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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a história do programa Espaço Livre, da 

Rádio Cotrisel de São Sepé (RS), por meio do relato oral. O jornalístico está no ar há mais de 

30 anos e é apresentado pela manhã, de segunda a sexta-feira. O objetivo é contar, através de 

depoimentos, como ocorreu o processo de instalação da emissora no município e, 

principalmente, de que forma se deu a implantação do programa jornalístico na emissora. 

Entre os autores utilizados para embasar a pesquisa estão Luiz Artur Ferraretto, Emilio Prado, 

Gisela Swetlana Ortriwano, Milton Jung, Magaly Prado, Eduardo Meditsch, Laurence Bardin, 

entre outros. Também foram realizadas entrevistas com ex-apresentadores. Podemos citar 

Enilton Ineu e Flávia Machado. A metodologia de pesquisa foi realizada por meio da história 

oral. O intuito deste Trabalho Final de Graduação (TFG) é apresentar fatos, detalhes e 

informações que até então estavam na memória de pessoas que trabalham ou trabalharam na 

emissora ou que permaneciam documentados em páginas de jornais antigos de São Sepé (RS). 

 

Palavras-chave: Rádio Cotrisel; Espaço Livre; História Oral; Rádio; Radiojornalismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Investigar, ir a campo, transpor para o papel a história que estava guardada na memória 

das pessoas. Estes foram os objetivos buscados no trabalho de reconstrução, através de relatos 

orais, do significado do programa mais antigo da Rádio Fundação Cotrisel, de São Sepé (RS), 

o Espaço Livre. 

O programa veiculado todas as manhãs pela “Emissora da Terra”, como é conhecida, 

virou referência em notícia em São Sepé e região. Os fatos que são destaque em São Sepé, 

últimas notícias, prestação de serviço à comunidade, entrevistas, reportagens e previsão do 

tempo são os componentes do programa que há mais de 30 anos entra nos lares dos sepeenses 

das 9h às 11h45min, de segunda a sexta-feira. Pode-se dizer que a Rádio Cotrisel, a primeira 

emissora cooperativista da América Latina, une campo e cidade no mesmo som. Além, é 

claro, de encurtar distâncias através da internet. 

O objetivo inicial do Trabalho Final de Graduação (TFG) era comparar o que é ensinado 

na teoria com a prática aplicada ao jornalístico da emissora. Em fevereiro de 2013, fui 

convidado a integrar a equipe da rádio e assumir, junto com a jornalista Zizi Machado, o 

programa Espaço Livre na função de repórter. Por conta da importância do programa, por 

estar há mais de 30 anos no ar e fazer parte de uma emissora pioneira no cooperativismo, 

optei pela mudança no TFG e apresentar a história oral do Espaço Livre. 

Outra finalidade foi contar em detalhes como iniciou todo processo de instalação da 

emissora até o surgimento do programa e a partir de que ideia o jornalístico se tornou 

importante tanto na vida dos apresentadores como na história da Rádio Cotrisel. Além disso, 

os apresentadores puderam contar sobre o início de sua carreira, além de detalhar informações 

marcantes na vida deles a partir do trabalho desenvolvido no programa. 

O programa atravessou, ao longo de três décadas, os avanços tecnológicos no rádio. No 

início dos anos 80, quando a rádio foi inaugurada, não existia internet, computadores, muito 

menos plataformas digitais. Com o passar dos anos, a “revolução” tecnológica ganhou espaço 

e a emissora se adaptou às mudanças. Os gravadores pesados foram substituídos por aparelhos 

compactos sem utilização de fitas. As máquinas de escrever deram lugar aos poderosos 

computadores. Esses são apenas alguns dos exemplos que podemos citar que marcaram 

também a trajetória do programa até hoje. 
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A partir da realização deste trabalho, buscou-se resgatar detalhes de como ocorreu o 

processo de instalação da Rádio Cotrisel no município de São Sepé, implantação do Espaço 

Livre na grade de programação e condução do jornalístico até virar referência na imprensa 

local. Tendo em vista a importância história e o número de pessoas que passaram pela Rádio 

Cotrisel, optou-se por analisar e, acima de tudo, contar a história do programa. 

Anteriormente, o Espaço Livre era apresentado pelos jornalistas Enilton Ineu e Flávia 

Machado. O programa aborda os mais variados assuntos de São Sepé e região, e traz, em suas 

entrevistas, pessoas ligadas à comunidade, lideranças locais, políticos, entre outros, 

dependendo da pauta apresentada. As entrevistas têm duração em torno de meia hora cada, 

com intervalos comerciais que duram cerca de seis minutos e leitura de notícias estaduais, 

nacionais e internacionais, intercaladas a cada "reportagem". 

Como base para investigar os fatos marcantes do Espaço Livre, o método utilizado na 

pesquisa foi a da história oral. Ao todo, foram entrevistadas cinco pessoas, entre idealizadores 

do programa, ex-locutores e atuais apresentadores. 

A pesquisa também se utilizou do extinto programa de rádio “São Sepé, Sua História e 

Sua Gente”, apresentado pelos sepeenses Rogério Vargas e Valdiocir Bolzan. O programa 

fazia um resgate de fatos que marcaram o município através de entrevistas com convidados 

especiais. Jornais da época também serviram de base para a confecção dos textos desta 

pesquisa, riquíssimos em informações e detalhes que até então estavam engavetados. 

A Rádio Cotrisel tem 33 anos de existência, é a primeira emissora cooperativista da 

América Latina e opera com 1.000 watts de potência, abrangendo, além de São Sepé, os 

municípios de Caçapava do Sul, Formigueiro, parte de Restinga Seca e Vila Nova do Sul. 

 O trabalho é composto da seguinte forma: após a introdução, é apresentada a história 

do rádio, tanto em nível de Brasil, Rio Grande do Sul e, por último, São Sepé. Logo após, é 

apresentado o percurso metodológico da pesquisa, focado na história oral. Sua usualidade, 

importância e empregabilidade são apresentadas no capítulo seguinte. Esse tipo de método foi 

aplicado à mídia radiofônica, foco desta pesquisa. 

O quarto capítulo apresenta a história da Rádio Cotrisel, num resgate ao passado até 

hoje. Como parte complementar surge, também, a história do programa Espaço Livre e as 

vozes que fazem e fizeram parte do programa jornalístico da emissora. São pessoas que 
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marcaram e contribuíram, de uma forma ou de outra, para o sucesso da Rádio Cotrisel e, 

acima de tudo, da consolidação do Espaço Livre. 

Os capítulos seguintes contêm as considerações finais, com os resultados obtidos a 

partir da realização desta pesquisa, além de referenciais bibliográficos que serviram de base 

para o andamento do projeto. 
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2. A FUNÇÃO SOCIAL DO RÁDIO 

2.1 Panorama e história do Rádio 

 Embora muitos autores acreditassem que o rádio perderia o lugar para a televisão e, 

nas concepções mais recentes, até para a internet, o veículo ainda está presente nos lares dos 

brasileiros, embora com menos expressividade. Dados recentes divulgados pelo Portal 

Imprensa, do UOL, mostram que o rádio tem penetração 22% inferior que a TV nos lares de 

todo Brasil. Mesmo estando em 88,1% das casas, o rádio ainda é uma mídia que aproxima as 

pessoas e mantém informada a grande massa de ouvintes. O rádio é um meio de comunicação 

que utiliza ondas eletromagnéticas que são emitidas através de um transmissor acoplado à 

uma antena, para transmitir mensagens sonoras destinadas à audiência. 

 De acordo com Ferraretto (2001), o rádio é um meio tradicional de comunicação e 

possui uma gama heterogênea de ouvintes, anônima e que amplamente acompanha a 

programação, seja musical ou jornalística. 

Por meio de avisos, por exemplo, o ouvinte pode ficar sabendo sobre o horário de 

ônibus, festas, eventos ou até documentos perdidos por algum ouvinte que comunicou a 

emissora e precisa encontra-los. Dependendo do porte do veículo, e da cidade de atuação, a 

programação é voltada exclusivamente às necessidades de determinada localidade. No caso de 

rádios comunitárias, é possível observar uma programação mais musical, com avisos e 

recados direcionados a tal público. Apoios culturais e informações de utilidade pública 

também podem ser observados nesse tipo de meio. 

Há leis específicas para que os radiodifusores comunitários destinem determinado 

tempo de suas programações para dicas de saúde, meio ambiente ou utilidade pública. Mas, 

por conta do grande número de rádios ilegais no país, os órgãos de fiscalização não 

conseguem dar conta da demanda. 

Rádios comunitárias, que deveriam apenas anunciar o nome fantasia de determinada 

empresa sob forma de apoio cultural, acabam veiculando 30 segundos ou mais com 

propaganda de produtos, serviços e telefone oferecidos por tal empreendimento. A emissora, 

que em sua legitimidade deveria funcionar sem fins lucrativos, acaba se tornando uma rádio 

comercial. Na maioria das vezes, em cidades pequenas principalmente, esse tipo de veículo de 

certa forma acaba “concorrendo” com rádios tradicionais e que estão autorizadas pelo 

Ministério das Comunicações a destinar espaços publicitários de forma legal, sem ferir a lei. 
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Outra questão a ser destacada é em relação ao alcance de emissoras comunitárias. 

Muitas delas ultrapassam a potência permitida pela Agência Nacional de Telecomunicações, 

chegando até em outras cidades. Uma emissora desse tipo não pode ultrapassar seus sinais 

sonoros além de um quilômetro de distância. Transmissores potentes e antenas localizadas em 

locais altos fazem com que o veículo comunitário deixe de atender o bairro ou determinada 

localidade, e passa a atingir uma cidade inteira. 

Por outro lado, os radiodifusores comunitários defendem que precisam arcar com 

custos como manutenção, aparelhos, pessoal, energia elétrica e água. Por isso, acabam de 

certa forma veiculando espaços publicitários ao longo da programação. 

Embora existam muitas divergências sobre o papel de uma rádio comunitária, o 

veículo rádio, por si só, seja comercial ou educativo, produz emoção ao ouvinte. Como os 

sinais são apenas sonoros, a pessoa que está no outro lado do receptor, em sua totalidade, 

acaba imaginando o que está sendo falado. Com os avanços tecnológicos, o fluxo de 

informações aumenta e, com isso, os locutores, jornalistas e apresentadores de rádio precisam 

saber informar da melhor maneira possível. 

O rádio parece ser acionado por magia, pois nossos olhos não enxergam seu 

funcionamento. Basta liga-lo e logo se ouvem vozes ou música, e ao apertar o botão 

do dial pode-se sintonizar um novo canal com uma programação diferente. Os 

programas de rádio são transmitidos de um estúdio, numa estação emissora. 

Antigamente, o som da programação era originária de discos e fitas magnéticas, 

armazenados em rolos ou em cartuchos. As discotecas e fitotecas foram aposentadas e 

a programação passou a se originar de arquivos de áudio compactados em softwares 

de computador, ou ainda rm CDs e MDs. Embora a tecnologia tenha evoluído muito 

rapidamente, a voz humana ainda é muito fundamental para dar forma e emoção aos 

registros sonoros. (CÉSAR, 2005, p. 147). 

No caso de rádios comerciais, tanto em Onda Média (AM) ou Frequência Modulada 

(FM), a massa que acompanha esse tipo de estação é maior, exigindo do radiodifusor 

conhecimentos técnicos e de pessoal qualificado, se compararmos com veículos impressos, 

por exemplo, que atingem um número menor de pessoas. 

As classes econômicas que acompanham o rádio são as mais variadas. A mesma 

mensagem transmitida é captada tanto no subúrbio quanto na área central de uma cidade. 

Além disso, o radiodifusor “fala” para os mais diferentes crédulos religiosos, de cor, raça, 

ideologias partidárias ou níveis profissionais e escolares. 

O rádio é um veículo de comunicação que por meio de ondas eletromagnéticas atinge 

um público numeroso, anônimo e heterogêneo. Sua audiência é formada por um 

número considerável de ouvintes por ter a possibilidade de atingir uma extensa área de 

cobertura. O rádio só é limitado pela potência dos transmissores e pela legislação, que 
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determina sua frequência, amplitude e potência. Sua audiência é anônima, pois o 

comunicador não sabe individualmente onde está cada um de seus ouvintes. Seu 

público ouvinte é heterogêneo, por causa da abrangência de pessoas de diversas 
classes socioeconômicas, com anseios e necessidades diferentes. O rádio, como 

emissor, utiliza a linguagem oral. Ele “fala” a mensagem e o receptor ouve. O ouvinte 

não precisa ser observado. (CÉSAR, 2005, p. 163). 

A história do rádio começa com a invenção do telefone em 1876. Conforme Neuberger 

(1997), “em 1876 Alexander Grahan Bell inventava o telefone. Daí por diante as experiências 

não pararam nos principais países”. Nos anos seguintes as teorias com ondas eletromagnéticas 

foram se aperfeiçoando. Já em meados de 1884, Guglielmo Marconi utilizou dos avanços com 

as novas conquistas para captar, por meio de uma antena receptora criada por ele, os sinais do 

alfabeto Morse. Os códigos eram transmitidos através de um emissor rudimentar, localizado a 

metros de distância. Em 1901, o cientista italiano ampliou suas experiências ao captar um 

sinal emitido na Inglaterra. É neste momento que era inventado o rádio. 

Enquanto tudo isso se passava no Velho Mundo, aqui no Brasil, Roberto Landell de 

Moura, nascido em 21 de janeiro de 1861, era sacerdote ordenado em 28 de novembro 

de 1896, em Roma. Fizera estudos científicos e eclesiásticos. Curioso realizava 

experiências em telegrafia e telefonia, conseguindo com isso a fama de bruxo. [...] Em 

1893, realiza uma experiência pública, a primeira precursora do rádio. Sucesso total! 

Consegue transmitir a voz a uma distância de oito quilômetros sem a utilização de 

fios. A experiência de Marconi conseguia algo de semelhante na Inglaterra em 1901... 

Monsenhor Roberto Landell de Moura teve o nome lembrado por Nilo Miranda 

Ruschel, quando da formação da FEPLAM (Fundação Educacional Padre Landell de 

Moura)... [...]. (NEUBERGER, 1997, p. 18). 

 Então surgia o rádio, veículo que ganhou cada vez mais adeptos, fãs e interessados em 

explorar um dos que seria o mais famoso meio de comunicação mundial. O rádio que surgiu 

no início do século XX se desenvolveu por meio da primeira Guerra Mundial de 1914, 

servindo de comunicação para orientação em exercícios militares. Assim, o veículo surgiu 

como uma técnica de comunicação a distância. 

 

2.2 O Rádio no Brasil 

 O processo de implantação do rádio no Brasil iniciou na Capital da República. Logo 

após foi a vez das capitais dos Estados receberem e sediarem a radiodifusão. Por meio das 

celebrações do 1º Centenário da Independência, foi realizada a primeira emissão radiofônica 

no país, através do discurso do Presidente Epitácio Pessoa, no âmbito da Exposição 

Comemorativa do Centenário da Independência. 

 Além de comunicação, o rádio também serviu como meio de difusão cultural e 

política. Padre Landell de Moura e Roquete Pinto difundiram esta ideia na época. Rio de 
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Janeiro é considerada a primeira cidade no Brasil a instalar uma emissora de rádio. O dia 20 

de abril de 1923 foi o marco de instalação da radiodifusão no país. No meio deste contexto 

histórico surge a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquette Pinto e Henry 

Morize, de cunho educativo. 

 Conforme a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), na 

época da primeira transmissão, técnicos da americana Westinghouse Electric instalaram uma 

estação de 500 Watts e uma antena no pico do morro do Corcovado, local onde hoje fica o 

Cristo Redentor. O público pôde ouvir o pronunciamento do então presidente Epitácio Pessoa, 

em meio a comemorações e inúmeras atrações diretamente do Teatro Municipal. 

 A primeira transmissão do discurso foi captada na cidade vizinha de Niterói, 

Petrópolis, serra fluminense e em São Paulo, de onde foram instalados os aparelhos receptores 

para que as pessoas pudessem acompanhar a solenidade. Muitas delas ficaram impressionadas 

com tal fato, pensando que aquilo se tratava de algo sobrenatural. 

 No mesmo ano, nos Estados Unidos, surge a primeira emissora comercial em Nova 

York, a WEAF, criada pela companhia telefônica American Telephone and Telegraph. 

 A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro surgiu com um transmissor de 2 mil watts de 

potência, considerado o melhor da América do Sul na época. Em 1º de maio de 1923 o Brasil 

entra definitivamente para a era da radiodifusão e das comunicações eletrônicas. Geralmente 

as transmissões de rádio ocorriam à noite e sem uma cronologia de conteúdo. Às vezes eram 

apresentados números de piano e violão, predominando o idealismo da elite dominante da 

época. 

 O rádio comercial no Brasil tem início com a Rádio Clube do Brasil, a primeira 

emissora a obter com o governo autorização para veicular anúncios. Em seguida surgem os 

programistas, radialistas que arrendavam espaços e se responsabilizavam pelo conteúdo 

veiculado na programação da emissora. Assim inicia a produção e comercialização de 

conteúdo no meio radiofônico. 

 Por conta de problemas envolvendo interferências, o governo teve de regulamentar e 

disciplinar o uso desse tipo de transmissão. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos 

foi quem determinou as horas em que os radiodifusores podiam operar, mas essa ideia acabou 

não dando certo, momentos depois, pois o caso foi parar nos tribunais. Em 1926 entrou em 

vigor a primeira regulamentação internacional. Isso porque emissoras de outros países 
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causavam interferência no Brasil e vice-versa. Com isso foram definidas as frequências para 

que um “caos” de inúmeras línguas não se instalasse no rádio. 

 O processo de crescimento do rádio se deu de forma lenta no país. A legislação em 

vigor na época não permitia a veiculação de textos comerciais, o que inviabilizava 

financeiramente os radiodifusores, obrigando-os a fecharem as portas. 

 Na década de 1930, o rádio começa a se popularizar. Junto com isso surge um decreto 

que autoriza a inserção publicitária. Na época, o documento autorizava que 10% da 

programação pudesse ser voltada à publicidade. Isso fez com que os proprietários de 

emissoras deixassem de usar o rádio de forma educativa e passaram a tratar o veículo como 

mercado. O crescimento da economia brasileira foi papel determinante para o 

desenvolvimento do rádio. Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, o veículo ganhou 

um impulso, tanto popular como comercial, pois concessões de canais eram cedidas para 

empresas privadas. Programas de auditório também marcaram esta época. 

 Em 1935, em meio à ditadura Vargas, surge a Voz do Brasil, programa que até hoje é 

veiculado no rádio brasileiro e que servia para favorecer o governo da época. Hoje, é 

obrigatório que todas as emissoras, tanto comerciais quanto comunitárias apresentem em sua 

programação – das 19h às 20h – A Voz do Brasil, levada ao ar de segunda a sexta-feira. O 

programa apresenta notícias envolvendo o Governo Federal, Deputados, Senadores e órgãos 

como o Senado e Congresso Nacional. Através de liminar, algumas emissora do país 

obtiveram autorização para veicular o programa em outro horário. 

Em 1937, o programa era chamado de “A Hora do Brasil”. Neste período, o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) convidava artistas famosos com o objetivo de 

atrair o público para a atração. Quadros de entretenimento, notícias e assuntos políticos 

também faziam parte da Hora do Brasil. 

Um marco importante na história da radiodifusão no Brasil é a implantação da 

Frequência Modulada (FM). A operação da primeira FM inicia em Nova Jersey, nos Estados 

Unidos, em 1939. No Brasil, esse tipo de frequência apareceu em 1960. O rádio AM entrou 

em declínio com o advento da televisão em 1950. Os artistas do rádio, principalmente os das 

radionovelas, migraram para a telinha. Os programas de humor foram substituídos por 

músicas e as novelas e programas de auditório por serviços de utilidade pública. 
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Em 1960, o Brasil possuía 735 emissoras de rádio, junto com as dez estações FM, e 

abrigava quinze emissoras de televisão. A primeira estação em Frequência Modulada que 

surgiu com programação amplamente musical foi a Rádio Difusora de São Paulo. Mas foi a 

Rádio Imprensa que marcou o início da era “FM” no Brasil. 

Ao longo dos anos o rádio esteve presente na vida dos brasileiros, tendo papel 

fundamental na divulgação de informações relevantes ao público. Um dos momentos 

marcantes foi a divulgação da renúncia do presidente Jânio Quadros. 

Após os anos 1960, o rádio começou a disputar espaço com outras mídias. Em 1962 

surge a Associação de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). A política sempre dependeu 

do rádio para a divulgação de ideologias partidárias. Espaços foram destinados aos partidos 

para divulgação de ideias e siglas, principalmente em período eleitoral. Devido à ascensão do 

rádio em frequência modulada (FM), com qualidade de áudio superior às AM’s, as emissoras 

de onda média acabaram perdendo seu “status”. Com isso, as FM’s prevalecem com 

programação direcionada ao entretenimento e as AM’s, ao noticiário. 

 

2.3 O Rádio no Rio Grande do Sul 

 Embora existam diferentes versões referentes ao surgimento do rádio no Rio Grande 

do Sul, a informação oficial de sua implantação data da época de 1924. O surgimento da 

Rádio Sociedade Riograndense acompanhou o início da radiodifusão no Brasil. 

 Mesmo que no início da década de 20 a radiodifusão não era tão evidente no Estado, 

os habitantes do solo rio-grandense podiam acompanhar a programação de emissoras do Rio 

de Janeiro, pois o sinal podia ser captado mesmo por longas distâncias. 

No Rio Grande do Sul o rádio ficava nas experiências de Landell de Moura, que 

surgiu com toda a força. Octávio Augusto Vampré, sem seu livro Raízes e evolução 
do rádio e da televisão, citado pela Mestra Magda Rodrigues da Cunha Galia, escreve: 

“Durante muito tempo, a história registrou que, no Rio Grande do Sul, o veículo 

nasceu em 1925, com a sociedade Rádio Pelotense, em uma loja comercial no centro 

da cidade de Pelotas, seguida pela Rádio Sociedade Gaúcha, dois anos depois. Na 

verdade, o Rádio no Sul acompanhou de perto a implantação do veículo em todo o 

país. No ano de 1924, foi criada em Porto Alegre a Rádio Sociedade Riograndense.Em 

1927, continua Magda, em 7 de fevereiro, foi constituída a Rádio Sociedade Gaúcha. 

No dia 19 de novembro do mesmo ano, era inaugurada oficialmente a emissora que já 

funcionava em caráter experimental desde setembro. Na festa da uva, fevereiro de 

1932, a Rádio Gaúcha irradiava o evento a partir de Caxias do Sul. Em 1934, surgia a 

segunda emissora-rádio Difusora Porto-alegrense, que iniciou o funcionamento num 
departamento da Casa Coates, fundada pelo proprietário da loja, Arthur Pizzoli. 

(NEUBERGER, 1997, pg. 20-21). 
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Ao longo dos períodos foram surgindo outras rádios no Rio Grande do Sul. “A 

Farroupilha foi a primeira a possuir um canal internacional exclusivo” (Neuberger, 1997). Os 

anos 1950 e 1960 são marcados pela proliferação de emissoras em outras cidades do Estado, 

como a Rádio Sociedade Cruzaltense, que iniciou suas operações em 1930, mas ficou no ar 

até 1931. Em 1942, em Santa Maria, estruturava-se a Rádio Imembuí. No mesmo período 

surgia a Difusora Riograndina, em Rio Grande. No ano seguinte era a vez da Rádio Charrua, 

de Uruguaiana. No dia 30 de abril de 1957 entrava no ar oficialmente a Rádio Guaíba, em 

Porto Alegre, hoje pertencente ao Grupo Record. As rádios Gaúcha e Guaíba mostraram 

crescimento nas três décadas seguintes às suas fundações. 

 O jornal Correio do Povo de 21 de abril de 1957 trazia como manchete “Entrou ontem 

no ar a Rádio Guaíba”. A emissora, ainda em caráter experimental, transmitia acordes 

musicais. Para que a sintonia fosse ajustada, a emissora transmitiu por 10 dias somente 

música. Enquanto a Guaíba era inaugurada, a Rádio Gaúcha já fazia história, pois já era 

instalada há 30 anos por Carlos Ribeiro Freitas, Ivo Barcelos, Levegildo Veloso, Gabriel 

Fagundes Portela, Olavo Ferrão Teixeira e José Batista Pereira. 

 A Rádio Guaíba atuava com 10 quilowatts, em ondas médias, onde possuía dois 

transistores de ondas curtas. Breno Caldas, seu fundador, proliferava princípios de 

credibilidade e seriedade, inspirados no Correio do Povo e Folha da Tarde. Em 1958, a Rádio 

Guaíba foi a única emissora do Rio Grande do Sul a transmitir a Copa do Mundo. O jornal 

impresso estampava a programação da emissora, chamando o ouvinte para escutar a Guaíba.  

Dados oferecidos pela Associação Gaúcha de Rádio e Televisão (Agert), mostram que 

em 1996 existiam no Rio Grande do Sul 176 emissoras AM, 145 FM e 21 de televisão. Em 

1997, a Guaíba FM atualiza sua tecnologia para melhor efeito musical, apresentando clássicos 

como Guaíba Jazz, Estúdio Guaíba e Discorama. Já a Guaíba AM dedicou sua programação 

ao noticiário. 

 Em 2007, a Rede Record compra a Rádio Guaíba, TV2 Guaíba e o jornal Correio do 

Povo. No dia 16 de agosto de 2010, a emissora dedica 24 horas de sua programação a 

transmitir simultaneamente o sinal da Rádio Guaíba AM, 720 KHz. 

 Hoje, as estações de rádio no Rio Grande do Sul são compostas por computadores que 

armazenam milhares de arquivos, mesas digitais de última geração e microfones cada vez 
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menores. A fita e o videocassete perderam lugar para o gravador digital, que pode captar 

áudio por mais de horas. A máquina de escrever foi substituída pelo notebook ou tablet. O 

amontoado de folhas na mesa, junto à redação de notícias, foi trocado por uma pasta digital 

contendo centenas de dezenas de arquivos de texto. Os operadores que precisavam ficar todo 

tempo junto à mesa de áudio ou central técnica, agora podem sair, circular pela emissora ou 

tomar até um cafezinho enquanto um bloco de músicas ou comerciais é rodado. Tudo graças 

aos softwares, programas criados para organizar a programação. Até quando teremos avanços 

tecnológicos e como o rádio será estruturado daqui a alguns anos? Ainda não temos esta 

resposta. Enquanto isso, o veículo vai se adaptando e as velhas ferramentas, que antes eram 

tidas como importantíssimas, hoje não passam mais do que peças de museu. 

 

2.4 O Rádio em São Sepé 

 A história do rádio em São Sepé, ao contrário do que foi no Brasil e Rio Grande do 

Sul, se deu de forma diferente. Ao invés de emissoras compostas por antenas, transmissor e 

estúdios, o início da radiodifusão no município de pouco mais de 24 mil habitantes se deu 

através de autofalantes, instalados em postes localizados na praça central da cidade. 

 A Voz Alegre, como era conhecida e denominada, chamava a atenção de muita gente 

na década de 50. Nesta época, conforme relatos de fontes orais, São Sepé possuía quase 20 

mil habitantes. As atuais cidades de Formigueiro e Vila Nova do Sul não eram emancipadas. 

Com isso o centro da cidade, considerado um vilarejo, possuía em torno de 3 mil habitantes. 

Não há dados reais e documentados sobre o número exato de população que vivia no 

município durante o período de implantação do sistema com autofalantes. 

 No topo de postes, caixas de som foram instaladas, possibilitando um sistema de 

transmissão através de fios. A Voz Alegre era localizada na Praça das Mercês e cobria os 

quatro cantos da cidade. Por conta de um sistema com posicionamento de caixas em ângulos 

de 360º, toda população podia acompanhar o que era veiculado pelo sistema de som montado 

no coração da cidade. Com o crescimento populacional, exigiu-se uma maior distribuição de 

caixas, permitindo que as pessoas ouvissem na Estação Rodoviária e na Igreja Matriz Nossa 

Senhora das Mercês. 

 Toda programação era regida de acordo com as necessidades da comunidade. 

Dedicatórias, anúncios fúnebres, notas de falecimento, declamações, convites para festas e até 
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dedicatórias moviam a primeira rádio de São Sepé. Também havia espaço para músicas que 

na maioria das vezes eram transmitidas aos domingos, voltada para a família sepeense. 

 Mesmo que a Voz Alegre seja considerada a primeira rádio do município, é importante 

destacar que a primeira emissora a transmitir através de ondas eletromagnéticas foi a Rádio 

Tiaraju. A inauguração oficial foi efetuada com festa no Cinema Alvorada, dia 08 de maio de 

1961. 

 A emissora funcionou, primeiramente, em caráter experimental com uma 

peculiaridade, a exemplo da Voz Alegre. Carlos Castro, ex-funcionário da emissora, em 

entrevista ao programa São Sepé, Sua História e Sua Gente do dia 11 de abril de 2010, 

veiculado na Rádio Cotrisel AM 1200, disse a Rádio Tiaraju funcionou em um período de 

aproximadamente um ano. O trabalho de Castro nos veículos de comunicação da cidade como 

o antigo Cinema Alvorada por pelo menos um ano e meio, fez com que a experiência 

adquirida lhe rendesse bons frutos. Ele trabalhou na emissora, agora extinta, por dois anos. 

 A rádio começou com por meio de um serviço de alto falante, próximo à praça central, 

em um local alto, na casa de um médico. Os fios seguiam pela Avenida XV de Novembro até 

a praça. Havia som durante a noite até as 23h. O foco das músicas era para as pessoas que 

frequentavam a Praça das Mercês neste período, para que pudessem ter uma distração. 

 O Cine Teatro Alvorada funcionava próximo à Praça das Mercês. Seu proprietário era 

Adail Moreira da Cunha. Na época não havia televisão, por isso o cinema era muito 

concorrido. Os filmes vindos de Cachoeira do Sul lotavam todas as sessões que funcionavam 

todos os dias da semana. No inverno, o mesmo filme acabava se repetindo muitas vezes, pois 

as estradas não davam condições ao transporte. Foi neste local que ocorreu o início da 

radiodifusão sepeense, através da inauguração da Rádio Tiaraju. 

 A emissora era de propriedade dos irmãos Arthur e Alfredo Schmidt, que 

posteriormente vendeu sua parte para o primo Sigfried Schmidt. Permaneceu com o serviço 

de auto falante por dois anos, foi então que passou a operar posteriormente na frequência de 

1.540 Khz, com 100 watts de potência, tinha seu estúdio localizado na Avenida XV de 

Novembro, esquina com a rua Plácido Chiquiti. O transmissor, localizado nas proximidades 

de onde hoje é sediada a Associação dos Funcionários Municipais, na parte sul da cidade, 

fornecia potência capaz de mandar sinal sonoro para todo município e cidades vizinhas. Isso 

ocorria porque na época o serviço de telecomunicações não era avançado e não causava 
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interferência nos aparelhos receptores. Com isso, a emissora podia ser captada em âmbito 

regional. 

 Os primeiros funcionários foram Carlos Castro e Itajaí Lucas Costa, que 

posteriormente foram acompanhados por Paulo Irajá Scherer e Toloredo Brum. No esporte 

trabalhavam Luiz Michelin e Ramiro Martins Silveira. 

 A Rádio Tiaraju mantinha aos sábados um programa gaúcho que era transmitido ao 

vivo, apresentado por Estácio Alves de Freitas, conhecido por Guairacá, Werter Vargas, 

Neival Moreira, além de inúmeros convidados. Na época havia o costume de se veicular 

dedicatórias que eram feitas pelos ouvintes e endereçadas à aniversariantes, batizados e 

casamentos. Esse tipo de atividade ocorria normalmente aos sábados e domingos. A audiência 

era enorme, medida pelas manifestações que chegavam via correio até a rádio, pois o serviço 

de telefonia era precário na época. Os serviços telefônicos eram do município e não havia 

linhas à venda, portando a emissora não possuía telefone. 

 Os funcionários da extinta Tiaraju realizavam diversas transmissões externas, em 

shows, bailes e eventos que interessavam a população. Programas de calouros eram 

desenvolvidos no Cinema Alvorada aos sábados à tarde ou aos domingos pela manhã. Todo 

trabalho na emissora era ao vivo, pois não existia gravador na época e muito menos 

computadores, que hoje permitem que uma estação funcione sozinha, sem a presença de 

operador. 

Naquele período, para que fosse efetuada a troca de discos, além de abertura e 

fechamento de microfones, o técnico teria que ficar constantemente junto à aparelhagem de 

som. Como a emissora operava até por volta de 23h, os técnicos precisavam percorrer grande 

distância para desligar o transmissor, todos os dias. 

Além da Avenida XV de Novembro, a rádio funcionou na rua Plácido Chiquiti e 7 de 

Setembro, onde viria a encerrar suas atividades anos depois. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 Neste capítulo, o foco foi mostrar a trajetória desenvolvida durante todo processo de 

pesquisa. Esta parte do projeto inicia apresentando a metodologia da história oral, com ênfase 

na utilização de depoimentos orais nos estudos relacionados à mídia radiofônica. Nos 

próximos textos, serão apresentadas as etapas alcançadas durante o estudo, com base na 

escolha do tema e entrevistas. 

Foi ouvindo o relato de pessoas ligadas à radiodifusão em São Sepé, além de 

historiadores, que foi possível resgatar a história do rádio sepeense além, é claro, do programa 

Espaço Livre da Rádio Cotrisel, foco principal desta pesquisa acadêmica. 

 

3.1 A história oral 

  

 São vários os tipos de abordagens que podem ser encontrados através da história oral. 

Através de relatos, busca-se saber mais detalhes sobre determinado assunto, possibilitando e 

trazendo à pesquisa, fatos que até então não foram contados ou que estavam esquecidos há 

anos. 

 Nesse tipo de pesquisa, a investigação constante, aliada a prática científica, produz 

inúmeros resultados. É através de entrevistas que a história oral fica situada. Este pode ser 

considerado o objeto central do trabalho de pesquisa, pois exige do pesquisador dedicação e 

aprofundamento no assunto tratado. É na oralidade que a história será contada e transformada 

em texto. O pesquisador precisa organiza um cronograma, com roteiro contendo perguntas, e 

parte a campo em busca de informações que sustentem seu trabalho. 

Uma vez implantado o programa de história oral e definido seu projeto de pesquisa, a 

primeira atividade para a qual se devem voltar os pesquisadores é a investigação 

exaustiva do objeto de estudo, em fontes primárias e secundárias, com o objetivo de 

obter uma base firme de conhecimento do tema, que garanta a qualidade dos trabalhos 

subsequentes. É conhecendo e estudando o material disponível em arquivos, 
bibliotecas e outras instituições, que os pesquisadores do programa estarão se 

preparando para desempenhar todas as atividades vinculadas à produção das 

entrevistas. (ALBERTI, 1989, p. 45). 

 Com base nesta afirmação, podemos destacar que, antes de o pesquisador consultar 

suas fontes, deve, acima de tudo, estudar de certa forma o assunto tratado. Isso facilita o 

trabalho de pesquisa, na hora que se realize algum tipo de entrevistas. Documentos históricos, 
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relatos em áudio, jornais antigos e fotografias, por exemplo, comprovam a veracidade dos 

fatos ou acrescentam alguma informação omitida pela fonte consultada. 

 Livros que resgatem a história de determinado tema também são de extrema 

importância, pois fornecem ao pesquisador dados concretos para que ele desenvolva melhor e 

aprofunde em determinada questão. 

 Na história oral, a pesquisa em arquivos, através da busca por documentação, surge de 

maneira peculiar. Isso porque com base em um projeto, produzem-se entrevistas que 

posteriormente serão transformadas em documento. Com o material de pesquisa e entrevistas 

em mãos, o pesquisador passa a construir novos documentos aos quais se recorreu no início, 

acrescentando novas informações. 

 O pesquisador, ampliando o seu campo de apropriação de conhecimento, acaba 

aperfeiçoando o seu trabalho. Para isso, é preciso que a investigação seja aprofundada. De 

certa forma, ele precisa se inserir em determinado grupo para que se colete dados relativos ao 

seu objeto de pesquisa, conhecendo de perto a realidade do campo de pesquisa escolhido. 

É conhecendo amplamente o tema que o pesquisador pode otimizar seu desempenho e 

imprimir à produção dos documentos de história oral um alto grau de qualidade. 

Através da pesquisa, é possível, por exemplo, situar com bastante clareza a atuação de 

determinado entrevistado no contexto das preocupações acerca do tema e preparar-se 
para dele obter um depoimento de grande valor para a pesquisa, formulando perguntas 

enriquecedoras para o diálogo e reconhecendo respostas significativas. (ALBERTI, 

1989, p. 46). 

 Logo, entendemos que, se o pesquisador desenvolveu tais perguntas para o 

entrevistado, e estas não satisfizeram o que estava proposto, ele tem total liberdade e direito 

de formular novas questões no decorrer da conversa. Questionamentos podem surgir a 

qualquer momento, caso um detalhe ou assunto necessite de maior profundidade. 

Os relatos orais, de uma maneira geral, tem a possibilidade de reconstituírem fatos que 

não são possíveis de serem encontrados em recursos materiais como textos e fotografias, por 

exemplo. Mas por outra questão, esse tipo de metodologia pode, também complementar 

informações contidas em documentos já existentes. 

Este tipo de metodologia de pesquisa é baseada em realizar entrevistas gravadas com 

pessoas que vivenciaram algum fato, possuem uma trajetória de vida ou que testemunharam 

aspectos da história. 
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Conforme Minayo (1997), quando desenvolvemos um projeto, “estamos mapeando de 

forma sistemática um conjunto de recortes”. A autora trata sobre três dimensões que são 

desenvolvidas durante um trabalho: técnica, ideológica e científica. A primeira fala sobre 

como definir e abordar o objeto a ser estudado e escolher os artifícios mais adequados para tal 

investigação. A segunda trata sobre o que pesquisar, partindo de um conceito teórico, e como 

pesquisar. A terceira e última “permite que a realidade social seja reconstruída enquanto um 

objeto do conhecimento, através de um processo de categorização que une dialeticamente o 

teórico e o empírico”. 

A autora ainda destaca os principais pontos que levam à escolha de um tema para ser 

analisado. Entre eles está a originalidade do problema de pesquisa. Partindo deste viés, 

podemos nos perguntar se o assunto é interessante e adequado para o pesquisador, se há 

possibilidade e viabilidade para que tal estudo seja realizado e se o “investigador” possui 

tempo suficiente para tal pesquisa. 

Para que o assunto trabalhado se qualifique, é importante abordar tecnicamente o tema 

através da Observação Participante ou, mais precisamente, na busca por vivências dos 

entrevistados. 

A entrevista é o procedimento mais usual do trabalho de campo. Através dela, o 

pesquisador busca obter informes contidos nas falas dos autores sociais. Ela não 
significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 

coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que 

vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada. Suas formas de 

realização podem ser de natureza individual e/ou coletiva. (MINAYO, 1997, p. 57). 

A partir deste método, busca-se coletar informações objetivas e subjetivas. A 

entrevista pode ser estruturada ou, dependendo do caso, ser coletada conforme a fala do 

entrevistado, abordando livremente o tema proposto pelo pesquisador. A história de vida do 

entrevistado conta muito na hora do pesquisador transcrever fatos que talvez nunca tenham 

sido abordados publicamente. Para Minayo (1997), “nele podemos encontrar o reflexo da 

dimensão coletiva a partir da visão individual”. 

Um dos pontos mais importantes no processo de busca por relatos orais, é saber a 

biografia do entrevistado. Quando a entrevista é sobre a história de vida do entrevistado, pode 

haver, em alguns casos, interesse da pessoa que está relatando determinado tema. O 

conhecimento de sua biografia é papel determinante durante a elaboração de um roteiro com 

perguntas. Mas caso a entrevista seja temática, o conhecimento antecipado de sua biografia 

não é fator determinante durante a pesquisa, pois se falará sobre um assunto específico. 
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A maneira com que o entrevistador se relacionará com o entrevistado durante o 

processo de coleta de dados é indiferente. É importante, portanto, que o pesquisador utilize-se 

de um gravador, para que aquele registro fique consolidado como material comprobatório de 

que a fonte consultada realmente afirmou determinado fato. 

A entrevista, então, considerada nesses termos, deve ser tomada e analisada como um 

todo, como uma relação humana que se prolonga geralmente por várias sessões, 

durante as quais entrevistado e entrevistadores se engajam em uma reconstrução 

dialógica do passado. É por isso que devem ser levados em conta todos os passos 

percorridos, as mudanças na situação da entrevista, o modo como são feitas as 

perguntas e as características das respostas, enfim, todo indício de como efetivamente 

se deu aquela relação particular e, portanto, aquela construção do passado (ALBERTI, 

1989, p. 69). 

Portanto, pode-se observar que tanto entrevistado como entrevistador acabam, de certa 

forma, produzindo uma espécie de relação particular. Perguntas, questionamento, indagações 

podem surgir a qualquer momento da entrevista. Esse tipo de apontamento serve de base para 

que a pesquisa fique rica em detalhes, sobretudo com qualidade. 

 

3.2 A Mídia Radiofônica e a História Oral 

 Em 1940, época de seu início, a história oral foi impulsionada pela possibilidade de 

registros serem documentados. A partir disso, podemos afirmar que o assunto gravado 

comprova ou acrescenta o que está no texto, mais especificamente no papel. Foi com o 

jornalista Allan Nevins que a metodologia oral ganhou força ao coletar relatos com o auxílio 

de um gravador. 

A coleta de depoimentos pessoais mediante a utilização de um gravador iniciou-se na 

década de 40 com o jornalista Allan Nevins, que desenvolveu um programa de 

entrevistas voltado para a recuperação de informações acerca da atuação dos grupos 

dominantes norte-americanos. Esse programa veio a constituir o Columbia Oral 

History Office, organismo que serviu de modelo para outros centros criados nos anos 

50 em bibliotecas e arquivos no Texas, Berkeley e Los Angeles (FERREIRA, 1994, p. 

4). 

Para Montenegro (1992), “a história escrita, documentada, distingue-se do acontecido; 

é uma representação. E neste hiato entre o vivido e o narrado localiza-se o fazer próprio do 

historiador”. Com base nesta afirmação, podemos dizer que o registro documentado da 

história é o que move o mundo. Através das informações registradas, podemos viajar no 

tempo, fazer uma leitura do passado, reconstruir uma nova trajetória. 



 

 

25 

Nos estudos relacionados à mídia radiofônica, é possível observar que a história oral 

está presente como processo metodológico na apropriação de informações sobre determinado 

tema. 

Fatos que ficaram esquecidos, e que na época estavam nas rodas de conversa entre as 

pessoas, voltam à tona com a aplicação de estudos envolvendo história oral na mídia 

radiofônica. Profissionais que participaram de forma direta e que hoje estão aposentados ou 

desempenham outras atividades, tem a oportunidade, com esse tipo de metodologia, de 

recordar o passado. 

Até o presente existem três trabalhos acadêmicos do Centro Universitário Franciscano 

(Unifra) que aliaram a história oral com mídia radiofônica. Dois dos três Trabalhos Finais de 

Graduação (TFGs) abordam aspectos históricos de duas emissoras de rádio presentes na 

região central do Rio Grande do Sul. O primeiro, produzido pela acadêmica Ana Paula 

Wegner Pontes Kasper, aborda aspectos da considerada primeira rádio de São Sepé, a Voz 

Alegre, com o título “Rádio Voz Alegre: Uma reconstituição histórica da primeira rádio 

comunitária de São Sepé”. 

O segundo TFG, produzido pela acadêmica Andressa da Costa Scherer, composto em 

2011, traz como título “O uso da história oral como método para a reconstrução da trajetória 

da Rádio Municipal São-Pedrense”. Já o terceiro trabalho acadêmico que utiliza o resgate da 

história oral aliado à mídia radiofônica é da acadêmica Sofia Viero, que intitula-se “A 

reconstituição da trajetória do programa “La Domenica Italiana” com base no uso da história 

oral”, produzido em 2012. 

Além dos trabalhos produzidos pela Unifra, há no Brasil dissertações de mestrado e 

teses de doutorado que documentam a trajetória de emissoras de rádio utilizando-se da 

história oral, nos mais segmentos institucionais do país. 

O presente estudo é o primeiro do Centro Universitário Franciscano a utilizar como 

abordagem a história oral de um programa de rádio envolvendo uma emissora de rádio da 

cidade de São Sepé. A partir dos dados coletados com ex-funcionários e atuais pessoas que 

ocupam as cadeiras da emissora sepeense, buscou-se resgatar, através de registro oral, a 

história do programa Espaço Livre. A partir desta afirmação, pode-se destacar que o presente 

Trabalho Final de Graduação poderá auxiliar acadêmicos de jornalismo em pesquisas futuras 

no âmbito do radiojornalismo e história oral. 
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4. A RÁDIO COTRISEL ONTEM E HOJE 

4.1 O início da Rádio Cotrisel 

 No dia em que entrou no ar, a Rádio Cotrisel operava em 1.540 KHz, com potência de 

250 watts, na frequência que foi utilizada pela extinta Rádio Tiaraju. Após obterem concessão 

por intermédio do Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel), hoje com o nome 

de Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os diretores da emissora mudaram seu 

dial para 1200 KHz e aumentaram a potência em mil watts. 

 Após estudo feito por membros da Rádio Guaíba em vários pontos do município, ficou 

decidido que o Alto do Tabuleiro sediaria a rádio, pois o local possui latitude e umidade 

propícias à propagação do sinal. 

 Conforme relato oral do ex-superintendente da Cotrisel e ex-presidente da Fundação 

Cotrisel, Errio Custório Brum Pires, no final da década de 70 já havia um processo para 

instalação de uma emissora em São Sepé. A fundação, vendo a oportunidade de montar uma 

rádio, resolveu se credenciar e encaminhou projeto para o Dentel através do ex-deputado 

Nelson Marchezan. Para Pires, a criação de um veículo radiofônico era importante, pois a 

cooperativa queria manter contato com o associado. No início, a Fundação Cotrisel possuía 

300 sócios, pouco depois esse número chegou a quase 3.500. 

 Foram inúmeras viagens por parte da direção que foi até Brasília tentar instalar, de 

fato, uma emissora em São Sepé. O então deputado, amigo na época do Ministro das 

Comunicações, agilizou o processo de outorga da estação. Um dos argumentos utilizados no 

projeto era que a cooperativa possuía um grande número de associados na época, e era de 

extrema importância a implantação de uma emissora no município. 

 Aprovado o projeto em Brasília, iniciou-se o processo para aumento de potência. Foi 

obtida autorização para que o sinal da antena chegasse mais longe. Mas, por conta de prazos e 

da necessidade de se comprar novos equipamentos, a Fundação Cotrisel reencaminhou um 

texto pedindo a prorrogação dos prazos para que se readequasse à autorização concedida. 

Como a rádio tinha autorização para operar em 1.000 watts, mas estava no ar com apenas 500 

watts, membros do Dentel foram a São Sepé e lacraram a emissora, pois a correspondência 

autorizando a prorrogação dos prazos não havia sido encaminhada para todas as áreas do 

departamento. Em menos de 24 horas, o deputado Marchezan entra novamente em cena que, 

em uma ação ágil, fez com que a Rádio Cotrisel voltasse a operar. 
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 Finalmente, com a operação em dia e com equipamentos comprados em Manaus, 

iniciou-se a construção dos estúdios e torre de transmissão. Técnicos da Rádio Guaíba foram 

de Porto Alegre a São Sepé justamente para instalar a aparelhagem e treinar os funcionários 

sepeenses no local. A partir disso, a emissora iniciou o processo de contratação de pessoal. 

Foi estruturada uma programação que atendesse os anseios da comunidade e, principalmente, 

dos associados da Cotrisel. 

 

4.2 Imprensa noticia inauguração da rádio 

 O início da Rádio Cotrisel foi acompanhado de perto pela imprensa de São Sepé. Os 

jornais da época relataram a nova fase que a radiodifusão sepeense passou no começo da 

década de 80. Os jornais O Centenário, O Interior e até o Jornal do Brasil contaram a seus 

leitores sobre o surgimento da primeira emissora cooperativista da América Latina. 

 O extinto jornal sepeense O Centenário, de 7 de junho de 1980, trazia como manchete 

“Rádio Fundação Cotrisel Inicia Hoje Suas Atividades”. O texto da notícia era o seguinte: “A 

partir de hoje, pelo espaço de 15 ou 20 dias, estará funcionando em caráter experimental a 

nova emissora de rádio de São Sepé, que preencherá a lacuna deixada pela Rádio Tiaraju 

Ltda., pioneira no setor de radiodifusão do município”. 

 Trata-se da Rádio Fundação Cotrisel, órgão da Fundação do mesmo nome, entidade 

criada e mantida pelos associados da Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda., que congrega 

2.700 produtores agrícolas do nosso município. Essa nova rádio vai operar na frequência de 

1.540 KHz, com uma potência 0,25 Kw, cujas características poderão ser alteradas, tendo em 

vista uma solicitação já encaminhada ao Ministério das Comunicações e à Casa Civil da 

Presidência da República para funcionar nos 1.200 KHz, na potência de 1 Kw. 

 No período de funcionamento experimental, a Rádio Fundação Cotrisel somente estará 

transmitindo musicais e informações de interesse geral, das 9 às 17 horas, diariamente. Seus 

estúdios acham-se instalados na altura do Km 232 da BR-392 (1ª entrada a direita depois do 

viaduto). Os escritórios e a recepção irão funcionar à rua Antão Faria nº 1165 – Fone 310”. 

 Esta foi a primeira notícia a ser veiculada na época em que a Rádio Cotrisel entrou no 

ar pela imprensa sepeense. O texto do jornal seguiu falando sobre a equipe de trabalho da 

emissora. Segundo a publicação, os principais departamentos da nova emissora já estavam 
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definidos. Enilton Bolzan na direção musical; Wagner Dilelio no jornalismo; Vera Beatriz 

Spencer Dias na redação; Vitor Rodrigues de Assis no setor comercial; Liberato Ferreira na 

programação; Alcir Bolzan na publicidade, além de locutores e operadores técnicos que 

seriam orientados e testados por Lauro Hagemann da Rádio Guaíba. 

 O jornal também falou sobre os objetivos da nova emissora.  

Segundo seus dirigentes, a nova emissora de rádio deverá atuar sempre com suas 

atenções voltadas para os interesses da comunidade em geral, sem desvincular-se dos 

anseios da classe agro-pecuarista que é, através do cooperativismo, a grande 

responsável por esse pioneirismo representado pela Rádio Fundação Cotrisel. Por ser a 

primeira no Brasil a entrar em funcionamento sob a direção de uma cooperativa, sua 

importância no seio da radiodifusão nacional é de uma grandeza absoluta, pois todas 

as atenções estarão voltadas para o seu funcionamento, como forma de aquilatar e 

estabelecer as bases para outros investimentos de igual finalidade.  Os atos 

inaugurais da nova emissora de rádio serão marcados por visitas ao estúdio, aos 
escritórios e ao sistema irradiante, sem falar naturalmente o registro da emissão do 

primeiro sinal radiofônico, e ainda o oferecimento de um coquetel às autoridades e 

convidados presentes. Deverão estar presentes, além do prefeito José Maria Picada e 

dirigentes da Cotrisel, também diversas autoridades estaduais, técnicos da Fecotrigo, 

lideranças políticas do âmbito estadual e municipal, bem como representantes dos 

mais diferentes segmentos sociais de nossa comunidade. 

 

(Figura 1) Imagem publicada no jornal O Centenário em 7 de junho de 1980 
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 Quatro dias após a publicação da primeira notícia em jornal impresso sobre a 

instalação de uma nova emissora em São Sepé, entre no ar dia 11 de junho de 1980, a Rádio 

Fundação Cotrisel. 

 Já o Jornal do Brasil de segunda-feira, 21 de julho de 1980, trazia a seguinte manchete 

em caixa alta: “OS AGRICULTORES PÕEM NO AR UMA RÁDIO PARA SE 

INFORMAREM DE SAFRAS, PREÇOS E MERCADO”, além de título no topo da página: 

“Tango e música tradicional gaúcha nos intervalos”. 

 Na época, o então diretor da emissora, Roberto Dalmaso, informou ao impresso que 

antes da Rádio Cotrisel ser inaugurada, foi realizada uma pesquisa com a comunidade local, 

abrangendo as zonas rural e urbana, para ser detectada a preferência de jovens, adultos e 

idosos a respeito de programas a serem idealizados pela equipe. 

 O então dirigente explicou ao periódico que a emissora, na época, possuía 19 

funcionários, com pessoas do próprio município. “Pela manhã, das 6h às 7h30m, os 

agricultores já começam a receber informações sobre clima, previsão do tempo no Estado e no 

resto do país, especialmente nas regiões produtoras, para que tenham uma ideia também de 

como estão as demais lavouras. Nesse mesmo horário são transmitidos avisos de utilidade 

pública e preços dos principais produtos agrícolas no país. Durante o resto da manhã, as 

donas-de-casa têm a programação especial, com informações culinárias, conselhos sobre 

saúde, educação dos filhos, etc. Um programa musical é feito especialmente para os jovens, à 

tarde. E á noite, quando os agricultores voltam do campo e podem ouvir rádio, notícias de 

interesse são transmitidas, como prazo de vencimento dos empréstimos do Governo federal, 

informes econômicos, convocações e assembleias das cooperativas, etc. Aos domingos, são 

feitas reportagens especiais sobre temas que dizem respeito ao homem do campo, como êxodo 

rural, sindicalismo, erosão, preços, atendimento social, problemas agrários, perspectivas de 

safras de outros países”. 

 A notícia relacionada à Rádio Cotrisel, veiculada no Jornal do Brasil, sediado no Rio 

de Janeiro, encerrava dizendo que à noite havia um programa musical com tangos, boleros e 

músicas gaúchas. A participação do agricultor, ganhando vez e voz na emissora, foi defendida 

categoricamente pelo diretor da rádio na época. 

 Já a página 15 do jornal O Interior, de 23 de julho de 1980, estampava a manchete 

“Rádio de Cooperativa”, ainda relacionada à inauguração da rádio em São Sepé. Parte do 
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texto noticiava: “Pois é, agora, o agricultor cooperativado, além de jornais para dizer o que 

pensa e dar a sua opinião sobre as coisas que lhes dizem respeito, tem também uma rádio. 

Tudo começou, lá a Cooperativa Tritícola de São Sepé, tempos atrás quando a decisão de 

montar a emissora foi aprovada em assembleia geral. “Eu sei que esta rádio deve ter custado 

uma grana graúda, mas que é um bom investimento, isto é”, disse o agricultor Sérgio Jonilha 

Pacheco para o repórter da revista “Agricultura e Cooperativismo”, que fez uma reportagem 

sobre o assunto”. 

 A notícia encerrou dizendo que a rádio pertencia a todos os associados da Cotrisel, e 

que logo operaria na potência de 1 Kw. 

 

 

(Figura 2) Cartoon publicado na revista “Direção”, em agosto de 1980 

 

 Um mês após, entre agosto e setembro de 1980, foi a vez da revista “Direção” 

apresentar uma notícia acompanhada de uma charge. Não é possível descrever quais dos 

profissionais da emissora o cartunista da época resolveu retratar na publicação. Mas, seguindo 

nos moldes de outros veículos da época, a revista também retratou a inauguração da rádio, 

bem como equipe de funcionários, objetivos da emissora e frequência operacional. 

 O último registro feito por publicações impressas no ano de inauguração da Rádio 

Cotrisel foi no jornal O Centenário do dia 10 de outubro de 1980. A manchete principal era 

“Rádio COTRISEL Aumenta Potência e Tem Nova Frequência”. O fato relatado na época, 

sobre a rádio chegando mais longe com 1 Kw, se tornou constante, pois até hoje, 33 anos 

depois, a “Emissora da Terra” está no ZYK 342, 1200 AM, operando com 1.000 watts de 

potência. 
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4.3 A PROGRAMAÇÃO NA ÉPOCA 

 Por conta da Rádio Cotrisel possuir, na época de sua inauguração, uma equipe com 

quase 20 pessoas, a produção de cada programa era realizada com o maior cuidado. Como na 

rádio não existiam computadores, todo trabalho era feito com máquina de escrever. Entre os 

primeiros programas da emissora na época estava “O Sucesso Maior”, que abordava vários 

ritmos, mas que trazia, também, a história do intérprete de determinada seleção musical. 

Outro programa que se destacou no início da Rádio Cotrisel foi o “Canto Geral”. Apresentado 

por Elisete Schneider, os ouvintes tinham a oportunidade de ouvir canções de vários artistas 

da Música Popular Brasileira, a MPB. 

 A primeira programação foi composta da seguinte forma: 

Programa Horário Dia de veiculação 

Canto da Terra 6h às 8h Diária 

Estúdio 342 8h às 9h Segunda a sábado 

Discovisão 9h às 10h Segunda a sábado 

Você Mulher 10h às 11h Segunda a sexta 

Nacional 80 11h às 11h45min Segunda a sábado 

Esporte 11h45min às 12h Segunda a sábado 

Noticioso 12h às 12h30min Segunda a sábado 

Musical Tradicionalista 12h30min às 14h Segunda a sexta 

Liberasom 14h às 17h Segunda a sexta 

Estúdio 342 Ambiental 17h às 17h40min Segunda a sexta 

Momento Gaúcho 17h40min às 19h Segunda a sábado 

Voz do Brasil 19h às 20h Segunda a sexta 

Projeto Minerva 20h às 20h30min Segunda a sexta 
COTRISEL, Você e a Noite 20h30min às 22h Diária 

 

A Rádio Cotrisel contava com uma programação especial aos finais de semana: 

Programa Horário Dia de veiculação 

Jornada Pop 17h às 18h Sábados 

Grandes Orquestras 19h às 20h Sábados e Domingos 

Horizontes do Campo 8h às 8h30min Domingos 

Especial Cotrisel 10h às 12h Domingos 

Cotrisel Sucesso Maior 12h às 13h Domingos 

Momento Jovem 13h às 18h Domingos 

 

 A partir de sua inauguração, a Rádio Cotrisel passou a utilizar vinhetas como forma de 

caracterizar a estação. Abaixo, os primeiros textos para largada, produzidos no dia 7 de junho 

de 1980. A escrita utilizada no período foi preservada: 
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- Estamos no ar: Aqui rádio fundação Cotrisel em carater experimental. Visite-nos. 

- Do alto do tabuleiro Rádio Fundação Cotrisel. Em carater experimental, estamos dando 

largada nesta emissora. A tua audiência é a razão de nosso trabalho. 

- São Sepé, 7 de junho de 1980. Aqui RÁDIO FUNDAÇÃO COTRISEL. Estamos iniciando 

um trabalho que marcará época na história dos meiso (meios) de comunicação em São Sepé. 

- Este é o som da RÁDIO FUNDAÇÂO COTRISEL. São Sepé tem uma rádio. Visite-nos. 

Mande-nos sugestões. Como estamos chegando por aí? 

- Sábado, 7 de junho de 1980. Do alto do tabuleiro estamos iniciando em carater experimental 

as atividades da mais nova emissora de radiodifusão de Rio Grande do Sul. 

- Rádio Fundação Cotrisel. Em carater experimental estamos iniciando uma atividade que 

quer ser um enriquecimento para os meiso (meios) de comunicação desta terra que amamos. 

 Estes, portanto, alguns dos textos feitos em máquina de escrever, datados de 7 de 

junho de 1980, que foram veiculados durante a programação da rádio, que ainda estava em 

caráter experimental. 

 

4.4 A Rádio Cotrisel hoje 

A Rádio Cotrisel continua sendo administrada pela Fundação Cotrisel, na qual faz 

parte da Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda (Cotrisel). A emissora entrou no ar, 

oficialmente, em 11 de junho de 1980, portanto, tem 33 anos de história. A primeira música 

que tocou na programação de abertura foi Café da Manhã, do Rei Roberto Carlos. 

 A Rádio Cotrisel é a primeira emissora Cooperativista da América Latina. Atualmente 

funciona pelo dial 1.200 AM e possui mil watts de potência, alcançando, além de São Sepé, 

os municípios de Formigueiro, Caçapava do Sul, Vila Nova do Sul, parte de Santa Maria e 

parte de Cachoeira do Sul. 
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(Figura 3) Sede da Rádio Fundação Cotrisel localizada no Alto do Tabuleiro. 

  

 

(Figura 4) Central técnica da emissora e os operadores de áudio Tales Brites e Plínio Antônio 

de Souza. 
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Com dois transmissores em operação, um deles de reserva, a estação funciona na BR 

392, quilômetro 232, no chamado Alto do Tabuleiro, a pouco mais de dois quilômetros do 

centro da cidade. Em 28 de abril de 2012, após constatarem falhas estruturais na antena que 

transmite o sinal da rádio, técnicos realizaram a troca da torre que possui 70 metros de altura. 

Durante dois dias, a emissora funcionou em potência baixa, até que o equipamento antigo 

fosse substituída por um novo. 

 Durante 33 anos desde sua fundação, a Rádio Cotrisel marca presença nos principais 

eventos de São Sepé e região. Foi uma das primeiras emissoras a transmitir e a que esteve 

mais vezes presente na Festa Campeira do Rio Grande do Sul e pioneira em transmitir, na 

cidade, o Sinuelo da Canção Nativa, realizado no município em que é sediada. 

A Emissora da Terra, como é chamada, conta até o presente com nove funcionários, 

possui uma página no Facebook (Rádio Cotrisel) e outra no Twitter (@RadioCotrisel), além 

de uma página no endereço www.radiocotrisel.com.br. A emissora tem como diretor Ivan 

Jorge Siqueira Gazen, o qual assumiu o cargo em setembro de 2010. A jornalista responsável 

é Zizi Machado, apresentadora do programa Espaço Livre. 

No dia de aniversário da emissora, é realizado tradicionalmente um programa de 

auditório. A sede do CTG Ronda Crioula, localizada no centro de São Sepé, serve de local 

para apresentação de artistas locais, sorteio de brindes e interação com o público. Durante o 

dia, os telefones da emissora são liberados para que o ouvinte participe e deixe mensagens de 

aniversário direcionadas à rádio e seus colaboradores, numa forma de carinho e admiração 

pelos serviços prestados e entretenimento diariamente. 

De segunda a sexta-feira, a programação da Rádio Cotrisel inicia às 5h e encerra-se às 

23h. Aos sábados, a emissora opera das 5h às 22h. Já aos domingos das 6h às 22h. 

Até o presente, a programação é estruturada da seguinte forma: 

 

Domingo 

Programa Horário Apresentador 

Canto e Guitarra 6h Wolney Vasconcelos 

Agroretrospectiva 7h30min Zizi Machado 

Momento Espírita 08h  

Canto e Guitarra 8h30min Wolney Vasconcelos 
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Missa Dominical 9h  

Encontro Dominical 10h Luís Garcia 

Paróquia Luterana 11h45min  

Charla de Galpão 12h Wolney Vasconcelos 

A Música da Cotrisel 15h Rede Gaúcha Sat 

Estúdio 342 19h Tales Brites 

Encerramento 22h  

 

Segunda a sexta-feira 

Programa Horário Apresentador 

Campo e Lavoura 5h Rede Gaúcha Sat 

Querência Maior 5h30min Wolney Vasconcelos 

Correspondente Ipiranga 8h Rede Gaúcha Sat 

Querência Maior (cont.) 8h10min Wolney Vasconcelos 

Espaço Livre 9h Zizi Machado 

Mensagem da Paróquia 11h45min Padre Gerson Gonçalves 

Cotrisel Esportes 12h Luís Garcia 

Chama Crioula 12h15min Wolney Vasconcelos 

Correspondente Ipiranga 12h50min Rede Gaúcha Sat 
Mensagem, a Hora do Aviso 13h Wolney Vasconcelos 

Chama Crioula (cont.) 13h30min Wolney Vasconcelos 

Super Tarde 14h30min Tales Brites e Zizi Machado 

Chamada Geral 17h Rede Gaúcha Sat 

Momento Gaúcho 17h30min Tales Brites 

Correspondente Ipiranga 18h50min Rede Gaúcha Sat 

Voz do Brasil 19h  

Correspondente Ipiranga 20h Rede Gaúcha Sat 

Show dos Esportes 20h10min Rede Gaúcha Sat 

Chamada Geral 3ª Edição 22h Rede Gaúcha Sat 

Encerramento 23h  

 

Sábado 

Programa Horário Apresentador 

Campo e Lavoura 5h Rede Gaúcha Sat 

Querência Maior 5h30min Wolney Vasconcelos 

Boas Ofertas 9h Luís Garcia 

Mensagem da Paróquia 11h45min Padre Gerson Gonçalves 

Igreja Quadrangular 12h  

A Música da Cotrisel 12h30min  

Gauchesco e Brasileiro 13h30min Dorotéo Fagundes 

Estúdio 342 14h30min  

A Voz das Assembleias 15h  

Pampa e Sertão 16h Tales Brites 

Show da Noite 19h Bruno Garcia 

Encerramento 22h  
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5. O PROGRAMA ESPAÇO LIVRE 

  

 Embora não tenha iniciado nos primeiros meses que a Rádio Cotrisel entrou no ar, o 

programa Espaço Livre está entre os mais antigos da emissora. Atualmente, o noticiário é 

apresentado pela jornalista Zizi Machado, que responde pelo jornalismo da rádio. O programa 

entra no ar às 9h, logo após o programa Querência Maior, e encerra-se às 11h45min 

 Nos primeiros instantes, o Espaço Livre apresenta a previsão do tempo para a região 

de São Sepé. Por telefone, a meteorologista Estael Sias, da Met Sul Meteorologia, apresenta 

os prognósticos do clima, bem como se haverá chuva ou tempo seco nos próximos dias, por 

exemplo. Em seguida, depois das informações climáticas até por volta de 9h30min, são 

apresentadas as primeiras notícias do dia, com destaque para informações em âmbito local. 

Caso haja informações de interesse público a nível estadual, nacional e até mundial, o 

programa abre espaço para este tipo de notícia. Na sequência aparecem os destaques dos 

principais jornais da região e do Rio Grande do Sul. São lidas as manchetes das capas e 

contracapas de periódicos como Diário de Santa Maria, Correio do Povo e Zero Hora.  

 

(Figura 5) Jornalista Zizi Machado na apresentação do programa Espaço Livre 
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 Por volta de 9h35min, entra no ar o primeiro bloco comercial. O programa retorna do 

intervalo com a presença de um entrevistado. Dependendo da disponibilidade da fonte, a 

entrevista é realizada por telefone ou no estúdio da rádio. Após cerca de 15 minutos de 

conversa, a entrevista é encerrada e a apresentadora divulga o resultado das loterias. Às 10h 

são veiculados os boletins da estação rodoviária, agência dos correios, conselho tutelar, 

brigada militar e preços dos produtos agrícolas praticados pela Cooperativa Tritícola Sepeense 

Ltda. Na sequência é levado ao ar mais um bloco comercial. 

 Por volta das 10h10min, um novo entrevistado participa do Espaço Livre. Há casos em 

que a entrevista é gravada no dia anterior, à tarde ou pela noite, do local do acontecimento, 

dependendo da importância do evento. Às 10h30min é levado ao ar o terceiro bloco 

comercial. Em seguida, mais uma entrevista é feita no programa. Logo após às 11h, quando 

encerra-se a quarta parte de comerciais, entra no ar a quarta conversa da manhã. Os assuntos 

são os mais variados, entre eles destacam-se saúde, aposentadoria, agronegócio, religião, 

prestação de serviços, sessões solenes, homenagens, eventos ligados à Prefeitura de São Sepé 

e Câmara de Vereadores, além de questões relacionadas à educação no município. 

Formigueiro e Vila Nova do Sul também ganham espaço no programa, através da 

divulgação de notícias relacionadas às duas cidades, além de entrevistas com membros dos 

poderes Executivo e Legislativo. Entidades tradicionalistas e os mais variados segmentos da 

comunidade também participam do Espaço Livre. 

Há casos em que ocorre algum fato novo durante o programa, pois não havia 

agendamento prévio, como acidentes de trânsito e incêndios, por exemplo. Por conta disso, 

um repórter é designado para cobrir tal acontecimento. Sua entrada pode se dar a qualquer 

momento, por telefone. 

Por volta de 11h40min, após a realização de entrevistas ao longo da manhã, são 

veiculados os boletins do hospital Santo Antônio de São Sepé e Pedro Calil de Formigueiro. 

Um servidor de cada instituição informa por telefone o número de pacientes internados e os 

que receberam altas, além de outros avisos. O encerramento do Espaço Livre ocorre às 

11h45min. Instantes depois, entra no ar o programa da Paróquia Nossa Senhora das Mercês, 

intitulado “Mensagem da Paróquia”, apresentado pelo Padre Gerson Gonçalves. 
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6. AS VOZES QUE FAZEM E FIZERAM O ESPAÇO LIVRE 

 Neste capítulo, é apresentado um relato de pessoas que fizeram história na Rádio 

Cotrisel. São profissionais que trabalharam na fundação do programa Espaço Livre ou 

passaram pelo jornalístico. Eles falam sobre o surgimento do programa, como a emissora se 

tornou referência em notícia no município de São Sepé (RS), a trajetória da atração que está 

há mais de 30 anos no ar, entre outras peculiaridades. 

 

6.1 Enilton Ineu 

 O sepeense e professor formado pela Universidade Federal de Santa Maria, Enilton 

Ineu
1
, foi quem deu o “pontapé” inicial nas instalações da Rádio Cotrisel. Na época, Ineu 

trabalhava nos Colégios Tiaraju e Madre Júlia quando foi convidado para estruturar a 

emissora e iniciar o trabalho que anos depois se consolidaria na radiodifusão de São Sepé. 

 No final dos anos 70, o então professor foi convidado por membros da Fundação 

Cotrisel para assumir como diretor da rádio. Mas antes disso, Ineu estava produzindo uma 

logomarca para a cooperativa, mais especificamente para o Arroz Sepé. Neste meio tempo em 

que realizava a alteração na marca, já que era artista plástico, conversava com várias pessoas. 

Foi quando descobriu que havia um canal de rádio disponível para a cooperativa. Quando 

convidado para instalar a emissora, Ineu disse aos diretores da Fundação e amigos que esse 

assunto era muito difícil de trabalhar, pois recém havia terminado a faculdade e lecionava em 

duas instituições. 

 Após aceitar o convite, Ineu conta que iniciou o processo de instalação da emissora 

desde o início, pois não havia antena, imóvel e muito menos equipamentos colocados. Vendo 

que na cidade havia muitas pessoas conhecidas e que tinham capacidade de trabalhar na rádio, 

montou uma equipe, além de uma programação. Foi então que a Rádio Cotrisel entrou no ar, 

nos seus primeiros passos da imprensa radiofônica do município. Após inúmeras pessoas 

passarem pela emissora e programas serem colocados no ar, eis que surge o Espaço Livre, aos 

sábados, no comando da jornalista Flávia Machado e Ineu. 

O Espaço Livre é bastante interessante para o jornalismo na época. Ninguém fazia, 

considerava um monstro. Eu não achava ninguém para falar. Havia escassez de 

notícia, patrocínio ninguém queria patrocinar notícia. Nos congressos em que eu 

participava havia a choradeira geral do pessoal que trabalhava com radio dizendo que 

                                                             
1 Entrevista com Enilton Ineu dada ao pesquisador no dia 15/04/2013. 
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não conseguia patrocínio para a notícia naquela época. A gente via que a coisa era 

difícil. Aos poucos houve um interesse pela notícia, acho que por conta da tecnologia 

também que permitiu e colocou mais gente próxima à notícia. Começamos a fazer um 
programa aos sábados, o Você Mulher. Depois surgiu o programa de duas horas de 

duração no sábado, de informação. Era muito difícil. Ligava para as pessoas e diziam 

que não tinham notícia. As fontes de informação eram muito escassas. Ligávamos 

para as pessoas e elas diziam que não tinham notícias. Começávamos a conversar e 

surgia uma notícia. Foi aí que as pessoas começaram a ver que aquilo não se tratava 

de um aviso, e sim informação noticiosa. Até fazer as pessoas falarem, muitos davam 

a entrevista e queriam ouvir como ficou. As pessoas tinham um receio, medo, mas aos 

poucos elas foram se chegando mais, sempre tenho dito. (INEU, 2013). 

 

 Para Enilton, este foi um grande momento no início da emissora, o contato com as 

fontes. O programa jornalístico da rádio, que até então era aos sábados e tinha duas horas de 

duração, passou a ser diário e se chamou Espaço Livre. Neste momento, Ineu convidou Flávia 

para comandar o jornalístico todos os dias. 

 No início Flávia ficou surpreendida e disse que não conseguiria dar conta do programa 

diário. “A Flávia quase pediu demissão”, disse Ineu. No princípio foi difícil, mas aos poucos 

as pessoas foram se acostumando com o andamento do programa e da própria emissora. O 

programa cresceu e tomou conta das manhãs da Rádio Cotrisel. Meses depois o jornalístico se 

tornou o carro-chefe da emissora e virou referência em notícia na cidade. 

 Ineu diz que fazer jornalismo na “aldeia” é muito difícil, isso porque a cidade é 

pequena e muitas vezes é preciso entrevistar amigos, conhecidos e trazer à tona assuntos que 

trariam descontentamento para algumas pessoas. “A gente teve o cuidado durante todo esse 

tempo de fazer um trabalho muito sério, pela seriedade que se fez e pela linha adotada no 

Espaço Livre que a gente conseguiu. Foi um sucesso alcançado”, conta. 

 A falta de tecnologia na época, de certa forma, dificultava o trabalho da equipe que 

trabalhava na operação do programa, tanto repórteres e locutores como técnicos. Os 

gravadores eram grandes, com pilhas grandes. O material pesava e exigia habilidade por parte 

do repórter. Na maioria das vezes o entrevistador precisava trocar de mão enquanto cobria um 

evento ou solenidade. Todo material era gravado em fita cassete. O repórter descia até a 

cidade para realizar a entrevista e depois retornava para veicular a matéria. Na época era 

possível realizar algum tipo de corte, editar a notícia, pois a Rádio Cotrisel foi uma das 

primeiras emissoras a possuir o chamado rolo, tecnologia que permitia a edição. Com o passar 

dos anos surgiram os gravadores menores, com fitas cassetes de menor porte. 
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 Como na época não havia linhas telefônicas, foi montada uma comunicação entre a 

rádio e um estúdio localizado no centro de São Sepé. Com isso, tudo era feito através de uma 

LP. O jornalista Wagner Dilélio, que trabalhou na emissora antes da Flávia, apresentava 

notícias pela manhã e à tarde colhia matérias para veiculação no dia seguinte, tudo por conta 

da não existência de telefone. 

 Numa avaliação relacionada aos avanços tecnológicos, Enilton ressalta que isso foi 

fundamental para o processo de construção da notícia. Na época, uma informação produzida 

no outro lado do oceano levava dias até ser veiculada na Rádio Cotrisel. Hoje, com o auxílio 

da internet e telefone, tudo é mais rápido. O imediatismo é constante. 

 Em relação ao processo de produção do Espaço Livre, Ineu conta que tudo era 

realizado à tarde. Ele diz que sempre se preocupou com o andamento do programa e para que 

entrevistados não faltassem no dia. Sempre havia um material de reserva ou um segundo 

contato com a fonte. No momento em que o programa entrava no ar, Ineu ficava no lado de 

fora coordenando e acompanhando os desdobramentos, tanto na parte técnica quanto na linha 

da conduta das entrevistas. Isso porque em determinados momentos surgiam assuntos muito 

polêmicos enquanto Flávia era auxiliada por Ineu, que permanecia do lado de fora do estúdio. 

 Com a chegada da internet, por meio de auxílio de computador, Ineu realizava a coleta 

de notícias. Informações de âmbito estadual e nacional eram adaptadas para a realidade local. 

O critério de noticiabilidade local era bastante valorizado, pois outras rádios não iriam 

noticiar o que acontecia em São Sepé. Por isso, a equipe do Espaço Livre procurava focar 

nesse tipo de argumento. 

 A interação com o ouvinte durante o Espaço Livre sempre foi levada em conta, mas 

com cautela. 

Em várias oportunidades e, dependendo do assunto, nós abríamos o telefone para 

participação do ouvinte. Mas não era constate, porque dependendo do assunto, havia 
um interesse muito grande da população, e em outros casos não tanto. Muitas pessoas 

que acompanham o rádio são ouvintes assíduos e não gostam de opinar ou participar, 

gostam de ouvir. Não é muito fácil. Tínhamos o cuidado de sempre ligar para a pessoa 

que queria opinar. Pegávamos o número e retornávamos à pessoa para ver se 

realmente era o “fulano” que estava na linha, para evitar qualquer constrangimento. 

(INEU, 2013). 

 

 Perguntado se o Espaço Livre sofreu algum tipo de censura na época, principalmente 

entre os anos 80 e 90, Ineu disse que a fiscalização não era liberal como hoje. Desde o 
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surgimento do programa até o presente momento, os arquivos em áudio veiculados na 

emissora têm de ser arquivados pelo período de 20 dias. 

 Entre as inúmeras coberturas que Enilton Ineu realizou junto com Flávia Machado, a 

que mais marcou, segundo ele, foram as eleições. A Rádio Cotrisel acompanhou a transição 

entre o regime militar da época e as Diretas Já. Ineu disse que, a partir da instalação do 

processo democrático no país, a forma de fazer jornalismo mudou, pois havia mais liberdade 

de expressão. 

 Como não tinham experiência nenhuma com eleições, a partir das Diretas Já, os 

profissionais tiveram de inovar com as matérias. Por conta desta certa readequação, muitas 

reportagens veiculadas no Espaço Livre foram elogiadas por membros da RBS de Porto 

Alegre. O período de cobertura eleitoral, pós regime militar, foi marcante na trajetória de 

Enilton Ineu que trabalhou por quase 30 anos à frente do Espaço Livre quando então se 

aposentou da atividade. 

 Hoje em dia, Ineu se dedica à Rádio Pulquéria FM, emissora comunitária assumida 

por ele em abril de 2013, como diretor. Apresenta aos domingos, das 11:00 às 13:00, o 

programa Recordação e, durante a semana, auxilia a equipe na condução da programação. 

 

6.2 Wagner Becker Dilélio 

O jornalista Wagner Becker Dilélio
2
 foi um dos primeiros funcionários da Rádio 

Cotrisel a trabalhar com jornalismo. Formado pela Universidade Federal de Santa Maria, 

Dilélio integrou a equipe da emissora pelo período de um ano, de 1980 a 1981. 

 Quando chegou a São Sepé, a emissora ainda não estava no ar, devido à falta de um 

equipamento. Ele acredita que o nome era “cristal”. Logo no início que a rádio começou a 

funcionar, qualquer problema, funcionários da Rádio Guaíba eram chamados de Porto Alegre 

para solucionar. “Como o Enilton Ineu aprendeu tudo na observação, não foi mais necessário 

gastar com o deslocamento e outros custos com uma assistência técnica de fora”, destaca. 

 Em 1979, Dilélio concluiu dois cursos superiores: Comunicação Social – opção 

Jornalismo (assim era o curso, que ao ingressar nessa Faculdade, o aluno no terceiro ano ou 

                                                             
2  Entrevista com Wagner Becker Dilélio dada ao pesquisador no dia 16/05/2013. 
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sexto semestre, optava entre Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas). O 

outro curso foi de Tecnólogo em Cooperativismo, criado na UFSM devido ao auge do sistema 

cooperativista no Estado e no Brasil. Essa Faculdade só havia em Santa Maria (UFSM) e na 

Unijui, em Ijuí, cidade sede da então maior cooperativa da América do Sul- Cotrijui.  

Com dois canudos na mão e um destino incerto, Dilélio ficou sabendo que a Cotrisel 

estava inaugurando uma emissora da rádio. Na época apontada como a primeira emissora 

cooperativista na América do Sul. Fez contatos com conhecidos na Fecotrigo, cujo presidente 

era o sepeense Jarbas Pires Machado. Foi então indicado para fazer uma entrevista com o 

então Diretor da Fundação Cotrisel, Roberto Dalmaso. Acertou detalhes e acabou sendo 

contratado. 

Com relação à experiência, Dilélio foi colocar em prática toda a teoria que aprendeu 

nos bancos da Universidade. “A teoria é algo muito subjetivo e a prática só se aprende 

exercitando. Com relação à aplicação do sistema cooperativismo na emissora, acredito que no 

início havia uma intenção de seguir essa doutrina, mas acabou se tornando uma rádio 

comercial como as demais. Com um acréscimo muito importante para a Cooperativa. Uma 

comunicação direta com seus associados e com a comunidade sepeense e da região. Notícias 

da Cotrisel, resultados das assembleias, orientações dos técnicos, entre outras informações e 

conteúdos relacionados com o sistema cooperativismo foi uma conquista inquestionável para 

a cooperativa e também os associados”, salienta. 

O jornalista diz que havia uma expectativa com relação à nova emissora, 

principalmente em comparação com outra rádio que existia na cidade.  Quando chegou, a 

Rádio Tiaraju já estava desativada. “Era notório que a população aguardava ansiosamente por 

outro modelo de emissora, o que acredito que acabou se confirmando”, destaca Dilélio. 

Assumi na Rádio Cotrisel como jornalista responsável pelo Departamento de 

radiojornalismo. Aliás, que tinha apenas um único integrante. Elaborava as edições 

dos noticiários da emissora. Com exceção dos domingos, de segunda a sábado, havia o 

Programa Cotrisel Notícias. Eu fazia a redação dos textos e o Enilton era o 

apresentador. As informações eram colhidas através de rádio escuta, principalmente 

“tiradas” da Rádio Guaíba, pois era uma referência no radiojornalismo no Rio Grande 
do Sul. Também dos jornais (Correio do Povo, Folha da Manhã, Folha da Tarde e 

Zero Hora). As notíciais da cidade e região tinha que garimpar diariamente visitando a 

Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Corsan, CEEE, Sindicato Rural, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Emater, Banco do Brasil,Caixa Federal, Caixa 

Estadual, Delegacia de Polícia, Brigada Militar, entre outras fontes de notícias. 

Também na segunda parte desse programa jornalístico apresentava um entrevistado 

por dia. Era complicado. Nem sempre havia um assunto, uma personalidade, enfim, 

um entrevistado que merecesse um espaço na emissora. Mas felizmente, nunca ficou 

em branco esse espaço. Também apresentava e produzia um programa esportivo. 
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Fazia a cobertura dos campeonatos de futebol de salão, na quadra no Colégio Estadual 

de São Sepé, na época chamado de científico. Do campeonato municipal de futebol de 

campo, cujos jogos aconteciam no campo do Bento Gonçalves e dava também 
divulgação para outros eventos esportivos, com o campeonato estadual de Moto 

Cross, onde a cidade tinha três representantes de qualidade e de competições como o 

KM de arrancadas de motocicletas, que ocorriam no aeroporto da cidade. Além do 

radiojornalismo, eu e o Luciano Machado tivemos a pretensão de lançar um programa 

de vanguarda na cidade: Jornada Pop. Eu apresentava o programa todos os sábados, 

das 17h às 18h, e o Luciano trabalhava na mesa de som. Ambos eram responsáveis 

pela seleção musical.  Foi um diferencial no rádio na cidade e região. Música pop, 

muito rock, clássicos da MPB, um dos programas que mais marcou foi quando morreu 

John Lenon. Produzimos um especial homenageando a cabeça maior do grupo The 

Beatles. Foi um sucesso. Inclusive o Luciano gravou numa fita K-7 que rodou o 

mundo. Até no exterior essa fita foi parar. Hoje sumiu uma pena. (DILÉLIO, 2013). 

Perguntado sobre as questões tecnológicas, Dilélio conta que, na época, as coberturas 

jornalísticas eram mínimas. Todas as coberturas eram feitas com o auxílio de um gravador. 

“Ou seja, gravava num dia para apresentar no outro. Não havia transmissão direta e muito 

menos unidade móvel. Além do mais, a emissora não tinha linha telefônica e as comunicações 

com a base, cujo o escritório ficava na Rua Antão Farias, era feito através de Rádio PX.  

Quanto às gravações de comercias e outras questões técnicas, o Enilton dava conta do recado. 

Com muita competência por sinal.  Reconheço que a rádio se manteve num bom padrão, nesse 

sentido, graças a sua paixão e dedicação por essa atividade”, explica. 

Como a emissora não possuía telefone e na época jamais se imaginava o computador, 

internet e as redes sociais, a interatividade com o ouvinte era praticamente era inexistente. 

Dilélio conta que as manifestações dos ouvintes chegavam por correspondências e mais 

sentida nas ruas e nos ambientes sociais que se frequentava. 

Para o jornalista, o fato de existirem computadores em qualquer parte, torna a 

atividade jornalística mais fácil. “Hoje com um simples aparelho celular é possível fazer 

entrevistas ao vivo, tirar fotos, entre outras funcionalidades. Quanto à informática, tudo ficou 

mais fácil, até na busca de notícias. Acesse o Google e todas as informações estarão a sua 

disposição. Resumindo: Hoje a história é outra. São inovações que não param de acontecer”, 

diz. 

Para Dilélio, o período de um ano na Rádio Cotrisel se resumiu como uma experiência 

de vida pessoal e profissional. Formado na UFSM em 1979, atualmente é assessor de 

imprensa no Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Estado do Rio 

Grande do Sul (SETCERGS). Essa entidade também edita deste 1987 a Revista Transnotícias, 

onde atua como repórter. Também há uma coluna semanal no Jornal do Comércio, de Porto 

Alegre e um newsletter semanal direcionado exclusivamente para seus associados. 
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Dilélio explica que aumenta sua produção jornalística fazendo os jornais para a 

Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no RS (Fetransul). Jornal do 

SEST/SENAT e Informativo Bertolini (empresarial). 

Nasceu em Cachoeira do Sul e depois morou em Erechim, até que em 1976 foi a Santa 

Maria cursar as faculdades já mencionadas. Depois de formado trabalhou durante um ano na 

Rádio Cotrisel. Em 1981 assumiu o cargo de correspondente em Bagé da Empresa Jornalística 

Caldas Júnior, grupo que tinha a Rádio Guaíba, TV Guaíba, Correio do Povo, Folha da 

Manhã e Folha da Tarde. Em 1984 foi decretada a falência da Caldas Júnior e o mercado para 

jornalista que já era escasso, encolheu ainda mais. Até 1986, quando o Correio do Povo 

voltou com outro proprietário, vivia fazendo freelancer. Na volta do tradicional jornal 

retornou para trabalhar na Central do Interior, em Porto Alegre. Em 1988 foi contratado para 

assessoria de imprensa do Setcergs, cargo que ocupa até hoje.  

Dilélio foi casado com uma sepeese, Nara Eliana Lima Dilelio, que morreu em 2011. 

“Com essa trágica passagem na minha vida, minhas filhas – Ana Alice, 14 anos, e Laís, 7 

anos, estão morando com a avó e tios em São Sepé. Para acompanhá-las, todos os finais de 

semana estou em São Sepé, onde assino uma coluna no Jornal A Fonte”, conclui. 

 

6.3 Flávia Machado 

Enilton Ineu foi o idealizador do programa que há três décadas está no ar. A jornalista 

Flávia Machado
3
, que ficou no comando da atração por 28 anos, acompanhou os avanços 

tecnológicos no rádio e a forma com que o programa foi apresentado aos ouvintes. O 

programa era apresentado por ela e tinha a direção e supervisão de Enilton Ineu. Hoje, o 

programa é comandado pela jornalista Zizi Machado após afastamento dos dois funcionários 

por aposentadoria. 

 Flávia diz que o gosto pelo jornalismo começou quando ela ainda era criança. A ex-

apresentadora do Espaço Livre tem um primo que é jornalista, o aposentado e escritor 

Euclides Torres, que atualmente reside em Caçapava do Sul. Ele foi professor da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), trabalhou no Correio do Povo, Gazeta 

Mercantil, Jornal do Comércio. 

                                                             
3 Entrevista com Flávia Machado dada ao pesquisador no dia 20/03/2013. 
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Flávia sempre teve o primo como uma referência na área do jornalismo, até por ter 

proximidade com ele e por possuir parentesco, e sempre dizia a ele que seria jornalista. Na 

adolescência, Flávia achou que até por um momento faria Educação Física, mas quando se 

deu por conta, realmente a vocação dela era pelo jornalismo. 

Flávia conta que quando entrou na emissora, em 1981, não existia um programa de 

radiojornalismo na Rádio Cotrisel. O que havia era um noticiário em determinados horários 

fixos. O jornalista Wagner Dilélio era quem coletava o material e fazia os horários de 

noticiários. No primeiro momento em que ingressou na Rádio Cotrisel, Flávia deu 

continuidade ao trabalho iniciado por Dilélio. Até que o diretor da emissora, Enilton José 

Bolzan Ineu, teve a ideia de fazer um programa. Foi nesse momento que surgiu o Espaço 

Livre, uma resenha dos principais fatos e assuntos que era levada ao ar toda semana. 

Eram duas horas de duração que, segundo Flávia “dava um trabalho horrível”, pois os 

jornalistas tinham que fazer um apanhado geral dos fatos da semana, destacar o que era mais 

importante, com gravação inclusive. As partes mais importantes da entrevista eram editadas, e 

o restante era redigido. Passaram-se três meses e o até então diretor da emissora disse à Flávia 

que a partir daquele momento o Espaço Livre seria diário. 

“Eu quase desmaiei”, disse Flávia, ao receber a notícia, pois ela achava muito difícil 

fazer aquela resenha toda semana. “Mas descobrimos que era muito mais fácil e, na verdade, 

passamos a cumprir a missão do rádio na qual entendo que é a mais importante: 

instantaneidade”, salienta. 

Com a instituição do Espaço Livre diariamente, para Flávia, fazer jornalismo se tornou 

mais fácil na emissora, pois havia a possibilidade de se acompanhar o fato como realmente 

deve ser no jornalismo, em tempo real. O programa foi ganhando mais espaço. Iniciou com 

uma hora e trinta minutos duração, depois passou para duas horas, meses depois para duas 

horas e quinze minutos e por último, como está atualmente, duas horas e quarenta e cinco 

minutos de programa. A jornalista destaca que o horário do programa até então só não 

aumentou porque não havia essa possiblidade, mas a gama de assuntos comportava o tempo 

de duração. 

O destaque principal sempre foi para a notícia local, o fato local. Flávia sempre 

trabalhou a notícia do antes, o que vai acontecer, o que está acontecendo, aconteceu, a 



 

 

46 

repercussão, lados dos interessados, fazendo todo um acompanhamento geral de como deve 

ser feito o jornalismo que só o rádio proporciona. 

Para Flávia, o rádio é o veículo que mais comporta a demanda por notícia, embora a 

televisão e internet já tenham uma instantaneidade bastante grande, mas as pessoas ainda 

andam com o radinho no bolso, dentro de casa, ou em qualquer lugar. 

Em relação à origem do nome Espaço Livre, muito termos foram pensados para dar 

marca ao produto radiofônico. Na ideia de se abordarem vários assuntos como polícia, 

política, economia, medicina, entre outros, para não se restringir a um fato ou uma linha 

jornalística apenas, surgiu o nome que até hoje é usado no programa. 

A jornalista teve ainda a oportunidade de acompanhar parte da evolução tecnológica 

do rádio. Quando o programa começou, os gravadores utilizados eram maiores e muito mais 

pesados que um aparelho celular. Onde Flávia acompanhava a notícia e fazia a cobertura 

jornalística, tudo era gravado. Após a realização de entrevistas longas, tudo era editado para 

ser colocado no ar. A forma era artesanal. A apresentadora ainda utilizava o sistema de rádio 

escuta, tendo como referência a Rádio Gaúcha e, em alguns casos, a Rádio Guaíba. Neste 

sistema era realizada uma espécie de peneira do que era importante, onde era feita uma 

seleção dos assuntos de interesse local. 

A minha geração teve o privilégio de conhecer toda evolução na área tecnológica, em 
termos de rádio e trabalho. Nós saíamos para uma reportagem com um gravador que 

pesava cinco quilos, chegava na emissora e muitas vezes a fita enrolava. Com isso se 

perdia toda matéria ou uma declaração importante, ou em alguns casos, a pilha do 

gravador terminava. (MACHADO, 2013). 

Flávia ainda diz que, na época, todas as notícias eram redigidas com máquina de 

datilografia. Tudo era feito em duas vias para que o material fosse arquivado. Isso tudo 

porque havia uma fiscalização, inclusive nas gravações. Todo trabalho, então, era muito 

rudimentar. A gravação dos programas era realizada em fita rolo ou fita K-7. Tudo o que era 

redigido em máquina de escrever era transmitido ao ar. Os textos eram escritos antes de irem 

ao ar, revisados, de modo que se uma linguagem não tivesse adaptada à realidade local, 

recomendada pela direção, o apresentador tinha que readequar. “Buscava-se fazer o 

jornalismo de modo como tem que ser. Observando regras, com coisas básicas trazidas da 

faculdade”, acrescenta. 
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A jornalista tinha, ainda, um cuidado muito grande para manter o ouvinte atento ao 

rádio, porque, segundo ela, é um imenso desafio prender o ouvinte. E felizmente nós 

conseguíamos essa façanha, pois buscávamos o interesse local.  

O Enilton exerceu com muita propriedade e, graças a Deus, o nível do programa foi 

mantido, com muita rigidez. A direção e supervisão foram muito bem cuidadas, 

porque ele sempre ouvia o programa, embora não apresentasse. Estávamos no ar 

entrevistando, falando uma notícia e ele chegava e dizia que aquilo não era 

importante. Ele cuidava de cada detalhe, exercia uma supervisão presente. 

(MACHADO, 2013) 

Embora tenha aprendido muito nos tempos de faculdade, Flávia destacou que o real 

aprendizado no radiojornalismo é colhido na prática.  

Nós sempre defendemos o jornalismo como uma linguagem cotidiana, que não se use 

palavras do jornal impresso, porque as pessoas não vão entender. São fatores 

imprescindíveis que eram cobrados na época, e que nós jornalistas exercíamos um 

cuidado extremo de fazer a notícia que o ouvinte entendesse na hora. Tem que haver 

uma leitura correta, uma postura de voz clara que o ouvinte entenda o que você está 

falando para ele. É a linguagem do “vizinho contando a novidade para o outro por 

cima do muro”, fácil, que o receptor entenda imediatamente sem nenhuma 

dificuldade. São cuidados que a gente tinha e teve no decorrer dos quase 28 anos de 

rádio, de justamente fazer a notícia de interesse local, de fácil entendimento, além de 

regional, porque tínhamos ouvintes até na região. o processo de produção da notícia 

no Espaço Livre, era feita uma reunião de pauta onde estavam elencados os assuntos 
de São Sepé e região. O que era visto como interessante, dava-se a forma adequada 

com que determinado tema seria abordado. Cada assunto era discutido. Alguns fatos 

eram criados, assuntos eram tornados importantes, com uma visão e de que forma 

aquilo poderia ajudar a comunidade, o que realmente era interessante em nível de 

comunidade. Às vezes procurávamos meios de solucionar algum problema fora do ar 

porque interessava a uma única pessoa. Mas quando zelava uma comunidade, o 

assunto era trabalhado mais detalhadamente. Era trabalhado o antes, o durante e o 

depois do fato. (MACHADO, 2013). 

Para Flávia, a participação do ouvinte foi fundamental durante seu tempo á frente do 

Espaço Livre. “O ouvinte participava muito. Na maioria das vezes eram feitos programas 

abertos, com triagem de perguntas, pois havia o cuidado ao colocar perguntas no ar de modo 

que não viéssemos a ofender alguém. E o ouvinte interagia muito, opinava. Muitas vezes no 

programa, eu seguia a orientação do próprio ouvinte. Se eu achava que tinha interesse e era 

importante para a comunidade, jamais deixava passar em branco tal tema. Na época em que 

estive na rádio, percebi que as pessoas sentiam-se prestigiadas ao participar, em opinar”, 

relembra. 

Elogiado por Mendes Ribeiro, um dos ícones do rádio gaúcho e Ruy Carlos 

Ostermann, o Espaço Livre, segundo Flávia, foi citado em matérias de jornais pela excelência 

em qualidade. O programa foi considerado uma atração em nível de rádio de cidade grande. 

Antônio Britto, quando jornalista e assessor de imprensa do presidente Tancredo Neves, teve 
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a oportunidade de visitar São Sepé e dizer que o Espaço Livre estava em uma rádio como 

programa de emissora grande. 

Em uma avaliação final de Flávia, o rádio, na opinião da jornalista, nunca perderá o 

seu status. 

As pessoas querem ouvir uma notícia, estão andando de carro, é o rádio o principal 

suporte. Tem gente no meio da lavoura ouvindo o rádio, inclusive no celular. Temos 

que manter alerta o radiojornalista para que o mesmo se cultive bem integrado do que 

está acontecendo à sua volta para não perder o vínculo com a instantaneidade. É 

preciso que haja uma busca constante de atualização. Temos que buscar meios para 

que o rádio não venha a perder o status de ser aquele que propicia a informação mais 

instantânea, pois o meio mais fácil. É necessário adequar cada vez mais a linguagem 

para que o rádio não perca o interesse. O rádio precisa de qualidade, precisamos nos 

inspirar em quem faz o rádio bom, sério, que gera interesse e que tem respeito com o 

ouvinte. Seriedade e qualidade são fatores fundamentais. (MACHADO, 2013) 

Hoje, Flávia Machado apresenta um programa de debates aos sábados pela manhã na 

Rádio Pulquéria FM, emissora comunitária sediada em São Sepé. 

 

6.4 Luís Garcia 

 O radialista Luís Garcia
4
 trabalhou no programa Espaço Livre por pelo menos 20 anos. 

Embora não sendo jornalista diplomado, Garcia possui curso de radialista e, no período em 

que esteve no programa, atuou como repórter do noticiário. 

 Sua trajetória na imprensa sepeense iniciou pelo jornalismo impresso. No início dos 

anos 80, Garcia escrevia uma coluna chamada “Cochichando”, no jornal A Palavra. No 

espaço, fazia sátiras relacionadas a diversos assuntos da cidade. Um dia, Garcia fez uma 

crítica velada aos professores. Segundo ele, o então diretor da Rádio Cotrisel e também 

professor, Enilton Ineu, não havia gostado do texto, mas acabou o chamando para integrar a 

equipe da “Emissora da Terra” pouco depois. 

 Garcia conta que quase “insistiu” para trabalhar na rádio, pois conhecia alguns amigos 

que já estavam na emissora como Nelson Fiedler e Wolney Vasconcelos. Quando começou, 

quis aprender a parte técnica. Não ficou um mês controlando a aparelhagem da emissora 

quando foi chamado para assumir o esporte. Pouco tempo depois, entrou para a equipe do 

Espaço Livre, onde realizava entrevistas e reportagens. 

                                                             
4  Entrevista com Luís Garcia dada ao pesquisador no dia 06/05/2013. 
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 Garcia iniciou na rádio em 1984, em uma época em que não havia telefone fixo na 

emissora, muito menos existia celular. Na época, todas as matérias eram feitas com o auxílio 

de gravador. O Espaço Livre não tinha uma estrutura como se tem hoje. Naquele período, 

teve-se a ideia de colocar um repórter na rua. Flávia Machado era âncora do programa 

enquanto Garcia saía na rua para colher informações. 

 Para facilitar o trabalho, montou-se um escritório no Supermercado Cotrisel, centro de 

São Sepé. O repórter colhia as matérias, gravava e transmitia pela rádio. No local funcionava 

um mini-estúdio com mesa de áudio, microfone e gravador. Foi nesse tempo que a 

instantaneidade começou a ganhar forma no jornalismo radiofônico da época, pois toda 

informação captada era direcionada à emissora através de uma linha chamada de LP. 

 No período em que trabalhou no Espaço Livre, Garcia dividiu seu tempo entre a rádio 

e alguns jornais. Integrou o jornal A Palavra, O Centenário e Folha da Cidade, de Caçapava 

do Sul. Foi idealizador do jornal A Fonte e por fim, após se desligar do programa Espaço 

Livre, montou um jornal On Line, o Jornal do Garcia. 

 Garcia conta que acompanhou inúmeros eventos, participando de várias coberturas. 

Com o passar dos anos, passou a ser um repórter de externas e transmissões.  

Junto disso a gente acaba sendo de tudo um pouco. Técnico, o que monta uma 

estrutura de externa como se fosse um técnico de externas para transmitir futebol, 

festivais, e coberturas como Expointer, Assembleia Legislativa e posse de presidentes. 

Acompanhamos vários movimentos como do Movimento Sem Terra, além de várias 

transmissões externas. (GARCIA, 2013). 

 Para Garcia, em toda sua carreira, um dos fatos que lhe chamou mais a atenção e 

marcou sua vida foi a cobertura da morte de Brizola. A chegada do corpo do político em Porto 

Alegre até o velório no Palácio Piratini foi transmitido ao vivo pela Rádio Cotrisel. Outro fato 

foi marcante durante a trajetória de Garcia, como os embates entre produtores rurais e sem-

terra, em cima da ponte sobre o Passo do Verde, na BR 392, entre São Sepé e Santa Maria. A 

rádio mais uma vez estava presente e transmitiu ao vivo o acontecimento. Garcia era muito 

cobrado pelo então diretor da emissora, Enilton Ineu. Os fatos teriam de ser levados ao ar de 

forma correta. 

Eu buscava me desdobrar, contar os fatos e trazer os detalhes como tem que ser. Não 

passei por uma faculdade. Tudo que aprendi é questão de dom. Claro que também 

obtive muitos ensinamentos do Enilton, de fazer o correto. Eu às vezes até brigava ou 

ficava emburrado com alguma cobrança, mas no fundo ele estava querendo que a 

gente aprendesse. O fato de ser correto devo muito à ele e no resto, é dom. Na minha 

concepção é dom de Deus que algumas pessoas carregam consigo. Não passei por 
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uma faculdade, mas me considero com a mesma experiência de pessoas que passaram. 

(GARCIA, 2013). 

Em relação à interação com os ouvintes e fontes, Garcia destaca que nunca se criou 

polêmicas e sua relação com os entrevistados sempre foi positiva. Ele disse que nunca 

arrumou inimigos e, quando surgia alguma divergência, tentava contornar da melhor maneira 

possível. No período em que esteve de repórter do Espaço Livre, Garcia comenta que 

conquistou inúmeras amizades e admiração das pessoas.  

É muito bom. As pessoas simples e do interior, antigamente, nos viam como ídolos, 

artistas de televisão. De qualquer forma nós somos artistas do rádio. É muito gostosa 

essa interação com o público e nossas fontes. Procurei sempre trabalhar sério, fazer o 

correto, informar a coisa correta, dar uma boa informação. Acho que hoje, tanto como 

no jornal online que tenho, o período dos jornais impressos, e de toda essa caminhada 

pela comunicação, tu só conquista isso, só ganha credibilidade, bem informando, se 

tornando uma referência em notícia na cidade. (GARCIA, 2013). 

 

6.5 Zizi Machado 

 A jornalista formada pelo Centro Universitário Franciscano (Unifra), Zizi Machado
5
, é 

âncora do programa Espaço Livre desde setembro de 2009. Até então, entre março de 2008 e 

setembro do ano seguinte, foi assessora de imprensa da Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda 

(Cotrisel). Após 30 anos à frente do programa, os apresentadores Enilton Ineu e Flávia 

Machado tiveram de se aposentar. Com isso, Zizi foi convidada a integrar a equipe da Rádio 

Cotrisel e assumir o jornalismo da emissora. Para ela foi um prazer trabalhar com rádio, pois 

só conhecia o veículo através de cadeiras cursadas na faculdade. 

 Zizi sempre gostou de conversar, se comunicar e brincar com microfone desde criança. 

Ao fazer vestibular para Jornalismo, sua carreira começou a ganhar rumo. Até então, ela não 

sabia que havia um curso de graduação para jornalista. Quando isso veio ao seu 

conhecimento, amadureceu a ideia, fez o curso e viu que essa era realmente sua paixão. 

 Quando assumiu o programa, Zizi procurou manter a característica do noticiário até 

hoje. Espaço Livre é uma atração com informações especialmente de cunho local. Em uma 

cidade pequena como São Sepé, considerada uma “aldeia”, não há como fugir desse critério 

de noticiabilidade.  

Temos uma característica local. Trazer aquilo que a comunidade quer saber. A gente 

com o tempo foi mudando algumas outras coisas estruturais do programa, a maneira 

                                                             
5 Entrevista com Zizi Machado dada ao pesquisador no dia 15/04/2013. 
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de colocar as coisas, demos a nossa cara para o programa, mas o formato que ele tem 

mais ou menos persiste justamente por não poder fugir muito dessa realidade local que 

a gente tem aqui. (MACHADO, 2013). 

 Em relação aos avanços tecnológicos, Zizi disse que a tecnologia é imprescindível. 

Pode-se pensar de como seria o jornalista sem a internet, principalmente como forma de 

auxiliar os meios de comunicação, seja qual for. Na época, tudo era à base do disco e o 

técnico precisava ficar o tempo todo ao lado da mesa de áudio. Com a informatização, tudo 

ficou mais fácil e, acompanhado disso, a mão de obra diminuiu. Para Zizi, de qualquer forma, 

a maneira de se trabalhar ficou melhor. 

Nós, enquanto jornalistas, tínhamos aquela dificuldade muitas vezes de estar no 

estúdio, isso antigamente, e de comunicar uma coisa que acontecia lá fora se não fosse 

alguém nos trazer essa informação. Hoje a internet tem essa instantaneidade que nos 

dá uma dimensão muito grande. Isso porque vamos do outro lado do mundo, voltamos 

o tempo todo. As coisas estão acontecendo e a gente vai falando, ou seja, tem uma 

característica, o radio em si, junto com a internet, que é a instantaneidade, o que não 

tem o jornalismo impresso. Por mais que seja diário o jornal, a notícia que se renovou 

na madrugada, não tem condições de ser apresentada no dia seguinte. A gente tem de 

trazer sempre a informação atualizada, justamente pelo apoio da tecnologia, do uso do 
computador, da rede, da internet que nos facilita e muito hoje. (MACHADO, 2013). 

Já o processo de produção do Espaço Livre inicia bem antes do programa ir ao ar. Zizi 

Machado e o repórter Bruno Garcia entram em um consenso, definindo os temas que são 

interessantes de se falar no dia. O foco principal é a notícia, o fato, o presente. Além dos fatos 

diários, há matérias “frias” no programa, que chamam a atenção do ouvinte. Um dos casos 

mais comuns encontrados é na editoria de saúde. 

Antes de o programa entrar no ar, se colhem as informações do dia, o que é mais 

recente e virou destaque tanto na imprensa regional como estadual. A partir disso é feito um 

panorama geral das informações e a pauta do dia é organizada. O contato com os 

entrevistados é feito no dia anterior, através de agendamento prévio. Há casos em que a fonte 

vai até a emissora ou, dependendo das circunstâncias, a entrevista é realizada por telefone. O 

contato com a fonte é feito conforme a função, sempre procurando pelo responsável de 

determinada secretaria do município, por exemplo. 

Duas horas antes do início do programa é feito um contato com órgãos públicos como 

Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, entre outras entidades do município. A pauta é 

estabelecida de acordo com o que se tem de informação no dia. Assuntos que ganham 

destaque na mídia nacional são adaptados para a realidade de São Sepé. Não há uma 

sistemática de quais editorias devem ser trabalhadas no dia, mas sim do interesse delas para 

com a comunidade. 
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A partir do momento em que o programa é levado ao ar, parte da atenção se volta para 

o relógio, pois o tempo é, de certa forma, controlado. Tudo por conta dos comerciais e tempo 

de cada entrevista.  

Temos o compromisso de comunicar, mas sempre respeitando os horários. Temos 

apoiadores que fazem parte dessa grade do programa e tem que ser dado espaço a eles. 

A gente tem que sempre trabalhar em uma sistemática respeitando horários, hierarquia 

de assuntos e tratando a noticia conforme o decorrer da atração, caso se necessite 

preencher um espaço. (MACHADO, 2013). 

Para Zizi, o principal critério de noticiabilidade adotado no Espaço Livre é a questão 

local, o que a comunidade quer saber e que realmente interessa ao público. Muitas vezes há 

especulação, sensacionalismo, e as pessoas gostam de ver isso. Mas os locutores têm de se 

preocupar com a boa notícia, que realmente tenha algo construtivo para a comunidade e isso, 

segundo a jornalista, é o mais importante. 

Sobre o contado com o ouvinte, Zizi diz que foi surpreendida ao saber que a Rádio 

Cotrisel é muito ouvida na cidade. A emissora, principalmente no interior, tem um público 

fiel que acompanha desde as primeiras horas da manhã a programação. A comunidade é 

solidária quando se realizam campanhas de arrecadação de alimentos e roupas, a participação 

do público e constante no programa. A comunidade pode opinar e sugerir pautas ou informar 

sobre algum problema no bairro. Zizi considera a relação com o ouvinte a melhor possível.  

Nos quase quatro anos à frente do Espaço Livre, Zizi Machado salienta que um dos 

fatos marcantes em sua carreira foi a tragédia ocorrida na Boate Kiss. Por questões estruturais, 

a Rádio Cotrisel não realizou uma cobertura in loco, mas acompanhou pela internet e rádio 

escuta os desdobramentos do caso. “Se fosse resumir, a notícia mais forte e impactante, talvez 

a mais difícil de trabalhar nesse tempo que estou aqui, foi a tragédia da Boate Kiss”, conclui. 

Atualmente, Zizi Machado, além de comandar o programa Espaço Livre, realiza 

apresentações musicais em eventos que envolvem a música nativista. Já fez parte do Sinuelo 

da Canção Nativa e sua última apresentação foi na Tertúlia de Santa Maria. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acreditamos que a pesquisa feita sobre a história do programa Espaço Livre, da Rádio 

Cotrisel, de São Sepé (RS), por meio da história oral, tem relevante importância para 

trabalhos futuros na área. Consideramos, assim, que conseguimos apresentar uma riqueza de 

detalhes e informações captadas com os entrevistados sobre o assunto abordado, alcançando 

os objetivos propostos neste Trabalho Final de Graduação (TFG). 

 Os entrevistados consultados e ouvidos contribuíram significantemente para que a 

pesquisa contasse a história do programa mais antigo da emissora. Todos deram informações 

pertinentes e não demonstraram nenhuma reação negativa quando souberam que a trajetória 

do jornalístico seria transformada em texto acadêmico. 

 Por conta de sua importância história e, acima de tudo, de compromisso com a 

comunidade em informar por mais de três décadas, o Espaço Livre, sem dúvida nenhuma, 

merecia tal reconhecimento. Isso porque várias pessoas passaram pelo jornalístico. Além 

disso, o programa atravessou inúmeras gerações e avanços tecnológicos, possibilitando a 

reconfiguração do conteúdo apresentado ao ouvinte. 

 Não foram encontrados problemas relacionados às fontes, pois todas elas se mostraram 

interessadas com o assunto e se dispuseram a dar sua contribuição. É importante destacar a 

memória dos ex-funcionários da Rádio Fundação Cotrisel, que está carregada de histórias 

boas sobre o programa. Além disso, através da pesquisa, foi possível observar que essas 

pessoas contribuíram de uma forma ou de outra para o sucesso da emissora. Isso porque a 

Rádio Cotrisel é a emissora presente na vida dos sepeenses. Acompanha os fatos que marcam 

o município, presta serviços à comunidade e auxilia em campanhas de arrecadação de 

donativos, por exemplo. 

 De certa forma, o campo e a cidade acabam se “encontrando” na mesma sintonia, nos 

1200 AM da Rádio Cotrisel. A programação da rádio, voltada ao jornalismo e à música 

gaúcha, é acompanhada por milhares de pessoas todos os dias. Ouvintes ligam diariamente, 

pedem músicas, dão sugestões de pauta, questionam os problemas da cidade, pedem uma 

solução ou simplesmente dizem que estão ouvindo a Rádio Cotrisel. 

 Através das entrevistas realizadas com pessoas que vivenciaram o início da emissora, 

desde sua fundação, foi possível chegar a dados e detalhes que até então não haviam sido 
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trazidos à tona. Além dos relatos orais, o material bibliográfico consultado ajudou a entender 

como é a história do rádio brasileiro, suas características e papel social na vida das pessoas. A 

consulta bibliográfica é de extrema importância para uma pesquisa acadêmica, pois permite 

ao pesquisador unir traços da teoria com questões da realidade. 

 Jornais da época, que noticiaram a fundação da Rádio Cotrisel, também trouxeram 

uma contribuição enorme para o trabalho. São fatos documentados há mais de 30 anos, que 

estavam guardados e puderam ser reapresentados nesta pesquisa acadêmica. 

 A partir da pesquisa realizada com relatos orais, foi possível aprender e apreender 

fatos que talvez nunca fossem divulgados neste período de realização deste trabalho. Foi 

possível colher informações com pessoas que viveram uma época onde não havia tecnologia 

como a de hoje. Muitos dos profissionais tiveram de aprender sozinhos como operar os 

equipamentos de uma emissora de rádio. Isso porque o veículo era uma novidade na época e 

não havia mão-de-obra qualificada para que a atividade fosse desenvolvida conforme a 

necessidade de uma emissora. 

 A pesquisa bibliográfica utilizada nesta pesquisa foi de relevante importância para a 

construção dos textos e contribuiu de forma satisfatória para com o assunto em destaque. A 

experiência e a prática, especificamente, precisam caminhar lado a lado com a teoria, por isso 

a importância de trazer autores que falassem sobre a história do rádio principalmente e suas 

características como meio de comunicação de massa. 

 A partir da pesquisa, podemos reforçar a ideia de que precisamos saber como iremos 

informar o ouvinte da melhor maneira possível, sem sobrepor princípios éticos. Cautela, 

respeito com o ouvinte e checagem de informações estão entre os fatores determinantes para 

que um veículo ganhe credibilidade e seja ouvido diariamente por milhares de pessoas. 

 O tema escolhido para a pesquisa, mas, principalmente, o veículo analisado, servirá 

para que futuros alunos do curso de Jornalismo da Unifra e de outras instituições possam 

usufruir de um material rico em história relacionada ao rádio, mais especificamente à 

radiodifusão de São Sepé (RS). 
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ANEXO A – A primeira programação da Rádio Fundação Cotrisel, em 1980. 
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ANEXO B – Representação documental detalhada da programação da época em que a Rádio 

Cotrisel foi inaugurada. 
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ANEXO C – Texto veiculado ao ar no dia da inauguração da Rádio Cotrisel. 



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

ANEXO D – Notícia veiculada no Jornal do Brasil, referente à primeira emissora 

cooperativista da América Latina. 
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ANEXO E – Jornal O Centenário noticia instalação de uma nova emissora em São Sepé. 
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ANEXO F – Notícia do extinto jornal O Centenário, em 7 de junho de 1980, que circulava em 

São Sepé, e tratou sobre o lançamento da emissora. 
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ANEXO G – Roteiro de perguntas 

 

- Conte-me como foi o início da Rádio Cotrisel e como se desenvolveu todo processo 

de instalação da emissora em São Sepé? 

- Como você entrou na Rádio Cotrisel? Conte sua experiência no rádio sepeense 

durante o tempo em que trabalhou. 

 - A implantação da rádio no município foi um marco histórico. Como foi o "retorno" 

por parte da população, quais eram os comentários das pessoas, opiniões a partir da 

instalação da Rádio Cotrisel? 

 - O senhor chegou a apresentar algum programa jornalístico. Havia programa 

jornalístico no tempo em que você participou? 

 - Como eram as questões "tecnológicas", que na época era tudo diferente de hoje em 

dia. Como eram feitas as gravações, comerciais, etc...? Sobre o uso de equipamentos, 

parte técnica. 

 - Você acredita que com a chegada do computador, substituindo a máquina de 

escrever, do gravador digital, no lugar do gravador de fita, tudo ficou mais fácil? Na 

época fazia falta esses instrumentos que são comuns hoje em dia? 

 - Como era a relação com o ouvinte/fontes, a participação era constante? 

 - Como você avalia o rádio hoje, você acha que perderá espaço para a televisão, 

internet, jornais, etc, ou as pessoas ainda preferem o rádio? Gostaria que comentasse 

um pouco da importância do rádio na vida das pessoas e se sua participação na Rádio 

Cotrisel contribuiu para algum fato em sua vida? 

 - Hoje em dia, no que você trabalha? Pode comentar um pouco sua história. 
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ANEXO H – CD com o relato dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


