Registros de algumas das reuniões de diretoria ao longo de 2020.

Reuniões de diretoria Agert em 2020
Nos dias 28/08 e 06/10, ocorreram o Seminário
Diálogos Eleitorais, de maneira virtual.
20/08: Reunião de Diretoria da Agert, em formato
virtual. Participou da reunião o Desembargador Ney
Wiedemann Neto, 3º vice-presidente do Tribunal de
Justiça do RS, para falar sobre a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD).
24/09: Reunião de Diretoria da Agert, de maneira
virtual. Participou do encontro o promotor do
Ministério Público do RS, Rodrigo López Zilio,
coordenador do Gabinete Eleitoral do MPRS.
22/10: Reunião de diretoria da Agert, em formato
virtual. Participou o presidente da Associação dos
Magistrados da Justiça do Trabalho da IV Região
(Amatra IV), Juiz do Trabalho Tiago Mallmann
Sulzbach.
21/10: Presidente Roberto Cervo Melão participou da
reunião das associações estaduais, realizada pela
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (Abert).

03/11: Reunião aberta com os associados da Agert,
preparatória para a consulta pública da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel), referente à
migração AM-FM, com a participação do presidente
Roberto Cervo Melão e o diretor de Rádio da Abert,
André Cintra.
05/11: Presidente Roberto Cervo Melão esteve
participando de uma reunião virtual com o Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) e a Abert.
25/11: Reunião de Diretoria da Agert, em formato
virtual, com a participação do senador Lasier Martins
(Podemos).
26/11: Live da Agert, com o lançamento do Relatório
Social 2019, com a participação do governador
Eduardo Leite, da chefe de Polícia do RS, delegada
Nadine Anflor e do psiquiatra e psicoterapeuta da
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Dr. Nelio
Tombini.

Presidente da
AMATRA-4 detalha
funcionamento
da Justiça do
Trabalho

Divulgação: AMATRA-4

Ele disse quanto tempo em média
leva um processo para ser julgado na
Justiça do Trabalho

Juiz Tiago Mallmann Sulzbach apresentou
balanço de ações no Rio Grande do Sul no
período da pandemia, além do tempo médio
que um processo leva na Justiça do Trabalho
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O presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 4ª Região (Amatra-4),
Juiz do Trabalho Tiago Mallmann Sulzbach, realizou palestra para a diretoria da
Agert no mês de outubro. Ele fez um balanço das ações da Justiça do Trabalho no Rio
Grande do Sul durante o período de pandemia do coronavírus.
Destacou que existe uma fantasia de que a Justiça sempre dá vitória para os
empregados. Segundo o magistrado, a improcedência das ações variou de 7% a 8%
no último período no Rio Grande do Sul, enquanto a total procedência, subiu para 6%
na última amostragem.
Informou que os processos no primeiro grau levam em média 10 meses em primeira
instância e no segundo grau seis meses. Já se o recurso vai para Brasília, no Tribunal
Superior do Trabalho (TST), leva em média cinco anos para ser julgado devido ao
excesso de trabalho dos ministros.
Questionado sobre o registro do ponto dos empregados, Tiago Sulzbach disse que a
legislação libera o registro para empresas com até 20 funcionários. Recomenda,
porém, o uso do ponto como uma proteção para o empregador e acrescentou que o
risco de processo para o empregador faz parte do negócio.
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Foto: Wikipedia

Promotor
Eleitoral levou
esclarecimentos
para a AGERT

MP trouxe informações relevantes
para a diretoria

Rodrigo López Zílio respondeu às questões
levantadas pela diretoria da associação, além dos
desafios do Ministério Público durante as eleições,
bem como destacou o trabalho da imprensa
diante das fake news
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O promotor Rodrigo López Zílio, coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral do
Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), compareceu na reunião de setembro da
diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), realizada
através da plataforma Zoom. No início do encontro, a vice-presidente jurídica da Agert, Drª
Débora Dalcin Rodrigues, fez uma breve apresentação do currículo do palestrante e
encaminhou os questionamentos dos associados sobre dúvidas em relação à legislação
eleitoral.
Na sua manifestação, o Dr. Zílio respondeu questionamentos da diretoria da Agert e falou
dos desafios do Ministério Público em fiscalizar uma eleição realizada num ambiente
virtual. Ele destacou o papel da imprensa no esclarecimento e divulgação das informações
corretas neste período de uso indevido da internet e propagação de fake news. O
promotor afirmou ainda que os problemas da desinformação não vão ser resolvidos
judicialmente e que a Justiça só será utilizada para os casos mais importantes.
Observou que, com relação aos veículos de imprensa e com base nas resoluções e decisões
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o jornal impresso é o que tem mais liberdade, só sendo
acionado judicialmente em casos muito abusivos. Já o rádio e a TV têm uma restrição bem
maior, com um controle total. A internet não se enquadra em nenhuma dessas categorias,
mas o TSE diz que se aproxima mais da imprensa escrita. Zílio ressaltou que eventuais
críticas não devem ser adjetivadas pelos profissionais das emissoras de microfone.
Acrescentou que as opiniões não devem ter juízo de valor.
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Foto: Eduardo Nichele - TJRS

Tribunal de Justiça
prestigia AGERT
em coletiva
de imprensa

Des. Voltaire de Lima Moraes,
Presidente do TJRS

Integrantes da diretoria da associação
estiveram presentes no evento, que
prestou contas das ações do TJRS
durante a pandemia

92

Diversos integrantes da diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e
Televisão (Agert) participaram da entrevista coletiva da direção do Tribunal de
Justiça do Estado, em agosto deste ano, que prestou contas das ações do judiciário
gaúcho durante o período de pandemia.
A entidade foi representada pelo vice-presidente administrativo da Agert, Pedrão
Germano, além de Renato Albuquerque, vice-presidente Litoral Sul; Cláudio Zappe,
vice-presidente da Região Central; José Luiz Bonamigo, vice-presidente social da
Agert; Sandro Padilha, diretor de qualidade e Gerson Pont, vice-presidente da Região
Planalto.
Pedrão Germano destacou a importância da parceria da Agert com o Tribunal de
Justiça. “Foi uma oportunidade de levar informações corretas e atualizadas para as
emissoras associadas de todo o interior do estado”, finalizou.
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AGERT recebe
Tribunal de Justiça
e Assembleia
Legislativa
em Osório

Foto: Eduardo Nichele - TJRS

Des. Voltaire de Lima Moraes,
Presidente do TJRS

Presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS e
Superintendente de Comunicação Social do Legislativo
apresentaram metas de trabalho, visando melhorar a relação
com os veículos de imprensa do Rio Grande do Sul
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A tradicional reunião de abertura de ano da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), realizada no Morro da
Borússia, em Osório, contou com as presenças do desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de
Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Superintendente de Comunicação Social da Assembleia Legislativa,
jornalista André Machado.
Eles apresentaram suas metas de trabalho para os diretores da Agert, com o desafio de melhorar ainda mais a relação com os veículos
de comunicação social do estado e levar a informação correta para todas as regiões do Rio Grande do Sul.
O desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira destacou que a gestão do presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima
Moraes, se baseia no diálogo, de trato franco e leal. Acredita ainda que os obstáculos causados 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 as informações
corretas para o público”, disse o desembargador.
O presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS ressaltou que o trabalho de imprensa é uma atividade meio do judiciário.
“Precisamos comunicar com a linguagem adequada, correta e precisa as decisões do Judiciário para que as informações não cheguem
erradas para a população e depois tenhamos que correr atrás para corrigir eventuais incompreensões”, observou.
O desembargador estava acompanhado pelo jornalista Renato Sagrera, assessor de imprensa do presidente do Tribunal de Justiça e da
jornalista Adriana Arend, coordenadora da Assessoria de Imprensa do TJRS. Ao final da sua manifestação, o desembargador convidou 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 Farina, também compareceram à reunião da diretoria no litoral gaúcho. Antes da manifestação dos
representantes do Legislativo, 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 do deputado Ernani Polo (PP) na presidência do Legislativo irá
trabalhar para melhorar a competitividade da economia gaúcha. Informou que a estrutura de comunicação social da Assembleia
Legislativa produz e disponibiliza conteúdos para todas as regiões do RS. “Acompanhamos as atividades das comissões, do plenário, das
frentes parlamentares, o que de importante ocorre no parlamento“, observou.
Sobre os investimentos publicitários da Assembleia Legislativa, André Machado revelou que para a posse da nova mesa diretora foram
feitos investimentos em diversas emissoras de rádio de todas as regiões do estado. Para março e abril, será lançada a campanha
“Valores que Ficam”, voltada para a doação de recursos que iriam para Brasília na declaração do Imposto de Renda, mas que pode ser
investida em instituições gaúchas. Essa mídia será feita exclusivamente nas 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 Rio Grande do Sul, 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.
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Mais de R$ 144 milhões
em mídia doada:
AGERT apresenta 17ª
edição do Relatório
Social da Entidade

Foto: Eduardo Leães

Autoridades prestigiaram o
lançamento do Relatório Social

Evento virtual de lançamento da publicação ocorreu
com a participação do governador do estado, Eduardo
Leite. Edição de 2020/ano base 2019 contou com a
participação de 225 emissoras associadas.

96

Na manhã de 26 de novembro, a Associação Gaúcha de Emissoras de
Rádio e Televisão (AGERT) apresentou a autoridades - dentre elas o
governador do estado, Eduardo Leite e o vice-governador, Ranolfo
Vieira Júnior, a 17ª edição do Relatório Social, material que
apresenta os dados de mídia doada pelos radiodifusores associados
ao longo de 2019. O Relatório Social está disponível no site da
entidade, em https://www.agert.org.br/relatorio-social
Com a edição foi registrado o valor de R$ 144.649.176,26 milhões,
doados por 225 emissoras para divulgação de ações sociais. Além
dos dados e de cases na divulgação de ações sociais, a revista
aborda o tema “A violência contra a mulher e o papel da mídia no
combate ao feminicídio’’, com entrevistas e reportagem especial. A
AGERT conta hoje com 307 emissoras associadas e, desde 2004 ano em que teve início o projeto do Relatório Social -, conta com
engajamento cada vez mais intenso das emissoras.
Na reunião virtual, transmitida ao vivo pelo Facebook da entidade, o
presidente da AGERT, Roberto Cervo Melão, exaltou o trabalho de
fôlego desta edição, que mais uma vez demonstra a força das
emissoras junto às comunidades em que estão inseridas. O
presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (ABERT), Flávio Lara Resende, destacou: “os números
deste relatório são superlativos e comprovam a importância do
associativismo. Imbuídas no espírito de solidariedade, as emissoras
associadas doam parte de sua grade em prol de divulgações de
ações sociais e, assim, cumprem com excelência a missão de bem
informar”.
Em seguida, a vice-presidente de Capacitação da AGERT e
coordenadora do projeto, Myrna Proença, apresentou os números
do Relatório e propôs uma profunda reflexão sobre o papel dos
comunicadores frente à violência contra as mulheres. Myrna ainda
destacou o crescimento histórico de participação das emissoras
associadas no Relatório Social. Sobre a temática escolhida,
ressaltou: “esse relatório é quase um manual para que as emissoras
trabalhem a pauta em suas comunidades, em parceria com a Polícia
Civil e outras autoridades. Estimular que as pessoas denunciem este
crime. Podemos iniciar um grande movimento de mudança em nosso
estado, a partir da discussão dessa pauta. A radiodifusão tem um
poder extraordinário e nesta edição estão compiladas informações e
análises importantes”.
A chefe de Polícia do Estado, delegada Nadine Anflor, enfatizou a
importância de abordar o tema: “tratar do feminicídio não depende

apenas das forças de segurança, mas de toda a sociedade e
especialmente dos veículos de comunicação”. Ela afirmou que hoje o
RS conta com 23 Delegacias Especializadas de Atendimento à
Mulher (DEAMs) e que todos os profissionais das demais delegacias
do estado estão sendo treinados para bem acolher as mulheres.
“Criamos o projeto Sala das Margaridas, um espaço em cada
delegacia - que não o balcão de atendimento – que visa dar o
respeito e a proteção que as vítimas necessitam. Hoje temos 22, mas
nenhuma sala é aberta sem que todos os profissionais recebam a
capacitação de uma delegada de polícia, para ter o olhar
diferenciado para o acolhimento. Sabemos que o combate a este
crime é um trabalho árduo, mas temos que unir forças e com certeza
este material servirá de base para discutir com propriedade e pautar
este tema”.
O doutor em Psiquiatria Nelio Tombini, que assim como Nadine foi
um dos entrevistados da edição, destacou que é preciso lançar luz
sobre a saúde mental, questão diretamente ligada a este tipo de
violência. “No que diz respeito ao feminicídio e à violência contra a
mulher, é preciso olhar para o cenário que envolve o ambiente em
que ocorre a violência, o fator emocional que influencia na decisão
de manter em silêncio. As mulheres precisam de espaço para se abrir,
precisam se sentir seguras e encorajadas a denunciar”, frisou. Ele
citou o grupo de apoio psicoterápico do SUS, na Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre, coordenado por ele: “a terapia
desempenha um papel fundamental no fortalecimento emocional
de pessoas que estão em vulnerabilidade. Ter espaço de fala é
essencial para se libertar de um ciclo de dependência e violência,
seja física ou moral. Muitas vezes, a mulher não se dá conta de que
está sofrendo algum tipo de abuso”. Tombini elogiou a iniciativa da
AGERT, que soma esforços na conscientização sobre a importância
da denúncia contra a violência.
O governador Eduardo Leite frisou o quão positiva é a iniciativa da
AGERT em levantar a bandeira do combate à violência contra a
mulher e ao fomentar o debate da pauta. “Vivemos um tempo de
mudança cultural, de maior força, reconhecimento e poder para as
mulheres, mas isso é muito recente em nossa história como
humanidade e há tanto ainda para evoluirmos. Trabalhamos no
reforço da segurança pública com relação a este tipo de violência,
mas é preciso uma transformação cultural, com indignação coletiva
aos atos praticados contra as mulheres. E para isso, os meios de
comunicação são fundamentais”.
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AGERT e TRE-RS
realizaram o
Seminário Diálogos
Eleitorais

Seminário eleitoral mobilizou
radiodifusores

Evento, que ocorreu de maneira online, serviu para
os radiodifusores gaúchos tirarem dúvidas sobre
legislação eleitoral, segurança das urnas eletrônicas
e alterações causadas pela pandemia

98

Mantendo uma tradição de várias eleições municipais e estaduais, a Associação
Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) novamente realizou o seminário
Diálogos Eleitorais juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul (TRE-RS). Legislação eleitoral, segurança das urnas eletrônicas, além da
preservação da saúde de eleitores e mesários por conta da pandemia foram alguns
dos assuntos tratados. Devido à crise sanitária, o evento foi realizado de forma
online.
O evento ocorreu no dia 28 de agosto, sendo transmitido pelo YouTube no canal do
TRE gaúcho. As dúvidas dos radiodifusores puderam ser encaminhadas pelo
WhatsApp através dos telefones: (51) 99815-7950 e (51) 98463-9692. Foi a maior
participação em um seminário com 400 visualizações no YouTube.
O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, destacou que o seminário foi muito
importante para que os radiodifusores e os seus profissionais soubessem da
legislação eleitoral vigente. "É importante destacar que as eleições municipais
tendem sempre a ser mais disputadas por envolverem confrontos locais. Portanto, as
emissoras precisam estar mais atentas para não incorrer em erros e serem punidas
com pesadas multas", finalizou.
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Grupo Independente
Estação, Lajeado
e Cruzeiro do Sul

Ajuda a idosos, pessoas com deficiência
e campanha e campanha especial

RELATÓRIO

SOCIAL

2021

Um dos destaques do Grupo Independente, de Lajeado, foi a participação na campanha “Cesta Solidária”. A Prefeitura de
Lajeado, por meio da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sthas), adquiriu 3.085 cestas básicas com
recursos do Ministério da Cidadania.
As cestas básicas foram destinadas a idosos e pessoas com deficiência. O objetivo da distribuição de cestas básicas com
alimentos proteicos foi complementar a alimentação dos idosos e deficientes no período de pandemia. Oito entidades
realizaram a entrega das cestas básicas às famílias dos usuários. Cada entidade retirou as cestas no Centro Ello, que
armazenou todos os alimentos. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Lajeado foi uma das primeiras
entidades a realizar a retirada das cestas básicas.
Outra ação de relevância foi a campanha de arrecadação de dinheiro para o tratamento da menina Lívia Teles, de Teutônia,
portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME). Nascida em 23 de outubro de 2018, ela precisava receber o medicamento
Zolgensma antes de completar 2 anos. A família lançou uma campanha solidária para arrecadar o correspondente a US$ 2,1
milhões, valor de uma dose única do Zolgensma na época.
A totalização foi completada pela União, após determinação judicial. A dose foi recebida em Boston, nos Estados Unidos, em
agosto de 2020. Durante a campanha, a cada R$ 300 mil arrecadados a família fazia uma postagem, colocando uma
aviãozinho no mapa que marca a trajetória da menina de Teutônia até os Estados Unidos.
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Rádio Oceano
Rio Grande

Ação conjunta possibilita arrecadação
de dinheiro para apoio ao sistema de saúde

O Grupo Oceano, de Rio Grande, realizou em 2020 a campanha “Respira Rio Grande”, uma ação conjunta entre veículos de
comunicação, sistema de saúde, empresas, entidades e poder público com o intuito de mitigar os danos provocados pela
pandemia, beneficiando a comunidade como um todo.
O objetivo era arrecadar dinheiro para a aquisição de insumos que fizessem diferença na atuação do sistema de saúde local.
Fizeram parte das ações realizadas com esse propósito uma campanha institucional que envolveu todos os setores da
comunidade e um evento com duração de 12 horas, que teve o apoio de bandas locais e a participação de artistas nacionais,
convidando as pessoas a fazerem doações através de QR code.
A equipe da campanha visitou empresas do município em busca de apoio. Para a divulgação foram utilizados spots
institucionais, publicações nas redes sociais e conteúdo jornalístico no portal de notícias da emissora.
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Rádio Acústica FM
Camaquã

Coleta de agasalhos beneficia
centenas de famílias

A Rádio Acústica FM, de Camaquã, promove diversas ações sociais ao longo dos anos. Em 2020, em razão da pandemia e da
necessidade de isolamento social, não foi possível realizar o “Luau do Bem”, evento musical que reúne artistas em prol de
famílias carentes, como em anos anteriores.
A emissora, porém, participou de forma muito ativa de ações como a coleta de agasalhos. Em parceria com entidades da
cidade, coletou roupas que beneficiaram centenas de famílias.
A emissora também realiza de forma constante o recolhimento de lacres de latinhas de alumínio e tampas de garrafas pet, que
são destinadas ao Rotary Club, que vende esses itens para a compra de cadeiras de rodas.
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Rádio Difusora AM
Bento Gonçalves

23 toneladas de alimentos para
famílias de projeto social em
Bento Gonçalves

Todos os recordes superados. A Campanha “Alimente a Vida”, da Rádio Difusora AM, de Bento Gonçalves, arrecadou
1.023 cestas básicas, totalizando mais de 23 toneladas de alimentos. As cestas foram colocadas nos bancos da
Paróquia Santo Antônio, para representar os devotos, durante as celebrações de Corpus Christi e na Missa Festiva da
142ª Festa de Santo Antônio.
A meta inicial era arrecadar 600 cestas, superada durante a ação que contou com a parceria da Paróquia Santo
Antônio, Super Apolo, Farmácia Flor Essência e principalmente dos ouvintes. As cestas foram entregues às famílias
cadastradas no projeto social Casa Pão dos Pobres.cadastradas no projeto social Casa Pão dos Pobres.
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Rádio Medianeira
Santa Maria

Emissora apoia ações da Arquidiocese
e contribui para o desenvolvimento de
carreiras artísticas

RELATÓRIO

SOCIAL

2021

A Rádio Medianeira, de Santa Maria, apoiou importantes iniciativas em prol da comunidade ao longo de 2020. O Banco da Esperança e o
Projeto Esperança/Cooesperança, da Arquidiocese de Santa Maria, estiveram em sintonia com a campanha solidária voltada à
arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalhos para as famílias desabrigadas da região e famílias dos municípios de Lajeado,
Estrela e Arroio do Meio, da Diocese de Santa Cruz do Sul, atingidas pelas chuvas e temporais de 2020. A Diocese de Santa Cruz do Sul faz
parte da Província Eclesiástica de Santa Maria.
Outra iniciativa de destaque foi o Bazar Solidário do Banco da Esperança, aberto ao público em 2 de junho e destinado a manter o
trabalho social da Arquidiocese de Santa Maria, com a arrecadação de fundos para os projetos sociais do Banco da Esperança/Ação Social
que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social. Os frequentadores do bazar foram alertados a observar todos os cuidados
necessários em tempos de pandemia.
Já o Festival EnCantar é uma iniciativa que promove a visibilidade de músicos gaúchos e abre portas para que cantores e cantoras
conquistem espaço no mercado do Rio Grande do Sul. A proposta foi idealizada pelo palestrante e empresário Otelio Drebes, criador de
uma das maiores redes de varejo da região Sul do Brasil, a Lebes. Dividido em duas categorias, Adultos e Kids, o festival valoriza os
profissionais da música, que recebem premiação em dinheiro, além de uma janela de divulgação que envolve redes sociais e uma
transmissão ao vivo para os finalistas, tudo custeado pela organização do evento. O voto é popular e realizado pela internet até 24 de
outubro. A grande final da competição, nas categorias Adultos e Kids, ocorre em uma live especial, na qual cada participante poderá ser
premiado com valores que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil. Faz parte do festival a doação de alimentos para entidades filantrópicas.
Outra iniciativa apoiada pela Rádio Medianeira foi o Outubro Rosa, para conscientização sobre o câncer de mama, o apoio à luta
antirracista e às mulheres em tratamento oncológico.
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Rádio Nova 99
Santiago

No ano mais difícil dos últimos tempos,
arrecadar agasalhos e mantimentos foi
prioridade, além de estimular a doação
de sangue

Em 2020, a Rádio Iguaçu (Nova 99 FM), de Santiago, participou de diversas ações sociais, promovendo campanhas
solidárias na cidade.
Um dos destaques foi a “Campanha do Agasalho”, realizada entre os meses de junho e agosto. A emissora colaborou com
mídias que promoveram a campanha e com o recebimento e a redistribuição dos agasalhos arrecadados para as
comunidades mais carentes do município.
Já a “Campanha Solidária da 3ª Idade”, realizada entre julho e agosto, possibilitou a arrecadação de mantimentos e
roupas para os moradores da Sociedade Assistencial Asilo Santa Izabel.
Outro destaque, a “Campanha de Doação de Sangue”, promovida em outubro e novembro, juntamente com o Banco de
Sangue do Grupo Hospitalar Santiago, incentivou a população a doar sangue. A emissora proporcionou sua contribuição
por meio de mídias sociais divulgadas em sua grade de programação.
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Rádio Progresso
Ijuí

“Coração Quente” arrecada 2 toneladas
de alimentos para famílias carentes

Realizada em 9 de abril de 2020, a campanha “Coração Quente”, promovida pela Rádio Progresso, de Ijuí, possibilitou a
arrecadação de alimentos para famílias carentes. Em apenas um dia de duração, a iniciativa arrecadou 1,9 tonelada de
alimentos, além de produtos da agricultura familiar, como mandioca e moranga, doados por pequenos produtores rurais do
município, o que somou aproximadamente 2 toneladas de mantimentos.
Em razão da pandemia, a campanha também angariou artigos de higiene pessoal. No total, foram doados 63 kits de
higiene, composto de seis itens cada, repassados às famílias carentes.
Segundo a então secretária de Desenvolvimento Social, Romi Rohde, a campanha foi um sucesso, já que, além de alimentos
e dos kits de higiene, também foram arrecadados cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade social no
município.
A equipe da Rádio Progresso esteve presente durante toda a manhã e o fim da tarde, acompanhando as doações e
conversando com a população que foi até a secretaria receber as doações. Para as pessoas que efetuaram as doações, de
acordo com seus depoimentos, aquele era um momento de unir forças para ajudar famílias que passavam por dificuldades.
Essa foi a quarta edição da campanha. O momento não permitiu que uma festividade, com atrações culturais fosse
realizada, como é habitual no evento. No entanto, mesmo em um curto período, foi possível uma grande arrecadação. Além
disso, a ação foi tomada como exemplo por outras entidades, resultando em uma corrente de solidariedade.
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Rádio Querência
Santo Augusto

Lives beneficentes angariam
recursos financeiros para hospital

Em 2020, a Rádio Querência, de Santo Augusto, aderiu ao Festival Gaúcho Coração e criou, com o apoio de empresas locais, o
Festival Querência Minha Terra. Ao todo, a rádio transmitiu oito lives beneficentes em prol do Hospital Bom Pastor, em junho e
julho.
Foram eventos que incentivaram a cultura, despertaram a solidariedade da comunidade e garantiram entretenimento durante
a pandemia. As lives tiveram a participação de 15 músicos e suas bandas, representantes de diversos gêneros musicais, e
resultaram em R$ 21.640,00 arrecadados e doados à casa de saúde.
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Rádio São José
Amaral Ferrador

Solidariedade na veia

Em 2020, a Rádio São José, de Amaral Ferrador, arrecadou cestas básicas para moradores da cidade e arredores e realizou um
grande brechó solidário, por meio do qual ocorreu a doação de milhares de peças de roupas e cobertas. O brechó solidário esteve
aberto ao público durante todo o inverno de 2020, na garagem da emissora.
A rádio também realizou uma campanha para o senhor Januário de Vasconcelos – que é cadeirante, após sofrer com as
complicações de dois AVCs, e não recebe aposentadoria –, com pedidos de doação de remédios.
A situação da menina Vitória, que tem câncer, levou a emissora a solicitar doações em dinheiro, depositadas na conta da mãe
da criança, Marinice Marques, além de doação de sangue para a realização de transfusão para a pequena.
Outro destaque foi a mobilização dos ouvintes sobre a condição da menina Emily, de 2 anos, que nasceu com mielomeningocele,
doença que causa má-formação na coluna. As contribuições oriundas da comunidade possibilitaram a compra de um andador
especial para a criança.
Ambas as campanhas se estenderão até quando for necessário.
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Rádio Sarandi e
Rádio Maisnova
Sarandi

Em meio a pandemia emissora se dedicou
a dar espaço gratuito a comerciantes que
trabalhavam com tele-entrega

A campanha de divulgação dos contatos das lancherias, das rádios Sarandi e Maisnova, de Sarandi, foi desenvolvida para
ajudar estabelecimentos da cidade e região no período em que não podiam atender ao público em razão das restrições
decorrentes da pandemia e trabalhavam somente com tele-entrega. As emissoras sarandienses divulgaram os dados de
contato das lancherias, sem custo. Foram produzidos spots veiculados durante a programação.
Para contribuir no enfrentamento dos danos causados pela pandemia, a Rádio Sarandi e a Rádio Maisnova desenvolveram a
ação “Pessoas que querem trabalhar! Você tem a vaga? Nós temos a indicação!”, na qual pessoas que estavam à procura de
emprego ligavam para as rádios e diziam em qual setor atuavam. Em suas programações eram informadas quais as vagas
procuradas e o número de telefone do candidato, para que as empresas que possuíam as vagas em aberto entrassem em
contato com a pessoa ou com as rádios.
Ainda no contexto do enfrentamento da pandemia, foi desenvolvida uma ação para conscientizar a população sobre a
importância das medidas de proteção e distribuir máscaras no município. Empresas parceiras da iniciativa doaram máscaras.
Costureiras voluntárias confeccionaram máscaras para entrega à população carente. Ao todo foram distribuídas 1.310
máscaras entre 15 de março e 30 de maio de 2020.
A ação “Trezentão na Mão” foi realizada de 10 a 31 de março. A Rádio Sarandi e a Maisnova realizaram um sorteio para ajudar
as famílias com um dinheiro extra. Quem quisesse concorrer a R$ 300,00 deveria comentar “Eu quero” na publicação das redes
sociais.
Em 17 de junho foi realizada uma live pela página da Rádio Sarandi, com transmissão da Rádio Sarandi 1310. A live reuniu
artistas sarandienses em um evento que valorizou os artistas da cidade e possibilitou a arrecadação de doações para
instituições locais.
A Rádio Sarandi e a Rádio Maisnova realizaram a campanha “Cobertor do Bem”, por meio da qual foram arrecadados
cobertores novos e usados (limpos e em bom estado) para as famílias carentes de Sarandi. As doações foram feitas na
emissora até o dia 31 de maio.
Na passagem dos 81 anos de Sarandi, as rádios Sarandi e Maisnova realizaram em 26 de junho o projeto “Música a Domicílio”.
Um caminhão percorreu as ruas da cidade, com breves paradas, levando música e alegria para a comunidade.
Já a campanha para arrecadação de alimentos, roupas, calçados e móveis foi realizada durante todo o ano. As rádios
conclamaram os ouvintes a fazer doações para a população carente do município.
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Rádio Solaris e Solaris Play Mais de 2 toneladas de alimentos
Antônio Prado

arrecadadas em campanha natalina

Em dezembro, a campanha “Natal Solidário, Seja Uma Estrela Neste Natal”, promovida pela Rádio Solaris FM, de Antônio Prado,
arrecadou cerca de 2 toneladas de alimentos não perecíveis destinados a entidades assistenciais de Antônio Prado e Ipê. A
comunidade foi convidada a doar alimentos nos pontos de coleta da cidade e a deixarem uma mensagem nas estrelas que
enfeitaram a árvore natalina.
No âmbito da campanha, a Rádio Solaris e a Solaris Play FM promoveram, em 11 e 12 dezembro, a “Bênção de Natal”, em parceria
com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Antônio Prado, e a Paróquia São Luiz Rei, de Ipê. Respeitando o distanciamento
social, famílias passaram com seus carros em frente às igrejas recebendo uma bênção e doando alimentos não perecíveis. As
crianças receberam um mimo do Papai Noel, que também esteve presente nessa ação solidária. Ambas as noites tiveram a
animação do Tenor Giovanni Marquezeli entoando músicas natalinas. Em Antônio Prado foram arrecadados 272 quilos de
alimentos e, em Ipê, 322 quilos.
Esses alimentos, somados aos entregues nos pontos de coleta, totalizaram as aproximadamente 2 toneladas.
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Rádio Terra FM
Venâncio Aires

Artistas recebem apoio para enfrentar
o tempo de inatividade imposto
pela pandemia

A Terra FM, de Venâncio Aires, esteve ao lado dos músicos e artistas durante a pandemia, realizando lives solidárias. O
objetivo era incentivar ações sociais e valorizar o setor musical, que ficou muito tempo inativo.
A primeira iniciativa foi o projeto Confraria do Rock, que a emissora divulgou em sua programação e nas redes sociais.
A rádio disponibilizou a estrutura técnica e um locutor para conduzir a live.
Um dos organizadores do evento, o empresário Luiz Paulo Assmann Jr., destacou que o objetivo foi realizar um evento
de qualidade e conseguir arrecadar cestas básicas para destinar às famílias carentes. Segundo o diretor da Terra FM,
Daniel Heck, o papel social da emissora é incentivar a cultura e promover os talentos locais.
Além da live Confraria do Rock, a Terra FM apoiou mais de 30 transmissões durante 2020 e auxiliou na arrecadação de
aproximadamente 10 toneladas de alimentos, que foram repassadas a diversas entidades do município.
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Rádio Ceres
Não-Me-Toque

Gestos que fazem a diferença na vida
de indivíduos, famílias e comunidades

RELATÓRIO

SOCIAL

2021

“Aquecendo Corações” foi a campanha que movimentou a cidade. Concluída com a entrega do prêmio (um fogão à lenha) sorteado
entre os doadores e com mais de 5 mil peças de roupas arrecadadas entre 20 de maio e 20 de junho, nos pontos de coleta
disponibilizados pelas empresas parceiras da emissora. Além disso, em 11 de março, um incêndio criminoso na rua Amazonas, no bairro
Industrial, destruiu a casa onde Carmelita Saudade, 75 anos, vivia há 38 anos. Ela e a filha perderam tudo: móveis, eletrodomésticos,
roupas. A Rádio Ceres, de Não-Me-Toque, criou um canal para doações para ajudá-las a começar uma vida nova.
E as ações não param por ai. A emissora fez uma homenagem aos profissionais da Saúde de Não-Me-Toque que atuam nos hospitais
Alto Jacuí e Notre Dame e na Secretaria Municipal de Saúde. Em uma visita surpresa foram feitas entrevistas e entregues cerca de 200
cartões valendo pizzas. O gesto simbólico se relacionou ao Dia do Enfermeiro e, sobretudo, manifestou o reconhecimento ao trabalho
de combate à pandemia de Covid-19 e a outras doenças no município. As pizzas também fizeram parte de uma iniciativa que
beneficiou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município, a “Pizza da APAE”. Em uma promoção da emissora,
foram sorteadas 50 pizzas. Bastava ao participante curtir a página da Rádio Ceres, curtir a página da promoção e compartilhar em
modo público. O valor arrecadado na compra das pizzas, que custavam R$ 25 cada, foi revertido à APAE. O montante arrecadado foi
de R$ 28.750.
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Tua Rádio Fátima e Mais Nova
Vacaria

Compaixão é o que move

Realizada sempre no primeiro fim de semana do ano, a Festa dos Motoristas aproxima as famílias dos motoristas e
caminhoneiros. A Fundação Cultural Fátima de Comunicações é parceira da iniciativa, da qual também participa a Rádio
Maisnova, na apresentação do Show musical. São dedicadas 400 chamadas institucionais e 4 horas de cobertura,
totalizando R$ 10.000,00.
A “Caravana do Agasalho”, campanha de coleta de roupas da emissora realizada em parceria com o Colégio Zezinho,
possibilita a ajuda para populações carentes através das Associações dos Bairros. Foram recolhidas mais de 14 mil em 2020.
A campanha se desenvolveu ao longo de uma semana, mas seu período de divulgação durou mais de um mês. Foram 300
chamadas/mês, totalizando R$ 7.500,00
Iniciativa que se propõe a conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente, o projeto
“Vacaria, eu te quero limpa!” contempla várias ações pontuais desenvolvidas em parceria com entidades públicas e da
iniciativa privada em prol do meio ambiente. Este projeto é divulgado semanalmente na emissora. Foram 1.080
chamadas/ano, com o total de R$ 27.000,00.
A emissora apoiou a agricultura familiar, especialmente o cultivo de pequenas frutas em suas organizações em
cooperativas. A grande concentração anual na comunidade Santa Catarina, região dos Refugiados, reuniu mais de 2 mil
pessoas provenientes de todas as comunidades rurais de Vacaria. A Tua Rádio Fátima e a Maisnova participaram com 250
chamadas e 5 horas de programação jornalística, no valor de R$ 8.250,00
A Tua Rádio Fátima e a Maisnova colaboraram na divulgação da ação social que em julho, agosto, setembro e outubro
possibilitou a distribuição de 60 marmitas por noite, em média, sempre às quartas-feiras. A iniciativa conta com o apoio dos
integrantes do Lions Clube Leonas, da Defesa Civil de Vacaria, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Encontro
de Casais com Cristo (ECC). Foram 180 chamadas, com o total de R$ 4.500,00
A Troca Solidária, realizada pelo Grupo de Escoteiros Porteira do Rio Grande em parceria com a Tua Rádio Fátima e a
Maisnova, recebeu doações de alimentos não perecíveis que foram trocados por mudas de árvores frutíferas ou
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ornamentais. As primeiras 200 pessoas que fizeram as doações receberam as mudas. Foram 90 chamadas, totalizando R$
2.250,00.
A Tua Rádio Fátima e a Casa Abrigo Divina Providência realizaram em conjunto o Dia da Criança Solidário, que arrecadou
brinquedos e livros infantis para encaminhamento às crianças e aos adolescentes atendidos pela entidade. A Casa Abrigo
Divina Providência atende crianças de 0 a 18 anos em situação de risco que precisaram ser retiradas das famílias. No total,
foram 90 chamadas, no total de R$ 2.250,00.
Além de participar dessas iniciativas, a Tua Rádio Fátima apoiou a ação social realizada pelo grupo voluntário do ECC da
Paróquia de Fátima, que, em todas as quartas-feiras de agosto, preparou quentinhas no salão da Igreja para famílias
necessitadas de Vacaria. O ECC de Vacaria é composto por 26 casais.
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UCS FM
Caxias do Sul,
Bento Gonçalves e Vacaria

Drive-thru de colaboradores arrecada
cerca de 9 toneladas de itens

Voluntários, comunicadores e funcionários da UCSfm organizaram a ação beneficente “Caminho do Bem” que ocorreu
em dias diferentes dos meses de junho e dezembro. Em formato drive-thru, a iniciativa ocorreu nas praças em que a
emissora atua. Nas duas edições, foram arrecadadas cerca de 9 toneladas de alimentos, material de higiene e
agasalhos, doados para o Projeto Mão Amiga e ao Lar da Velhice São Francisco de Assis, em Caxias do Sul, para as
entidades Santa Cecília e Santa Isabel, em Vacaria, e para entidades assistidas pela Secretaria de Esportes e
Desenvolvimento Social de Bento Gonçalves.
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Grupo RBS
Rio Grande do Sul

Campanha de conscientização distribui
200 mil máscaras em comunidades carentes

Em maio e junho de 2020, o Grupo RBS e seus veículos, em parceria com as Lojas Renner e Lebes, promoveram
o “Vista Essa Causa”, campanha com ações de conscientização para a mobilização dos gaúchos a aderirem às
máscaras protetoras. A iniciativa levou em conta as orientações dos órgãos oficiais e teve ações de
comunicação em todos os veículos da RBS, além da distribuição de 200 mil máscaras em comunidades
carentes do Rio Grande do Sul pré-determinadas, com o apoio da Central Única das Favelas do RS (CUFA-RS),
bem como ações educativas sobre o uso de máscaras. Para receberem os kits, as pessoas apenas precisavam
estar no local quando os voluntários estivessem fazendo as distribuições.
Além disso, foram feitas chamadas/convite em todas as peças publicitárias para a participação de outras
marcas no projeto, o que tornou possível ampliar o volume de máscaras e materiais distribuídos e alcançar um
número maior de comunidades. Com a chamada para novas doações nos materiais da campanha, as
empresas Gauchafarma, Frigelar e Indústria Visual doaram mais 30 mil máscaras e protetores faciais. A
distribuição dos equipamentos de proteção do projeto foi feita nas cidades de Porto Alegre, Passo Fundo,
Santa Maria, Pelotas e Caxias do Sul
Números do projeto:
• 230 mil máscaras e protetores faciais entregues
• 12,3 milhões de impactos nas redes sociais com a campanha, por meio dos perfis dos comunicadores da RBS,
que compartilharam fotos com máscaras, dicas de uso e informações sobre cuidados para a prevenção da
Covid-19
• Mais de 10 comunidades diretamente impactadas em 5 cidades do Estado
• Além de Renner e Lebes, mais três empresas foram parceiras no projeto: Gauchafarma, Frigelar e Indústria
Visual
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Emissoras
Associadas
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EMISSORA

ESPÉCIE

FREQUÊNCIA

Rádio Agudo
Rádio Minuano
Rádio Nativa
Rádio Alegrete
Rádio Ponto Norte
Rádio São José
Rádio Cultura de Anta Gorda
Rádio Solaris
Rádio Solaris
Rádio Aratiba
Rádio Emoção
Rádio Difusora
Rádio Cultura
Rádio Cultura
RBS TV
Rádio Antena 1
Rádio Cultura
Rádio Amizade
Rádio Difusora
Rádio Jovem Pan Serra
Rádio Rainha
Radio UCS
Rádio Sobral
Rádio Cachoeira
Rádio Fandango
Rádio Fandango
Rádio GVC
Rádio Vale
TV Novo Tempo
Rádio Metropole

FM
FM
FM
AM
FM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
FM
AM
FM
TV
FM
AM
AM
AM
FM
FM
FM
AM
FM
FM
FM
FM
FM
TV
AM

90.1 MHz
97,5 MHz
105,9 MHz
590 KHz
89,1 MHz
92,3 MHz
105,5 MHz
97,3 MHz
89,7 MHz
900 KHz
90,1 MHz
106,3 MHz
1450 KHz
92,3 MHz
Canal 6
90,9 MHz
1460 KHz
1070 KHz
890 KHz
92,5 MHz
90,9 MHz
89,9 Mhz
1140 KHz
94.7 FM
88,5 MHz
102,5 MHz
106,1 MHz
99,1 MHz
Canal 11
1570 KHz

EMISSORA PARTICIPANTE

CIDADE
Agudo
Alegrete
Alegrete
Alegrete
Alpestre
Amaral Ferrador
Anta Gorda
Antonio Prado
Antônio Prado
Aratiba
Arroio do Meio
Arroio Grande
Arvorezinha
Arvorezinha
Bagé
Bagé
Bagé
Bento Gonçalves
Bento Gonçalves
Bento Gonçalves
Bento Gonçalves
Bento Gonçalves
Butiá
Cachoeira do Sul
Cachoeira do Sul
Cachoeira do Sul
Cachoeira do Sul
Cachoeira do Sul
Cachoeira do Sul
Cachoeirinha
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EMISSORA
Rádio Regional
Rádio Caibaté
Rádio Acústica
Rádio Ativa
Rádio Cinderela
Rádio Princesa
Rádio Sorriso
Rádio Clube
Rádio Clube
Rádio Liberdade
Rádio Horizonte
Rádio Capão
Rádio Gazeta
Rádio Gazeta
TV Pampa Norte
Rádio Diário
Rádio Estação
Rádio Águas Claras
Rádio Caxias
Rádio Caxias
Rádio São Francisco
Radio UCS Caxias do Sul
Rádio Atlântida
Rádio Mais Nova
Rádio Gaúcha
RBS TV
Rede CNT
Rádio Cerro Azul
Rádio Shamballa
Rádio Simpatia
Rádio Simpatia
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ESPÉCIE
FM
FM
FM
FM
AM
FM
FM
AM
FM
AM
FM
FM
AM
FM
TV
AM
FM
FM
FM
AM
AM
FM
FM
FM
FM
TV
TV
AM
FM
FM
FM

FREQUÊNCIA
91,7 MHz
95,3 MHz
97,7 MHz
90,5 MHz
810 KHz
100,3 MHz
104,3 MHz
1320 KHz
88,5 MHz
1490 KHz
95,7 MHz
90,7 MHz
670 KHz
100,3 MHz
Canal 9
780 KHz
89,5 MHz
100,3 MHz
1010 KHz
930 KHz
560 KHz
106,5 Mhz
105,7 MHz
98,5 MHz
102,7 MHz
Canal 8
572-578
1190 KHz
105,9 MHz
106,7 MHz
91,7 MHz

CIDADE
Cacique Doble
Caibaté
Camaquã
Campina das Missões
Campo Bom
Candelária
Candelária
Canela
Canela
Canguçu
Capão da Canoa
Capão da Canoa
Carazinho
Carazinho
Carazinho
Carazinho
Carlos Barbosa
Catuípe
Caxias do Sul
Caxias do Sul
Caxias do Sul
Caxias do Sul
Caxias do Sul
Caxias do Sul
Caxias do Sul
Caxias do Sul
Caxias do Sul
Cerro Largo
Cerro Largo
Chapada
Chapada

EMISSORA
Rádio Ciranda
Rádio Cidreira
Rádio Atlântica
Rádio Metropole
Rádio Pop Rock
RBS TV
Rádio Independente
Rádio Cruz Alta
Rádio Independente
Rádio Amizade
Rádio Sulina
Rádio Upacaraí
Rádio Encanto
Rádio Encantado
Rádio Difusão
Rádio Erechim
Rádio Difusão
Rádio Virtual
RBS TV
Rádio Estação
Rádio do Vale
Rádio Miriam
Rádio Spaço
Rádio Viva
Rádio São Roque
Rádio La Sorella
Rádio Vale Feliz
Rádio Mãe de Deus
Rádio Amizade
Rádio Solaris Flores
Rádio Cultura

ESPÉCIE
FM
FM
FM
AM
FM
TV
AM
AM
FM
FM
AM
AM
FM
AM
AM
AM
FM
FM
TV
FM
AM
AM
FM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
FM
FM

FREQUÊNCIA
91.9 MHz
91.3 MHz
98.5 MHz
1070 kKHz
105,1 MHz
Canal 3
830 KHz
1140 MHz
91,7 MHz
107,3 MHz
1530 KHz
1330 KHz
100,1 MHz
1580 KHz
650 KHz
1200 Khz
94,9 MHz
104,7 MHz
Canal 2
103,1 MHz
820 KHz
1160 KHz
100,9 MHz
94,5 MHz
103,9 MHz
90,9 MHz
96,3 MHz
1370 KHz
89,1 MHz
89,7 MHz
88,9 MHz

CIDADE
Chiapetta
Cidreira
Constantina
Crissiumal
Cruz Alta
Cruz Alta
Cruz Alta
Cruz Alta
Cruzeiro do Sul
David Canabarro
Dom Pedrito
Dom Pedrito
Encantado
Encantado
Erechim
Erechim
Erechim
Erechim
Erechim
Estação
Estrela
Farroupilha
Farroupilha
Farroupilha
Faxinal do Soturno
Faxinal do Soturno
Feliz
Flores da Cunha
Flores da Cunha
Flores da Cunha
Fontoura Xaviera
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EMISSORA
Rádio Sol D'America
Rádio Garibaldi
Rádio Mais Nova
Rádio Serrana
Rádio Gaurama
Rádio Sideral
FM Rádio 98
Rádio Giruá
Rádio Aurora
Rádio Liberal
Rádio Guaramano
Rádio Capital
Rádio Alto Uruguai
Rádio Cristalina
Rádio Ibirubá
Rádio Amizade
Rádio Jornal da Manhã
Rádio Progresso
Rádio Repórter
Rádio Iguatemi
Rádio Mundial
Rádio Litoral Jovem Pan
Rádio Imbé
Rádio Marabá
Rádio Pitangueira
Rádio Pitangueira
Rádio Jaguari
Rádio 14 de Julho
Rádio Itapuã
Rádio Tua Rádio
Rádio Mais Nova
Rádio Independente
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ESPÉCIE
FM
AM
FM
FM
AM
AM
FM
AM
AM
FM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
AM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
AM
AM
FM
FM
AM
FM
FM
FM
AM

FREQUÊNCIA
91,1 Mhz
1410 KHz
88,1 MHz
106.1 MHz
1260 KHz
700 Khz
98,1 MHz
1090 KHz
1350 KHz
102,1 MHz
98,1 MHz
91.1 MHz
106,1 MHz
89,3 MHz
1240 KHz
98,7 MHz
1370 KHz
91,1 MHz
93,9 MHz
101,5 MHz
96,5 MHz
1460 KHz
101.5 MHz
1080 KHz
1170 KHz
94,1 MHz
1160 KHz
1420 KHz
103,1 MHz
630 KHz
104,3 MHz
950 KHz

CIDADE
Frederico Westphalen
Garibaldi
Garibaldi
Garibaldi
Gaurama
Getúlio Vargas
Getúlio Vargas
Giruá
Guaporé
Guaporé
Guarani das Missões
Guarani das Missões
Humaitá
Ibiaça
Ibirubá
Igrejinha
Ijuí
Ijuí
Ijuí
Ijuí
Ijuí
Imbé
Imbé
Iraí
Itaqui
Itaqui
Jaguari
Júlio de Castilhos
Júlio de Castilhos
Lagoa Vermelha
Lagoa Vermelha
Lajeado

EMISSORA
Rádio Tropical
Rádio Univates
Rádio A Hora
Rádio Club
Rádio Tua Rádio Alvorada
Rádio Mais Nova
Rádio Sallete
Rádio Arauto
Rádio Jovem Pan
Rádio Ceres
Rádio Magia
Rádio Clube
Rádio Imperial
Rádio Prata
Rádio Massa
Rádio ABC
Rádio 88.7
Rádio Alegria
Rádio Felicidade
Rádio União
Rádio Osório
Rádio Jovem Pan
Rádio Difusora
Rádio Chiru
Rádio Chiru
Rádio Panambi
Rádio Sorriso
Rádio Club
Rádio 89,1
Rádio Diário da Manhã
Rádio Planalto News
Rádio Uirapuru

ESPÉCIE
FM
FM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
FM
AM
FM
AM
FM
AM
FM
AM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
AM
FM
FM
FM
AM
FM
AM

FREQUÊNCIA
103,7 MHz
95,1 MHz
102,9 MHz
96,7 MHz
1360 KHz
94,7 MHz
1090 KHz
88,7 MHz
90,7 MHz
1440 KHz
90,9 MHz
1230 KHz
104,5 MHz
1230 KHz
103,3 MHz
900 KHz
88,7 MHz
92,9 MHz
90,3 MHz
105,3 MHz
750 KHz
103,1 MHz
92,7 MHz
1380 KHz
107,9 MHz
1320 KHZ
103,5 MHz
89,1 MHz
89.1 MHz
570 MHz
2,1 MHz
1170 KHz

CIDADE
Lajeado
Lajeado
Lajeado
Machadinho
Marau
Marau
Marcelino Ramos
Mato Leitão
Montenegro
Não-Me-Toque
Não-Me-Toque
Nonoai
Nova Petrópolis
Nova Prata
Nova Prata
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Osório
Osório
Palmeira das Missões
Palmitinho
Palmitinho
Panambi
Panambi
Paraí
Parobé
Passo Fundo
Passo Fundo
Passo Fundo

125

EMISSORA
Rádio Atlântida
Rádio Diário
Rádio Mais Nova
Rádio Planalto
Rádio UPF
RBS TV
Rádio Pelotense
Rádio Tupanci
Rádio Universidade
Rádio Mais Nova
Rádio Atlântida
RBS TV
TV Pampa
Rádio Nativa
Rádio Ametista
Rádio CBN
Rádio Bandeirantes
Rádio 104,1
Rádio Capital
Rádio Farroupilha
Rádio Gaúcha
Rádio Guaíba
Rádio Pampa
Rádio Caiçara
Rádio Rural
Rádio 104, 1
Rádio Aleluia
Rádio Aliança
Rádio Antena 1
Rádio Atlântida
Rádio Band News
Rádio 92.1
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ESPÉCIE
FM
FM
FM
FM
FM
TV
AM
AM
AM
FM
FM
TV
TV
FM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

FREQUÊNCIA
97,1 MHz
98,7 MHz
90.1 MHz
105,9 MHz
99,9 MHz
Canal 7
620 KHz
1250 KHz
1160 KHz
94,5 MHz
95,3 MHz
Canal 4
Canal 13
93,9 MHz
760 KHz
1340 KHz
640 KHz
1020 KHz
840 KHz
680 KHz
600 KHz
720 KHz
970 KHz
780 KHz
1120 KHz
104,1 MHz
100,5 MHz
106,3 MHz
89,3 MHz
94,3 MHz
99,3 MHz
92,1 MHz

CIDADE
Passo Fundo
Passo Fundo
Passo Fundo
Passo Fundo
Passo Fundo
Passo Fundo
Pelotas
Pelotas
Pelotas
Pelotas
Pelotas
Pelotas
Pelotas
Piratini
Planalto
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre

EMISSORA
Rádio Continental
Rádio Caiçara
Rádio Gaúcha
Rádio Band
Rádio 102.3
Rádio Eldorado
Rádio Grenal
Rádio Liberdade
RBS TV
SBT
TV Bandeirantes
TV Pampa
TV Record
Rádio Navegantes
Rádio Emoção
Rádio Salamanca
Rádio Integração
Rádio 97.7 Nossa FM
Rádio Cassino
Rádio Atlântida
Rádio Oceano
RBS TV
Rádio Antena 1
Rádio Rio Pardo
Rádio Onda
Rádio Universal
Rádio Máxima
Rádio Marajá
Rádio Geração
Rádio Mega
Rádio Sananduva
Rádio Blau Nunes

ESPÉCIE
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
TV
TV
TV
TV
TV
AM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
FM
TV
FM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
FM
FM
FM

FREQUÊNCIA
98,3 MHz
96,7 KHz
93,7MHz
94,9 MHz
102,3 MHz
99,5 MHz
95,9 MHz
83,3 MHz
Canal 12
Canal 5
Canal 10
Canal 4
Canal 2
1360 KHz
92,7 MHz
101,3 MHz
98,5 MHz
97.7 MHz
830 KHz
102,1 MHz
97,1 MHz
Canal 9
91,1 MHz
103,5 MHz
97,7 Mhz
89,3 MHz
91,9 MHz
660 KHz
107,1 MHz
95,5 MHz
97,7 MHz
97,9 KHz

CIDADE
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Lucena
Progresso
Quaraí
Restinga Seca
Restinga Seca
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Pardo
Roca Sales
Rodeio Bonito
Ronda Alta
Rosário do Sul
Salto do Jacuí
Sananduva
Sananduva
Santa Bárbara do Sul
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EMISSORA
Rádio Gazeta
Rádio Santa Cruz
Rádio Atlântida
Rádio Gazeta
RBS TV
Rádio Imembuí
Rádio Medianeira
Rádio Santamariense
Rádio Atlântida
Rádio Santuário
Rádio Nativa
Santa Maria
TV Pampa
Rádio Gaúcha
Rádio Noroeste
Rádio Guaíra
Santa Rosa
Rádio Mais Líder
Rádio RCC
Rádio Maratan
Rádio Santiago
Rádio Nova
Rádio Santo Ângelo
Rádio Itapuí
Rádio Querência
Rádio Mais
Rádio Cultura
Rádio Fronteira
Rádio Assisense
Rádio Batovi
Rádio São Gabriel
Rádio Band
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ESPÉCIE
FM
AM
FM
FM
TV
FM
FM
AM
FM
FM
FM
TV
TV
FM
FM
FM
TV
FM
FM
FM
FM
FM
AM
AM
AM
FM
AM
FM
AM
AM
AM
FM

FREQUÊNCIA
107,9 MHz
550 KHz
93,3 MHz
101,7 MHz
Canal 6
101,9 MHz
102,7 MHz
630 KHz
94,3 MHz
100,9 MHz
99,5 MHz
Canal 12
Canal 4
105,7 MHz
96,7 MHz
97,7 MHz
Canal 6
93,1 MHz
95,3 MHz
107,9 MHz
90,3 MHz
99,3 MHz
930 KHz
1170 KHz
1120 KHz
101,7 MHz
1260 KHz
97,1 MHz
1490 KHz
700 MHz
580 KHz
98,3 MHz

CIDADE
Santa Cruz do Sul
Santa Cruz do Sul
Santa Cruz do Sul
Santa Cruz do Sul
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
Santa Maria
Santa Maria
Santa Maria
Santa Maria
Santa Maria
Santa Maria
Santa Maria
Santa Maria
Santa Rosa
Santa Rosa
Santa Rosa
Santana do Livramento
Santana do Livramento
Santana do Livramento
Santiago
Santiago
Santo Ângelo
Santo Antônio da Patrulha
Santo Augusto
Santo Cristo
São Borja
São Borja
São Francisco de Assis
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel

EMISSORA
Rádio Educadora
Rádio Poatã
Rádio Nova Progresso
Rádio São Lourenço
Rádio Litoral Sul
Rádio Missioneira
Rádio São Luiz
Rádio Diplomata
Rádio Cotrisel
Rádio Sarandi
Rádio Mais Nova
Rádio Fortaleza
Rádio Seberi
Rádio Rosário
Rádio Odisséia
Rádio Sobradinho
Rádio Gazeta
Rádio Jacuí
Rádio Tua Rádio Cristal
Rádio Mais Nova
Rádio Soledade
Rádio Tapejara
Rádio Caiobá
Rádio Cultura
Rádio Taquara
Rádio FM 91
Rádio Tarumã
Rádio Província
Rádio Popular
Rádio Germânia
Rádio Maristela
Rádio Torres

ESPÉCIE
AM
FM
AM
AM
FM
AM
FM
AM
AM
AM
FM
FM
AM
AM
FM
AM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
FM
AM
AM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

FREQUÊNCIA
1400 KHz
106,5 MHz
1530 KHz
1190 KHz
104,3 MHz
1010 KHz
100,9 MHz
1330 KHz
1200 Khz
90,7 MHz
90,7 MHz
89,9 Mhz
880 KHz
1190 KHz
104,9 MHz
1110 KHz
98,1 MHz
97,3 MHz
100,5 MHz
99,1 MHz
1550KHz
101,5 MHz
100,7 MHz
1380 KHz
1490 KHz
91,1 MHz
105,1 MHz
100.7 MHz
96,9 MHz
88,3 MHz
106,1 MHz
101.1 MHz

CIDADE
São João da Urtiga
São José do Ouro
São Leopoldo
São Lourenço do Sul
São Lourenço do Sul
São Luiz Gonzaga
São Luiz Gonzaga
São Marcos
São Sepé
Sarandi
Sarandi
Seberi
Seberi
Serafina Corrêa
Serafina Corrêa
Sobradinho
Sobradinho
Sobradinho
Soledade
Soledade
Soledade
Tapejara
Tapejara
Tapera
Taquara
Taquara
Tavares
Tenente Portela
Teutônia
Teutônia
Torres
Torres
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EMISSORA
Rádio Atlântida
Rádio Fm Tramandaí
Rádio Colonial
Rádio Cidade Canção
Rádio Difusora Celeiro
Rádio 92,5 FM
Rádio Tupã
Rádio Clube Um
Rádio Charrua
Rádio Lider
RBS TV
Rádio Charrua
Tua Rádio Fátima
Rádio Esmeralda
Rádio Mais Nova
Rádio UCS
Rádio Venâncio Aires
Rádio Terra
Rádio Vênus
Rádio Arauto
Rádio Tua Rádio Veranense
Rádio Comunidade
Rádio Mais Nova
Rádio Xangri-Lá
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ESPÉCIE
FM
FM
FM
FM
AM
FM
AM
FM
AM
FM
TV
FM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

FREQUÊNCIA
104, 7 MHz
93.3 MHz
94,7 MHz
102,3 MHz
1460 KHz
92,5 MHz
990 KHz
92,5 MHz
1140 KHz
99,9 MHz
Canal 13
90,5 MHz
93,1 MHz
101,5 MHz
106,1 MHz
910 KHz
105,1 MHz
100,7 MHz
95,7 Mhz
107,5 MHz
96,1 MKz
93,9 MHz
91,9 MHz

CIDADE
Tramandaí
Tramandaí
Três de Maio
Três de Maio
Três Passos
Três Passos
Tupanciretã
Tupanciretã
Uruguaiana
Uruguaiana
Uruguaiana
Uruguaiana
Vacaria
Vacaria
Vacaria
Vacaria
Venâncio Aires
Venâncio Aires
Venâncio Aires
Vera Cruz
Veranópolis
Veranópolis
Veranópolis
Xangri-lá
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Professor não é o
que ensina, mas o que
desperta no aluno a
vontade de aprender.
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