
a gente faz a diferença.JUNTOS

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

INICIATIVAS DE



2020 foi um ano desafiador. Mas, em meio às 
adversidades, nossa conexão com o Rio 
Grande do Sul se fortaleceu ainda mais. 
Uma relação de proximidade e de confiança 
que foi fundamental para enfrentarmos as 
dificuldades do momento e construirmos os 
melhores caminhos para o amanhã.  

Levamos informação, entretenimento e, por 
meio de diversas iniciativas próprias e da 
valorização de projetos de terceiros, 
contribuímos para a construção de um 
Rio Grande do Sul cada vez melhor.  

O resultado nos enche de orgulho, de 
esperança em um futuro melhor e, claro, de 
coragem para seguir fazendo a diferença 
junto com você. 

Saiba mais sobre as nossas entregas de 
responsabilidade social neste material 
especial.  

O mesmo compromisso,
apesar dos desafios:
conectar os gaúchos 
e contribuir para
uma vida melhor.



JUNTOSCONTRAOVÍRUS#
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JUNTOSCONTRAOVÍRUS#

A mobilização do Grupo 
RBS, lançada em março de
2020, contemplou ações 
editoriais e publicitárias que 
reforçaram o valor do 
jornalismo profissional, 
reconheceram a relevância 
dos profissionais da saúde e 
enalteceram atitudes que 
impactaram positivamente 
a sociedade durante a 
pandemia do coronavírus. 
Reforçamos a 
conscientização da 
população, evidenciando a 
disciplina e a 
responsabilidade como 
atributos fundamentais 
para vencer a crise. 

18 etapas de campanha, com mais de 1 bilhão de impactos em TV,
 jornal, rádio e digital; 

Mobilização do tema nas redes sociais, com 1.410 mil conteúdos, 42.438 
mil usos da hashtag #juntoscontraovírus e mais de 196 milhões de 
impactos; 

29 iniciativas de pessoas e empresas valorizadas pela etapa de 
campanha Seja a Boa Notícia, Seja Solidário; 

230 mil máscaras e protetores faciais entregues a partir da iniciativa 
Vista Essa Causa; 

672 matérias sobre ações solidárias e 3.924 sobre saúde apresentadas 
na RBS TV; 

53 entidades participantes do quadro Vestindo a Camiseta, no 
programa Gaúcha Hoje, em que puderam detalhar suas ações aos 
ouvintes. 

2.857 matérias na editoria aberta Coronavírus de GZH, com notícias 
sobre a pandemia; 

300 conteúdos do projeto Fique Bem, em GZH, que reuniu matérias sobre 
bem-estar, solidariedade e boas notícias; 

550 iniciativas inspiradoras de pessoas, empresas e entidades durante 
a pandemia divulgadas no projeto Do Bem, publicado pela coluna 
Informe Especial diariamente em Zero Hora e em GZH, durante sete 
meses; 

Mais de R$ 32 milhões em doação de mídia para entidades sem fins 
lucrativos e projetos sociais de combate ao coronavírus no Rio Grande 
do Sul, envolvendo 19 entidades e impactando cerca de 5 milhões 
pessoas.
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SEJA A BOA 
NOTÍCIA, 
SEJA 
SOLIDÁRIO.

JUNTOSCONTRAOVÍRUS#SEJA A BOA NOTÍCIA, SEJA SOLIDÁRIO.

Entre as iniciativas de destaque, estão a do Grupo 
Zaffari, que doou R$ 10 milhões para a compra de 
insumos e equipamentos hospitalares à saúde pública, 
a da CMPC, que doou mais de 1 milhão de máscaras no 
RS, e a das Lojas Lebes, que também produziu 
máscaras para serem entregues à comunidade. 

As inúmeras ações de solidariedade que surgiram na pandemia 
ganharam destaque nos veículos do Grupo RBS, tanto em 
matérias como em campanha publicitária. Demos visibilidade a 
29 empresas, projetos e pessoas que fizeram a sua parte para 
superar os desafios da saúde e da economia. Consciente de 
seu compromisso com a sociedade, o Grupo RBS criou um 
e-mail para receber sugestões de histórias inspiradoras, que 
podem ser conferidas em bit.ly/sejaboanoticia .

www.bit.ly/sejaboanoticia
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VISTA ESSA CAUSA

RESPONSABILIDADE.
VISTA ESSA CAUSA.

Essa iniciativa do Grupo RBS e da Fundação Maurício 
Sirotsky Sobrinho em parceria com as Lojas Renner e 
Lebes buscou conscientizar os gaúchos sobre o uso de 
máscaras. O projeto contemplou ações de 
comunicação em todos os veículos da RBS e a 
distribuição de máscaras de tecido e protetores faciais 
em comunidades carentes do Rio Grande do Sul, com o 
apoio da CUFA-RS. 

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 3 empresas 
foram parceiras no projeto:
Gauchafarma, Frigelar e Indústria Visual

JUNTOSCONTRAOVÍRUS#RESPONSABILIDADE. VISTA ESSA CAUSA.



JUNTOSCONTRAOVÍRUS#RESPONSABILIDADE É ESPERANÇA



JUNTOSCONTRAOVÍRUS#RESPONSABILIDADE É ESPERANÇA

Responsabilidade
é esperança.

Com o objetivo de salientar a 
importância dos cuidados para 
enfrentar a pandemia, durante o 
período de retomada das atividades 
econômicas, lançamos a campanha 
Responsabilidade é esperança. 

A iniciativa reforçou as principais 
recomendações de saúde, como usar 
máscaras, manter distanciamento 
entre as pessoas e intensificar os 
hábitos de higiene, além de trazer 
uma perspectiva positiva para o 
enfrentamento da crise. 

Com quase cinco meses de 
veiculação, os esforços de mídia da 
campanha totalizaram mais de 565 
milhões de impactos. Apenas em TV e 
rádio, foram mais de 10 mil inserções.  
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JUNTOSCONTRAOVÍRUS#PROFISSIONAIS DA SAÚDE

PROFISSIONAIS DA

Por meio de matérias especiais, 
campanhas e redes sociais, 
ressaltamos a importância de 
valorizar os profissionais da saúde. 

A série Diário do Front 
publicou 170 depoimentos 
de médicos e enfermeiros em 
GZH e no jornal impresso e 
contou com 70 edições do 
quadro no programa 
Gaúcha+, da Rádio Gaúcha. 
Além disso, mobilizamos 
internautas, ouvintes e 
leitores para momentos de 
aplausos de suas janelas em 
homenagem a todos os 
profissionais da linha de 
frente. 

SAÚDE
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JUNTOSCONTRAOVÍRUS#INSPIRAÇÕES NA TV

Inspirações
na tv

A RBS TV apresentou 
diversos quadros para 
valorizar iniciativas 
positivas e pessoas que 
estão fazendo a diferença 
na crise. Um dos principais 
foi o Desafio Farroupilha - 
Conte Comigo, reality do 
Jornal do Almoço em que 
grupos de dança 
homenagearam 
profissionais da saúde ao 
longo de cinco sábados. 

O programa também 
apresentou o quadro Blitz 
Bairros, que mostrou a 
realidade de 35 
comunidades do Estado 
impactadas pela 
pandemia. Já os quadros 
Boa Ação, Compartilhe e 
Gente Boa, também do JA, 
destacaram exemplos de 
solidariedade. 

No Bom Dia RS, 
acompanhou-se dicas 
de emprego 
diariamente, além do 
Mãos à Obra, quadro 
semanal que mostrou 
como colocar em 
prática projetos em 
casa, serviços e 
habilidades domésticas 
e até realizar atividades 
físicas sem complicação. 
O programa também 
apresentou o Ajuda 
Rio Grande, que 
diariamente mostrou 
iniciativas para auxiliar 
pessoas impactadas 
com a crise. 

Já no RBS Notícias, o quadro 
Como Fica mostrou alternativas 
e possibilidades para uma nova 
normalidade em diversos 
setores, enquanto o Vivendo na 
Pandemia deu voz a histórias 
de pacientes, profissionais da 
saúde e empreendedores. 
O quadro Solidariedade S/A 
destacou doações ao sistema 
de saúde para ajudar no 
combate da pandemia, feitas 
por empresas como Advent 
(controlador Big/Nacional), 
CMPC, Cooperativa Tritícola 
Sarandi Cotrisal, CPFL Energia, 
CVI, Ecosul, Farmácias São 
João, Fitesa, Gerdau, Girando 
Sol, Imec Supermercados, 
Instituto Cultural Floresta, 
Ipiranga, Isabela, JBS, Libraga 
Brandão/Beltrame, Lojas 
Quero-Quero, Hospital Moinhos 
de Vento, Movimento Aliança 
Pelotas, Phillip Morris, Rissul, 
Super Tratores,  
Supermercados/Rede Super, 
Tramontina, Vitta Center, Vivo, 
Yara e Zaffari. 
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INFORMAÇÃO
AO ALCANCE
DE TODOS

JUNTOSCONTRAOVÍRUS#INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS

A editoria aberta Coronavírus, em GZH, foi criada 
com o objetivo de levar aos gaúchos informações 
sobre a pandemia de forma gratuita. Quase três mil 
conteúdos foram publicados desde o início do ano. 
Outras iniciativas foram boletins por e-mail, lista de 
distribuição por WhatsApp, websérie para o 
Instagram com dúvidas de leitores respondidas por 
especialistas e um streaming extra da rádio, em 
GZH, com profissionais respondendo perguntas de 
ouvintes por telefone sobre assuntos relacionados 
à pandemia. 

Já o jornal Pioneiro divulgou diariamente um mapa 
atualizado com a situação da covid-19 na serra 
gaúcha, publicou contracapas temáticas com dicas 
de cuidados e lançou uma série com 23 matérias para 
divulgar o trabalho de artistas na pandemia. Quase 
20 edições do caderno de economia +Serra foram 
sobre mudanças no mercado e a série “O Futuro da 
Economia” apresentou projeções para o amanhã em 
diversos setores. 
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JUNTOSCONTRAOVÍRUS#NOTÍCIAS PARA O BEM

Notícias para 

o bem

Foram realizadas ações para divulgar dicas 
de bem-estar e solidariedade, além de 
boas notícias para tentar enfrentar o ano 
difícil com mais leveza. Na editoria aberta 
Fique Bem, em GZH, foram publicados cerca 
de 300 conteúdos desde o início do ano. 
Também foram produzidos vídeos, uma 
série com guias sobre diversos temas, 
publicada em ZH, e um boletim semanal 
com boas notícias, enviado por WhatsApp. 

O jornal Pioneiro apostou em vídeos para 
o Instagram com dicas de especialistas de 
diferentes áreas sobre como manter o 
equilíbrio em tempos difíceis. Na editoria 
Esporte, o veículo publicou a sessão Vamos 
Treinar?, com conteúdos sobre atividade 
física na pandemia. Ainda foram publicadas 
mais de 20 matérias com exemplos de 
solidariedade. 
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JUNTOSCONTRAOVÍRUS#VITRINE RBS

Com o objetivo de apoiar os pequenos negócios locais, 
muito impactados pela crise, e contribuir para a 
retomada da economia, a RBS estruturou um plano 
comercial promocional para esses empreendedores. 
Através da expertise do time comercial, oferecemos 
soluções de comunicação diferenciadas e com valores 
especiais, em espaços publicitários nobres da nossa 
programação, exclusivamente pensadas para que os 
pequenos anunciantes pudessem divulgar seus 
produtos e serviços através do Vitrine RBS. 

Ao todo, 60 pequenas empresas passaram a anunciar e 
a fortalecer seus negócios na pandemia. Para divulgar 
o projeto, foi realizada uma ação especial em parceria 
com o Sindilojas Porto Alegre para que os associados 
do sindicato pudessem conhecer as soluções oferecidas 
pela RBS para ajudar os empresários. 

Parceria empresarial
A campanha da CDL Porto Alegre, em parceria com a 
prefeitura municipal, o Sindilojas e o Sindha, para 
mobilizar o comércio no combate à pandemia foi 
veiculada em veículos da RBS. A ação integrada entre 
as entidades e o poder público incentivou cuidados 
importantes durante a retomada das atividades 
econômicas na cidade.

VITRINE RBS
Guia de oferta dos pequenos negócios



PROJETOS ESPECIAIS
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DOAÇÃO DE MÍDIA

R$ 77 MILHÕES EM MÍDIA PUBLICITÁRIA

FORAM MAIS DE 100 ENTIDADES GAÚCHAS 

Em 2020, o Grupo RBS, por meio da Fundação Mauricio 
Sirotsky Sobrinho (FMSS), doou para a divulgação de 
causas sociais relevantes para o Estado mais de

beneficiando milhares de pessoas direta e indiretamente.

beneficiadas, nas frentes social (divulgação de iniciativas 
do terceiro setor), cultural (iniciativas de produção 
gaúcha que fomentam espetáculos de cultura regional), 
de mercado (entidades do mercado da comunicação) 
e institucional (entidades parceiras do Grupo RBS). 



DOAÇÃO DE MÍDIA

INSTITUTO CULTURAL FLORESTA (Campanha “IFC - 

Coronavírus”): em 2020, o instituto se mobilizou para 

arrecadação de recursos para auxiliar o combate ao 

coronavírus no Estado, como montagem de UTIs e 

compra de equipamentos de proteção para hospitais e 

profissionais de saúde. O Grupo RBS cedeu mais de 

R$ 4,8 milhões em mídia para apoiar o projeto.  

 

BANCO DE ALIMENTOS (Campanha “Doe Alimentos” e 

“Receita para matar a fome”): com o objetivo de gerar 

arrecadações de mantimentos para famílias de todo o 

Estado, o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul 

contou com o apoio de mais de R$ 4,9 milhões em mídia 

nos veículos do Grupo RBS. 

MOEDA DO BEM (Campanha “Moeda do Bem - 

Coronavírus”): Durante os últimos meses, a startup realizou 

consultas em diversas comunidades do Estado e colheu 

informações para ajudar famílias em vulnerabilidade a 

enfrentar a crise do coronavírus. Para contribuir com a causa e 

com a arrecadação de doações, cedemos mais R$ 2,5 milhões 

em mídia para o projeto.  

  

Outros parceiros apoiados: Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão (ABERT), Associação Gaúcha de Emissoras de 

Rádio e Televisão (AGERT), Associação Rio Grandense de 

Propaganda, BS Festival 2020, Câmara Rio Grandense do Livro, 

CONAR, Great Place to Work, HeForShe, Ministério da Saúde, 

Noite dos Museus, Pacto Alegre, Pão dos Pobres, Prefeitura de 

Porto Alegre, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 

SINAPRO, TJ-RS e TRE-RS. 

Conheça alguns dos apoiados:  



EDITAIS
EDITAIS



EDITAIS

O Grupo RBS e a FMSS 
destinaram, por meio deste 
projeto, criado em 2016, 
recursos para iniciativas 
sociais de esporte, cultura 
e infância, via leis de 
incentivo fiscal. 

EM 2020, FORAM 
REPASSADOS 
R$ 103.071,60 
PARA 7 PROJETOS 
QUE BENEFICIARAM 
MAIS DE 75 MIL PESSOAS 
NO RIO GRANDE DO SUL.

Projetos apoiados: 
Clube Social Pertence, ONG Doutorzinhos, 
Associação Amigos da Casa da Música, 
Associação Sol Maior, Associação Cristã 
de Moços do Rio Grande do Sul, 
Associação Esportiva e Cultural Pró-Esporte, 
ATTECA Canoas

 
 

editais
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FUNCRIANÇA

Este projeto do Grupo RBS e da FMSS, 
que incentiva colaboradores da 
empresa a direcionarem um percentual 
do seu imposto de renda devido para 
projetos sociais cadastrados nos 
Fundos para Infância e Adolescência 
(FIA), doou um total de R$ 72.050 para 
8 instituições do Estado: AELCA, 
AFASO, Casa do Menino Jesus de 
Praga, Instituto do Câncer Infantil, 
Kinder, Pão dos Pobres, Santa Zita 
de Lucca e WinBelemDom. 

A FMSS atuou para selecionar 
e identificar instituições aptas 
a receberem os recursos e gerenciou 
todo o processo de doação para os 
colaboradores do Grupo RBS. 
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NATAL DO BEM

Com a parceria da FMSS, de veículos 

do Grupo RBS e da Rede de Bancos 

de Alimentos, a RBS TV promoveu a 

6ª edição do Natal do Bem, 

mobilizando os gaúchos na 

arrecadação de alimentos para 

quem mais precisa. Desde 2015, o 

projeto arrecadou mais de 2.100 

toneladas de alimentos em todo o 

Rio Grande do Sul. Na edição 

2020/2021, batemos um recorde de 

doações: foram 640 toneladas 

arrecadadas, o que representa mais 

de 42 mil famílias atendidas, 

aproximadamente 170 gaúchos 

beneficiados, ou ainda, o equivalente 

a 1,9 milhão de refeições. 



PLANETA ATLÂNTIDA



PLANETA ATLÂNTIDA

Em parceria com o Planeta Atlântida, a 

FMSS destinou parte da compra dos 

ingressos solidários do festival a projetos 

que promovem transformações sociais 

relevantes no Estado por meio da 

música. Em 2020, foram R$ 160.780 

doados para as instituições Sol Maior e 

Orquestra Villa-Lobos. 

Além disso, pelo terceiro ano 

consecutivo, o Grupo RBS fez doações 

de materiais de trabalho à Segurança 

Pública do Estado, parte de uma 

parceria com o Planeta Atlântida. Em 

2020, foram doados equipamentos como 

impressora, ar condicionado e 

computador, em um valor aproximado 

de R$ 50.000.
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SOLIDARIEDADE GRE-NAL



O programa da RBS TV destacou o 

espírito coletivo dos dois principais 

clubes de futebol do Rio Grande do Sul e 

mostrou como a dupla Gre-Nal se 

mobilizou durante a pandemia do 

coronavírus para ajudar a comunidade e 

estimular que seus milhares de 

torcedores fizessem o mesmo. 

Durante a iniciativa, um QR Code esteve 

disponível na tela da RBS TV, 

direcionando o público a realizar 

doações ao Complexo Hospitalar Santa 

Casa de Misericórdia, ação iniciada por 

Grêmio e Inter, auxiliando a instituição 

no processo de estruturação e combate 

à pandemia.  

SOLIDARIEDADE GRE-NAL

SOLIDARIEDADE

GRE-NAL
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MÚSICA DAQUI

Em um ano em que os shows e atrações 

de entretenimento pararam, o Grupo 

RBS e o Banrisul promoveram o Música 

Daqui, um projeto solidário que teve 

como objetivo ajudar as pessoas que 

vivem da arte e que estão passando por 

dificuldades devido a pandemia. 

Foram 12 horas de lives solidárias com 

40 artistas regionais para angariar 

doações em prol da classe artística do 

Rio Grande do Sul. Todo o valor 

arrecadado no projeto foi revertido em 

alimentos e produtos de higiene e 

limpeza.  

MÚSICA
DAQUI
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DEZEMBRO SOLIDÁRIO

O programa Gaúcha Mais, da Rádio 

Gaúcha, abriu espaço para entidades 

afetadas pela queda nas doações em 

2020. Representantes falaram sobre o 

trabalho das instituições e sobre como 

os ouvintes podiam ajudá-las. 

Participaram cerca de 17 entidades, 

que cuidam de crianças, adolescentes, 

idosos e portadores de necessidades 

especiais. 
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5º PRÊMIO DONNA MULHERES QUE INSPIRAM

Desde 2016, a Revista Donna 

homenageia mulheres com diferentes 

trajetórias em um evento anual, com o 

objetivo de reconhecer e valorizar o 

trabalho dessas pessoas. As oito 

finalistas de 2020 participaram de uma 

sessão de fotos e tiveram suas histórias 

contadas em uma edição da revista e em 

um vídeo veiculados em GZH.

Foram recebidas mais de 

60 indicações de profissionais 

de diferentes segmentos, 

como cultura, moda, 

economia e ação social. 

A premiação, em março, 

não pode ser realizada 

fisicamente, mas as três 

vencedoras foram 

homenageadas na Revista 

Donna. Foram elas: a estilista 
Rochele Gloor, a empresária 
Onilia Araujo e a cientista 
Juliana Estradioto. 
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JORNALISMO

Jornalismo
Em 2020, enfrentamos momentos difíceis e sem 
precedentes. Tivemos mais perguntas do que 
respostas e as certezas se tornaram dúvidas. 
Em uma pandemia, o caos se transforma. 
Percebemos que o mundo que conhecíamos não 
mais existe. Mas é justamente em momentos 
desafiadores que a informação se torna um insumo 
importante para entendermos o presente 
e construirmos o futuro. 

Ciente de sua responsabilidade social, o Grupo RBS 
comunicou a milhares de gaúchos por meio de uma 
cobertura editorial completa e equilibrada. 
Entendendo que informação precisa e fontes com 
credibilidade são essenciais no combate ao 
coronavírus, a empresa desenvolveu projetos 
para que todas as suas marcas contribuíssem no 
enfrentamento à crise e apoiasse pessoas e 
entidades impactadas. 

Além de informações e boletins sobre a pandemia, 
veículos de rádio, TV, jornal e digital trabalharam 
em conjunto em outro importante momento do ano: 
as eleições, período em que nossos comunicadores 
estiveram à frente de iniciativas inovadoras de 
comunicação. 

Dar espaço a projetos solidários e inspiradores 
dentro de nossos veículos também fez a diferença 
em um ano marcado por dificuldades, mas ainda 
cheio de esperanças. 

Os veículos da RBS estiveram sempre atentos a 
temáticas importantes para o Rio Grande do Sul. 
GZH, por exemplo, publicou 11.632 conteúdos na 
editoria Economia, 3.632 em Saúde, 2.747 em 
Segurança e 1.231 em Educação e Emprego. 
Já no Pioneiro, foram 946 conteúdos na editoria 
Segurança, 584 em Política, 1.069 em Cultura e 
Lazer e 596 em Economia. O Diário Gaúcho 
divulgou vagas de emprego ao longo do ano, 
em 88 páginas do projeto "Há Vagas".
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JORNALISMO DE SOLUÇÕES JORNALISMO

JORNALISMO
DE SOLUÇÕES

O nosso jornalismo foi além de 

ficar apenas no diagnóstico do 

problema. Buscar soluções 

sempre foi uma marca da RBS. 

Em 2020, a pandemia 

intensificou essa prática. 

Agregamos à produção 

jornalística do dia a dia e dos 

conteúdos especiais uma visão 

mais propositiva, de busca e 

debate de soluções e de 

valorização dos bons exemplos, 

uma iniciativa que incluiu 

debates, treinamentos e 

reportagens em profundidade. 

Só em GZH, já foram produzidas 

165 matérias que podem ser lidas 

em: bit.ly/jornalismosolucao.  

www.bit.ly/jornalismosolucao
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JORNALISMO

Transmitidas ao vivo pela Rádio Gaúcha 

e por meio de live em GZH, as duas edições do 

debate em formato de drive-in com os 

candidatos à prefeitura de Porto Alegre tiveram 

um total de 71 mil reproduções — o segundo 

chegou a ter 8 mil pessoas acompanhando 

simultaneamente. 

O debate drive-in teve repercussão nacional e 

recebeu destaque no Prêmio RBS de 

Jornalismo, Esporte e Entretenimento. 

A Rádio Gaúcha também somou 58 entrevistas 

com todos os candidatos às prefeituras da 

Capital e das principais cidades do Estado. 

Entre agosto e novembro, a editoria 

Eleições, em GZH, teve mais de 600 

conteúdos publicados. Outras iniciativas 

foram vídeos com entrevistas com 

candidatos e um boletim gratuito, enviado 

semanalmente por e-mail, com 

informações para ajudar o eleitor a decidir 

seu voto. 

O jornal Pioneiro contabilizou 150 páginas 

com matérias sobre o futuro das cidades 

da região, enquanto a Gaúcha Serra 

ofereceu 18 horas de conteúdos durantes 

os dias de votação. 
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Foram realizados dezenas 

de bate-papos ao vivo com 

temas essenciais para a 

população. Na primeira 

temporada do Live GZH, 

foram ouvidos mais de 

44 empresários e 

autoridades sobre como 

enfrentar a crise, enquanto 

a segunda temporada 

convidou profissionais do 

setor do agronegócio.

 Já o GZH Conversa 

promoveu eventos online 

com assinantes e 

comunicadores. Na serra 

gaúcha, a série As Crises 

que Venci contaram com 

10 lives e 25 reportagens 

sobre ensinamentos de 

empresários que já 

enfrentaram outras crises. 

LIVES 

A websérie publicada em 

GZH com seis vídeos teve 

o objetivo de auxiliar os 

usuários no consumo de 

notícias no ambiente digital. 

O conteúdo ajuda 

a compreensão dos processos 

jornalísticos e contribui para 

evitar fake news. Confira 

todos os capítulos: 

bit.ly/fluencianoticias .

FLUÊNCIA
EM NOTÍCIAS

Comunicadores de GZH 

protagonizaram webséries com 

temas essenciais para a população. 

Entre os assuntos abordados, estão 

mercado de trabalho, finanças e 

educação. Em “O Futuro da 

Educação”, foram quatro episódios 

em que debatemos e conversamos 

com diferentes especialistas sobre 

os rumos do ensino no Estado. 

Para assistir aos conteúdos: 

bit.ly/futuroeduca . 

Já na websérie “Mercado de 

Trabalho”, também em quatro 

episódios, entrevistamos e 

apresentamos dicas de entrevista 

de emprego online, como 

desenvolver novas competências, 

como criar o próprio negócio e 

como se tornar um líder dos novos 

tempos. Confira a série acessando 

bit.ly/trabalhoserie . 
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www.bit.ly/fluencianoticias
www.bit.ly/futuroeduca
www.bit.ly/trabalhoserie


JORNALISMOSAUDADE DO ESPORTE



SAUDADE DO ESPORTE JORNALISMO

A partir do uso da memória e 
do imaginário afetivo da 
sociedade gaúcha em 
relação ao Esporte, nos 
colocamos ao lado do 
público. Com um conteúdo 
baseado em personagens, 
fatos e causos do esporte 
gaúcho, conseguimos 
diferenciar e complementar a 
cobertura jornalística sobre o 
coronavírus, com foco em 
leveza e descompressão. 
Foram quatro meses 
contando histórias e 
emocionando pessoas em um 
momento tão complexo.

Confira os conteúdos da série   
em bit.ly/saudadeesporte .  

www.bit.ly/saudadeesporte
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Após um apelo do comunicador Daniel Scola, no programa Gaúcha Atualidade, por doações 

de sangue, o comandante-geral da Brigada Militar, o coronel Rodrigo Mohr, informou que os 

brigadianos se engajariam na campanha em todo o Estado. Antes que o programa 

terminasse, integrantes do Batalhão de Choque já estavam no Hospital de Clínicas doando 

sangue. O secretário de Administração Penitenciária, César Faccioli, informou que os 

servidores da Susepe também participariam da ação. Ao fim do dia, o hospital contabilizava 

91 doações e 218 agendamentos para os próximos três dias — na semana anterior, a média 

diária havia sido de 38 doações. 

O racismo ganhou ainda mais espaço entre os conteúdos de Esporte do Grupo RBS em 2020. 

Na RBS TV, os programas Bom Dia Rio Grande e Globo Esporte apresentaram o quadro Nossa 

Voz, uma série que contou histórias de atletas negros e mostrou como eles podem contribuir 

na luta contra o preconceito racial. 

REPRESENTATIVIDADE

MOBILIZAÇÃO PELA VIDA



Conseguimos enfrentar os 
obstáculos de 2020 com a força 
da união e da solidariedade. 
Levamos otimismo e esperança 
a muita gente, mesmo em um 
período tão difícil. 
Por tudo isso, somos gratos pela 
sua  parceria e temos a certeza 
de que todos aqueles que 
foram impactados por essas 
iniciativas também são. 
Que sigamos juntos na 
construção de um Rio Grande 
do Sul cada vez melhor.  

  
Conte sempre com a 
gente e que 2021 seja 
cheio de novas 
realizações! 

Muito obrigado
por estar lado 
a lado conosco, 
fazendo 
a diferença 
na vida de 
muitas pessoas. 



http://www.gruporbs.com.br/
https://www.facebook.com/GrupoRBS/
https://twitter.com/Grupo_RBS
https://www.instagram.com/grupo_rbs/



