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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar o estudo realizado sob a análise de dois programas de 
rádio popular de Santa Maria: o “Show da Manhã”, com a apresentação de Paulo Sidinei 
Schmidt, e o “João Carlos Maciel”, tendo o locutor de mesmo nome no comando. Chegou-se 
à conclusão que há alguma ligação entre os ouvintes de tais programas e os votos recebidos 
pelos mesmos radialistas em suas campanhas eleitorais para a Câmara de Vereadores da 
cidade. Os programas são transmitidos por emissoras em Amplitude Modulada (AM), 
praticamenete no mesmo horário e com os dois apresentadores tendo ligação com a política 
partidária. O primeiro, Paulo Sidinei Schmidt, apresentador do programa “Show da Manhã”, 
que é levado ao ar pela rádio Santamariense 630 AM, de segunda a sábado, já foi vereador por 
dois mandatos e, em 2008, pretende concorrer a um cargo público novamente. O segundo, 
João Carlos Maciel, atua em seu primeiro mandato como vereador na cidade, sendo que, 
quando eleito, destacou-se por ser o mais votado da história de Santa Maria, com mais de seis 
mil votos. Ele apresenta o programa, de segunda a sábado, que leva seu nome pela rádio 
Medianeira 1130 AM. Os procedimentos metodológicos para a realização deste trabalho 
envolveram revisão bibliográfica de diversos autores relacionados com o meio rádio, 
observação participante dentro dos estúdios das duas rádios, e análises descritivas e 
comparativas dos programas gravados em datas iguais. Pretendeu-se, com este estudo, 
identificar se as estratégias usadas pelos apresentadores nos programas conseguiram cativar os 
ouvintes para serem futuros eleitores dos então candidatos. O trabalho é estruturado em 
capítulos e subcapítulos que mostram um pouco da trajetória do veículo rádio no país, no 
estado e na cidade, assim com o histórico das duas emissoras estudadas, e o caminho 
percorrido pelos radialistas-políticos para chegarem onde estão, bem como todos os passos 
realizados durante o desenvolvimento da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Rádio Popular; Ouvintes; Votos. 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this work is to present the study on the analysis of two popular radio 
programs of Santa Maria, where you arrive at the conclusion on the existence of any link 
between the listeners of these programs and the votes received by radialistas in their election 
campaigns; they are transmitted by line AM, in the same time the presenters have connection 
with the policy. The first, Paul Sidinei, presenter of the program “Show of the Morning” 
brought to the air by radio Santamariense 630 AM, has been councilor for two terms and year 
which aims to compete for a public office again, then with John Carlos Maciel, operates in his 
first term as councilor in the city, and that when elected, set out to be the most voted in the 
history of Santa Maria, with more than six thousand votes, and presents the program that 
bears his name every morning by radio Mediatrix 1130 AM. The methodological procedures 
for the conduct of this work involved bibliographic review of various authors related to the 
way radio, participant observation within the studios of the two radios, and descriptive and 
comparative analysis of the programs recorded on the same dates. The intention is to this 
study, identify whether the listeners are those of the programs, ultimately becoming future 
voters. The work is divided into chapters and subcapitulos that show a bit of tragetória the 
vehicle in the country, in the state and in the city, so with the founding of the two broadcasters 
studied, and the journey by radialistas-politicians to reach where they are, as well as all the 
steps made in the development of the work. 
 
Key-words: Popular Radio; Listeners; Votes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo deste trabalho é apresentar o estudo realizado sob a análise de dois 

programas de rádio popular de Santa Maria: o “Show da Manhã, com a apresentação de Paulo 

Sidinei Schmidt, e o “João Carlos Maciel”, tendo o locutor de mesmo nome no comando. A 

meta é saber se existe ou não alguma ligação entre os ouvintes de tais programas e os votos 

recebidos pelos mesmos radialistas em suas campanhas eleitorais para a Câmara de 

Vereadores da cidade. 

 Os programas são transmitidos por emissoras em Amplitude Modulada (AM), 

praticamenete no mesmo horário e com os dois apresentadores tendo ligação com a política 

partidária. O primeiro, Paulo Sidinei Schmidt, apresentador do programa “Show da Manhã”, 

que é levado ao ar pela rádio Santamariense 630 AM, de segunda a sábado, já foi vereador por 

dois mandatos e, em 2008, pretende concorrer a um cargo público novamente. O segundo, 

João Carlos Maciel, atua em seu primeiro mandato como vereador na cidade, sendo que, 

quando eleito, destacou-se por ser o mais votado da história de Santa Maria, com mais de seis 

mil votos. Ele apresenta o programa, de segunda a sábado, que leva seu nome pela rádio 

Medianeira 1130 AM. 

 Os procedimentos metodológicos para a realização deste trabalho envolveram revisão 

bibliográfica de diversos autores relacionados com o meio rádio, observação participante 

dentro dos estúdios das duas rádios, e análises descritivas e comparativas dos programas 

gravados em datas iguais. 

  Pretendeu-se, com este estudo, identificar as estratégias usadas pelos 

apresentadores nos programas e se elas conseguem cativar os ouvintes para serem futuros 

eleitores dos então candidatos.. 

 O trabalho foi estruturado em capítulos e subcapítulos que mostram um pouco da 

trajetória do veículo rádio no país, no estado e na cidade, assim com o histórico das duas 

emissoras estudadas, e o caminho percorrido pelos radialistas-políticos para chegarem onde 

estão, bem como todos os passos realizados durante o desenvolvimento da pesquisa. 

 Os principais passos dados para a realização deste estudo, bem como as observações, 

as gravações, embasamentos teóricos, entrevistas e análises - denominados de procedimentos 

metodológicos - estão contidos no capítulo dois (2). 

 No capítulo três (3), contextualiza-se o objeto rádio, resgatando alguns passos de sua 

história após a chegada ao país, ao estado, e em Santa Maria. Em seguida, são apresentadas as 
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duas emissoras que abrigam os programas analisados, bem como as teorias usadas como 

referência para o estudo. 

 O capítulo quatro (4) aborda a trajetória de cada apresentador, desde suas primeiras 

experiências com o meio rádio, por onde passaram até firmarem seus pés na cidade. Também 

é relatado os passos da vida política de cada um deles.  

 No capítulo cinco (5), são realizadas a descrição e a caracterização de cada programa, 

contando a sua história, segundo a ótica dos apresentadores, os principais trabalhos realizados 

e os objetivos. 

 No capítulo seis (6), encontram-se as análises de cada um dos programas, os gêneros 

em que eles se encaixam, bem como suas marcas de auto-referência, como os apresentadores 

se portam frente a assuntos políticos, e, por fim, as estratégias usadas pelos comunicadores 

para a captura de ouvintes. 

 Por último, são apresentadas as considerações finais obtidas através das informações 

analisadas durante todo o processo. 



2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Diversos passos foram dados para a realização deste trabalho. O primeiro consistiu na 

escolha do tema “O rádio popular em Santa Maria: a audiência do ouvinte é igual a votos na 

urna?”. Foi levada em conta a característica de, na cidade, diversos nomes ligados ao rádio se 

candidatarem a cargos públicos, a cada eleição municipal. A escolha da abordagem deu-se 

também pelo fato de se constatar ou não se o número de votos conquistados pelos 

apresentadores é reflexo de um trabalho realizado por eles em prol de comunidades mais 

necessitadas do município. Embasamentos teóricos foram buscados, através de bibliografias 

que contam a história do rádio no país e no estado, bem como em Santa Maria. 

 O nascimento e a trajetória de cada emissora estudada, no caso as rádios 

Santamariense e Medianeira, ambas em Amplitude Modulada (AM), igualmente foram 

estudados. Tudo isso com o objetivo de colher informações a respeito do veículo rádio e as 

técnicas sobre este meio de comunicação. Outras bibliografias auxiliaram na descrição dos 

formatos e gêneros de cada programa, assim como o material que mostra como o rádio 

popular tem o poder de eleger pessoas para cargos públicos e, no caso, vereadores. 

 Passado isso, e escolhidos os programas a serem analisados e suas respectivas 

emissoras, era preciso obter o material para estudo. Optou-se por ouvir e gravar os dois 

programas durante seis dias da semana, no final de junho de 2007. Por critério do 

pesquisador, foram selecionadas as edições do dia 28 de junho, a fim de comparar os dois 

programas e avaliar o enfoque dado por cada apresentador a um mesmo fato a ser noticiado 

por eles. 

 Com as fitas gravadas, deu-se início, então, à decupagem do material selecionado e às 

anotações pertinentes ao interesse do estudo. Realizada esta etapa nos dois programas, 

ocorreu a observação participante como novo passo. O pesquisador visitou as duas emissoras 

e acompanhou o andamento de cada programa. 

 Segundo Peruzzo (2006, p. 125 e 131), essa observação consiste no acompanhamento 

do objeto estudado, onde define-se como: 

 

A pesquisa participante consiste na insersão do pesquisador no ambiente natural de 
corrência do fenômeno e de sua interação com a situação investigada. [..] A 
observação participante adquire finalidades como observar fenômenos importantes, 
especialmente os ligados a experiências populares de comunicação voltadas para o 
desenvolvimento social, realizar estudos de recepção de conteúdos da mídia que 
ultrapassassem os padrões então vigentes – como estudos de audiência e as hipóteses 
sobre os efeitos implacáveis dela nas pessoas – e pudessem enxergar os mecanismos 
de apropriação de mensagens ou mesmo de reelaboração de mensagens, partindo dos
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pressupostos da existência de interferência de outras fontes na formação da 
representação da realidade. 

 

 Por questão de disponibilidade, o programa da rádio Medianeira, com João Carlos 

Maciel, foi o primeiro a ser observado, de onde a análise pôde ser realizada juntamente com o 

operador de som e a produção do programa, na sala da central técnica. Não foi permitido o 

acesso ao estúdio, sendo então o programa observado durante todo o período de apresentação 

no dia 15 de outubro de 2007. 

 Na seqüência, houve a observação do programa “Show da Manhã”, com Paulo Sidinei. 

Juntamente com o operador da mesa de áudio, pôde ser feito o acompanhamento do programa 

no dia 18 de outubro de 2007. Ao contrário do primeiro, neste programa foi estabelecida uma 

observação de dentro do estúdio, mas somente durante alguns blocos do “Show da Manhã”. 

 Em diferentes ocasiões, os dois apresentadores foram entrevistados. Houve maior 

facilidade de acesso ao apresentador Paulo Sidinei para a entrevista. Com João Carlos Maciel, 

o processo foi mais demorado. Isso ocorreu pelo radialista ser “muito atarefado devido a 

obrigações públicas e tarefas destinadas às campanhas do programa”. Maciel foi procurado 

por mais de uma vez para ser entrevistado, sendo possível dias depois.  

 Quanto às perguntas feitas a eles, foi usado o sistema de entrevista semi-estruturada ou 

semi-dirigida, em que havia um roteiro de tópicos a serem abordados.  

 Porém, receptiva à fala dos entrevistados, temas e subtemas com perguntas amplas 

também foram, de forma mais livre, abordados. 

 Após a realização das duas entrevistas, que foram devidamente gravadas e anotadas, o 

material foi todo transcrito para o papel, a fim de se estabelecer uma melhor análise. 

 Passado isso, tendo já como etapas finais, foi realizada a redação da monografia final, 

com as respectivas análises dos materiais relacionados aos programas e seus respectivos 

apresentadores. O material teórico, sugerido pelo orientador e buscado pelo orientando na 

biblioteca da UNIFRA, serviu como embasamento para realização e fundamentação da 

pesquisa. 



3 A HISTÓRIA DO RÁDIO 

 

 O rádio caracteriza-se por ser um meio de comunicação que tem o poder de oferecer 

aos ouvintes as informações somente através da voz, podendo despertar a imaginação das 

pessoas. Possui também um alcance grandioso e uma capacidade de penetração muito grande; 

visando também o regionalismo, onde salienta as informações locais e sua relação com a 

comunidade. A instantaneidade é uma característica forte do rádio, pois a interação com os 

fatos pode ser feita no momento em que acontecem.  

 Segundo Barbosa Filho (2003), o rádio possui mobilidade, podendo ser levado a 

qualquer lugar; é acessível e barato, pois a maioria das pessoas possuem pelo menos um 

aparelho dentro de casa e seus custos são relativamente baixos; sem contar com as funções 

sociais e comunitárias prestadas, onde atua como agente de informação e formação do 

coletivo e tem uso e alcance no contexto do trabalho em comunidade, respectivamente. 

 Desde que chegou ao país, este meio procura exercer estas funções diante de seus 

ouvintes, com certos aprimoramentos ao longo dos anos. 

 

3.1 O RÁDIO NO BRASIL 

 

 A primeira experiência ligada ao rádio no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 

1922, durante a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, ocasião em que era comemorado o 

Centenário da Independência. Segundo Ferraretto (2001), foi a pedido da Repartição Geral 

dos Telégrafos que a Westinghouse utilizou a exposição para promover sua primeira 

demonstração pública, no Brasil, de radiodifusão sonora. O público presente à inauguração do 

evento escutou as transmissões por meio de alto-falantes. Além disso, a Westinghouse 

distribuiu diversos receptores às autoridades civis e militares. Assim, o som foi captado em 

diversos pontos da então capital federal, como o Palácio do Catete e outros prédios públicos. 

Foram transmitidos discursos do presidente da República, Epitácio Pessoa, além de trechos de 

O Guarani, de Carlos Gomes, apresentados no Teatro Municipal, que chegaram a ser ouvidos 

até em outros estados, segundo relatos da imprensa da época. A demonstração promovida na 

exposição atingiu seu objetivo, despertando o interesse dos pioneiros do rádio no Brasil, 

reunidos em torno de Edgard Roquette-Pinto. 

 Com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada em 1923, começou efetivamente a 

trajetória da radiodifusão sonora no país, marcando a superação de seus antecedentes 

históricos, os grupos amadores de radiofonia, expressão utilizada na época. 
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3.2 O RÁDIO GAÚCHO 

 

 No Rio Grande do Sul, o rádio dava seus primeiros passos nas experiências do Padre 

Landell de Moura, onde fazia-se uso do meio de comunicação como meio de cultura e 

também meio de propagandas políticas, surgindo a partir daí com toda a sua força. 

 Vampré (1979) afirma que durante muito tempo a história registra 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, sendo seguida pela Sociedade Rádio 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, em Porto Alegre, surgiu a Rádio Sociedade Riograndense. 

 Em 7 de fevereiro de 1927 foi constituída a Rádio Sociedade Gaúcha, sendo 

inaugurada oficialmente no dia 19 de novembro daquele ano. Na Festa da Uva de 1932, em 

Caxias do Sul, a Rádio Gaúcha fez a transmissão do evento. Em 1934, surgia a Rádio 

Difusora Portoalegrense, que iniciou o funcionamento num departamento da Casa Coates, 

fundada pelo próprio proprietário da loja, Arthur Pizzoli. 

 Em 1935 foi lançada a terceira emissora da capital pelos filhos do Governador: Luiz e 

Antônio Flores da Cunha. Participava também da Sociedade, Arnaldo Balvé, que assumiu a 

direção da emissora e, desde aquela época, foi dos mais destacados radiodifusores do sul do 

país. 

 A Rádio Farroupilha foi a primeira a possuir um canal internacional exclusivo. Ela 

tinha seus estúdios situados na Rua Duque de Caxias, na capital, até o ano de 1954, quando 

foi incendiada por manifestantes exaltados e revoltados com a morte do presidente Getúlio 

Vargas, em 24 de agosto daquele ano. 

 As emissoras associadas de Assis Chateaubriand assumiram, em 1943, o controle da 

Rádio Farroupilha. Arnaldo Balvé afastou-se, assumindo a direção da Rádio Sociedade 

Gaúcha. Em 1945, Balvé deixou a Gaúcha e transferiu-se para o interior do estado, fundando 

as Emissoras Reunidas -Rádio Cultura. A partir daí, nos anos 50 e 60, ocorreu a proliferação 

de emissoras de rádio em diversas cidades do Rio Grande Sul. 

 

3.3 O RÁDIO EM SANTA MARIA 

 

 A primeira rádio a se instalar em Santa Maria, segundo Neuberger (1997), foi a 

Imembuí, na década de quarenta, originada ainda dos antigos alto-falantes instalados na 

primeira quadra da rua Doutor Bozano, hoje o Calçadão da cidade. A data de criação foi no 
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dia 13 de fevereiro de 1942, tendo, como primeiro diretor, o advogado e fazendeiro de Santa 

Maria, Carlos Brenner. Os principais atuantes no elenco da rádio eram alguns locutores e 

técnicos da propaganda falada. A primeira transmissão de uma partida de futebol da cidade, 

pela rádio, se deve ao locutor Francisco do Ó, que acompanhou o jogo entre Internacional e 

Rio-Grandense. A sede da Rádio imembuí localizava-se no primeiro andar do prédio da 

esquina das ruas do Acampamento e Doutor Bozano. Mais tarde, a sede passou para um 

prédio na esquina das ruas Doutor Bozano e Floriano Peixoto. Após algum tempo, a emissora 

mudou-se novamente para a primeira quadra da Doutor Bozano e, após, para a rua Venâncio 

Aires. Atualmente, a Rádio Imembuí está sediada na Avenida Walter Jobim. 

 A Rádio Imembuí teve destaque em novelas radiofônicas, programas de auditório, 

transmissões de diversas comemorações e desfiles na cidade. Atualmente, a emissora segue 

forte no radiojornalismo e no esporte. 

 Após a criação da pioneira Imembuí, a qual abriu portas para o rádio na cidade, Santa 

Maria foi palco para a criação de outras quatro emissoras AM: Rádio Santamariense, Rádio 

Guarathan, Rádio Medianeira e a Rádio Universidade. Já em sintonia FM, a cidade conta com 

seis emissoras, sendo elas: Rádio Antena Um, Rádio Atlântida, Rádio Nativa FM, Rádio 

Medianeira FM, Rádio Aleluia e Rádio Itapema. Duas emissoras comunitárias em FM 

também funcionam legalmente no município: a Caraí FM, que atende a ouvintes da zona sul, 

e a ComNorte, que é sintonizada na zona norte. 

 

3.4 EMISSORAS ANALISADAS 

 

 As duas emissoras escolhidas, rádios Medianeira e Santamariense, são as que 

veiculam os programas analisados. A seguir, é feito um resgate histórico de cada uma delas, 

contando um pouco sobre suas primeiras transmissões, seus fundadores, localização, e até os 

dias atuais (NEUBERGER, 1997).  

 

3.4.1 Rádio Medianeira 

 

 A Rádio Medianeira foi fundada em Santa Maria no ano de 1950, mais precisamente 

no dia 15 de janeiro, por Dom Luiz Sartori, na época bispo diocesano. Dom Luiz tinha como 

objetivo principal a divulgação da cultura e a evangelização, com o intuito de levar a palavra 

de Deus à comunidade, sendo que reuniu-se com alguns colegas a fim de constituir uma 

Sociedade de Radiodifusão. Por ser uma rádio ligada à Igreja, sua primeira sede foi junto à 



 15 

antiga Secretaria do Bispado, na rua Silva Jardim, tendo como nome escolhido Rádio 

Medianeira. Por mais de dez anos a rádio funcionou em caráter experimental, passando a ser 

definitiva em 13 de agosto de 1960, atuando a partir de seu novo endereço, na avenida Rio 

Branco, onde situa-se atualmente. Em 25 de abril de 1989, era inaugurada em caráter 

experimental, a rádio Medianeira FM, que atuou nessas condições por volta de dois anos, 

quando recebeu licença para operar definitivamente. Até o ano de 1994, atuaram como 

diretores executivos João Trevisan e Dalton Couto, tendo como substituto o bispo Dom Ivo 

Lorscheiter, que deu continuidade ao trabalho e auxiliou na modernização da emissora quando 

adquiriu, juntamente com outros padres-diretores, um novo transmissor para a rádio, 

aumentando sua potência para que fosse possível realizar transmissões 24 horas, como é até 

hoje. As rádios possuíam o mesmo nome, tinham os mesmos diretores e administradores, 

porém, funcionavam em locais diferentes. A Medianeira FM estava localizada no subsolo do 

Altar-Monumento da Medianeira. Após uma reforma realizada no prédio antigo da rádio AM, 

na avenida Rio Branco, as duas freqüências passaram a funcionar juntas neste local. Desde 

então, opera em Amplitude Modulada pelo canal 1.130 KHz, e em Freqüência Modulada, pelo 

canal 100,9 MHz. 

 

3.4.2 Rádio Santamariense 

 

 A Rádio Santamariense opera, em Santa Maria, há 53 anos, em Amplitude Modulada 

pela sintonia 630 KHz. Foi inaugurada no dia 12 de abril de 1954, sendo a segunda rádio a 

operar na cidade, atrás apenas da Imembuí. Seus estúdios endereçavam a rua Venâncio Aires 

em prédio próprio da emissora, o qual foi deixado anos mais tarde. Por quase vinte anos, seu 

fundador, Cézar Asteggiano Ugalde, procurou manter uma linha de programação noticiosa e 

esportiva. Em 1973, a rádio passa a preencher os seus horários também com programas 

tradicionalistas e regionalistas, alterando a filosofia de trabalho da emissora. A identidade de 

rádio popular, com intensa participação do ouvinte e cobertura ao vivo dos principais eventos 

da cidade e região, se deu quando a direção da rádio foi assumida por Moreno Ugalde, após a 

morte de seu irmão Cézar, em 23 de janeiro de 1994. 

 Passados alguns anos, a proprietária do jornal A Razão, Maria Zaira Silveira de 

Grandi, compra os direitos societários da emissora dirigindo a mesma até hoje. No ano de 

2005, a rádio Santamariense deixa seus antigos estúdios e estabelece sua sede junto ao Jornal 

A Razão, na rua Paul Harris com Serafim Valandro. 



4 A VIDA DE RADIALISTA-POLÍTICO 

 

4.1 A HISTÓRIA DE CADA APRESENTADOR 

 

 Os dois comunicadores iniciaram a carreira radiofônica ainda adolescentes, 

trabalhando em diversas áreas de atuação ligadas ao meio rádio. Ambos passaram por 

empresas de comunicação de grande porte em várias cidades do estado e fora dele, vindo por 

se estabelecerem ultimamente em Santa Maria. Suas atuações são muito semelhantes, tanto no 

trabalho em emissoras AM quanto no cargo eletivo de vereador da cidade. 

 

4.1.1 A carreira de Paulo Sidinei 

 

 Nascido em Santa Maria, no dia 9 de setembro de 1954, o radialista Paulo Sidinei 

Schmidt teve seu primeiro contato com o mundo do rádio logo cedo. Aos 14 anos de idade 

começou a trabalhar na Rádio Guarathan, a qual se localizava ainda na rua do Acampamento. 

Ele trabalhava na companhia de um ilustre membro desta rádio, conhecido pelas pessoas mais 

antigas, o radialista Bento do Carmo Machado, sendo que Sidinei era operador de som de seus 

programas. Mas, antes de trabalhar na mesa de som, o radialista fazia a limpeza da emissora, 

passava cera no chão e executava serviços pesados, entre outros. Tudo isso ocorreu em 

meados dos anos 70. Em 1973, Sidinei acaba ingressando no Exército. 

 Após o serviço militar, Paulo Sidinei vai para Caxias do Sul somente residir no local, 

sem passagem por nenhuma rádio. Tempos mais tarde, ainda como operador de som, ele teve 

uma passagem pela Rádio Farroupilha, de Porto Alegre, onde trabalhou em programas que 

marcaram época, como o de Teixeirinha e Mary Terezinha, que eram gravados no circo, onde 

a dupla tocava e cantava suas canções. 

 Sua primeira atuação como repórter foi no programa “Tudo”, ainda pela Rádio 

Farroupilha, onde fez uma participação através da unidade móvel com os quadros “Café 

Marrocos” e “Café do Papai”. 

 Passado algum tempo, o radialista conhece Marne Barcellos e, através dele, é 

contratado pela Rádio Independência, de Caxias do Sul. Foi então que teve a oportunidade de 

ter um programa próprio, o “Tudo Bem”, que ia ao ar todas as manhãs, das 9h às 12h. Ao sair 

da Rádio Independência, o apresentador tem uma breve passagem pelas rádios Caxias e 

Difusora, onde atuava como repórter. Já nos anos 80, Paulo Sidnei é contratado pela Rádio 

Sepé Tiarajú, de Santa Ângelo, onde apresentava um programa pela parte da tarde, que ia das 
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14h às 17h. 

 Após a Rádio Sepé Tiaraju, o radialista volta a Santa Maria, para a Rádio Imembuí, 

precisamente no dia 16 de abril de 1981, onde permanece por um ano. No ano seguinte, vai 

para a Rádio Santamariense, atuando até 1987, ano em que retorna para Imembuí. De lá para 

cá, apenas durante um ano esteve fora da cidade, em 1988, para trabalhar como locutor 

esportivo pelo Sistema Trídio de Comunicações, de Caxias do Sul. O retorno ocorre em 1989 

e, após todo este tempo de trabalho prestado à Rádio Imembuí, Paulo Sidnei é contratado pela 

Rádio Medianeira AM, em 1994. Ele dá início ao seu primeiro programa pela parte da manhã 

em Santa Maria, nascendo então o “Show da Manhã”. Segundo o apresentador, aquele 

programa foi o que lhe abriu as portas para a obtenção de maior audiência na época. Em 1997, 

o radialista é convidado pela nova direção da Rádio Santamariense a voltar. E, a partir do dia 

1º de maio daquele ano, o programa “Show da Manhã” ingressa na grade da emissora, sendo 

apresentado das 8h às 12h, de segunda a sábado, onde está atualmente. 

 

4.1.2 A carreira de João Carlos Maciel 

 

 Muito cedo, logo aos 13 anos, João Carlos Maciel inicia a sua vida no rádio. Começa 

em emissoras pequenas na cidade de Porto Alegre. Ainda cedo, o apresentador migrou para a 

Rádio Itaí, também na capital, onde alcançou grande audiência com dois programas diários, 

sendo um pela manhã, o “Encontro Maior”, que era levado ao ar das 9h às 12h; e outro no 

horário da noite, sendo o “Clube dos Namorados”, que era apresentado das 20h30min às 24h. 

Passados dez anos de trabalho na Rádio Itaí, Maciel é convidado por Maurício Sirotsky 

Sobrinho a fazer parte do grupo RBS e atuar na Rádio Farroupilha, a qual recém havia sido 

comprada do grupo das emissoras associadas de Assis Chateaubriand. Foi aí que surge, então, 

em 1982, o primeiro programa João Carlos Maciel. Este programa já trazia as características 

do atual, com atrações variadas, notícias de diversos jornais e revistas, e a ajuda aos ouvintes 

que necessitavam. 

 Em menos de seis meses, o apresentador foi convidado a realizar o mesmo tipo de 

programa na Rádio Record, de São Paulo. Dez anos se passaram, e, em 1992, Maciel retorna 

para a Rádio Farroupilha, onde permanece por pouco mais de um mês. Ele é levado de volta 

para a Record. No ano de 1994, Maciel retorna a Porto Alegre, novamente pela Farroupilha, 

onde exerce o radialismo por quatro anos, até retornar a Rádio Record, de São Paulo, em 

1998. Após este vai e vem, finalmente João Carlos Maciel transfere-se para a Rádio 

Medianeira AM, de Santa Maria, em fevereiro de 1999. Exatamente no dia 8 de março 
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daquele ano, o apresentador João Carlos Maciel estreava na cidade o programa que leva seu 

nome até hoje. 

 

4.2 O INGRESSO NA VIDA PARTIDÁRIA 

 

 Os comunicadores apresentaram propósitos diferentes quanto às suas candidaturas a 

cargo eletivo. Porém, ambos acreditaram que era possível a eleição, graças à audiência 

conquistada em seus respectivos programas. 

 

4.2.1 O vereador Paulo Sidinei 

 

 No ano de 1996, em virtude da grande audiência conquistada pelo seu programa na 

cidade, ainda pela rádio Medianeira AM, e por já estar dentro Prefeitura realizando trabalhos 

na parte de assessoria de imprensa, o então prefeito na época, José Haidar Farret, fez um 

convite a Paulo Sidnei para que se candidatasse a vereador. E, segundo o apresentador, o 

programa e as campanhas realizadas por ele, como doações de alimentos, equipamentos 

hospitalares, medicamentos, roupas e demais objetos, o deixaram conhecido entre o povo 

santa-mariense, o que facilitou a sua preferência pelo público. O comunicador foi eleito sob o 

número 11655 pelo partido PPB como o vereador mais votado daquela legislatura, com exatos 

3.409 votos (correspondendo a 2,79 % dos votos válidos). Já nas eleições seguintes, em 2000, 

Paulo Sidinei, ainda concorrendo com o mesmo número 11655, é reeleito com apenas 1.490 

votos (1,11 % dos votos válidos), ficando na sexta colocação entre os mais votados do seu 

partido PPB, que mantinha coligação com os partidos PL e PMN. Sua última tentativa a um 

cargo público, isso no ano de 2004, lhe rendeu um número de 1.484 votos (significando 1,01 

% dos votos válidos), concorrendo ainda com o mesmo número 11655, sendo que desta vez 

pelo partido PP. Este fazia parte de coligação “Gente Segura, Cidade feliz”, juntamente com 

os partidos PSL, PL, PP, PSDB, PTN e PRONA. A colocação de sétimo suplente da coligação 

não lhe permitiu uma vaga entre os eleitos. 

 Segundo o apresentador, um problema de saúde durante a última campanha justifica a 

diminuição no número de votos. Sidinei salienta que o grande número de votos conquistado 

na primeira eleição foi, sim, um reflexo de seu trabalho assistencialista realizado em prol das 

pessoas e comunidades carentes. Mas, alerta, que foi por escolha do povo, e ainda considera 

errada este tipo de retribuição, relatando que o eleitor tem que votar em candidatos que 

demonstrem um grande potencial para a representá-lo dentro da Câmara Municipal, 
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legislando e fiscalizando, e não pela ajuda prestada a estas comunidades. Segundo o 

apresentador, os ouvintes não sabem separar o vereador do radialista Paulo Sidinei. “Eles têm 

uma expectativa de que o uso do rádio seja para defender os mesmos assuntos debatidos na 

tribuna da Câmara de Vereadores”, observa Sidinei.  

 Devido aos trabalhos já realizados como homem público, pela ajuda que ainda pode 

oferecer à comunidade, e a pedido do partido que faz parte há mais de vinte anos, o radialista 

Paulo Sidinei afirma que vai novamente concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2008. 

Mas, afirma também, que será a sua última tentativa. Enfatiza que, se for eleito, ajudará as 

diversas comunidades santa-marienses que precisam, mas, se não conseguir uma vaga na 

Câmara, irá seguir somente a carreira no rádio, largando de vez a política. 

 

4.2.2 O vereador João Carlos Maciel 

 

 Diferentemente das grandes empresas em que Maciel passou, que oferecia toda uma 

estrutura e suporte para que os programas pudessem fazer o trabalho social e ajudar as 

pessoas, na rádio Medianeira, não foi oferecido este suporte, por se tratar de uma empresa de 

comunicação de porte muito pequeno, não tendo assim condições de manter as principais 

despesas, como aluguel de uma sede para a distribuição das arrecadações feitas pela produção 

do programa, com combustíveis para o caminhão que realiza o transporte destas arrecadações 

e doações, dentre outros. 

 O radialista então, firmou parcerias com algumas empresas da cidade, que ajudavam 

financeiramente com o intuito de diminuir estes gastos, mas infelizmente ainda não era 

suficiente. E, segundo o radialista, por necessidade de ter subsídios para manter este trabalho 

social realizado, tomou a decisão de se candidatar ao cargo de vereador. No ano de 2004, 

concorreu pela primeira vez, filiado ao partido do PMDB e com o número de 15999, onde 

alcançou a marca de vereador mais votado da história de Santa Maria, com 6.575 votos, 

equivalente a 4,46 % dos votos válidos. 

 O resultado deste alto número de votos conquistados pelo comunicador se dá, segundo 

ele, em primeiro lugar, por ser um homem ligado à mídia santa-mariense, e em segundo lugar, 

por suas campanhas idealizadas através do programa. Maciel alega também que a 

conseqüência deste reflexo em votos, feitos por meio de seu trabalho, foi uma forma do povo 

agradecer o seu serviço prestado às comunidades. 

 Na eleição de 2008, o comunicador pretende se manter no cargo público para que 

possa dar continuidade a seus trabalhos, tanto com os projetos ainda em fase de crescimento 
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como vereador, como o trabalho social que realiza através do programa. Conforme o 

radialista, as pessoas beneficiadas com o seu trabalho desejam que ele seja um pretenso 

candidato à prefeitura da cidade. Isso, porém, Maciel diz que depende da escolha interna 

partidária. Maciel destaca que, o que ajudaria o candidato, por exemplo, seria uma reeleição à 

Câmara Municipal com um grande número de votos, ultrapassando a sua primeira marca. Isso 

chamaria a atenção dentro do partido, que poderia lançá-lo como candidato à prefeitura numa 

eleição futura. 



5 A DESCRIÇÃO E A CARACTERIZAÇÃO DOS PROGRAMAS 

 

 Cada apresentador busca fazer de seu respectivo programa o mais popular possível, 

tendo a participação intensa dos ouvintes, através do telefone, cartas e bilhetes enviados a 

eles, e também por participarem constantemente dos quadros em que concorrem a prêmios. 

 A seguir, é feita a descrição de cada um dos programas, contendo a forma de 

participação dos ouvintes e a caracterização deles através dos quadros utilizados para 

estabelecer uma relação entre o apresentador e ouvinte. 

 

5.1 PROGRAMA SHOW DA MANHÃ 

 

 Segundo Paulo Sidinei, desde o dia 1º de maio de 1997 o programa “Show da Manhã” 

busca fazer o rádio popular que tenha a participação das pessoas. Isso ocorre através de 

ligações ou até mesmo pela unidade móvel exclusiva do programa, que circula pelas vilas e 

bairros da cidade, com a finalidade de ouvir as pessoas de diversas localidades. Com o início 

das atividades do programa a partir das 8h, o apresentador já busca informar as pessoas que 

estão saindo de casa para o trabalho, onde alerta sobre as condições do tempo, a temperatura e 

a hora certa. Após isso, as manchetes dos principais jornais da cidade e do estado são lidas 

pelo radialista, informando ao ouvinte os principais fatos que ocorreram durante a madrugada 

e também no começo da manhã. O primeiro contato do repórter da unidade móvel com o 

estúdio é realizado às 8h30min, direto da Delegacia de Pronto Atendimento de Polícia, onde 

são repassados os fatos registrados pelo centro de operações. É a transmissão de um boletim 

policial. Este quadro não possui um tempo estimado de duração, pois depende da quantidade 

de fatos a serem noticiados. Durante a programação é freqüente a participação de um repórter, 

que procura na internet, dentro de uma espécie de redação da própria rádio, fatos que sejam de 

interesse dos ouvintes. As informações obtidas são lidas pelo apresentador Paulo Sidinei ou 

pelo próprio repórter. Algumas das notas lidas são comentadas pelo apresentador, mas 

dependendo do grau de importância que possuir.  

 Durante toda a manhã, a participação de ouvintes é intensa, mas a maioria das ligações 

envolve pedidos de músicas e dedicatórias a aniversariantes. O programa possui também 

quadros direcionados a orações, sendo eles a cada hora cheia. Consiste na leitura de alguma 

oração ou até mesmo uma reza, que é realizada como pedido de ajuda aos necessitados, 

agradecimentos e bênção aos ouvintes do programa. Segundo o radialista, o telefone também 
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está disponível para anúncios de comunidades, reclamações e homenagens, além dos pedidos 

de músicas. 

 No programa existe uma ampla caixa comercial, que consiste na divulgação de 

anúncios e propagandas dos principais patrocinadores do Show da Manhã. Os intervalos 

acabam ficando um pouco extensos devido a isso. Por volta das 9h45min, são informadas 

algumas oportunidades de emprego divulgadas pelos jornais e também pela agência do SINE – 

Sistema Nacional de Empregos. Pouco mais tarde, mais um quadro com informações da cidade é 

iniciado, onde o apresentador comenta estes fatos e coloca sua opinião sobre o ocorrido. A 

unidade móvel não possui um número fixo de entradas no ar, sendo que participa principalmente 

em assuntos polêmicos discutidos entre apresentador, que está no estúdio, repórter e entrevistado, 

que estão em bairros e vilas, além da primeira participação no boletim policial. 

 Pouco antes das 11h, é realizada uma homenagem aos aniversariantes do dia, onde são 

felicitados ouvintes que foram indicados pelos seus amigos e/ou familiares durante a manhã e 

também os que são lembrados pelo próprio Paulo Sidinei. Após este quadro, é efetuada a 

oração a Santo Expedito, onde é pedida a ajuda aos ouvintes carentes. Outro quadro 

interessante que o programa possui é o da “Simpatia do Dia”, onde todas manhãs uma 

simpatia diferente é ensinada aos ouvintes com o intuito de que os mesmos alcancem através 

disso algo desejado.  

 O último quadro do programa tem início por volta das 11h30min. Chama-se “Saudade 

Não Tem Idade” e traz diversas músicas antigas. Tem por finalidade o resgate destas canções 

na memória dos ouvintes de idade mais avançada, na faixa dos 50 anos em diante. Este 

quadro tem duração de aproximadamente trinta minutos, quando é realizado o término do 

programa, onde Paulo Sidinei se despede, agradece aos ouvintes e encerra o “Show da 

Manhã” de maneira bem simples e direta.  

 Segundo o apresentador, a demanda de ouvintes que entram em contato durante o 

programa é muito grande, sendo que ele se diz decepcionado por não conseguir atender a 

todos, devido a muitos pedidos e pouco tempo para que se possa tocar as músicas solicitadas. 

Em média, em cada manhã, cerca de quarenta ouvintes participam do programa. 

 O programa possui um quadro semanal, que acontece todas as quartas-feiras, das 10h 

às 12h, onde um advogado se faz presente ao estúdio para que possa conversar com os 

ouvintes, a fim de esclarecer dúvidas e prestar alguma ajuda em diversas áreas (ações 

trabalhistas, criminalistas etc). O apresentador esclarece, também, que busca realizar o 

programa de forma mais popular possível, sem atingir nenhuma camada específica. Diz que as 

brincadeiras e atrações do programa são usadas somente para a descontração dos ouvintes. 
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5.2 PROGRAMA JOÃO CARLOS MACIEL 

 

 No ano de 1999, quando chega a Santa Maria, João Carlos Maciel dá início a um 

programa que, em pouco tempo, se torna, segundo ele, líder de audiência pelo horário da 

manhã. O programa João Carlos Maciel é levado ao ar exatamente no dia 8 de março daquele 

ano. O programa começa às 7h e se estendem ate as 11h40min, de segunda a sábado. Após a 

abertura, o apresentador inicia a divulgação das vagas de empregos disponíveis na agência do 

SINE – Sistema Nacional de Emprego - e dos principais classificados dos jornais da cidade. O 

programa abre espaço também para as pessoas que precisam de funcionários, ajudantes, 

auxiliares ou que tenham qualquer cargo disponível, informarem essas vagas por telefone. 

 Realizados estes anúncios, o apresentador faz um levantamento geral sobre a previsão 

do tempo durante a semana, ou dos dias que ainda restam até o final dela, com a participação 

do ex-repórter da RBS TV e hoje deputado estadual, Paulo Borges. O quadro seguinte induz a 

participação do ouvinte para alguma reclamação que o mesmo deseja fazer, com acesso ao 

programa através do telefone. Este quadro leva o nome de “Puxão de Orelha”. Quase todos os 

casos são destinados ao Poder Público, por serem reivindicações, pedidos de soluções ou 

denúncias de membros de alguma comunidade ou bairro. 

 Durante o intervalo do quadro, é anunciado o “Show da Loteria”, onde João Carlos 

Maciel informa os resultados dos principais jogos do país, Lotofácil, Lotomania, Mega-Sena 

etc. O “Puxão de Orelha” continua, mas sua extensão vai depender da polêmica gerada pelo 

assunto tratado e pelo número de ouvintes que se manifestam a respeito. Durante todos estes 

quadros, a participação do ouvinte é intensa por meio do telefone. São disponibilizadas duas 

linhas telefônicas para acesso direto ao estúdio. O ouvinte também participa do programa 

através de cartas enviadas pelo correio ou deixadas na sede da emissora. Ocorre, ainda, a ida 

direta do ouvinte ao estúdio, onde Maciel abre um espaço para que os receptores tenham 

liberdade de falar. 

 O programa possui quadros fixos, sendo que quase todos têm como principal objetivo 

estimular a participação dos ouvintes. “A Palavra É” se constitui numa brincadeira onde o 

participante tem a tarefa de decifrar uma palavra, ligada a um tema específico, que já contém 

algumas letras e concorrer a prêmios. O programa possui uma unidade móvel que se 

comunica com o estúdio através de um canal de rádio amador. Segundo Maciel, a principal 

função da unidade móvel é trazer as informações que estão ocorrendo durante o programa 

para dentro do estúdio. O veículo é conduzido por um motorista e conta, ainda, com a 

presença do repórter Marcos Vinicius Barcellos, o Marquinhos. 
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 Dentre todos os assuntos levantados durante a manhã, muitos geram polêmicas entre o 

apresentador e os ouvintes, não sendo possível calcular um número exato de participantes por 

programa. Isso varia conforme a abordagem de um tema. 

 Não existe um roteiro a ser seguido pelo apresentador, porém, o programa possui 

quadros fixos que entram em qualquer horário da manhã. A seguir, a lista dos principais 

quadros e suas características. 

Coração Aberto: espaço em que João Carlos Maciel torna as mensagens públicas, enviadas 

por cartas ou bilhetes, de pessoas que desejam homenagear amigos e/ou familiares. Alguns 

momentos de emoção marcam o quadro. 

Oração da Manhã: é o momento em que o radialista realiza uma oração a fim de agradecer 

pelo dia e pedir ajuda aos que necessitam. Alguns ouvintes ligam para o programa e divulgam 

nomes de familiares e/ou amigos, pedindo que Maciel também ore por aqueles nomes. 

Parabéns a Você: homenagem realizada por Maciel a ouvintes cadastrados nas agendas do 

programa ou pelos indicados por meio de telefone. 

Ligação Premiada: o radialista liga para um número de telefone cadastrado contido numa 

urna, sendo que a pessoa que atender a ligação deve dizer a seguinte frase: “Aqui só dá João 

Carlos Maciel”, mostrando que está acompanhando o programa. 

Tribuna Livre: é o espaço aberto aos ouvintes, onde um por programa tem a disponibilidade 

de reivindicação quanto a questões municipais, estaduais ou nacionais. A partir daí, o 

comunicador inicia a maioria dos debates. 

 Através destes quadros, o programa consegue atingir um número satisfatório de 

ouvintes todas as manhãs. 



6 ANÁLISE DOS PROGRAMAS 

 

 A análise de ambos os programas segue alguns pontos de referência citados pelo autor 

Mozahir Salomão e adaptados para a pesquisa, com a finalidade de estabelecer uma 

comparação entre os programas e seus comunicadores. 

 Segundo SALOMÃO (2003) os principais passos a serem dados, “... para possibilitar 

uma análise, é preciso estabelecer categorias de verificação que permitam alguma nível de 

comparação entre as emissoras escolhidas”. 

 São usadas, especificamente, as seguintes categorias para analisar os programas 

“Show da Manhã” e “João Carlos Maciel”: 

- gêneros dos programas 

- auto-referência dos apresentadores 

- abordagem de assuntos políticos 

- a captura do ouvinte/eleitor 

 

6.1 GÊNERO DOS PROGRAMAS 

 

 Por serem produzidos e apresentados somente pelos apresentadores, tendo no máximo 

um auxiliar cada e com a participação intensa de ouvintes pelo telefone, os comunicadores 

classificam seus programas como populares. 

 De acordo com Barbosa Filho (2003, p. 143), julgam-se por popular, os programas 

radiofônicos como: 

 

... programas de comunicador, onde a figura do apresentador é cultuada, motivando 
os ouvintes a participarem dos quadros dos programas de cunho eminentemente 
popular, com conteúdos de entretenimento e serviço. Os boletins jornalísticos estão 
presentes, mas são locutados por outros profissionais, como inserções acidentais, 
apesar de fixos... 

 

 O “Show da Manhã” e o Programa “João Carlos Maciel” se encaixam nestas 

características. 

 Segundo os dois apresentadores, o objetivo geral destes programas é ser popular, com 

participação dos receptores, prestando serviços de interesse geral da população como um 

todo, sem ter uma classe específica a ser atendida. Eles reconhecem que a classe média-baixa 

é a que mais se identifica e ouve os dois programas. Ao mesmo tempo sendo de caráter 
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popular, os dois também se identificam entre si, como programas de espontaneidade por parte 

dos comunicadores eleitos como resultado da atividade profissional, no caso o rádio, e pelos 

trabalhos que desenvolvem.  

 Segundo Silva (2000, p. 58), estes programas de parlamentares midiáticos, como são 

identificados os radialistas ligados à política pelo autor, possuem grande semelhança: 

 

... os programas de rádio dos parlamentares midiáticos são muito semelhantes. 
Todos prestam serviços aos ouvintes, desde doação de cadeira de rodas a conselhos 
para a vida particular. Esse trabalho aparece na programação misturado a músicas e 
informações, sendo ativa a participação do comunicador na interpretação dos 
acontecimentos. Ele não é apenas um divulgador do fato, mas um formador de 
opinião. 

 

 Certamente, como cita o autor, ambos formam opiniões, muitas vezes influenciam os 

ouvintes de tal maneira que, os que já possuem opinião formada sobre determinado tema, 

acabam mudando por influência dos comunicadores. 

 

6.2 AUTO-REFERÊNCIA DOS APRESENTADORES 

 

 As marcas de auto-referencialidade são de diversos tipos, percebidas em qualquer 

programa de rádio que vá se ouvir. São constantes as vinhetas e citações realizadas pelos 

apresentadores, tendo como preocupação destacar a identificação da emissora e o nome do 

programa, e também associá-los aos mais diversos tipos de informações. As marcas estão 

presentes também nas chamadas e vinhetas de identificação, onde geralmente procuram 

associar o nome da emissora e do programa a virtudes e boas qualidades do radiojornalismo e 

do trabalho oferecido. 

 Em qualquer que seja a rádio, as marcas de auto-referencialidade estão distribuídas 

pela programação, sendo que, com freqüente citações do nome das emissoras durante os 

programas, assinaturas de matérias e reportagens, nas entrevistas e conversas com ouvintes, 

bem como na abertura e no fechamento dos blocos comerciais. O principal objetivo da auto-

referencialidade é tornar as rádios, os programas e seus apresentadores extremamente 

conhecidos pelo público, transformando-os em ícones que lembram as emissoras sempre que 

ouvidas. 

 Nos programas “João Carlos Maciel” e “Show da Manhã” não é diferente, pois ambos 

rodam vinhetas características de seus respectivos programas por várias vezes durante cada 

manhã, bem como chamadas de identificação das emissoras. 
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6.2.1 Paulo Sidinei 

 

 O apresentador faz uso de mensagens chamando os ouvintes, bem como de vinhetas e 

músicas características do programa. Uma frase se tornou conhecida, criada como grande 

referência do locutor: “Paulo Sidinei, o Leão do Rádio”. Esta se caracteriza como principal 

chamamento do apresentador, desde o início na sua carreira no rádio, ainda quando 

apresentava o Show da Manhã pela Medianeira AM “Paulo Sidinei e o Show da Manhã” é 

outra vinheta usada pela produção do programa, além do próprio radialista, que seguidamente 

anuncia: “Esse é o Show da Manhã, ligue, participe, peça sua música”. Outra vinheta destaca 

o espaço policial: “Agora, no Show da Manhã, as informações policiais”. Ela aparece todas as 

manhãs, antecedendo ao boletim de polícia. 

 O nome do locutor volta a ser enfatizado na vinheta “Continue ligado, Paulo Sidinei 

volta em seguida”. Ela entra várias vezes durante o programa a fim de deixar o ouvinte que 

recém ligou o rádio por dentro da programação. Surgem também vinhetas com voz de criança, 

que ressalta: “Esse é o Show da Manhã”, e “Não desligue o rádio, em seguida o Paulo Sidinei 

volta”. 

  

6.2.2 João Carlos Maciel 

 

 O comunicador João Carlos Maciel também faz o uso de artimanhas deste tipo com o 

propósito de ser lembrado pelos ouvintes toda vez que as vinhetas de identificação do 

programa são rodadas. Mais organizadamente que outros, Maciel já possui algumas que são 

específicas de cada quadro ou bloco, sem contar com as demais que rodam aleatoriamente 

durante toda manhã. As principais são: “Ooooooooolááááááááá geeennte” (olá gente), que se 

assemelha muito com uma narração de um gol no futebol; “Programa João Carlos Maciel”, 

muito parecida com jingle que se usava no rádio antigamente, e se caracteriza pela voz 

feminina que interpreta. Outra vinheta usada como auto-referência pelo radialista é a seguinte: 

“Programa João Carlos Maciel: o homem alegria do rádio”, onde o início da frase é com uma 

voz masculina, terminando com voz feminina. As vozes femininas predominam em quase 

todas elas, algumas vinhetas mais cantadas, outras em forma de frase, como “Aqui só dá João 

Carlos Maciel”; e “João Carlos Macieeeel”, bem em forma de jingle e representado por mais 

de uma voz feminina. Uma das poucas vozes masculinas, que compõem as vinhetas, destaca o 

seguinte: “João Carlos Maciel, o programa campeão de audiência”. 

 A respeito das vinhetas específicas de certo bloco ou quadro, o apresentador possui 
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algumas para caracterizá-los, bem como a usada antes de tocar alguma música no programa: 

“João Carlos Maciel – suuu – cééé – sooo”. Após os intervalos comerciais ou musicais, no 

retorno do apresentador, a vinheta “João Carlos Maciel no Ar” também é interpretada por 

vozes femininas. No quadro da ligação premiada, antes da participação do ouvinte via 

telefone, a frase que identifica o quadro roda a fim de iniciá-lo, sendo: “Programa João Carlos 

Maciel e a ligação premiada”. É, realizada também por uma voz feminina, acompanhada do 

som de telefones que tocam ao fundo.  

 No quadro da Oração da Manhã se faz uso de uma frase em tom bem calmo, realizada 

por uma voz masculina que diz: “Aqui, a emoção de um povo – Programa João Carlos 

Maciel”. Esta, por sua vez, é rodada em apenas algumas manhãs, deixando de ser fixa, ao 

contrário da oração. 

 No final de cada manhã, a última vinheta rodada pelo operador de áudio entra depois 

que o apresentador já se despediu dos ouvintes e encerrou o programa. Ela ressalta: “João 

Carlos Maciel, até amanhã” , como quase todas as outras, vem de vozes femininas. 

 

6.3 A ABORDAGEM DE ASSUNTOS POLÍTICOS 

 

 Ao serem entrevistados, os radialistas alegam uma grande imparcialidade quanto aos 

assuntos políticos. João Carlos Maciel relata que prefere não divulgar nenhuma informação a 

respeito de seu partido para, que futuramente, possa fazer o mesmo sobre qualquer outra 

formação partidária. 

 Ambos os comunicadores deixam claro que possuem a capacidade de separar o 

radialista do vereador, mas o público-ouvinte não. As pessoas acabam ligando para os 

programas para tratar de assuntos ligados à política. Essa questão deixa um pouco de dúvida, 

pois, em uma edição de seu programa, Maciel noticiava o caso de animais abandonados e 

demonstrava sua indignação, relatando: “... Eu, lá dentro da Câmara, criei um projeto de 

abrigo para esses animais...”; contradizendo-se totalmente ao relatado na entrevista. 

 As características que os dois possuem quanto aos assuntos relacionados à política são 

praticamente as mesmas. Ao noticiarem algo a respeito de projetos ou leis que deram certo ou 

que consideram benéfico para a sociedade, eles apóiam e, às vezes, elogiam os trabalhos. 

Mas, quando acontece o contrário, fazem críticas pesadas, alegando até, na maioria das vezes, 

possíveis soluções ou projetos que sejam de extrema necessidade da população. Neste ponto, 

os dois apresentadores, ao puxarem para qualquer um dos lados, se contradizem na questão da 

separação radialista-vereador, além de ferir as regras de imparcialidade. 



 29 

6.4 A CAPTURA DO OUVINTE/ELEITOR 

 

 Os dois comunicadores usam estratégias a fim de capturar seus ouvintes, para que 

possam se tornar futuros eleitores. Através de espaços muito semelhantes em ambos os 

programas, pode-se evidenciar isso. De acordo com Silva (2000, p. 64 e 65), esta certa 

intimidade com os ouvintes é o que resulta na grande audiência, e, muitas vezes, reflete em 

votos. 

 

Em conseqüência deste tipo de contato com o público, vem a liderança na audiência. 
O grande número de pessoas que diariamente entra em contato com esses 
comunicadores projeta-os para dentro da sociedade e para a vida cotidiana dos 
ouvintes. [...]. A sociedade se compõe de indivíduos dotados de necessidades. O fato 
de viver em sociedade já é a satisfação de uma delas. As necessidades sociais devem 
ser satisfeitas pelos representantes escolhidos pelo grupo para esse fim. Ao 
personificar nos comunicadores a solução de seus problemas, o público os reveste de 
um potencial de representação. Independentemente do seu local de atuação, ele 
adquire o capital eleitoral e se credencia a escolha do grupo no momento de uma 
candidatura. Esse fenômeno é encarado com naturalidade pelos comunicadores 
sociais, unânimes em afirmar que o capital eleitoral adquirido pelo rádio foi 
determinante no êxito de suas candidaturas.  

 

 O público, depois de beneficiado com qualquer doação ou brinde do comunicador, 

retribui naturalmente esse favor a partir do momento em que o vê como candidato a qualquer 

que seja o cargo público. Não é uma transmissão automática, mas tem um fundo de verdade. 

O comunicador-político acaba sendo visto como um sujeito que pode fazer algo mais pelo 

ouvinte em uma função pública e, no caso, na de vereador. 

 

6.4.1 Formas de atração realizadas por Paulo Sidinei 

 

 Durante todo o programa, o apresentador Paulo Sidinei estimula a participação dos 

ouvintes de várias maneiras. A mais numerosa ocorre por meio do pedido de músicas. O 

quadro dos aniversariantes também é usado como isca para os ouvintes, onde são induzidos a 

ligar para que realizem homenagens aos seus familiares e amigos que aniversariam no dia ou 

dediquem músicas. Isso também ocorre nos quadros de orações, em que uma pessoa pode 

pedir ao locutor que dedique uma das orações do dia a alguém especial. O principal estímulo 

de participação realizado durante a manhã é o sorteio do “Vita Life”, um produto natural 

emagrecedor. O apresentador faz diversas propagandas deste medicamento durante todo o 

programa, com a finalidade de que os ouvintes participem, também pelo telefone, para 

concorrer. Por todo o tempo, ele ainda enfatiza a participação para qualquer finalidade, para 
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que se trate de assuntos políticos, pedidos de empregos, recados, notas de falecimentos e 

outros pedidos. 

 

6.4.2 Formas de atração realizadas por João Carlos Maciel 

 

 Além de quadros que estimulam a participação dos ouvintes em troca de prêmios, o 

apresentador João Carlos Maciel e sua produção trabalham além das cinco horas de cada 

programa. Segundo Maciel, com o intuito de ajudar os que precisam, ele estabelece 

campanhas sociais com a finalidade, somente, de auxiliar os que lhe pedem ajuda. Realiza 

doações de roupas, eletrodomésticos, materiais de construção e medicamentos, entre outras. O 

trabalho consiste na arrecadação destes materiais por dois caminhões. De acordo com Maciel, 

os veículos foram comprados com o apoio de parcerias. As doações são distribuídas para as 

pessoas cadastradas no programa. Uma sede foi estabelecida para que estas pessoas sejam 

atendidas, onde relatam para o próprio João Carlos Maciel o que necessitam. Conforme o 

radialista, a opção pela sede foi causada pela demanda e crescimento de auxílio às pessoas. 

Ele observa que não tinha como atender a todos nos estúdios da rádio. 

 As principais formas de atração dos ouvintes são as ligações premiadas. Neste espaço, 

o ouvinte telefona para concorrer a prêmios em dinheiro. Na “Tribuna Livre”, a pessoa 

reclama pelo telefone de assuntos que são levados a debate. O quadro “Parabéns a Você” 

também chama o ouvinte a participar do programa para homenagear um parente ou amigo. 

Isso tudo, além das diversas chamadas feitas pelo apresentador durante o programa, acaba 

induzindo os ouvintes a ligarem para tornar público qualquer assunto que seja de interesse 

popular. 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho foi desenvolvido com o principal objetivo de responder a seguinte questão: 

“A audiência do ouvinte reflete em votos na urna?”. A partir das referências bibliográficas, da 

observação participante, das entrevistas, da gravação e análise dos programas, foi possível 

traçar o perfil de cada apresentador e seu trabalho realizado. Assim, chegamos a algumas 

conclusões sobre isso. 

 O fato de os radialistas Paulo Sidinei e João Carlos Maciel estarem ligados à mídia 

favorece a relação com seus eleitores. Conforme a análise feita, todos os quadros dos dois 

programas possuem o objetivo de estimular a participação de ouvintes. Muitos deles, em troca 

de prêmios, têm a intenção de que estes ouvintes se tornem futuros eleitores. 

 Segundo Silva (2000, p. 11 e 12), os comunicadores têm o rádio como aliado, onde 

conclui que: 

 

... as pessoas ligadas ao rádio que se candidatam a cargos de representação política 
trazem de antemão a vantagem de já serem nomes conhecidos do público, e a 
perspectiva de serem escolhidos por esse público. [...], o potencial eleitoral desses 
comunicadores foi construído em seu trabalho no rádio, independente da silga 
partidária. O vínculo partidário institucional deve-se a uma necessidade normativa. 
A grande hipótese é que essas figuras públicas acabam se tornando alvo de certos 
partidos políticos e entidades que encontram neles vantagens sobre os demais 
candidatos: são nomes conhecidos porque o rádio favorece a formação do capital 
eleitoral, tendo maior facilidade de serem trabalhados, por ‘ancorarem’ programas 
com determinada audiência...  

 

 O caso se encaixa perfeitamente com a primeira candidatura de Paulo Sidinei. Quanto 

à questão sobre o reflexo em votos ser conseqüência do programa popular, é possível chegar 

ao resultado de que todos os quadros realizados pelos dois apresentadores possuem sim a 

intenção de formar futuros eleitores. 

 Todo o trabalho realizado por ambos, incluindo o assistencialismo prestado em muitas 

das vezes, as marcas usadas como auto-referencialidade e o gênero popular de cada programa, 

evidencia formas de atração dos ouvintes com a finalidade de torná-los potenciais eleitores.  

 Nas questões políticas, o debate levantado pelos apresentadores e as críticas, 

geralmente bem pesadas, são uma forma encontrada por eles para que o ouvinte/eleitor sinta 

como poderiam tratar dos respectivos assuntos ocupando uma cadeira no Legislativo santa-

mariense. Novamente, há uma tentativa velada de condicionar o ouvinte a depositar o voto em 

um dos dois apresentadores.  
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 Conforme os relatos nas entrevistas, foi questionado aos radialistas se o trabalho 

realizado em prol da comunidade tinha como objetivo os votos. Os dois apresentadores 

responderam de forma diferente. Paulo Sidinei afirmou que sua candidatura deu-se pelo fato 

de ser conhecido na cidade, sendo que os ouvintes acreditaram no seu potencial e o ajudaram 

através de votos. Ele disse, também, que em nenhum momento de sua campanha usou o rádio 

como auxiliar, e que o povo fez sua escolha através das propostas que eram feitas e não pelo 

trabalho que já havia realizado. 

 Já João Carlos Maciel alegou ter visto no cargo público a única chance de obter 

recursos para manter o seu compromisso social. Declarou que o elevado número de votos foi 

obtido como forma de agradecimento, por parte da população santa-mariense, ao trabalho que 

já havia realizado em prol da sociedade. 

 Com todo o processo realizado durante este estudo, onde começa pelo resgate 

histórico do rádio no país e seus primeiros passos no estado até chegar em Santa Maria, revela 

o surgimento das duas emissoras analisadas e seus programas analisados, bem como os 

apresentadores que se ligaram a política através dele, e por se tratar de um trabalho empírico 

baseado principalmente nas categorias definidas por Mozahir Salomão, que mostra como a 

auto-referência influencia o ouvinte e pelo referencial ser embasado, além da análise, nos 

programas e no rádio; a conclusão que se tem a respeito disso é que nenhum dos dois quer 

reconhecer explicitamente que seus programas lhe renderam os votos. Afirmaram que o povo 

os colocou dentro da Câmara de Vereadores por vontade própria. 
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ANEXO A – PROGRAMA SHOW DA MANHÃ – Paulo Sidinei – de 28 de junho de 2007 

 

- Previsão do tempo para a quinta-feira 

- Apresentação da produção, repórteres e assessores. 

- Hora certa: 8h03min- Data: 28/06/07 - quinta-feira 

- Telefone para participação de ouvintes 

- Informe dos patrocinadores 

- Principais notícias dos jornais da cidade 

- Participação de ouvinte pedindo música 

- Leitura e opinião sobre quem assumirá o cargo regional da saúde 

- Ouvinte pedindo música 

- Previsão do tempo com Márcio Custódio 

- Temperatura e hora - 9ºc e 8h30min. 

- Ouvinte 

- Música 

- Ouvinte (propagandas) 

- Ouvinte reclama do policiamento 

- Fala sobre o roubo do rádio do carro do ouvinte 

- Música 

- Apresentador fala sobre concurso de PMs temporários, sobre candidatos que foram 

aprovados e ainda não foram chamados. 

- Hora - 8h25min - Música 

- Hora – 8h30min – Informações policiais – 9ºc de temperatura 

- Repórter Carlos David - direto da Delegacia de Polícia 

- 128 ocorrências, as principais são: 

1. Jovem esfaqueado na Tancredo Neves 

2. Indivíduos presos após furtarem roupas de uma loja 

3. Vendedor espanca sua companheira, joga álcool em seu corpo tentando incendiá-la na 

Vila Tomazzetti 

4. Morte de jovem que fraturou crânio após queda de bicicleta em Jaguari 

5. Porta de jazigo é furtada de cemitério 

- Propaganda de produto emagrecedor. 
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- Citados nomes dos policiais e agentes que estavam na delegacia, na noite 

6. Furto de moto 

7. Arrombamento de residência 

8. Tentativa de roubo a pedestre 

9. Tentativa de homicídio, homem esfaqueado no PA da Tancredo Neves. 

10. Furto no cemitério 

- Propaganda de produto emagrecedor 

11. Flagrante de furto a estabelecimento comercial (loja de roupas). 

12. Furto de veículo 

13. Jovem morre após queda de bicicleta em Jaguarí 

- Propaganda de produto emagrecedor 

14. Mulher agredida pelo marido que tentou incendiá-la 

- Intervalo comercial 

- Volta - 8h47min – 9ºc 

- Ouvinte de Cacequi pedindo música 

- Abertura de vagas para médicos temporários realizada pela prefeitura para atuarem no 

pronto-atendimento do Patronato (informação do repórter Matheus Beltrame) e opinião do 

apresentador sobre o baixo número de candidatos inscritos devido ao péssimo salário 

- Hora certa: 8h49min – 10,5ºc 

- Ouvinte pedindo música 

- Música 

- Apresentador volta ao assunto do concurso de pm’s temporários 

- Ouvinte pede música 

- Hora: 8h: 55min 

- música 

- Oração da manhã (9:00hs) 

- Intervalo comercial 

- 9h: 05min- volta 

- Ouvinte pede música 

- (Matheus Beltrame)- adoção de crianças com alguma deficiência (campanha mude um 

destino) 

- Ouvinte pede música 

- Ouvinte pede música 
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- Música 

- Ouvinte pede para notificar falecimento de parente 

- Hora: 9h:17min 

- Intervalo comercial 

- Participação de ouvinte 

- Participação de ouvinte-(9h: 23) pede música 

- Informe da programação da rádio 

- Ouvinte pede música 

- Informe da temperatura: 10ºc 

- Ouvinte participa da promoção de emagrecedor e pede música 

- Música 

- Volta apresentador, informa hora 9h: 37min- temperatura10, 5ºc. 

- (participação de Paulo Denardin) 

- Ouvinte participa e pede música 

- Hora certa: 9h: 40min 

- Música gaúcha 

- Paulo Denardin comenta sobre esporte (futebol) 

- Temperatura: 10ºc 

- Nota de falecimento 

- Propaganda de cosméticos 

- Participação de ouvinte e pede música 

- Participação de ouvinte e pede música 

- Participação de ouvinte e pede música 

- Hora: 9h: 53min 

- Ouvinte pede música 

- Toca música 

- Hora certa: 10 horas 

- Oração 

- intervalo 

- Volta o bloco-10h: 06min 

- Informação esportiva (futebol) 

- Entra unidade móvel 
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- Homem encontrado morto na avenida Rio Branco 

- Ouvinte pede música 

- Música 

- Volta o programa. Temperatura: 11,5ºc – 10h: 13min 

- Ouvinte pede música 

- Música 

- Intervalo 

- Hora: 10h: 18min- 12ºc 

- Música 

- Hora: 10h: 22min da manhã 

- Ouvinte pede música 

- Música-10h: 24min 

- Intervalo-volta 10:32 

- Volta unidade móvel 

- Faz propaganda e anuncia ofertas da nossa casa materiais de construção 

- Hora: 10h: 35min 

- Música 

- Ouvinte pede para fazer anúncio de missa do 7º dia de falecimento para o marido 

- Temperatura: 11ºc-hora: 10h: 41min 

- Ouvinte pede música 

- Hora: 10h: 45min 

- Propagandas de produtos emagrecedor 

- Intervalo comercial 

- Propagandas de produtos emagrecedor 

- Ouvinte 

- Toca música-10h: 55min 

- Volta –10h: 59min 

- Oração santo expedito 

- Volta após intervalo 

- Notícia com Matheus Beltrame “a possível canonização do diácono João Luiz Pozzobom” 

- 11h: 06min- propaganda de patrocinadores 

- Ouvinte pede música 
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- Música toca 

- Unidade móvel 

- Identificação do homem encontrado morto 

- Senhora intimada a ir ao fórum por causa do seu galo garnisé que importunava os vizinhos 

com o seu canto 

- 12ºc-11h: 13min 

- Tocam duas músicas 

- Intervalo 

- Volta o programa-11h: 22min 

- Ouvinte pede música 

- Música 

- Intervalo 

- Volta com bloco “saudade não tem idade”- (11h:38min) 

- Tocam duas músicas seguidas 

- Hora: 11h: 50min 

- Anúncio da próxima música 

- Encerramento do programa-bem básico e direto 
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ANEXO B – PROGRAMA JOÃO CARLOS MACIEL – de 28 de junho de 2007 

 

- Inicia com saudações aos trabalhadores. 

- Hora certa: 07h: 06 min 

- Principais informações: reforma política no congresso nacional – comentário e opinião do 

apresentador. 

- Informação e comentário sobre o futebol 

- Hora: 7h: 11 min temp 8º c 

- Música 

- Propaganda 

- Volta apresentador, informa a hora: 7h: 17 min. 

- Primeira participação de ouvinte – debate entre participante e apresentador sobre as 

seleções brasileira e argentina de futebol na copa América. Debatem também a votação 

sobre a reforma política. 

- Próximo ouvinte pede musica para homenagear afilhado que esta de aniversário no dia. 

- Hora: 7h: 24min 

- Agradecimento aos ouvintes 

- Hora: 7h: 30 min 

- Música 

- Hora: 7h: 36 min 

- Ouvinte participa e faz anuncio da feira do cooperativismo 

- Hora: 7h: 43 min 

- Previsão do tempo para o dia 

- Quadro de recados – apresentador lê recados deixados pelos ouvintes. 

- Música 

- Hora: 7h: 49 min 

- Propaganda 

- Números do sorteio da mega-sena e lotomania 

- Hora: 08h08 min 

- Ouvinte faz pedido pela oração do dia 

- Anúncio da copa veloterra de Santa Maria 

- Hora: 08h: 12 min 
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- Música 

- Unidade móvel – direto da reitoria da UFSM, reitor fala da situação do HUSM. 

- Anúncio de festa junina na Tancredo Neves 

- Ouvinte participa fazendo pedidos de folhas de brasilit para centro comunitário da vila 

Kennedy. Apresentador faz comentário sobre o posto de saúde daquela região. 

- Hora: 8h: 25 min – 9º c 

- Escola pede ajuda de brindes para festa junina. 

- Música 

- Hora: 8h: 32 min – anuncio do telefone da radio para participação dos ouvintes. 

- Propaganda de patrocinadores 

- Apresentador manda recados aos ouvintes 

- Hora: 8h: 34 min – ouvintes – escola de surdos faz convite para festa no final de semana. 

- Música 

- Anuncio de festas e bailes na região 

- Ouvinte pede música 

- Recados de pedidos de ouvintes – tv’s, rádios, geladeiras, moveis, etc... 

- Entrega de doações 

- Hora: 8h: 43 min – temp 9º c 

- Música 

- Apresentador entra em contato com a unidade móvel - reitor novamente falando sobre o 

HUSM 

- propagandas 

- Hora: 9h: 00 min – ouvinte pedindo cadeira de rodas 

- Temp 9,5º c – hora: 9h: 03 min 

- musica 

- Nota de falecimento 

- Propaganda de chá emagrecedor 

- Corrente de fé (hora: 9h: 10 min) 

- Bênção a dezenas de ouvintes que tem o nome citado pelo apresentador 

- Música 

- Hora: 9h: 33 min temp 10º c 

- Participação de ouvinte que pede emprego 
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- Hora: 9h: 36 min – intervalo 

- Hora: 9h: 41 min – volta com leitura de recados dos ouvintes 

- Participação de ouvintes – mãe parabeniza filho pelo aniversário 

- Hora: 9h: 44 min – ouvinte pede fraldas geriátricas e música. 

- Apresentador fala das doações já arrecadadas. 

- Música 

- Recado de ouvintes 

- Música 

- Propagandas de patrocinadores 

- Ouvinte e apresentador fazem comentários sobre as condições da vila santa marta. Ouvinte 

também participa de brincadeira da palavra misteriosa 

- Ouvinte pede carrinho de bebes 

- Música 

- Novamente unidade móvel com informações do HUSM. 

- Recados dos ouvintes 

- Unidade móvel traz informações sobre homem que espanca esposa e tenta incendiá-la após 

ter colocado álcool em seu corpo. 

- Recado de ouvintes 

- Comentário do apresentador sobre casos de gravidez indesejadas 

- Hora: 10h: 30 min – música 

- Temp 12º c – hora: 10h: 37 min 

- Volta unidade móvel – mais informações da mulher que quase foi incendiada pelo marido 

- Propaganda 

- Música 

- Ouvinte pede madeiras para arrumar o barraco onde mora 

- Unidade móvel com noticia de homem que foi encontrado morto na av rio branco 

- Hora: 10h: 48 min – propagandas 

- Escola Jardim Berleze pede ajuda para realização de festa junina 

- Ouvinte pede que devolvam celular perdido 

- Propagandas e ofertas dos patrocinadores 

- Ouvinte participa da brincadeira da palavra misteriosa 

- Temp 12º c – hora: 11h 02 min 
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- Música 

- Propaganda 

- Hora: 11h: 09 min 

- Apresentador volta a falar com ouvinte que participa da brincadeira 

- Música 

- Ouvinte relata cano quebrado em frente a uma escola e ressalta a demora para o concerto – 

apresentador comenta o assunto e fala sobre a conscientização do uso de água 

- Nota de missa de 01 ano de falecimento 

- Propagandas 

- Hora: 11h: 22 min-nota de falecimento 

- Propagandas 

- Ouvinte agradece cartão de aniversario 

- Hora: 11h 26 min 

- Recados para ouvintes 

- Propagandas 

- Recado de ouvinte que perdeu os documentos 

- Hora: 11h 32 min – música 

- propagandas 

- Hora: 11h: 39 min – temp 12,5º c 

- Recados e felicitações a ouvintes 

- Anuncio de eventos – mateada 

- Recados de ouvintes 

- Música 

- Hora: 11h 43 min – parabéns aos ouvintes aniversariantes do dia 

- Hora: 11h 52 min - encerramento do programa – básico e direto. 

 

 

QUINZE PERGUNTAS REALIZADAS AOS RADIALISTAS DURANTE AS ENTREVISTAS: 

1) Como foi o seu início no rádio? Por quais rádios, programas e cidades já passou? 

2) Há quantos anos está nesta mesma rádio? 

3) Como teve início esse programa Show da Manhã? 

4) Qual o objetivo específico do programa? 

5) Em média, quantos ouvintes participam em cada manhã? 



 44 

6) Quais são as principais estratégias usadas durante os programas para atrair este 

grande número de ouvintes? 

7) Quando começou, já era esperado o alcance da marca de líder de audiência na cidade 

e região? 

8) Os ouvintes possuem alguma espécie de cadastro no programa? E para qual 

finalidade? 

9) Quantas pessoas formam a equipe de produção, e quais são as principais tarefas 

desempenhadas por elas? 

10) Na hora de produzir o programa, já deseja atingir um público específico? 

11) A unidade móvel, qual o principal papel dela? 

12) Em que momento surgiu a idéia de se candidatar a vereador? 

13) Através das campanhas sociais realizadas (doações e ajuda as comunidades), é 

possível dizer que isto refletiu em votos durante as eleições? 

14) Como descreve o papel do radialista parlamentar como oposição e como situação? 

15) Como o vê o futuro do programa, do radialista e do político? 

 

  


