


Redação Integrada 
P r o d u ç ã o  d e  c o n t e ú d o  N e w s  +  E s p o r t e  

- Rádio News e Esporte 

24/7; 

- A mais premiada do país; 

- Um milhão de ouvintes 

alcançados por mês na 

Grande POA; 

- Mais de 6 anos na 

liderança no meio rádio; 

- Três emissoras próprias 

no interior + 140 

retransmissoras na Rede 

Gaúcha SAT. 

- Jornal líder no RS e 

referência em jornalismo de 

qualidade; 

- Quarta marca de jornalismo 

mais premiada do país; 

- Quinto maior jornal do 

Brasil, com circulação de 121 

mil exemplares por edição 

(impresso + digital); 

- 863 mil leitores declarados 

(impresso + digital). 

-  Jornal digital que se 

conecta com tudo o que 

acontece de mais relevante no 

RS e no mundo, de um jeito 

moderno e acessível; 

- +96 mil assinaturas 

exclusivas digitais; 

- 11,8 milhões usuários/mês; 

- 64 milhões de views/mês 

(site + app). 

 

- Maior jornal popular do 

RS, com forte vínculo com 

a comunidade; 

- 2° maior jornal popular do 

país; 

- 433 mil leitores 

declarados, com 

circulação de 64 mil 

exemplares por edição; 

- Fideliza leitores por meio 

de promoções. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/
http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/


- Emissora de TV que mais 

conversa com pessoas no 

RS; 

- Primeira afiliada da Rede 

Globo; 

- 98,8% de cobertura da 

população do RS; 

- 4,8 milhões de 

telespectadores alcançados 

por dia no Estado; 

- 49 dos 50 programas mais 

assistidos pelos gaúchos 

são da RBS TV. 

- Conversa diariamente com os 

gaúchos da Serra, com 

conteúdo relevante para a 

região; 

- Mais de 13 mil exemplares 

diários e 96 mil leitores por 

dia (impresso + digital); 

- Redação Integrada com a 

Gaúcha Serra. 

 

 

Esporte da RBS 

- Atua sob uma gestão integrada e conta 

com cerca de 70 profissionais produzindo 

conteúdo para RBS TV, GE, GZH, Rádio 

Gaúcha, Zero Hora e Diário Gaúcho; 

- Em relação à Dupla Gre-Nal, uma das 

características, especialmente da Rádio 

Gaúcha, é acompanhar os dois clubes 

presencialmente em todos os jogos, 

independentemente de onde eles ocorram; 

- O Esporte do Grupo RBS cobre, com 

enviados especiais, grandes eventos como 

Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Copa 

do Mundo e Copa América. 

http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/


  

Neste ano o estudante escolhido será contratado para estágio nos veículos do Grupo RBS. 

 

Podem participar estudantes de todos os semestres. 

 

Para a inscrição, candidatos devem enviar um vídeo respondendo: “Por que eu quero participar 

do projeto jornalístico Primeira Pauta?” 

 

Serão escolhidos 15 estudantes para a segunda etapa. Já na terceira etapa, cinco universitários 

participarão de seminário com profissionais de Gaúcha, GZH, Zero Hora, Diário Gaúcho, 

Pioneiro e RBS TV. 

 

O conteúdo produzido pelos cinco finalistas será veiculado na Rádio Gaúcha e em GZH.  

 

Inscrições abertas em gzh.rs/primeirapautarbs até 19 de setembro de 2021. 
 

 

 

 

 

  
   



Degustação de GZH 

  

Experimente o site e o app de GZH 

 
- Abra a câmera ou leitor de QR code do celular 

- Preencha o formulário com nome, e-mail e instituição 

de ensino 

- Confira seu e-mail (não esqueça de olhar o spam) 

- Pronto! Você terá 30 dias de degustação em GZH 

     




