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RESUMO 

 

O trabalho final de graduação busca entender de que forma a Rádio Municipal São-pedrense 
se consolidou ao longo destes 41 anos. A história oral é utilizada como método de pesquisa 
para recontar a história da Rádio, ao mesmo tempo em que se busca verificar a viabilidade da 
metodologia escolhida. Outro objetivo é resgatar os personagens da emissora e os principais 
fatos que marcaram a sua trajetória de rádio comercial para uma emissora vinculada a um 
órgão governamental. Pretende-se ainda contribuir para a preservação da história da Rádio 
Municipal através do fornecimento deste material para que seja arquivado e possa servir como 
fonte de pesquisa a trabalhos futuros, além de colaborar com os estudos sobre os meios de 
comunicação do interior do estado do Rio Grande do Sul.  
 

Palavras-chave: Rádio. Rádio governamental. História oral. 
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1. INTRODUÇÃO   
   

Ao realizar uma pesquisa, é importante que o pesquisador leve em conta se o tema é 

de interesse da comunidade em que ele está inserido. Em São Pedro do Sul, a Rádio 

Municipal faz parte do dia-a-dia de muitas pessoas, sejam elas da cidade, interior ou de 

município vizinhos. E mesmo que conheçam sua programação e profissionais, existem 

ouvintes que não sabem como a Rádio surgiu, principalmente os mais jovens.     

Eles não conhecem, por exemplo, algumas curiosidades como a de ela ser uma das 

três1 únicas rádios municipais no Rio Grande do Sul. Assim, o tema da pesquisa torna-se 

relevante para a comunidade e para os ouvintes das futuras gerações.  

São Pedro do Sul possui aproximadamente 17 mil habitantes e fica a 368 km da capital 

Porto Alegre e a 40 km de Santa Maria. A formação da cidade iniciou em 1866, quando 

Crescêncio José Pereira doou 14 hectares para edificação de uma capela e distribuiu terrenos 

gratuitamente para os interessados em fixar residência no local.  

Até 1926 pertenceu à Santa Maria, sendo que foi em 22 de março do mesmo ano que 

conquistou a emancipação político/administrativa. Até chegar a identificação original, teve 

outros nomes como “São Pedro do Rincão”, “Rincão de São Pedro” e “São Pedro”. A etnia 

predominante é a alemã e em segundo lugar está a italiana.  

Uma das peculiaridades da cidade é a reserva de fósseis vegetais, a qual é considerada 

a maior do planeta. Existem fósseis de madeiras petrificadas há mais de 200 milhões de anos e 

também foram encontrados muitos fósseis de animais, como os Dicinodontes e Tecodontes. 

Os primeiros registros noticiosos2 da cidade datam de antes de sua emancipação. O 

jornal “O Comércio” começou a circular em São Pedro do sul no dia 18 de abril de 1915, 

tendo como diretor-proprietário Lindolfo Agne. O formato do periódico era de 76 cm x 112 

cm, e mais tarde passou a ter 56 cm x 76 cm. A edição do jornal era dominical até 13 de 

agosto de 1944 e a partir de 20 de agosto de 1944 passou a circular aos sábados de tarde. O 

Jornal do Comércio noticiou a emancipação político-administrativa de São Pedro do Sul na 

edição de 22 de março de 1926 entre outros fatos importantes da cidade. Mais tarde, em 1957, 

                                                 
1 Além da Rádio Municipal São-pedrense, existem outras duas rádios vinculadas a prefeituras no Rio Grande do 
Sul, que ficam nas cidades de Tenente Portela e em Bom Jesus. 

2 LEAL, José Cândido Rodrigues. São Pedro do Sul, Antigo. Registros Históricos (1626-1965). Santa Maria: 
Boca do Monte, 1996, p.85. 
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os irmãos Alfredo e Artur Schmidt fundam a “Rádio Guarany”. Os primeiros locutores foram 

Ivo Teodoro Lang e Roberto Preuss. A emissora permaneceu no ar por um curto período, 

sendo transferida para o município de São Sepé no ano de 1958. Em 1975, a Rádio foi 

vendida para a Cooperativa Cotrisel e até hoje está em funcionamento, com o nome “Rádio 

Fundação Cotrisel”.  

A Rádio Municipal São-pedrense é, portanto, a emissora que permanece por mais 

tempo no ar, completando no dia 14 de novembro de 2011, 41 anos de existência. A sua 

trajetória é marcada por diferentes períodos. Primeiro, quando é instalada em São Pedro do 

Sul no ano de 1963 a “Rádio Itaquatiá”, uma emissora particular que teve outras 

denominações, diversos profissionais e programas. Em seguida é fechada durante a ditadura 

militar e reaberta em novembro de 1970, quando então foi vendida à Prefeitura Municipal. 

A emissora desempenha um importante papel na comunidade onde está inserida, 

participando da vida de muitas pessoas em diferentes gerações. Porém, para que a trajetória da 

emissora não se perca é importante a realização de uma retomada dos acontecimentos. E para 

se promover um resgate histórico, a pesquisa seja ela documental ou através de fontes, é o 

primeiro passo. Com isto, a História Oral foi definida como método de pesquisa, por 

possibilitar que através de relatos dos entrevistados se construa de forma mais precisa a 

história da Rádio. 

A história oral permite que um número maior de informações sejam obtidas, já que por 

meio de entrevistas se pode descobrir fatos que não estão inseridos em documentos, por 

exemplo. No caso da pesquisa documental, uma das dificuldades é a de que documentos 

podem ter sido perdidos ao longo do tempo. Na história oral não existe essa dificuldade, tendo 

em vista que a trajetória da Rádio continua viva na memória de fundadores e funcionários, já 

que eles fazem parte dela.  

Este trabalho apresenta elementos que procuram compreender de que forma a Rádio 

Municipal São-pedrense foi construída nestes 41 anos, além de fazer um resgate histórico de 

seus principais personagens.  

A monografia apresenta cinco capítulos, sendo que no primeiro é realizada uma 

introdução ao tema. No segundo capítulo, o tema O Rádio e sua evolução é abordado em 

quatro subcapítulos, começando com Rádio no Mundo, que enfatiza os precursores e a 

trajetória do meio de comunicação em diferentes países. A chegada ao Brasil que fala sobre 

como foi o percurso do rádio no país e As primeiras experiências no sul do país, que relata 

como foi este processo no Rio Grande do Sul. O subcapítulo Rádio Governamental enfatiza 
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sobre este segmento do rádio e suas particularidades e por último, em Rádio Municipal São-

pedrense, é feito um breve resgate histórico da emissora.  

Já o terceiro capítulo aborda a memória como elemento fundamental para resgatar a 

história através da divisão em cinco subcapítulos, começando com a Entrevista, que traz os 

principais conceitos além de técnicas básicas para sua execução. A História Oral é divida em 

mais três capítulos que abordam as Vantagens e Desvantagens; Diferença entre história oral 

temática e história de vida, finalizando com o Uso da história oral nos estudos de 

radiojornalismo, que relata algumas experiências de pesquisas que utilizam a metodologia 

para resgatar a história de emissoras ou de programas de rádio.  

 No quarto capítulo realiza-se uma análise das entrevistas, em que são descritas as 

situações favoráveis ou contrárias à pesquisa, verificando se os resultados pretendidos foram 

obtidos. Em seguida, busca-se, no subcapítulo A trajetória da Rádio Municipal São-pedrense, 

reconstruir a história da emissora a partir das informações coletadas nos relatos dos onze 

entrevistados.  

 Rádio Itaquatiá e Emissora São-pedrense Ltda: as antecessoras da municipal, mostra 

como eram as emissoras que deram origem a Rádio Municipal. O fechamento da emissora é o 

tema em Os microfones são silenciados: o dia em que a Rádio parou e a abertura oficial da 

emissora é o assunto em Surge a Rádio Municipal São-pedrense. E para finalizar, em Rádio 

Municipal hoje – as principais mudanças é feito um comparativo da emissora, quando ela 

iniciou, para os dias atuais. 

    O quinto e último capítulo traz as considerações finais da pesquisa. Através dos 

conceitos estudados sobre história oral, da análise do material obtido e seus resultados, bem 

como após a transcrição das informações, é então observado se de fato foi ou não possível 

reconstruir a trajetória da emissora e alcançar os demais objetivos propostos.  
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2. O RÁDIO E SUA EVOLUÇÃO   
 
2.1 O RÁDIO NO MUNDO 
   

Mesmo com o surgimento da televisão nos anos 50 e da internet nos anos 70, o rádio 

não perdeu seu espaço como formador de opinião. Ele não deixou de ser sintonizado, como 

afirmaram alguns estudiosos e profissionais, logo após o surgimento destes meios de 

comunicação. Pelo contrário, o rádio se fortaleceu. A internet, por exemplo, tornou-se uma 

aliada para a divulgação das rádios existentes e colaborou para o surgimento das chamadas 

Rádios Webs. 

Tudo iniciou com a invenção da comunicação com radiofrequência. Mas o responsável 

por sua criação ainda é alvo de discussões, pois a história apresenta diferentes nomes. A 

existência de ondas eletromagnéticas foi demonstrada pela primeira vez pelo físico inglês 

Jamex Maxwell em 1870 e comprovada pelo alemão Heinrich Hertz, em 1888. Conforme 

Eduardo Meditsch (2007, p.32), a história oficial atribui sua utilização prática na comunicação 

à distância ao engenheiro italiano Guglielmo Marconi. A primeira demonstração da 

comunicação sem fio foi feita por Marconi em 1894. 

O invento não gerou interesse para o governo de seu país. O engenheiro então 

patenteou o invento na Inglaterra e em 1901 foi realizada a primeira transmissão radiofônica 

sem fio de uma mensagem através do Atlântico. A primeira transmissão de voz por ondas 

eletromagnéticas também é atribuída ao canadense Regie Fasseden, quando em 1906 

surpreendeu operadores de telégrafo sem fio, dos navios de navegavam em Massachussets, 

adaptando um microfone  para transmitir sua própria voz e um solo de violino (Meditsch, p. 

32). 

Também existem evidências de que os mesmos experimentos realizados por Marconi e 

Fasseden já estivessem sendo realizados com sucesso em outros lugares, como nos Estados 

Unidos, por exemplo.  

E 1916, o rádio já existia e passava a transmitir a primeira notícia sobre os resultados 

de uma eleição para presidência nos Estados Unidos. Foi em 1919 que começou a chamada 

Era do rádio, e foi a empresa Westinghouse que deu início à radiofusão. Ela fabricava 

aparelhos de rádio para as tropas da Primeira Guerra Mundial e com o término dos conflitos 

ficou com diversos aparelhos que não foram comercializados. Para evitar a perda e aproveitar 

os equipamentos, foi instalada uma grande antena no pátio da fábrica, que passou a transmitir 

música para os trabalhadores e moradores do bairro. Com isso os rádios passaram a ser 

comercializados. 
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Logo iniciaram as transmissões regulares, na Holanda e Estadas Unidos e em poucos 

anos o rádio se espalharia pelo mundo, em países como Inglaterra, França, Bélgica, Itália e 

Alemanha. No Brasil, as transmissões também começaram nesse período, em 1922. 

 

2.2 A CHEGADA AO BRASIL 

 

No Brasil, o rádio continua sendo o preferido de muitos. De acordo com Milton Jung, 

ele alcança 96% do território nacional, o que leva a um público de  noventa milhões de 

ouvintes. É a maior cobertura quando comparada a outros meios de comunicação.  

De acordo com Milton Jung, a primeira emissão radiofônica no Brasil aconteceu em 7 

de setembro de 1922. Foi quando o então presidente da República, Epitácio Pessoa, estreou o 

microfone de rádio na Exposição Internacional do Rio de Janeiro que comemorava o 

Centenário da Independência do país.  

Com o passar do tempo, o rádio foi se expandindo, levando informação e 

entretenimento às partes mais remotas. Mas os avanços vieram após um longo caminho de 

trabalho e experiências. 

Conforme Luiz Artur Ferraretto (2001, p.96), a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi 

fundada em 20 de abril de 1923, quando os pioneiros da radiofusão no Brasil se reuniram na 

sede da Academia Brasileira de Ciências. Apesar do empenho de Roquette-Pinto e seus 

associados, a radiofusão era feita de forma precária. Nos primeiros meses, a emissora não 

tinha programação definida. Foi a partir de outubro que os programas começaram a ser 

organizados. 

Milton Jung (2004, p.25) também reforça a idéia de que o início do rádio no Brasil foi 

marcado por pioneirismo e primitivismo. 

 

As transmissões eram feitas de maneira rudimentar. A Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro contava com a “concorrência da Rádio Clube do Brasil”. As suas emissoras 
se esforçavam para não irradiar as programações ao mesmo tempo. Por isso, 
enquanto uma ia ao ar segundas, quartas e sextas, a outra ia as terças, quintas e 
sábados. No sétimo dia, descansavam. (JUNG, p.25).  
 

Na década de 30, o rádio tornou-se o principal meio de comunicação do país e chegou 

a sua era áurea nos anos 40.  As radionovelas predominavam neste período, bem como os 

programas de humor e de auditório.  

Foi na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro que iniciou o que é chamado jornalismo de 

rádio. Edgar Roquette-Pinto produzia e apresentava o programa Jornal da Manhã e com seu 
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famoso lápis vermelho, marcava nos jornais fatos interessantes ou curiosos e lia-os no ar 

(JUNG, p.19, 2004). Este foi o primeiro jornal falado do Brasil, que posteriormente foi 

reproduzido em outras emissoras de rádio. Roquette-Pinto, contudo, não se restringia à leitura; 

ele comentava as notícias, contextualizando-as para seus ouvintes.  

Nos anos 40, O Repórter Esso apresentado por Heron Domingues, trouxe inovação 

para o rádio no Brasil. Tratava-se de uma síntese noticiosa que primava por informações 

atualizadas que iam ao ar em horários determinados e com duração de cinco minutos. 

Posteriormente, Heron Domingues criou, na Rádio Nacional, a primeira redação 

radiojornalística brasileira chamada Seção de Jornais Falados e Reportagens com funções 

definidas para os jornalistas. Este foi o impulso inicial para o que chamamos hoje de 

radiojornalismo brasileiro. 

 

2.3 AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS NO SUL DO PAÍS 

 

No Rio Grande do Sul, a trajetória do rádio foi semelhante a do resto do país e iniciou 

a partir da década de 20. As experiências pioneiras do padre Roberto Landell de Moura já 

vinham sendo feitas desde o final do século XIX, mas, a radiodifusão como conhecemos hoje, 

desenvolvida através de emissoras constituídas, tem seu primeiro registro em 1924. Naquele 

ano, o pioneirismo da Rádio Sociedade Rio-Grandense, uma experiência que duraria dois 

anos em Porto Alegre, deixaria o seu registro na história gaúcha. 

A emissora foi fundada em 7 de setembro daquele ano,  por amadores gaúchos e era 

mantida pela contribuição de sócios. Conforme Ferraretto, a emissora foi importante para a 

consolidação do rádio no sul do país. 

 

Apesar de sua curta duração, no entanto, a Rádio Sociedade Rio-Grandense foi, sem 
dúvida, a primeira tentativa de repetir em Porto Alegre as experiências levadas a 
cabo na época em outros centros. Mais do que isto, aumentou a curiosidade a 
respeito do novo veículo de comunicação. (FERRARETTO, 2000, p.52). 

 

Na sequência, em 1925, viria a primeira emissora do interior do Estado, a Rádio 

Sociedade Pelotense, que foi instalada no Palácio dos Cristais, um estabelecimento comercial 

do centro da cidade. 

Já em 9 de fevereiro de 1927, surge na capital a Rádio Sociedade Gaúcha, inaugurada 

oficialmente nove meses depois, no dia 19 de novembro. Durante o lançamento da emissora, 

aconteceu a primeira transmissão, com um programa de música erudita e canto lírico, 
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diretamente do Grande Hotel, localizado entre a Rua dos Andradas com a Travessa Paysandu, 

hoje Rua Caldas Junior.  

Faziam parte dos programas da emissora: músicas, divulgação das alternativas 

culturais e de lazer, além de palestras de divulgação científica. Ferraretto (2002, p.79) explica 

detalhes da programação. 

 

(...) Pelo estúdio, no sexto andar do Grande Hotel, passavam professores e alunos de 
música dos cursos existentes na cidade. Radamés Gnattali era presença freqüente. 
Fiel aos princípios educativos dos seus sócios, a estação abria espaço também para 
palestras de educação científica. Assim no dia 23 de dezembro, Florêncio Ygartua 
fala sobre tuberculose na infância e a vacinação preventiva com a BCG, enquanto 
Fernandes Barbosa orienta e dá conselhos sobre higiene infantil. (FERRARETTO, 
2002, p.79). 

 

A partir de 1930, com a Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, a Rádio 

Sociedade Gaúcha passou a realizar a leitura de notícias de jornais durante a programação.  

Em 1931, no dia 19 de novembro, aconteceu a primeira transmissão de uma partida de 

futebol. Tratava-se do confronto entre Grêmio Football Porto-Alegrense e a Seleção do 

Paraná, no Estádio da Baixada. 

Nesse período também foi implantada a publicidade nas rádios gaúchas e os 

programas começaram a ter espaços definidos, fixos e patrocinados.  Na década de 40, a 

publicidade já estava consolidada sendo utilizada para manter as emissoras. Surgem os 

“spots” e os “jingles” com a divulgação de anúncios dos Estados Unidos e de agências 

publicitárias do Brasil. A publicidade contribuiu para que o rádio se tornasse uma forma de 

negócios. 

Desde 1935, estava no ar a Rádio Farroupilha que na época destacava-se em seus 

aparelhos. Conforme Jung, a emissora possuía o transmissor mais potente da época, com 

25kw, além de um canal internacional exclusivo. O autor afirma que “essa tecnologia refletia 

o profissionalismo da emissora, implantado na programação com o emprego de alguns dos 

maiores do cenário cultural e a formação de quadros na área do jornalismo”. (JUNG, 2004, 

p.31).  

A Rádio Farroupilha, foi a primeira a possuir um canal internacional com 

exclusividade. Os estúdios da emissora ficavam localizados na Rua Duque de Caxias, em 

Porto Alegre, até o ano de 1954, devido à ocorrência de um incêndio ocasionado por 

populares em função da morte de Getúlio Vargas. 

O Rio Grande do Sul, além de ser o local de onde surgiram as primeiras experiências 

com o Padre Landell de Moura, foi o estado que anos mais tarde se transformou em 
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importante pólo de radiodifusão no país.  

 

2.4 RÁDIO GOVERNAMENTAL 

  

Os meios de comunicação são uma importante ferramenta para a formação da opinião 

pública. No Brasil, o Estado é que determina quem pode exercer os serviços de radiofusão 

através das concessões. O governo também utiliza as emissoras de rádio a seu serviço com a 

divulgação de informações das atividades e serviços prestados. 

A comunicação governamental, conforme Brandão (2003, p.20), “é uma forma 

legítima de um governo se fazer presente perante a população, uma espécie de lobby junto à 

opinião pública”. Também segundo a autora, ela visa à prestação de contas além de motivar o 

reconhecimento das ações promovidas no campo político, econômico e social. Fazem uso 

deste tipo de comunicação os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis federal, 

estadual e municipal. 

As rádios públicas se diferenciam das comerciais em vários aspectos. Conforme 

Eugênio Bucci (2008, p.257), a publicidade está entre as peculiaridades. 

 

As vocações das emissoras públicas e das comerciais, sendo diferentes, determinam 
diferenças no ritmo, no repertório e na estética de cada uma. As primeiras não estão 
obrigadas a adotar intervalos comerciais, não fazem merchandising e também não 
deveriam veicular publicidade ordinária – apenas mensagens institucionais de apoios 
culturais, o que lhes permitiria uma grade totalmente distinta. (BUCCI, 2008, p. 
257). 
 

Em São Pedro do Sul, a Rádio Municipal São-pedrense integra a estrutura do Poder 

Executivo. Esta é uma situação bastante atípica, visto que, no Rio Grande do Sul existem 

apenas outras duas emissoras neste formato, localizadas na cidades de Tenente Portela e Bom 

Jesus. 

As normas da emissora são regidas através de Legislação Municipal e os funcionários 

são considerados servidores públicos, já que foram selecionados por meio de concurso 

público. Excetuam-se as funções de diretor e vice-diretor que são Cargos de Confiança (CC). 

Além de atender as demandas da prefeitura, a emissora também disponibiliza espaço 

para os municípios da microrregião como Jarí, Toropi, Quevedos e Dilermando de Aguiar, 

com a divulgação de avisos e espaços destinados às Prefeituras e Câmaras de Vereadores de 

algumas destas localidades. 

Entretanto, apesar de disponibilizar informações de caráter público, ser administrada e 



                                                                                                    16 

localizada junto à Prefeitura Municipal, a emissora não pode ser considerada unicamente uma 

Rádio Governamental, tendo em vista que ela também possui características de uma emissora 

comercial, como por exemplo, os espaços destinados à publicidade visando lucro. Além dos 

tradicionais programas diários da emissora, 36 programas são terceirizados, mediante a 

compra de espaços por meio de Contratos Administrativos.   

Verifica-se, portanto, uma fusão entre rádio governamental e comercial, na emissora a 

ser estudada nesta pesquisa. 

 

2.5 RÁDIO MUNICIPAL SÃO-PEDRENSE 

   

Em 1963, o então Delegado de Polícia em São Pedro do Sul, fundou a Rádio Itaquatiá, 

com uma freqüência de 890 Khz. A Rádio funcionou por 10 dias em caráter experimental, no 

Edifício Schmidt, e logo passou a se chamar Emissora São-pedrense Ltda. Foi montada por 

Iram Aquino, proprietário da Rádio Maringue Veiga, do Rio de Janeiro, por Pompeo Fossati e 

Pedro Farias, estes últimos rádio-técnicos do município. Iniciou com o prefixo ZYK 303 890 

kHz e 1 Kwats de potência. 

 O capital era formado por 51% de ações de Diniz Melo e 49% de são-pedrenses. Em 

07 de julho de 1967, foi fechada pela 3ª Divisão do Exército, através de uma denúncia de que 

estava funcionando irregularmente.  

De acordo com a pesquisadora e historiadora Maria Inês Müller Schimit, em janeiro de 

1970, Diniz Melo aconselhado pelo Prof. José Cândido Rodrigues Leal vendeu a aparelhagem 

para a Prefeitura Municipal, que à época tinha como Prefeito Lothário Lauro Gutheil e como 

Vice-prefeito Heraldo Cezar. As ações foram vendidas e Nairo Marques, que tinha influência 

militar na época, juntamente com Lothário Gutheil, foram a Brasília e conseguiram 

autorização para o funcionamento da Rádio.  

Em 14 de novembro de 1970, entrou no ar a Rádio Municipal São-pedrense Ltda. No 

dia seguinte, a emissora fez a sua primeira transmissão: a cobertura e apuração das eleições 

daquele ano. Mais tarde, foram vendidos os 890 Khz à Rádio Guarathan, de Santa Maria e a 

Rádio Municipal São-pedrense passou a operar com os 900 KHz.  

A segunda sede da Rádio foi na Rua Coronel Scherer, 195. Atualmente, a emissora 

funciona na Rua Floriano Peixoto, 222, anexa à sede da Prefeitura Municipal. A programação 

diária inicia às seis horas e vai até às vinte e três horas. Possui em sua grade de programação 

seis programas da emissora, sendo o restante, particulares. 
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3. O PAPEL DA MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA  

 

Para que o pesquisador tenha acesso às informações já vividas ou percebidas pelo 

entrevistado, é preciso que este recorra a sua memória. É ela que permite ao entrevistado 

visualizar e verbalizar suas experiências a respeito do que está sendo questionado.  

Os relatos, entretanto, podem conter informações que não sejam unânimes ou não 

tenham sido vivenciados por todos, tendo em vista o fator do tempo e a opinião individual dos 

participantes. De acordo com Meihy (1996, p.61), é importante observar ainda a diferença 

existente entre os registros da memória e a narrativa dos acontecimentos.  

 

O passado contido na memória é dinâmico como a própria memória individual ou 
grupal. Enquanto a narrativa da memória não se consubstancia em um documento 
escrito, ela é mutável e sofre variações que vão desde a ênfase ou a entonação até os 
silêncios e disfarces. (MEIHY, 1996, p.61).    

 

Também é importante observar que podem existir diferenças entre a narração e os 

acontecimentos, isto porque a memória é dinâmica e mutável, estando ainda sujeita às 

circunstâncias. A explanação de uma pessoa sobre o mesmo assunto em diferentes momentos 

pode sofrer alterações, tendo em vista a influência de fatores externos como o ambiente, e 

internos como o estado emocional e de saúde, por exemplo. 

A memória pode ser individual ou grupal. A individual apenas dá sentido às situações 

sociais e para se compreender melhor o assunto trabalhado em uma pesquisa, procura-se 

enfatizar a memória grupal, que por sua vez é filtrada por narrativas pessoais. As duas 

memórias, portanto, estão interligadas.  

Ao se definir um projeto de pesquisa, é preciso também levar em conta a comunidade 

de destino, pois é ela quem vai dar unidade ao grupo escolhido.  Neste sentido a memória 

pode ser classificada como cultural ou social. A memória cultural trata das opiniões de um 

grupo mais restrito, que possui características próprias que compõem suas identidades, 

diferenciando-a das demais. Já a memória social é mais ampla, abrangendo um grupo que está 

relacionado devido a uma determinada situação. Como complementa Meihy (1996, p.70). 

 

Memória cultural é o conjunto das manifestações de grupos que guardam visões 
articuladas sobre si e sobre o mundo segundo critérios que dão sentido e unidade ao 
conjunto. A base cultural de algumas comunidades explica a adesão de certos setores 
a princípios gerais, éticos ou políticos, que os organizam. A memória social é 
sempre relativa a um grupo muito amplo, reunido em torno de fatores afins; a 
memória cultural é mais restrita. (MEIHY, 1996, p.70). 

 



                                                                                                    18 

Neste caso, a comunidade de destino é a Rádio Municipal, mais precisamente seus 

fundadores e funcionários. Portanto, a pesquisa caracteriza-se por buscar o resgate da 

memória social do grupo, já que o objetivo não é obter relatos que mostrem a cultura, a 

identidade dos entrevistados, mas sim unir os relatos de pessoas de diferentes idades e 

crenças, em torno da trajetória de um mesmo meio de comunicação. 

O fato de algumas situações relatadas terem acontecido há algum tempo, não impede 

que a pesquisa disponibilize informações que correspondam com a intenção de mostrar a 

trajetória da Rádio. As declarações dos entrevistados podem conter lembranças que mesclam 

tempos distintos. Jacks (1995, p.2), explica que  tempo e espaço constituem categorias 

mediadoras da ação humana, utilizadas para interpretar o mundo.    

 

O senso comum trata o tempo e o espaço como dimensões naturais. Essa 
naturalização é decorrente do sentido dado pelas práticas e rotinas cotidianas e 
também pela percepção mental, a qual consegue fazer sentir a passagem de uma 
hora de espera como se fossem séculos ou que vê uma tarde escorregar em segundos 
(...) tempo e espaço são, além disso, conceitos históricos, pois nem sempre são ou 
foram pensados da mesma forma: houve tempo em que eram noções inseparáveis e 
há culturas, poucas, que ainda hoje não as distinguem. (JACKS, 1995, p.2).  

 

A memória ao ser acionada e posteriormente verbalizada revela um caráter subjetivo. 

A subjetividade é despertada durante as entrevistas e, mesmo sendo vista com receio por 

alguns pesquisadores, por tratarem-se de informações do ponto de vista pessoal, ela pode 

colaborar com a pesquisa.  

Através da história oral o pesquisador tem a oportunidade de recorrer à memória dos 

entrevistados, que por sua vez podem ter diferentes versões sobre o mesmo fato. Cada pessoa 

percebe um acontecimento de uma maneira distinta das demais. E é essa visão diferenciada de 

cada entrevistado, que ao serem reunidas às informações dos demais depoentes, permitirão à 

pesquisa uma ampla explanação sobre a história do meio de comunicação escolhido. 

 

3.1 ENTREVISTA 

 

Ouvir aqueles que fazem parte da história é fundamental para recontá-la. Os 

entrevistados permitem ao pesquisador descobrir fatos importantes de determinado tema, e  

em algumas situações, seria inviável tentar reconstruir uma trajetória somente através de 

documentos. Muitos deles se perdem com o tempo, outros não possuem todas as informações 

que se deseja obter.  

Ainda existe a questão de se ter a visão dos personagens inserida na matéria 
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jornalística ou pesquisa, o que ajuda a perceber detalhes que seriam impossíveis apenas em 

registros de documentos. Mas, para que a entrevista seja realizada com sucesso é importante 

que o repórter ou pesquisador possua algumas qualidades como, por exemplo, interesse e 

respeito pelas pessoas escolhidas, bem como por seus relatos. 

Mesmo que as opiniões sejam diferentes das do entrevistador, é necessário que ele 

busque compreender o modo de pensar dos depoentes. Caso contrário, não conseguirá 

vislumbrar a história que deseja relatar, ficando comedidas as suas próprias crenças e 

definições sobre o assunto. 

Neste sentido, é importante que não se pense na entrevista apenas como uma técnica 

que visa a mera realização de perguntas para que se obtenha respostas.  Medina (1986, p.7), 

reforça a ideia de que o processo deve ser visto além, como uma forma de troca de 

experiências entre o entrevistador e suas fontes. 

 

Desenvolver a técnica da entrevista nas suas virtudes dialógicas não significa uma 
atitude idealista. No cotidiano do homem contemporâneo há espaço para o diálogo 
possível. Estão aí experiências ou exceções à regra que comprovam o grau de 
concretização da entrevista na comunicação coletiva. Sua maior ou menor 
comunicação está diretamente relacionada com a humanização do contato interativo: 
quando em um desses raros momentos, ambos- entrevistado e entrevistador- saem 
‘alterados’ do encontro, a técnica foi ultrapassada pela ‘intimidade’ entre o EU e o 
TU. Tanto um como os outros se modificaram, alguma coisa aconteceu que os 
perturbou, fez-se luz em certo conceito ou comportamento, elucidou-se determinada 
autocompreensão ou compreensão do mundo. Ou seja, realizou-se o diálogo 
possível. (MEDINA, 1986, p.7). 

 

Estabelecer um relacionamento onde a fonte possa se sentir inserida de forma 

verdadeira e humana no processo, onde as perguntas não são realizadas de forma mecânica e 

distante, faz com que o entrevistado se sinta à vontade para então conversar de maneira mais 

franca e aberta. 

Se considerarmos que muitas pessoas conversam de forma amigável e sem restrições, 

mas que por timidez ou receio mudam seu comportamento ao ser-lhes direcionado um 

gravador ou um microfone seguido de câmeras fica evidente a percepção de que não só o 

modo como será conduzida a entrevista, mas também a preocupação de preparar e familiarizar 

os participantes com as ferramentas é muito importante. 

O ambiente em que serão realizadas as perguntas também deve ser levado em conta. 

Em algumas situações, como no caso das entrevistas realizadas como método de história oral, 

é cabível que os próprios participantes escolham o local, isto fará com que se sintam mais à 

vontade, estando num espaço onde já estão familiarizados. A escolha também pode ser feita 
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levando em consideração o assunto a ser tratado. 

 

Deve-se, sempre que possível, deixar o colaborador decidir onde gostaria de gravar 
o depoimento. Existem situações em que há necessidade de estúdios e centrais de 
som. Nesses casos, logicamente, os projetos desenvolvidos por museus ou arquivos 
demandam espaços privilegiados, mas geralmente a casa da pessoa, quando não há 
impedimento, passa a ser o espaço escolhido. Existem situações em que escritórios, 
locais de trabalho ou de encontros sociais, como clubes , são eleitos. Sabe-se da 
ocorrência de entrevistas gravadas em igrejas, hotéis, restaurantes, cinemas com 
bons resultados, mas, de qualquer forma, o ideal é sempre haver condições 
adequadas para a pureza do som, evitando-se interrupções e outros impedimentos 
que atrapalhem a concentração. (MEIHY, 2005, p.111). 
 

 Também é importante que se estipule um tempo mínimo para cada entrevista, o que 

pode ser planejado a partir das questões. Mas, muito mais do que quantidade, é preciso 

qualidade nos questionamentos. Mesmo que se tenha um número vasto de perguntas, se estas 

não forem bem elaboradas, não surtirão o efeito desejado. Perguntas mais fechadas motivarão 

respostas mais sucintas, já as que permitem a reflexão, por parte de entrevistado, fazendo-o 

recorrer as suas lembranças, podem trazer relatos mais aprofundados.  

Outro fator fundamental é o cuidado com o material. Seria prejudicial se no momento 

da entrevista se verificasse que o gravador não funciona ou que está sem pilhas, por exemplo. 

São cuidados que em um primeiro momento parecem simples e inofensivos, mas que na 

prática podem prejudicar o andamento do trabalho.  

A escolha das fontes também deve obedecer a alguns critérios. O primeiro deles é 

anteriormente observar se a pessoa escolhida poderá oferecer as informações necessárias e se 

ela teve participação no tema a ser tratado. Nestes casos, o entrevistador pode se valer da pré-

entrevista para obter algumas informações sobre o entrevistado e seu relacionamento com o 

tema. 

É importante que o entrevistador esteja atento na hora de elaborar seu roteiro e pense 

não só naquilo que para ele parece fundamental, mas também nas infinitas possibilidades de 

dados que as lembranças de diferentes pessoas podem trazer. 

O questionário a ser elaborado não será composto por perguntas fechadas que não 

permitam a mudança no rumo da entrevista, sendo que ela será conduzida de forma a 

possibilitar ao narrador a oportunidade de relembrar de fatos que talvez não tenham sido 

questionados, mas que são importantes para a reconstrução da história da emissora escolhida. 

Em um primeiro momento, é preciso descobrir as informações básicas sobre o assunto 

e em seguida, elaborar as perguntas através de um roteiro que não deve se perder da finalidade 

proposta. No caso desta pesquisa, o objetivo é o resgate da trajetória da Rádio Municipal. 
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Os entrevistados serão impulsionados através de perguntas anteriormente elaboradas, a 

relatar dados sobre a emissora, como foi o seu surgimento, a programação e as alterações no 

decorrer dos anos, os funcionários que lá trabalharam, enfim, informações que permitam 

conhecer de forma ampla como foi o processo de consolidação da Rádio na cidade de São 

Pedro do Sul.    

Além da atenção que o pesquisador deve dedicar ao assunto abordado, buscando em 

um primeiro momento compreendê-lo, somando ainda o cuidado com a elaboração das 

perguntas e possíveis interferências que possam prejudicar o andamento do trabalho, é 

importante também que se conheça outro processo: o da transcrição. 

Após a pesquisa sobre o tema, preparação da pauta e escolha das fontes começa a 

etapa de elaboração do produto final. Neste momento, passam a existir dois agentes, o que 

Meihy (2005, p.130) afirma ser uma duplicação da identidade: “a do narrador, que ao relatar 

sua vida ou a versão de algum fato torna-se agente condutor da experiência pessoal, e a do 

“eu” que assume a análise da entrevista, falando pelo “eu” que narrou a experiência”. 

A transformação da fala oral em texto escrito envolve mais do que simplesmente 

transcrever os relatos. O processo de escolha do que vai ou não para a versão final implica na 

influência que o entrevistador pode exercer sobre as entrevistas. Por mais que se tenha 

observado todas as etapas para que o entrevistado pudesse manifestar a sua opinião sem 

interferências, um simples “corte” de trechos e a não publicação dos relatos, podem 

demonstrar certa manipulação do “eu” que assume a análise da entrevista, ou seja, a do 

pesquisador. 

Interferência semelhante à de quem seleciona somente os argumentos que lhe parecem 

cabíveis e deixa de lado a opinião dos participantes, é a de entrevistas que impulsionam o 

entrevistado a falar o que se deseja ouvir. Nestes casos, perde-se um material com 

informações significativas e que expressam a real opinião do entrevistado, o que certamente 

acarretará em um produto final com falhas, principalmente no que diz respeito à veracidade 

dos fatos. Mesmo que se acredite possuir informações suficientes para uma pesquisa, somente 

os relatos das entrevistas é que poderão confirmar e acrescentar estes dados. 

É claro que o entrevistador deve participar da entrevista, mas tal participação deve ser 

no sentido de observar os relatos e a forma como são descritos, confirmar as informações 

repassadas de uma entrevista com outra, esclarecer aquilo que originou dúvidas e por fim 

transcrever as informações da forma mais fidedigna possível. Já quanto à opinião a ser 

expressa no texto, esta fica a cargo do entrevistado. 
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3.2 A HISTÓRIA ORAL  

 

A história oral é um tipo de entrevista que recorre à memória dos entrevistados para 

obter informações. Ela é um método presencial já que o entrevistador além de realizar as 

perguntas, observa a maneira de se portar do entrevistado, os momentos em que ocorrem os 

lapsos de memória, as emoções, o nervosismo, enfim, o ambiente que juntamente com o 

relato oral irá dar mais vivacidade à entrevista.  

Entretanto, ao utilizar esta metodologia, o pesquisador deve levar em conta muito mais 

que a escolha de perguntas para o seu roteiro. Os questionamentos não devem ser realizados 

sem a reflexão do que é história oral e qual o objetivo deste método. Mais do que realizar 

perguntas e obter repostas, deve-se analisar se as entrevistas terão estímulos, se serão variadas 

ou não, qual o tempo necessário de gravação e qual o local das entrevistas. Estas escolhas 

podem interferir na narração dos participantes, já que eles podem sofrer interferências do 

meio em seu relato. 

É importante também que o pesquisador observe a sua postura no momento em que 

faz os questionamentos, para que se houver a existência de estímulos, eles na interfiram de 

forma a mudar a construção do relato pelos participantes. Deste modo, as perguntas não 

devem ser muito amplas e nem muito fechadas, sendo necessário encontrar o equilíbrio para 

que o entrevistado se sinta a vontade, mas sem fugir do assunto.  

Meihy (2005, p.110) reforça a ideia de que os colaboradores possuem ampla liberdade 

de narrar, mas é preciso que se tenha cautela com as intervenções presentes na entrevista. O 

autor ressalta que as interferências podem existir ou não, dependendo dos objetivos do 

projeto. Ele afirma a existência duas visões sobre a apropriação da história oral, sendo uma 

adepta da naturalidade e a outra que trabalha com estímulos. 

 

Há autores que tomam a memória como fator de análise apenas depois de ela ter sido 
depurada por entrevistas múltiplas. Para eles, meras pontas de lembranças e reações 
imediatas equivalem à fantasia ou à superficialidade. Outros, contrariamente, 
preferem operar com a espontaneidade, acreditando que a naturalidade seja atestado 
de pureza da memória e que, se trabalhada por estímulos ou exercícios, ela espalha 
organizações progressivamente mais sofisticadas. Os que advogam uma narrativa 
armada - ou seja, em que o colaborador tenha tido tempo para se preparar e assim 
promover uma visão mais organizada da história – preferem buscar a definição da 
consciência do que foi dito. Os outros optam pela naturalidade. (MEIHY, 2005, 
p.110). 

 

Além de definir as condições das entrevistas, é importante que se tenha em mente as 

definições da história oral. A primeira delas é a de que o método tem a finalidade de obter 
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informações do passado, tendo em vista que o entrevistado é motivado a recorrer a sua 

memória para responder aos questionamentos. O objetivo da história oral é exatamente esse, o 

de resgatar informações passadas e preserva-las para que possam ser usadas no futuro, de 

diferentes maneiras. 

É através dos relatos do passado que se pode entender o presente. A história oral 

permite a construção e visualização de momentos vividos por uma pessoa ou um grupo, e 

através destas informações, é possível que em tempos distintos sejam vivenciadas essas 

experiências. A indagação de Sitton (1989, p.12)  traz a explicação para este tipo de  pesquisa.  

 

Que é, então, a história oral? É um procedimento válido de investigação no trabalho 
do historiador e, num sentido secundário, das formas de historiografia criadas por 
esta investigação. (...) A história oral são as memórias e recordações de gente viva 
sobre seu passado. (SITTON, 1989, p.12). 

 

Mas a realização de entrevistas como forma de recorrer aos relatos e opiniões dos 

depoentes não é um feito recente. Há muito tempo, diferentes áreas do conhecimento fazem 

uso do método e entre elas estão a antropologia, história, sociologia e o jornalismo. Incluem-

se ainda arquivistas, colecionadores, museólogos, entre outros. 

Para estes grupos existia uma determinação clara que determinava quem era o 

entrevistador e quem era o entrevistado. Entretanto, com o avanço da história oral esse 

relacionamento foi modificado tendo em vista a reflexão sobre a questão da autoridade e o 

questionamento sobre quem de fato administra os rumos da pesquisa. Com isto, é possível 

afirmar que a história oral é muito mais do que a simples realização de entrevistas.  

Ela se diferencia do jornalismo, por exemplo, onde devido aos prazos e a uma rotina 

acelerada os repórteres não possuem o tempo necessário para observar seus entrevistados, 

ficando atentos e preocupados apenas com os relatos. Não é objetivo dos profissionais 

refletirem sobre a postura dos participantes, se o objetivo foi alcançado, se houve alguma 

interferência que possa ter prejudicado o andamento da entrevista. A relação resume-se a 

perguntas e respostas que darão origem ao produto final, a notícia que sairá no jornal do 

próximo dia ou que será postada na internet em poucos instantes. 

A prática da história oral como método de pesquisa não deixa de ser um tipo de 

entrevista, mas ela esta envolvida em um processo amplo e que pode sofrer alterações no 

decorrer do projeto. É importante observar que o entrevistado é a figura central, o personagem 

que pode fornecer informações preciosas. E por mais que exista um roteiro previamente 

elaborado pelo pesquisador e que este tenha em mente que a sua função é a de comandar a 
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entrevista, não há como negar que o rumo da mesma pode mudar em função de uma 

lembrança, um fato que não estava previsto e que pode mudar o rumo da história. 

A questão da autoridade é algo que deve ser observado com muito cuidado, pois 

mesmo que se escolha a linha da história oral que trabalha com perguntas mais fechadas, a 

negação em ser maleável e possibilitar um relato aberto pelo entrevistado sobre o 

questionamento, pode privar o fornecimento de dados que enriqueceriam o tema abordado. E 

com isto perde-se a humanização do relato.   

Para Thompson, a finalidade das entrevistas é possibilitar um espaço onde os 

participantes possam discorrer sobre o assunto em questão sem interferências que 

prejudicariam o processo de construção do relato. 

 

O objetivo da entrevista deve ser revelar as fontes do viés, fundamentais para a 
compreensão social, mais do que pretender que elas possam ser aniquiladas por um 
entrevistador desumanizado “sem um rosto que exprima sentimentos”. Na verdade, 
nenhum historiador oral, que eu saiba, tem defendido o estilo de entrevista com 
questionário rigidamente inflexível. (THOMPSON, 1992, p.258).             

 

Existem ainda diferentes conceitos acerca da história oral. Alguns autores acreditam 

que ela é uma técnica, outros, uma disciplina; e uma parte considerável dos pesquisadores a 

definem como uma metodologia. Jorge Eduardo Aceves Lozano na coletânea “Usos e abusos 

da história oral” (p.15, 1998) destaca que a história oral apresenta pelo menos duas grandes 

modalidades.  

A primeira chamada pelo autor de “faceta técnica” limita-se a executar a técnica sem 

anseios científicos e acadêmicos, tendo como principal objetivo criar e organizar arquivos de 

documentos. Esta modalidade pode ainda ser dividida em dois estilos. A do “arquivista-

documentalista” onde os técnicos buscam organizar arquivos que podem vir a ser explorados 

no futuro e a do “difusor populista”, que se apropria da história oral como uma forma de 

divulgar os relatos sobre fatos que não foram registrados nas histórias oficiais. 

A segunda modalidade é denominada de “faceta metódica” e pode estar enquadrada no 

“estilo reducionista”, onde os pesquisadores não valorizam a totalidade da história oral e ela 

se torna um complemento para a comprovação de fatos ou ilustração de testemunhos. Neste 

contexto, existe ainda o estilo do “analista completo”, onde estão incluídos os historiadores 

que consideram a fonte oral em sua totalidade, com a preocupação de analisar, interpretar e 

situar historicamente os depoimentos.  

Ao se falar em história oral, deve-se ainda considerar que resgatar fatos que se 

passaram é fundamental para se compreender a sociedade atual. O passado está presente na 
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vida e na lembrança das pessoas. Com isto, este método de pesquisa permite que os 

narradores e leitores possam não só entender a seqüência de acontecimentos históricos como 

também se sentirem parte do contexto. Este reconhecimento do passado pelos participantes 

bem como o resgate de suas experiências faz com que a história oral seja definida segundo a 

concepção de José Carlos Sebe Bom Meihy, uma “história viva”. 

 

A presença do passado no presente imediato das pessoas é a razão de ser da história 
oral. Nessa medida, a história oral não só oferece uma mudança do conceito de 
história, mas, mais do que isso, garante sentido social à vida de depoentes e leitores, 
que passam a entender a seqüência histórica  e se sentir parte do contexto  em que 
vivem. (MEIHY, 1996, p.19).  

 

A história da Rádio Municipal São–pedrense é feita pelos seus fundadores, 

funcionários e ouvintes. São eles que dão vida a emissora e fazem com que ela perdure 

durante os anos. A história oral ajuda a compreender de que forma a Rádio se consolidou em 

São Pedro do Sul e mais do que isso, perceber como os profissionais e a comunidade 

participaram  desse processo.  

 

3.2.1 Vantagens e desvantagens 

   

Uma das questões com a qual se depara o pesquisador durante o uso da história e que é 

enfatizada por Paul Thompson (1992, p.138) é  “Quão fidedigna é a evidência da história 

oral?” O autor procura compreender como se sustenta a evidência oral quando “apreciada e 

avaliada exatamente do mesmo modo como se avaliam todos os outros tipos de evidência 

histórica”. Ainda segundo Thompson, a pergunta propõe uma falsa escolha.  

Conforme o autor, a afirmação de Royden Harrison de que as fontes escritas de 

arquivos são “o tipo de evidência a que os historiadores dão maior valor” é equivocada. A 

história oral se distingue  dos registros em documentos em alguns aspectos, mas isso não faz 

com que perca sua credibilidade. O que deve se compreender é que ela possui, assim como as 

outras formas de registro histórico, vantagens e desvantagens.  Para exemplificá-las, 

Thompson (1992, p.146) afirma que:  

 

Leva-se muito mais tempo para escutar do que para ler, e se o que foi gravado tiver 
que ser citado num livro ou artigo, é preciso primeiro fazer uma transcrição. Por 
outro lado, a gravação é um registro muito mais fidedigno e preciso de um encontro 
do que um registro simplesmente escrito. Todas as palavras empregadas estão ali 
exatamente como foram faladas; e elas se somam pistas sociais, as nuances da 
incerteza, do humor ou do fingimento, bem como a textura do dialeto. 
(THOMPSON, 1992, p.146). 
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O historiador tem como vantagem poder usar as entrevistas para alcançar as 

informações necessárias e através delas, acionar a memória dos entrevistados. As lembranças 

dos envolvidos podem conter informações relevantes e ainda não descobertas.  

A liberdade dada aos entrevistados é outro fator positivo, já que o roteiro de perguntas 

é mais abrangente. Não haverá problemas se o rumo das perguntas mudarem, pois o 

pesquisador não precisa se deter somente ao cronograma. A história oral evidencia o relato 

dos participantes e prioriza a sua visão sobre os fatos. 

Mas é importante que se tenha cautela com o crédito dado as informações, já que o 

estudo se baseará na memória de diferentes pessoas sobre situações distintas. Alguns dados de 

um entrevistado pode não corresponder com o de outro. É preciso que o pesquisador esteja 

atento durante a buscar a confirmação das informações. 

Por outro lado, o acesso a fontes orais distintas permite uma riqueza maior de detalhes. 

Uma informação fornecida por um dos participantes pode ser complementada com dados 

relatados por outro, e assim por diante. Quem se beneficiará desta seqüência de relatos é o 

pesquisador, que ao final de suas entrevistas terá um acervo de percepções distintas sobre o 

objeto de estudo, as quais complementarão sua pesquisa. 

Durante as entrevistas podem ocorrer lapsos de memória ou, até mesmo, o 

fornecimento de informações errôneas ou destorcidas. É claro que a busca pela verdade deve 

estar acima de qualquer eventual deslize nas lembranças do entrevistado. Mas a ele não cabe o 

julgamento de ter agido de forma correta ou não, já que falhas na memória podem acontecer 

devido à idade avançada ou o simples fato de não se recordar com clareza de algo que ocorreu 

há pouco mais de 40 anos, como no caso do surgimento da Rádio Municipal São-pedrense. 

Tendo em vista que a história oral busca o registro de experiências vividas ou 

informações factuais, o que deve ser levado em conta são as afirmações concretas, deixando 

de fora os dados vagos fornecidos devidos ao esquecimento. Mas para que se possa identificá-

los e entende-los é preciso que se observe a afinidade que existe entre memória e 

esquecimento.  

Segundo Meihy, esta é uma relação direta, visto que aquilo que foi esquecido ficou 

retido na memória (p.47, 1996). O esquecimento é um processo natural na vida do ser 

humano, tendo em vista que com passar dos anos surgem novas vivencias e informações que 

vão sendo armazenadas na memória, enquanto que outras ficam “adormecidas”. 

 A história oral auxilia a exercitar o lado esquecido da memória ao acionar a busca 

pelas informações. Enquanto que a história oficial é realizada através de documentos, a 
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história oral busca recuperar detalhes que ficaram fora dos registros escritos. 

Durante as entrevistas, os narradores podem não se lembrar de datas e nomes, por 

exemplo, ou ainda fornecerem dados que não correspondem com as informações já obtidas 

com outros entrevistados. Ao pesquisador cabe a responsabilidade de verificar a veracidade 

dos relatos e tentar entender qual o motivo da distorção do fato por parte do entrevistado. 

Estas diferentes versões ao invés de serem consideradas como um fator negativo 

podem ser percebidas como um exercício de reflexão e confirmação de dados, as quais irão 

contribuir com o pesquisador, na medida em que exercitam sua capacidade de lidar com o 

material obtido.  

Pode ser apenas um relato confuso ou algo que ainda não havia sido descrito. E na 

busca pela confirmação dos fatos, o entrevistador poderá chegar a novas fontes que em um 

dado momento venham a serem preciosos informantes.  

 Quanto ao caráter subjetivo das entrevistas, ele pode também trazer desvantagens. Em 

algumas ocasiões, a subjetividade pode estar mais elevada, prejudicando a clareza dos fatos. É 

importante que o pesquisador tenha sensibilidade para perceber esta situação e também que 

procure comparar os dados obtidos com outros participantes da pesquisa, para então se chegar 

àquilo que chamamos de próximo à realidade. 

  
 

3.2.2 Diferença entre história oral temática e história de vida 

  

A história oral temática permite que através de um roteiro com os principais 

questionamentos definidos, se conduza o entrevistado a relatar o que é mais relevante para o 

assunto abordado. O entrevistado, após recorrer a sua memória e identificar o que é 

importante, verbaliza as informações durante a entrevista.  

Mesmo que o depoente se perca em seu relato, o pesquisador poderá reconduzi-lo as 

questões principais. Isto é facilitado, tendo em vista o caráter objetivo da história oral que 

permite ao pesquisador não perder o domínio da entrevista. 

Conforme Meihy (1996, p.162), a narrativa de busca relatos próximos a verdade dos 

fatos, através da objetividade. E para que se chegue o mais próximo da realidade, o 

entrevistador pode utilizar outras versões relatadas para discutir com o entrevistado. 

 

Pretende-se, mesmo considerando que ela é narrativa de uma versão do fato, que a 
história oral temática busque a verdade de quem presenciou um acontecimento, ou 
que pelo menos dele tenha alguma versão que seja discutível ou contestatória. Como 
a verdade no caso é um elemento externo, o entrevistador pode e deve apresentar 
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outras opiniões contrárias, e discuti-las com o narrador. Tudo com a finalidade de 
elucidar a versão que é contestada. (MEIHY, 1996, p.163). 

 

Já a história de vida é um tipo de história oral e caracteriza-se por ser ampla. Ela vai 

tratar da trajetória de vida de um indivíduo, sendo mais utilizada em pesquisas que procuram 

compreender a sociedade em seus aspectos íntimos pessoais. Diferentemente da história oral, 

que possui uma abordagem específica e focada em um acontecimento, a história de vida vai 

explorar os diferentes fatos da vida do entrevistado.  

A memória será acionada durante a entrevista e conforme explica Ignez Cordeiro de 

Farias, é o entrevistado que selecionará o que é mais importante a ser relatado. 

 

(...) o depoente, consciente ou inconscientemente, seleciona determinados assuntos 
para se aprofundar e afastar outros da discussão. Normalmente longas, as entrevistas 
de história de vida levam tanto os entrevistadores - que desejam testar, confirmar ou 
esclarecer fatos que permaneceram nublados- como o depoente - que tem interesse 
em reforçar ou explicar algumas idéias ou momentos da sua vida – a voltar inúmeras 
vezes aos mesmos temas e acontecimentos. Mas assim com existem recorrências, 
existem também silêncios e esquecimentos, que podem ser voluntários ou não. 
(FARIAS, 1994, p.138). 
 

O uso da história de vida como técnica de pesquisa é mais indicado em trabalhos que 

tenham por objetivo compreender de forma irrestrita a trajetória dos entrevistados. No caso da 

história da Rádio Municipal São-pedrense, o que se almeja é resgatar informações que 

permitam reconstruir a trajetória da Rádio. Portanto, os relatos da vida do depoente, de uma 

forma mais ampla como é realizada através da história de vida, não seria apropriado.  

 

3.2.3 O uso da história oral nos estudos de radiojornalismo 

 

Os pesquisadores de radiojornalismo encontram na história oral uma metodologia 

apropriada para resgatar a trajetória de seus objetos de estudo. O rádio, desde o seu 

surgimento, traz em si características que podem favorecer a sua escolha como tema em 

pesquisas científicas: ele está presente na maioria dos lares, participa da vida de diferentes 

pessoas, acompanha e divulga os principais fatos da sociedade e contribui para a formação de 

diferentes opiniões.  

Com isto, torna-se relevante verificar não só os efeitos deste veículo como um 

importante meio de comunicação, mas também resgatar os principais acontecimentos que 

envolvem as emissoras, desde os seus surgimentos até a atualidade e com isto fornecer um 

material de pesquisa que poderá ser consultado por diversas gerações. 
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Além dos profissionais da comunicação (locutores, apresentadores e jornalistas), os 

ouvintes são fontes imprescindíveis para os pesquisadores desta modalidade. Os funcionários 

das emissoras são escolhidos por fornecerem importantes informações como o surgimento da 

rádio/programa e sua evolução, e no caso da temática, objetivar a história destes segmentos.  

Já o ouvinte, pode enriquecer ainda mais a pesquisa com detalhes sobre a sua 

percepção do meio radiofônico e a programação disponibilizada. Eles podem contribuir para a 

compreensão de fatos que muitas vezes são esquecidos pelos que participam diretamente da 

rotina produtiva das emissoras. As informações fornecidas também podem colaborar para se 

confirmar dados como datas, por exemplo, e descobrir novos fatos envolvendo a Rádio.  

Além de resgatar a história das rádios, percebe-se também a preocupação dos 

pesquisadores em contribuir para a preservação da memória dos veículos, com o intuito de 

que com o passar do tempo não se perca a relação das emissoras com as comunidades onde 

estão inseridas. Ainda que não estejam em funcionamento, o desejo é de que na memória da 

sociedade, elas continuem existindo. 

No Centro Universitário Franciscano – Unifra existe até o momento apenas um 

registro de Trabalho Final de Graduação (TFG) que busca resgatar a história de uma emissora 

de rádio. A monografia Rádio Voz Alegre: Uma reconstituição histórica da primeira Rádio 

Comunitária em São Sepé, que tem como autora Ana Paula Wegner Pontes Kasper. 

A pesquisa objetivou retratar o papel da Rádio Voz Alegre em seu município e ao 

mesmo tempo comprovar o seu surgimento como primeira Rádio Comunitária da cidade de 

São Sepé. Como não havia documentos o suficiente para utilizar na pesquisa, foi escolhido 

pela autora o método História Oral para a coleta das informações junto aos 10 entrevistados.  

No artigo As Narrativas Orais na Reconstituição da Memória Radiofônica: um Estudo 

de Caso, de Adriano Lopes Gomes, será utilizado narrativas orais para reconstruir a memória 

da Rádio do Rio Grande do Norte – a Poti. Através do relato de oito entrevistados, o 

pesquisador busca “recompor o cenário da Rádio Poti”, no período entre 1941 e 1955. 

Existem trabalhos, que juntamente com as fontes orais, utilizam outros recursos para 

reforçar suas dissertações como documentos, fotografias, jornais, etc. É o caso da pesquisa 

Programa de Rádio Clube do Guri: Um Espaço de Formação Musical (1950-1966), de Marta 

Adriana Schmitt. O estudo investiga o programa de Rádio Clube do Guri, da Rádio 

Farroupilha, na formação musical de crianças e jovens no período de 1950 a 1966. O tema foi 

escolhido pela a autora para a dissertação de mestrado na UFRGS – Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 
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Para a execução do trabalho a autora realizou entrevistas com sete pessoas que 

participaram do programa por ela escolhido. Através do resgate da memória dos 

entrevistados, a pesquisa procurou verificar a importância do programa para os participantes.  

Entretanto, mesmo que existam estudos neste sentido, ainda há muito para se avançar 

e explorar no campo da pesquisa do radiojornalismo e na utilização da História Oral como 

metodologia. É preciso, que o pesquisador domine a técnica utilizada para que sua pesquisa se 

reflita em um trabalho sério e que contribuirá para os estudos em Comunicação.   

Conforme Maria Immacolata é importante que o narrador aprofunde seus 

conhecimentos quanto à metodologia escolhida, já que, segundo ela, “não existe coleta de 

dados sem pressupostos teóricos, ou seja, na feliz expressão de Bourdieu, as técnicas são 

teorias em ato” (2010, p.42). A pesquisa é um processo que está em construção e para que o 

trabalho flua de modo a não se perder do objetivo central, é necessário que se esteja ciente das 

etapas a serem percorridas. 

Para obter-se uma pesquisa organizada, é fundamental uma boa elaboração do texto. E 

isto se alcança com o domínio metodológico, tanto no momento da escolha da técnica quanto 

na hora em que ela será colocada em prática. 

 É importante que o pesquisador já tenha uma prévia noção da metodologia escolhida e 

que ao utilizá-la, este conhecimento seja aprofundado de forma significativa. Este 

comprometimento com a metodologia será refletido de forma positiva na finalização do 

trabalho. 

As emissoras de rádio, sejam elas instaladas nos grandes centros ou nas pequenas 

cidades, contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Este meio de comunicação está 

intimamente relacionado com seus profissionais e ouvintes. E de certa forma, pode-se dizer 

que, esta relação apresenta um caráter simbólico e afetivo. É comum ouvir relatos embargados 

de saudosismo, seja das músicas, dos locutores ou dos artistas. 

Ainda há muito para se avançar e explorar no campo da pesquisa do radiojornalismo, 

quanto à utilização da história oral como metodologia. Principalmente nas cidades do interior, 

existem rádios que não possuem nenhum levantamento sobre sua história. Outras já nem 

existem mais, apenas na lembrança de seus funcionários e ouvintes.  

As recordações podem ser preciosas ferramentas para desvendar não só a história do 

meio de comunicação, mas da comunidade onde a emissora está inserida. Estes estudos 

contribuem para um acompanhamento de caráter científico do rádio quanto ao seu papel, as 

modificações pelas quais passou e a sua função na atualidade. 
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4. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

   A reconstrução da história da Rádio Municipal São-pedrense partiu de uma reflexão 

teórica sobre a metodologia mais viável para atingir este objetivo e de uma análise 

exploratória sobre a viabilidade das fontes de consulta. 

 Para verificar a viabilidade do uso da história oral, como metodologia no resgate 

histórico da Rádio Municipal São-pedrense, foram ouvidas onze pessoas que estiveram 

envolvidas com sua trajetória, tanto no processo de fundação como trabalhando na emissora. 

Entre os selecionados estão os atuais e ex-funcionários, além de apresentadores que tiveram 

durante algum tempo programas em horários particulares. 

    A metodologia utilizada recorre à memória dos participantes para ter acesso aos 

relatos que podem dar suporte à pesquisa. Antes e durante o processo de entrevistas, foi 

levada em consideração uma série de fatores que poderiam interferir no desenvolvimento 

trabalho, desde os aspectos emocionais, o local escolhido para as entrevistas, a elaboração de 

perguntas, a postura dos entrevistados e suas emoções, os lapsos de memória até as 

informações que não correspondiam entre um relato e outro. A seguir, será apresentado de 

forma descritiva o percurso seguido para reconstruir e recontar a história da Rádio. 

 

4.1 OS CAMINHOS DA ENTREVISTA: DO ROTEIRO A ESCOLHA DOS 

ENTREVISTADOS 

 

Em um primeiro momento foi definido o roteiro com as perguntas para a entrevista3. 

Foi decidido que ele seria elaborado de modo a permitir liberdade aos entrevistados em seus 

relatos, mas com o cuidado de não deixá-los fugir do assunto central. O equilíbrio, portanto, 

seria fundamental para a realização da entrevista. 

As perguntas foram diversificadas, já que a história é construída através de diferentes 

acontecimentos, que vão desde a sua fundação, por exemplo, até as modificações na 

programação com o decorrer do tempo.  

Os participantes foram motivados a começar pelo relato das principais lembranças que 

possuíam da emissora. Em seguida, as outras questões foram apresentadas, buscando sempre 

permitir que o entrevistado se sentisse à vontade para descrever o envolvimento com a Rádio.  

                                                 
3  Ver apêndice A 
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Antes de ir a campo, foi realizada uma revisão bibliográfica para compreender a 

metodologia quanto as suas principais características bem como as vantagens e desvantagens. 

Deste modo obteve-se o suporte necessário para que ao final da pesquisa fosse possível 

avaliar se a história oral possibilitou ou não reconstruir a história da emissora. 

Os entrevistados foram escolhidos tendo como critério de seleção o envolvimento com 

a Rádio Municipal São-pedrense. Tendo em vista que durante os seus 41 anos de existência 

várias pessoas trabalharam na emissora, os entrevistados foram divididos em três segmentos, 

sendo eles o dos participantes da fundação, dos ex-funcionários/apresentadores e dos atuais 

funcionários que estão há mais tempo na emissora. 

Eles foram escolhidos a partir da observação de como seus relatos poderiam contribuir 

com a pesquisa. No segmento dos atuais funcionários, por exemplo, não foi necessário 

entrevistar todos, já que pela coincidência de tempo de serviço entre alguns, as informações 

poderiam se repetir. 

 Para compreender o surgimento da Rádio foi imprescindível a entrevista com o 

historiador e ex-funcionário, José Cândido Rodrigues Leal, que acompanhou o processo de 

fundação da mesma. Também com o Ex-prefeito Lavo Gutheil que atuou como Secretário de 

Administração, no período em que a Rádio passou a ser vinculada à Prefeitura, e que trouxe 

dados relevantes à pesquisa. A pesquisadora Maria Inês Müller Schmitt também relatou dados 

que serviram de subsídios para as entrevistas posteriores. 

A participação dos entrevistados Lair Ziegler, apresentador do programa que mais 

tempo ficou no ar, e do radialista Cláudio Zappe que também participou da emissora, trouxe a 

visão de dois apresentadores de programas particulares que existiram na Rádio. Aliam-se a 

eles Reni Lazzarotto, primeira locutora da Rádio Municipal; Arlei Felske, mais conhecido 

como “Balada”, o primeiro operador de som, o ex-funcionário Eloir Clavé e os funcionários 

Fátima Ebling Metz, José Cláudio Goulart e Alberto Moura, atual diretor da emissora. 

 Sendo assim, todos os onze entrevistados contribuíram de forma significativa para 

que fosse possível conhecer de forma mais aprofundada a história da Rádio e, posteriormente, 

relatá-la. Os depoimentos4 foram registrados com o uso de gravadores digitais e em seguida 

transcritos, tendo como critério de seleção os relatos que correspondiam à trajetória da Rádio 

e não experiências restritas à vivência de cada um. Este cuidado foi importante, tendo em 

vista que é comum acontecerem momentos em que os participantes se perdem da questão 

central. 

                                                 
4 Ver apêndice A 
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 Durante a execução das entrevistas verificou-se ainda que algumas informações 

fornecidas por um entrevistado não correspondiam com as de outros, além de períodos de 

lapsos de memória, em que alguns participantes não conseguiram recordar informações como 

datas e nomes.  

 As entrevistas foram realizadas individualmente, já que deste modo não se correria o 

risco de um participante interferir no relato de outro. Também por ir ao encontro do interesse 

da pesquisa, em aprofundar as questões trabalhadas visando às reações dos entrevistados e 

outros detalhes que proporcionassem mais humanização aos depoimentos. 

 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

  

Durante a realização das entrevistas foram registradas algumas divergências de 

informações, principalmente quanto às datas. Esta situação já foi alertada pelo autor Paul 

Thompson ao afirmar que a história oral, assim como outras formas de registro histórico, 

possui vantagens e desvantagens.  

A confusão nas respostas pode ser vista como uma desvantagem, que é proveniente de 

fatores como o esquecimento ou pela subjetividade, a qual é mais perceptível quando o 

entrevistado permite que sua resposta seja influenciada pelo modo como ele vê a questão e 

não como ela de fato aconteceu. 

Esta diferença entre a memória e o relato dos acontecimentos também foi observada 

por Meihy (1996, p.61), quando afirmou que a memória é “mutável e sofre variações que vão 

desde a ênfase ou entonação até os silêncios e disfarces”. 

A emissora que deu origem à Rádio Municipal São-pedrense foi fundada no ano 

de 1963, se chamava “Rádio Itaquatiá” e funcionava no Edifício Schmitt, em São Pedro do 

Sul. Estas informações foram repassadas pelos entrevistados que vivenciaram ou pesquisaram 

o período. Tinha como diretor o então Delegado de Polícia Diniz Melo, que ficou no comando 

da emissora até o ano de 1970, quando ela foi vendia para a Prefeitura Municipal. 

No período da ditadura militar a “Rádio Itaquatia” foi fechada. As informações 

dos entrevistados a respeito da data de fechamento foram distintas. Lair Ziegler e Arlei Felske 

acreditam que ela tivesse sido fechada em 1964, sendo que o primeiro disse que ela reabriu 

em 15 de novembro de 1970 e o segundo, no ano de 1966. 

Já os entrevistados José Cândido Rodrigues Leal e Maria Inês Muller Schimdt 

afirmaram que a emissora teve seus microfones silenciados pela ditadura, em julho de 1967, 
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sendo reaberta no dia 14 de novembro de 1970, como Rádio Municipal São-pedrense, tendo 

em vista que, consta em documentação que a Rádio possui 41 anos e comemora seu 

aniversário no dia 14 de novembro, considera-se, portanto as informações dos dois últimos 

entrevistados. 

Sobre o motivo do fechamento também houve algumas divergências. O historiador e 

ex-funcionário da emissora, José Cândido Rodrigues Leal foi enfático ao afirmar que a Rádio 

possuía a documentação necessária e que o seu fechamento foi resultado de uma perseguição 

política, já que, segundo ele, o diretor da emissora era membro de um partido contrário ao 

governo. Maria Inês, que também pesquisou a história da Rádio, acredita que ela possuía a 

documentação. 

Já Lair Ziegler e Lavo Gutheil, acreditam que a emissora não possuía os documentos 

necessários para seu funcionamento. Entretanto, Lavo Gutheil ao ser questionado sobre a 

possibilidade de haver questões políticas envolvidas, repensou sua afirmação. Ele manteve 

seu posicionamento de que a Rádio estava irregular, mas que não teria como afirmar se ela 

possuía ou não a documentação para funcionar. 

Apesar das discordâncias, os quatro entrevistados afirmaram que o diretor Diniz Melo 

possuía um bom relacionamento com o Presidente da República João Goulart, o qual teria 

autorizado o funcionamento da emissora. Esta autorização, conforme três dos entrevistados 

foi enviada através de um telegrama, e outro afirmou que foi uma autorização verbal proferida 

pelo presidente. 

Entre os depoentes que falaram sobre o início da Rádio, apenas dois deles eram 

funcionários da emissora e um deles acompanhou de perto o período em que ela foi fechada, 

sendo que foi o mesmo que garantiu que ela possuía a documentação necessária.  

Após três anos silenciada, em 14 de novembro de 1970 surge oficialmente a Rádio 

Municipal São-pedrense sob a administração da Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul, 

que continuou a funcionar no Edifício Schmidt. 

  Também houve discordância no relato de duas entrevistadas quanto ao período em 

que trabalharam na emissora. A divergência de informações ocorreu quando se tentou 

descobrir quem foi a primeira locutora da Rádio Municipal São-pedrense. Em seu 

depoimento, a entrevistada Maria Inês Muller Schimdt afirmou ter participado de uma seleção 

para trabalhar na emissora e que ela e mais outras duas jovens teriam ficado na Rádio em 

período de experiência e forneceu o nome de Reni Lazzarotto como uma das participantes. 

Maria Inês disse ter permanecido na Rádio durante três meses, de 1971 a 1972, tendo saído 
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antes da realização de uma seleção que contrataria uma das locutoras. O motivo da saída 

segundo ela foi ter sido chamada em um concurso realizado em outra cidade. Ela afirmou que 

Reni Lazzarotto teria sido a contratada. 

Reni Lazarotto confirmou sua participação em uma seleção para trabalhar na emissora, 

mas a data informada não coincidiu com a fornecida pela entrevistada anterior e também não 

soube informar quem eram as outras participantes. Ela disse ter sido efetivada como locutora 

no início do ano de 1971, permanecendo na emissora por seis meses e que neste período era a 

única mulher na função. 

As datas não corresponderam. Então, em um novo contato com Maria Inês buscando 

confirmar as informações, a mesma afirmou novamente ter trabalhado por três meses na 

emissora por período de experiência, mas afirmando agora ter sido de dezembro de 1970 a 

fevereiro de 1971. 

Apesar das divergências de datas, confirmou-se que Reni Lazzarotto tenha sido a 

primeira mulher contratada para a função de locutora, afirmado pela própria Reni, pelo 

operador de som na época, Arlei Felske e também pela entrevistada Maria Inês. 

Após entrevistas com outros participantes, chegou-se então a conclusão de que foi 

realizado um teste na emissora no início dos anos 70, sendo que a primeira mulher contratada 

para a função de locutora foi Reni Lazzarotto. 

Outros dois entrevistados forneceram informações distintas sobre uma aquisição 

significativa de discos da Rádio Santamariense, compra esta efetuada no período em que 

Diniz Melo estava no comando da emissora de São Pedro do Sul. Conforme José Cândido 

Rodrigues Leal foram comprados 1.500 discos. Já Arlei Felske afirmou a quantia de 4.000 

discos. 

Durante as entrevistas também foram presenciados momentos em que muitos se 

emocionaram, ao lembrarem-se do carinho dos ouvintes para com a emissora, de seus 

locutores e demais funcionários. Foi possível perceber o saudosismo e a mudança da voz em 

algumas respostas; ao ser destacado um fato considerado importante pelos entrevistados, 

como por exemplo, ao falarem sobre seus antigos colegas. O companheirismo e a amizade 

existente entre os funcionários foi algo relatado pela maioria dos entrevistados. 

A voz embargada e algumas pausas durante os relatos demonstraram o lado emotivo 

que pode ser vislumbrando ao acionar a memória e suas lembranças. Este é um dos fatores 

que demonstram a possibilidade que a história oral tende a trazer relatos mais humanizados, 

fazendo com que o trabalho não se torne algo distante, tanto para quem fornece as 
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informações, como para quem posteriormente as lê.  

Como exemplo, pode-se citar a entrevista concedida por Arlei Felske, mais conhecido 

como Balada. Não foram poucos os momentos em que ele se emocionou ao lembrar-se do seu 

antigo trabalho e dos ex-colegas. Ainda havia outras perguntas a serem feitas, mas devido ao 

entrevistado ter ficado bastante emotivo e estar interferindo em suas recordações, ele finalizou 

seus relatos. 

Também ocorreram situações em que a história da Rádio se entrelaçava com a história 

pessoal dos entrevistados. Um exemplo foi o da locutora Fátima Metz, que não teve como 

falar sobre a emissora sem de certa forma, falar sobre momentos de sua vida na infância, 

adolescência e vida adulta, já que ela vivenciou todas estas etapas participando e trabalhando 

na Rádio Municipal São-pedrense.  

Também foi visível a emoção da entrevistada ao recordar momentos importantes de 

sua vida, como em sua infância quando declamava no programa de auditório transmitido na 

então Emissora São-pedrense Ltda. 

Mesmo apresentando em certos instantes um caráter subjetivo, o depoimento de 

Fátima não foi pessoal ao extremo a ponto de interferir nos dados fornecidos sobre a Rádio. 

Apesar de ela relatar com saudosismo os momentos que presenciou na emissora, suas 

considerações não fugiram do objetivo principal, que era o de fornecer informações sobre a 

emissora.  

Com isto, verifica-se que a subjetividade pode ser apresentada de modos diferentes 

para cada entrevistado. Enquanto alguns podem ser afetados de forma a não conseguir se 

expressar, outros conseguem manter o controle, relembrar e relatar o que está sendo 

questionado.  

A programação da emissora em seus primeiros anos de funcionamento era com 

músicas e informações (avisos), sendo que a maioria dos entrevistados relatou que o programa 

de maior audiência da Rádio foi e continua sendo o programa “Avisos e Recados” que vai ao 

ar das onze horas da manhã até o meio-dia. As músicas que mais rodavam na época eram as 

nativistas e as da jovem guarda. 

Os comerciais eram em sua maioria lidos e não havia um grande volume como hoje, 

tendo em vista que existiam menos lojas e empresas na cidade. Também os textos antes eram 

mais extensos, diferente do modelo seguido atualmente no qual os textos são mais curtos e 

objetivos. 

Os dez entrevistados, tanto os que participaram como os que ainda atuam na emissora, 
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destacaram que os estúdios e equipamentos da Rádio eram bem diferentes, sem os inúmeros 

recursos que existem hoje, devido aos avanços da tecnologia. Destacaram também o uso dos 

discos de 78 rotações para rodar as músicas.  

As várias dificuldades enfrentadas na época devido à inexistência de recursos como 

telefones e computadores foram enfatizadas pelos participantes. Uma das entrevistadas 

lembrou que os equipamentos eram maiores e mais pesados, como por exemplo, os 

gravadores, o que de certa forma prejudicava o trabalho dos locutores.  

A participação dos ouvintes, no início da Rádio, acontecia através de cartas. Os 

participantes relataram que o volume de correspondências era grande, o que demonstra que 

naquela época a emissora já possuía um bom relacionamento com a comunidade. Um dos 

entrevistados relatou que eram disponibilizadas urnas com os nomes dos programas onde os 

ouvintes podiam deixar as cartas com pedidos de músicas e homenagens.     

Sobre as modificações que a Rádio teve ao longo do tempo, a maioria dos 

entrevistados acredita que a emissora evoluiu tanto no que se refere aos equipamentos como 

também em sua programação. Outros dois entrevistados acreditam que a emissora deveria 

resgatar algumas características antigas, como por exemplo, possuir um departamento 

exclusivo para a redação de textos e o retorno da unidade móvel.  

Entretanto, mesmo com o fornecimento de algumas informações diferentes pelos 

entrevistados o resgate histórico não foi prejudicado, já que a maioria dos depoimentos se 

confirma. E, nos casos em que os outros participantes não souberam responder, a pesquisa não 

ficou superficial, tendo em vista que os relatos não chegaram a interferir de forma negativa na 

construção da história da emissora. Com isto é possível afirmar que os relatos ofereceram os 

subsídios necessários para a explanação que será feita a seguir. 

 

4.3 A TRAJETÓRIA DA RÁDIO MUNICIPAL SÃO-PEDRENSE 

 

4.3.1 Rádio Itaquatiá e Emissora São-pedrense Ltda: as antecessoras da Municipal 

 

Antes de se tornar Rádio Municipal São-pedrense a emissora, que hoje pertence à 

Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul passou por diferentes etapas. Com isto, é 

imprescindível que antes de abordar como é a Rádio na atualidade, busca-se compreender 

como foi o seu surgimento.  

 Tudo começou no ano de 1963, quando o então Delegado de Polícia Diniz Melo 
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decidiu abrir uma rádio na cidade. A amizade que ele possuía com o então Presidente da 

República, João Goulart, facilitou os trâmites para que a Rádio fosse colocada no ar. 

Em fevereiro de 1963 surge a “Rádio Cultura Itaquatiá” com o prefixo ZYK 303 e 890 

kHz 1Kwatt de potência, que funcionou em caráter experimental por dez dias no prédio 

conhecido como “Edifício Schmitt”, na Rua 15 de novembro. Neste período, o horário de 

funcionamento era das onze às treze horas e das dezoito às vinte e duas horas. 

Posteriormente, com um telegrama enviado pelo Presidente João Goulart autorizando 

o funcionamento da emissora, ela passou a se chamar “Emissora São-pedrense Ltda”. A 

primeira equipe era formada pelos funcionários: Diniz Melo (diretor); José Cândido 

Rodrigues Leal (secretário geral e apresentador de programas gaúchos); Fred Germano, 

Pompeo Fossati, Mário Aquino e Pedro Farias (locutores); Arlei Felske, Deoclides Fernandes 

de Moraes, Darvin Silva e Pedrinho Farias (operadores de mesa). 

Diferentes programas foram transmitidos nos primeiros anos de funcionamento da 

emissora, sendo que o primeiro a ser veiculado oficialmente foi o “Legendas Farroupilhas” 

produzido e apresentado por José Cândido Rodrigues Leal. Das seis às oito horas da manhã 

transmitia pelas ondas do rádio músicas gaúchas da região, causos, charlas e cantigas5. 

Após o “Legendas Farroupilhas” era o momento de acompanhar as principais 

informações com um noticioso de trinta minutos, produzido e apresentado por Fred Germano 

e Pompeo Fossati.  

De 1963 a 1965 existiu o “Musifone” apresentado por Mário Aquino, que tinha como 

diferencial ser realizado fora dos estúdios da emissora, em locais como a Praça Central ou no 

bar do Hotel Cordoni. A programação musical era feita a partir de pedidos musicais de 

ouvintes que passavam pelos locais. O apresentador e o operador de som precisavam ser 

ágeis, já que o programa era ao vivo.                                     

Outro programa de notícias que existiu nos anos 60 foi o “Audição do meio-dia”. Era 

um espaço particular concedido ao radialista Cláudio Zappe, que hoje é um dos proprietários 

da Rádio Imembuí e Nativa FM, na cidade de Santa Maria-RS. Além de Zappe, apresentavam 

o programa os funcionários da emissora, Pedro Nelson e Pedro Farias.  

Um dos programas mais polêmicos era o de entrevistas, intitulado “Entre a espada e a 

                                                 
5 Charla: Palestra, conversa. 
Causo: Caso, conto, acontecimento, história, narrativa. Fonte: “Dicionário de Regionalismos do Rio Grande do 
Sul” de Zeno Cardoso Nunes e Rui Cardoso Nunes. Editora: Marins Livreiro. 
Cantiga: Denominação de certos poemas curtos, de tema leve e de grande aceitação popular. Fonte: Dicionário 
Online de Português (http://www.dicio.com.br/cantiga/) 
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parede”, que tinha como apresentador o então diretor da emissora, Diniz Melo. O horário de 

transmissão era das dezoito às vinte horas, do qual participavam políticos e pessoas da 

comunidade que exerciam cargos sociais. 

Aos domingos, os ouvintes da cidade e interior se deslocavam até o antigo cinema 

chamado “Cine Áurea” para acompanhar o programa de auditório “Ronda Charrua”. No 

horário das dez ao meio-dia era apresentado por José Cândido Rodrigues Leal e tinha a 

participação de diversos artistas, como cantores e declamadores do município e da região. O 

auditório do cinema ficava lotado, chegando a registrar a presença de mais de oitocentas 

pessoas.  

No fim de semana também eram transmitidos os jogos de futebol que aconteciam no 

município. A equipe era formada por três pessoas. A participação dos ouvintes era realizada 

através de cartas, já que não existia telefone na época. O número de correspondências com 

pedidos de músicas e homenagens era grande, o que demonstra que desde os seus primeiros 

anos, o relacionamento da emissora com a comunidade era intenso.  

 

4.3.2 Os microfones são silenciados: O dia em que a Rádio parou. 

 

Com a chegada da ditadura militar a censura aos meios de comunicação se espalhou 

por todo país. E na cidade de São Pedro do Sul não foi diferente. No dia 07 de julho de 1967, 

por volta das sete horas e tinta minutos, quando os microfones da Rádio estavam sob o 

comando do locutor Pedro Farias, a “Emissora São-pedrense Ltda” foi fechada conforme 

determinação da 3ª Divisão do Exército.  

A alegação era a de que a emissora não possuía a documentação necessária para 

funcionar. Entretanto, até hoje são defendidas duas versões, a primeira é de que a Rádio de 

fato não possuía a documentação necessária para exercer suas atividades. A outra é a de que 

os documentos já estavam em Brasília, desde o início de suas atividades, aguardando apenas o 

despacho do Ministério das Comunicações.  

Não se descarta a possibilidade de que o fechamento da emissora tenha sido motivado 

por questões políticas, já que o diretor Diniz Melo era Presidente do antigo Partido 

Trabalhista Brasileiro e possuía adversários políticos na ARENA, partido que sustentava os 

militares durante a ditadura. Com o fechamento da Rádio, de 1967 a 1970, São Pedro do Sul 

ficou sem nenhum meio de comunicação disponível.  
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4.3.3 Surge a Rádio Municipal São-pedrense  

 

 Existia o interesse do Ministério das Comunicações de passar A “Emissora São-

pedrense Ltda” para uma instituição em Brasília. A administração municipal, na época, ficou 

sabendo desta possibilidade e para evitar que o município fosse privado de ter um meio de 

comunicação à disposição, decidiu adquirir a emissora.  

Na época, o Secretário de Administração Lavo Gutheil, irmão do Prefeito Lothário 

Gutheil, ficou encarregado de averiguar se a alternativa seria viável, bem como entrar em 

contato com as autoridades competentes, para resolver a questão. 

O Prefeito Lothário Gutheil foi até Brasília participar de uma audiência com o então 

Ministro das Comunicações, Hygino Corseti. A viagem surte o efeito esperado e ele retorna a 

São Pedro do Sul com a boa notícia: os microfones da Rádio voltariam a funcionar.  

Porém, outras questões ainda precisariam ser resolvidas. Era necessário negociar com 

os acionistas da emissora. O diretor Diniz Melo, que era o sócio majoritário e possuía 51% 

das ações, aceitou a proposta. Os demais acionistas que formavam os outros 41% também 

negociaram com a prefeitura e assim, esta adquiriu a emissora.  

Após três anos, impossibilitada de fazer suas transmissões, ela reabre no dia 14 de 

novembro de 1970, agora como Rádio Municipal São-pedrense e retoma suas atividades com 

a transmissão das eleições daquele ano. 

A emissora continuou a funcionar no “Edifício Schmidt” e inicialmente, os 

equipamentos permaneceram os mesmos. Na equipe, ficaram alguns dos funcionários da 

emissora anterior como os locutores Pompeo Fossati, Pedro Farias e os operadores de som 

Arlei Felske e Deoclides Fernandes de Moraes. Já o cargo de direção passou a ser exercido 

por Nairo Marques. 

 

       
Após reiniciar suas atividades, a emissora continuou com as transmissões de inaugurações e eventos realizados 

no município. Nas fotos, duas ocasiões em que a Rádio transmitiu o discurso do então prefeito Lothário Gutheil 
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Na Rádio Municipal foram criados novos programas, sendo que alguns permanecem 

até hoje, como por exemplo, o tradicional “Avisos e Recados” que vai ao ar das onze horas ao 

meio-dia e o “Tarde Sertaneja”, das dezoito às dezenove horas. 

O programa “Avisos e Recados” é considerado como o de maior audiência, tendo em 

vista a divulgação de avisos de utilidade pública além de outras informações de interesse da 

comunidade. Ele faz o elo entre a cidade e interior ao mandar recados de ouvintes para amigos 

e parentes que não residem na cidade, por exemplo. A audiência do programa no interior do 

município é visível desde o seu surgimento, já que seu horário de veiculação coincide com o 

momento em que os agricultores estão em suas casas com a família, que é o horário do 

almoço. 

Além dos programas de músicas e informações a Rádio também participa desde o seu 

surgimento da transmissão de eventos realizados no município de São Pedro do Sul. Entre os 

relatados pelos entrevistados está a “Ronda de São Pedro”, que acontece anualmente no 

Itaquatiá CTG e que é transmitido desde os primeiros anos de sua realização. 

 

 
As transmissões da Ronda de São Pedro eram feitas pelo programa Desperta São Pedro, apresentado por Lair 

Ziegler  

 

Em meados dos anos 80 a Rádio muda de endereço, ficando instalada em um prédio 

construído para ela, na Rua Coronel Scherer, nº 195, ao lado do local onde antes sediou a 

Câmara Municipal de Vereadores. 
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Inauguração das novas instalações da Rádio Municipal São-pedrense   

 

Nos finais de semana a emissora levava ao ar os jogos de futebol, sendo que também 

acompanhava campeonatos em outras cidades da região. A equipe era semelhante à de hoje, 

sendo formada por um narrador, comentarista, plantão e dois repórteres. 

Antes da utilização dos telefones celulares e do avanço nos equipamentos de 

transmissão, a equipe que trabalhava na cobertura dos jogos de futebol enfrentava algumas 

dificuldades. Devido à falta de recursos aconteciam imprevistos como, por exemplo, na 

transmissão da Copa A Razão no estádio Presidente Vargas, na cidade de Santa Maria, no ano 

de 1994.  

A empresa contratada pela Rádio Municipal para realizar a parte técnica, através de 

linha telefônica, acabou não realizando o serviço de forma completa e a transmissão foi 

prejudicada, já que a equipe não tinha nenhum tipo de “retorno”, por isso não havia como 

saber se o som estava chegando bem aos estúdios da Rádio.  

Hoje com o uso dos aparelhos celulares, as transmissões acontecem de forma  mais 

tranquila já que a equipe pode entrar em contato e saber no instante como o som está 

chegando ao estúdio e se a transmissão está em boas condições. 

A participação da comunidade nos programas da Rádio sempre foi intensa e acontecia 

através das cartas que chegavam à emissora em grande quantidade. Nelas os ouvintes 

escreviam seus pedidos de músicas, homenagens e avisos e para muitas pessoas este era o 

único meio de se comunicar com amigos e parentes que moravam no interior, por exemplo. 

Posteriormente, com a chegada do telefone, as participações por cartas diminuíram. 
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Os equipamentos evoluíram com o decorrer dos anos. A maioria dos entrevistados 

presenciou situações de dificuldades em função de não existir a agilidade que se tem hoje com 

o uso dos computadores e internet. Os textos eram datilografados em máquinas de escrever e 

as informações eram provenientes de jornais que eram assinados pela emissora ou ainda, 

através da escuta de noticiários de outras rádios.  

Os comerciais também se diferenciavam dos de hoje, sendo que em sua maioria eram 

lidos durante os programas. Havia também as propagandas gravadas em fitas cassete e que 

muitas vezes dificultavam o trabalho do operador de som, que tinha que ter atenção redobrada 

com os equipamentos para evitar que imprevistos comprometessem os programas ao vivo.  

Os textos dos comerciais também se diferenciavam por serem mais longos. Existiam 

menos empresas, tendo em vista que a cidade de São Pedro do Sul era menor, o que 

possibilitava que os textos fossem mais extensos já que preencheriam um espaço maior. 

 

 
Máquinas de escrever, discos e fita cassete faziam parte do cenário da técnica de som, no início dos anos 90. Na 
foto, o funcionário José Cláudio Goulart atuando como operador de som 
 

As músicas nos anos 70 e 80 eram rodadas em discos de 78 rotações.Anos mais tarde 

viriam as cartucheiras, os MDS e por último os CDs. As mais solicitadas pelos ouvintes eram 

as gaúchas, sertanejas e da jovem guarda.  

Nos anos 80 havia também programas direcionados ao público jovem, onde era 

possível escutar músicas variadas e pop rock, entre outros estilos. No início dos anos 80, Eloir 

Clavé apresentou os programas “Preferência Jovem” e posteriormente “Embalo Jovem” que 

tinham estas características e iam ao ar pela parte da tarde. 

Entre os programas de notícias apresentados na Rádio Municipal, esteve o programa 

“Visão Global” que já existia nos anos 80 e permaneceu na grade de programação até o ano 

de 2009. Eram divulgadas notícias da cidade e região, além do espaço dedicado às entrevistas. 
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A locutora Fátima Metz, apresentou por muitos anos o programa “Visão Global” 

 

Por um período a Rádio Municipal teve a função de programador musical que era o 

responsável por selecionar as músicas dos programas da emissora. Também havia um 

departamento responsável pela redação de textos comerciais e das notícias. O locutor não 

fazia produção, apenas apresentava o programa. Este cenário foi se modificando e hoje não 

existe um departamento para redação de textos na emissora. 

A principal mudança na emissora aconteceu no ano de 2006, quando ela foi transferida 

de sua a sede, da Rua Coronel Scherer, nº 195 para o prédio onde hoje funciona a Prefeitura 

Municipal de São Pedro do Sul, que fica na Rua Floriano Peixoto, 222. Além da nova 

infraestrutura com estúdios novos, a Rádio contou também com novos equipamentos como 

mesa de som e computadores. As músicas que antes eram rodadas através de discos de vinil e 

posteriormente em fita cassete e CD passaram a ser utilizadas digitalmente. 

A aquisição de computadores e a instalação de internet foi um dos marcos da 

emissora. A partir daí o trabalho dos funcionários foi agilizado, o que possibilitou mais 

organização tanto na parte de comerciais, seleção e execução das músicas como na produção 

das noticias.  

Outro avanço foi a criação do site da emissora e sua transmissão ao vivo pela internet 

o que expandiu a audiência para outras cidades e até mesmos países. Muitos São-pedrenses 

que hoje residem em ouros locais, escutam a Rádio pela internet para matar a saudade e 

manter contato com amigos e parentes que ainda residem na cidade. 

Nestes 41 anos de existência, muitas pessoas trabalharam na Rádio Municipal São-

pedrense em diferentes funções. Isso se deve principalmente ao fato de que no início, os 

funcionários eram contratados. Também por ser uma emissora vinculada à administração 
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municipal, a cada novo governo mudava-se a direção e muitas vezes seus funcionários. 

No ano de 1990 foi realizado pela primeira vez o concurso público da Prefeitura 

Municipal de São Pedro do Sul, que ofereceu vagas para as funções de locutor de rádio e 

operador de mesa, os quais se tornaram cargos públicos efetivos. Esta mudança garantiu 

estabilidade às funções, sendo que hoje existem funcionários concursados que atuam há mais 

de 20 anos na emissora. 

 

 
Confraternização da equipe no ano de 1987. A partir da esquerda, em pé, o diretor Pompeo Fossati acompanhado 
por funcionários e seus familiares 
 

Atualmente a equipe é composta pelo seguinte quadro de funcionários: Alberto Moura 

(locutor e diretor), Arizoli Sacerdote (vice-diretor); Fátima Ebling Metz, Andressa Scherer e 

Sueli Goulart (locutoras); José Cláudio Goulart; Carlos Alberto Santos, Adonir Fantinel, 

Laércio Dallaporta, Luiz Moura (operadores de som); Sagiane Konflanz (agente 

administrativo); Matheus Moraes (estagiário) e Dari Delongui (rádio técnico). 

A programação é variada e busca aliar música à informação. Por ser uma rádio AM, 

possui características mais populares e de maior proximidade com os ouvintes. As músicas 

são variadas, mas como a maioria dos programas são gauchescos, principalmente aos finais de 

semana, há um espaço considerável a este estilo musical. A grade de programação6 atual está 

assim constituída: 

SEGUNDA – FEIRA 

INÍCIO TÉRMI PROGRAMA  

                                                 

6 Informações obtidas através do setor administrativo da emissora e por consulta realizada no site 

www.radiomunicipalsaopedrense.com.br . 
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6h 7h RANCHO GAUDÉRIO (músicas gaúchas, cultura local e 
regional). 

7h 7h05min 5 MIN. COM JESUS espaço destinado a Igreja Luterana da 
Paz. 

7h05min 8h RANCHO GAUDÉRIO (músicas gaúchas, cultura local e 
regional). 

8h 9h30min JORNALDA MANHA notícias (informações) voltadas para 
a comunidade e entrevistas. 

9h30min 11h VARIEDADES música, dicas de cultura, saúde e lazer. 
11h 12h AVISOS E RECADOS espaço de utilidade pública a nossa 

comunidade. 
12h 12h30min CÂMARA DE VEREADORES DE DILERMANDO DE 

AGUIAR: informações para essa localidade e região. 
12h30min 12h45min ESPAÇO RURAL: espaço de interesse do sindicato rural. 
12h45min 13h ESPAÇO RURAL: a cargo da Emater, direcionado aos 

agricultores. 
13h 14h PROGRAMA INTEGRAÇÃO: música, esporte e cultura 

local. 
14h 17h  STUDIO 900: música, informações variadas (saúde, lazer, 

cultura local e regional). 
17h 18h TARDE SERTANEJA (música, esporte local, utilidade 

pública). 
18h 18h05min HORA DA AVE MARIA: destinada a Igreja Católica. 
18h05min 19h MUSICAL NATIVISTA (evidencia a cultura regionalista e 

local). 
19h 20h VOZ DO BRASIL. 
20h 21h IGREJA EVAN. QUADRANGULAR. 
 

    TERCA – FEIRA 

INÍCIO TÉRMI PROGRAMA  
6h 7h RANCHO GAUDÉRIO (músicas gaúchas, cultura local e 

regional). 
7h 7h05min 5MIN COM JESUS espaço destinado a Igreja Luterana da 

Paz. 
7h 05min 8h RANCHO GAUDÉRIO (músicas gaúchas, cultura local e 

regional). 
8h 9h30min JORNALDA MANHA notícias (informações) voltadas para 

a comunidade e entrevistas. 
9h 30min 11h VARIEDADES música, dicas de cultura, saúde e lazer. 
11h 12h AVISOS E RECADOS espaço de utilidade pública a nossa 

comunidade. 
12h 12h30min CÂMARA DE VEREADORES DE QUEVEDOS: 

informações para essa localidade e região. 
12h30min 13h ESPAÇO RURAL: A secretaria de agricultura do 

município. 
13h 14h PROGRAMA INTEGRAÇÃO: música, esporte e cultura 

local. 
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14h 17h  STUDIO 900: música, informações variadas (saúde, lazer, 
cultura local e regional). 

17h 18h TARDE SERTANEJA: (música, esporte local, utilidade 
pública). 

18h 18h05min HORA DA AVE MARIA: destinada a Igreja Católica. 
18h05min 19h MUSICAL NATIVISTA (evidencia a cultura regionalista e 

local). 
19h 20h VOZ DO BRASIL. 
20h 21h IGREJA PENTECOSTAL VALOR DE UMA ALMA. 
21h 22h IGREJA MISSIONÁRIA PRIMITIVA DO REINO DE 

DEUS. 
     

 

QUARTA – FEIRA 

INÍCIO TÉRMINO PROGRAMA  
6h 7h RANCHO GAUDÉRIO (músicas gaúchas, cultura local e 

regional). 
7h 7h05min 5 MIN COM JESUS espaço destinado a Igreja Luterana da 

Paz. 
7h05min 8h RANCHO GAUDÉRIO (músicas gaúchas, cultura local e 

regional). 
8h 9h30min JORNALDA MANHA notícias (informações) voltadas para 

a comunidade e entrevistas. Neste dia é disponibilizado um 
espaço para a Secretaria Municipal de Educação. 

9h30min 11h VARIEDADES música, dicas de cultura, saúde e lazer. 
11h 12h AVISOS E RECADOS espaço de utilidade pública a nossa 

comunidade. 
12h 12h30min PREFEITURA DE QUEVEDOS: informações para essa 

localidade e região. 
12h30min 13h ESPAÇO RURAL: cooperativas de agricultores. 
13h 14h PROGRAMA INTEGRAÇÃO: música, esporte e cultura 

local. 
14h 17h  STUDIO 900: música, informações variadas (saúde, lazer, 

cultura local e regional). 
17h 18h TARDE SERTANEJA (música, esporte local, utilidade 

pública). 
18h 18h05min HORA DA AVE MARIA: destinada a Igreja Católica. 
18h05min 19h MUSICAL NATIVISTA (evidencia a cultura regionalista e 

local). 
19h 20h VOZ DO BRASIL. 
20h 20h30min IGREJA MISSIONÁRIA EMBAIXADORES DE 

CRISTO. 
20h 30min 21h IGREJA PENTECOSTAL CRISTÃ. 
21h 23h VALORES DA TERRA: destacando as músicas dos artistas 

locais e regionais. 
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    QUINTA – FEIRA 

INÍCIO TÉRMI PROGRAMA  
6h 7h RANCHO GAUDÉRIO (músicas gaúchas, cultura local e 

regional). 
7h 7h05min 5 MIN COM JESUS espaço destinado a Igreja Luterana da 

Paz. 
7h05min 8h RANCHO GAUDÉRIO (músicas gaúchas, cultura local e 

regional). 
8h 9h30min JORNALDA MANHA notícias (informações) voltadas para a 

comunidade e entrevistas. Neste dia é disponibilizado um 
espaço para a Secretaria Municipal de Saúde. 

9h30min 11h VARIEDADES música, dicas de cultura, saúde e lazer. 
11h 12h AVISOS E RECADOS espaço de utilidade pública a nossa 

comunidade. 
12h 12h30min PREFEITURA DE TOROPI: informações para essa localidade 

e região. 
12h30min 13h ESPAÇO RURAL: Cooperativas de Agricultores. 
13h 14h PROGRAMA INTEGRAÇÃO: música, esporte e cultura 

local. 
14h 17h  STUDIO 900: música, informações variadas (saúde, lazer, 

cultura local e regional). 
17h 18h TARDE SERTANEJA (música, esporte local, utilidade 

pública). 
18h 18h05min HORA DA AVE MARIA: destinada a Igreja Católica. 
18h05min 19h MUSICAL NATIVISTA (evidencia a cultura regionalista e 

local). 
19h 20h VOZ DO BRASIL. 
20h 20h30min IGREJA LUZ DA PALAVRA. 
20h30 21h IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ. 
21h 23h PROGRAMA VALORES DA TERRA: destacando as músicas 

dos artistas locais e regionais. 
 

   SEXTA – FEIRA 

INÍCIO TÉRMI PROGRAMA  
6h 7h RANCHO GAUDÉRIO (músicas gaúchas, cultura local e 

regional). 
7h 7h05min 5MIN COM JESUS espaço destinado a Igreja Luterana da 

Paz. 
7h05min 8h RANCHO GAUDÉRIO (músicas gaúchas, cultura local e 

regional). 
8h 9h30min JORNALDA MANHA notícias (informações) voltadas para a 

comunidade e entrevistas. Neste dia é disponibilizado um 
espaço para a Secretaria Municipal de Obras. 

9h30min 11h VARIEDADES música, dicas de cultura, saúde e lazer. 
11h 12h AVISOS E RECADOS espaço de utilidade pública a nossa 

comunidade. 
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12h 12h30min PREFEITURA DE DILERMANDO: informações para essa 
localidade e região. 

12h30min 13h ESPAÇO RURAL: Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 
13h 14h PROGRAMA INTEGRAÇÃO: música, esporte e cultura 

local. 
14h 17h  STUDIO 900: música, informações variadas (saúde, lazer, 

cultura local e regional). 
17h 18h RAÍZES DA CULTURA: espaço dedicado a entrevistas, e 

pesquisa de cunho cultural, músicas regionalistas. 
18h 18h05min HORA DA AVE MARIA: espaço da Igreja Católica. 
18h05min 19h RAÍZES DA CULTURA espaço dedicado a entrevistas, e 

pesquisa de cunho cultural, músicas regionalistas. 
19h 20h VOZ DO BRASIL. 
20h 20h30min IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ. 
20h30min 21h IGREJA ASSEMBLEIA DE GIDEÕES. 
21h 23h VALORES DA TERRA: destacando as músicas dos artistas 

locais e regionais. 
 

    SÁBADO  

INÍCIO TÉRMI PROGRAMA  
6H 7H RÁDIO CLASSIFICADOS: músicas gaúchas e anúncios de 

vendas. 
7h 7h05min 5 MIN. COM JESUS: espaço destinado a Igreja Evangélica da 

Paz. 
7h05min 7h30min RÁDIO CLASSIFICADOS: músicas gaúchas e anúncios de 

vendas. 
7h30min 9h ITAQUATIÁ: entidades tradicionalistas: assuntos variados da 

tradição gaúcha. 
9h 11h SÁBADO É O DIA: músicas gaúchas e bandinhas, cultura 

local e regional. 
11h 12h AVISOS E RECADOS: espaço de utilidade pública a nossa 

comunidade. 
12h 12h30min CANÇÃO DA ESPERANÇA: espaço destinado a Igreja 

Católica. 
12h30min 13h PASTDA IG. CATÓLICA: espaço destinado a Igreja Católica. 
13h 13h30min IGREJA MADUREIRA. 
13h30min 14h30min IGREJA DO QUADRANGULAR. 
14h30min 15h IGREJADA ASSEMBLÉIA DE DEUS. 
15h 16h DILERMANDO EM DESTAQUE: informações da região e 

músicas tradicionalistas. 
16h 17h ENTARDECER NA QUERÊNCIA: músicas regionais. 
17h 18h RESPINGOS DE SAUDADE: resgate histórico da cultura 

local e regional gaúcha. 
18h 19h VALORES DA TERRA: destacando as músicas dos artistas 

locais e regionais. 
19h 19h05min SOCIEDADE VIANA DE CARVALHO: espaço Comunidade 

Espírita. 
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19h05min 19h30min VALORES DA TERRA: destacando as músicas dos artistas 
locais e regionais. 

19h30min 20h30min QUERÊNCIA E CIDADE: músicas regionais. 
20h30min 22h SÁBADO NATIVO: artistas locais ao vivo e músicas 

tradicionalistas. 
 

  DOMINGO 

INÍCIO TÉRMI PROGRAMA  
6h 7h MUSICAL TRADICIONALISTA: destaque músicas 

regionais. 
7h 8h30min SHOW DE SUCESSOS: músicas mais tocadas na semana. 
8h30min 9h30min MISSA DOMINICAL: Espaço da Igreja Católica. 
9h30min 11h MARCA E SINAL DO RIO GRANDE: artistas locais. 
11h 11h15min IGREJA LUTERANA DA PAZ: espaço religioso. 
11h15min 11h30min IGREJA LUTERANA NO BRASIL: espaço religioso. 
13h30min  16h GALPÃO DA QUERÊNCIA: cultura gaúcha, músicas ao 

vivo com talentos da terra. 
16h 18h RESENHA ESPORTIVA: transmissão de jogos de futebol 

locais. 
18h 19h VOZ DO RIO GRANDE: destaca eventos relacionados à 

cultura do estado e músicas gaúchas. 
19h 20h CAMPERIANDO: informações e músicas tradicionalistas. 
20h 21h FÉ E LIBERDADE: espaço destinado a Comunidade 

Espírita.  
21h 22h BRASIL SERTANEJO: músicas sertanejas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após realizar todas as etapas desta pesquisa, concluiu-se que o objetivo inicialmente 

proposto foi alcançado. A história da Rádio Municipal São-pedrense pôde ser resgatada e 

recontada através do método de pesquisa história oral. A metodologia escolhida foi viável 

para que se pudesse, a partir da memória dos onze entrevistados, buscar informações 

necessárias. Chegou-se até os dados que forneceriam o suporte necessário para a reconstrução 

dos principais fatos envolvendo a trajetória da emissora nestes 41 anos de existência. 

Também foi possível resgatar seus principais personagens entre fundadores, ex e 

atuais funcionários, além de relatar sobre as mudanças ocorridas na programação e outros 

segmentos, desde o surgimento da Rádio até os dias de hoje. 

Com o amparo da bibliografia consultada, foi possível perceber em alguns momentos 

que o método de pesquisa é passível de erros e acertos e que, apesar de algumas das 

desvantagens da história oral terem surgido durante as entrevistas, como por exemplo, o 

esquecimento e a discordância em algumas informações, o resultado do trabalho não foi 

prejudicado. O estudo realizado sobre o tema antes de ir a campo foi fundamental para que as 

metas estipuladas fossem alcançadas. 

As consultas referentes à metodologia escolhida e sobre o rádio de um modo geral 

proporcionaram o embasamento teórico necessário para observar se o método de pesquisa 

escolhido possibilitou o resgate de informações sobre a Rádio Municipal. 

Durante as entrevistas foram colhidos dados além do que se pretendia, ou seja, 

surgiram informações sobre assuntos que não haviam sido questionados e que foram 

pertinentes à pesquisa. Isto comprovou a liberdade que a história oral possibilita aos 

entrevistados de forma a se sentirem à vontade para responder e conseguir recorrer à memória 

de forma tranqüila e eficaz.  

E esta liberdade vivenciada pelos entrevistados no momento da entrevista e que foi 

percebida também pelo pesquisador, revela a possibilidade que somente a história oral 

oferece, já que em pesquisas documentais, por exemplo, não se teria a oportunidade de 

conhecer outros aspectos envolvendo a temática, além daqueles que constam nos documentos. 

Este foi um fator relevante e que contribuiu para aprofundar o estudo sobre como era a 

emissora antes e na atualidade. 

Certamente estas comparações das diferentes fases da Rádio Municipal, serão 

percebidas por quem ler esta pesquisa, o que oportunizará o conhecimento do passado para 
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que se possa refletir sobre a emissora hoje. Com isto, o trabalho soma para a área da 

comunicação social, principalmente no que se refere ao radiojornalismo. O resgate histórico 

possibilita que não se percam informações importantes sobre um meio de comunicação de 

uma cidade de interior, e que até então não havia sido abordado em uma pesquisa acadêmica. 

Tendo em vista que poucos estudos foram realizados envolvendo a história de meios 

de comunicação do sul do país, a monografia contribuirá para as pesquisas na área. Também 

poderá servir como fonte para trabalhos futuros que possam vir a ser realizados sobre a Rádio 

Municipal São-pedrense. 

O campo de pesquisa é amplo, considerando ser uma emissora atípica pelo fato de 

estar vinculada à Prefeitura, sugere trabalhos enfocando diversos aspectos da Rádio, como por 

exemplo, a interferência política, verificando se ela de fato existe, ou ainda sobre como ela 

consegue manter sua audiência, mesmo tendo diferentes pessoas em seu comando e passando 

por modificações em sua programação. São algumas sugestões entre inúmeros temas que 

podem ser abordados sobre a Rádio Municipal. 

Ao finalizar este trabalho pretende-se disponibilizá-lo na cidade, em locais de pesquisa 

como a Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa e Centro Cultural Fernando Ferrari, além 

de encaminhar uma cópia para a direção da Rádio Municipal São-pedrense. Desta forma, 

acredita-se estar colaborando para a preservação e manutenção da história da emissora por 

diferentes gerações. 

Pretende-se ainda apresentar a pesquisa no 4º Encontro do Núcleo Gaúcho de História 

da Mídia (ALCAR), que no ano de 2012 acontecerá nos dias 14 e 15 de maio, na cidade de 

São Borja-RS. Deste modo além de divulgar o trabalho realizado, pretende-se também 

contribuir com os estudos acerca da história oral no Rio Grande do Sul. 
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APÊNDICE A  

 

José Cândido Rodrigues Leal, 73 anos. 

Historiador e ex-funcionário da Rádio. 

 

No ano de 1963, o delegado de polícia, Diniz Melo, sonhou em colocar no ar aqui em 

São Pedro uma rádio. Então reuniu vários companheiros e amigos e formou uma sociedade 

anônima, solicitando para Brasília através do Vice-presidente da República, João Goulart, que 

era amigo dele em São Borja e solicitou então a legalidade dessa rádio através de documentos 

que ele já tinha pesquisado e sabia quais eram os documentos. 

Feito isso, ele recebeu uns dois ou três meses depois um telegrama do Vice-presidente 

João Goulart, cujo teor do telegrama dizia o seguinte: “Autorizo o funcionamento da Rádio 

Itaquatiá”. Foi esse o telegrama que deu legalidade pra Rádio, que no início se denominava 

“Rádio Cultura Itaquatiá” e que depois se transformou pela legalização da documentação em 

“Emissora São-pedrense Ltda”.  

Então esse telegrama autorizou para que a Rádio entrasse em funcionamento, 

efetivamente, na primeira quinzena de fevereiro, eu não sei precisar o dia, entrou no ar então, 

em caráter experimental a “Emissora São-pedrense Ltda”. 

Esta rádio em São Pedro não foi a primeira. Nós já tínhamos uma participação desde 

1957, de uma rádio que se intitulou “Rádio Guarani”, de propriedade de Alfredo Schmitt. Esta 

Rádio Guarani funcionou também como a Emissora São-pedrense, no Edifício Schmitt, no 

calçadão em São Pedro. Ela teve vida efêmera, não funcionou nem um ano em São Pedro e 

ela se transportou através do proprietário, que levou a aparelhagem toda para São Sepé. 

Segundo me informaram algumas pessoas, a Rádio ainda continua funcionando e 

provavelmente com outra denominação. 

Bom, a “Emissora São-pedrense” entrou no ar na primeira quinzena de 1963 e se 

conservou no ar até julho de 1967, lembramos que naquela época nós estávamos em plena 

ditadura militar, então por denúncias de alguns São-pedrenses para os militares em Santa 

Maria, o Comando Geral do Exército em Santa Maria, 3ª Divisão do Exército (...) os militares 

autorizaram e lacraram os transmissores da Rádio em julho de 1967. 

Alegavam eles, na época, que a “Emissora São-pedrense”, não estava com a 

documentação legalizada, quando na verdade não é esta a história. A verdadeira história é que 

a documentação já se encontrava desde o início do funcionamento da Rádio, se encontrava 
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toda a documentação que se exigia através do Contel (Conselho Nacional das 

Telecomunicações) e do Detel, em Brasília para o despacho do Ministério de Comunicação. 

Então este aviso de que nós não tínhamos a documentação, que era ilegal, que a Rádio 

estava funcionando ilegalmente, não é verdadeira. O que é de certo, é que Diniz Melo era 

presidente do antigo Partido Trabalhista Brasileiro e em razão da sua participação política, 

teve alguns adversários na antiga ARENA e foi esta que denunciou e pediu o fechamento da 

Rádio. Então em 1967 a Rádio foi lacrada. 

Para retornar ao funcionamento, nos anos 70, (eu não sei se é em 14 ou 15) de 

novembro, durante a administração do Prefeito Lothário Gutheil, pode se entender 

perfeitamente que foi muito fácil a legalização da emissora São-pedrense, agora já como 

“Rádio Municipal São-pedrense”, porque o Lothário Gutheil era Prefeito Municipal e 

pertencia a antiga ARENA, que era o partido político que sustentava os militares na 

revolução. Então Lothário Gutheil comprou as ações de Diniz Melo, que era o maior acionista 

da emissora São-pedrense com 51 % das ações e os outros 49% que faltavam para a Prefeitura 

assumir como proprietária da Rádio; foi conseguido através de são-pedrenses que tinham 

ações e negociaram com a prefeitura. 

Uns doaram as ações, outros permutaram por pagamento de IPTU e assim por diante. 

Então foi deferido o pedido de transmissão da Rádio, agora já denominada “Rádio Municipal 

São-pedrense”. Ela entrou no ar em 14 de novembro de 1970 e até hoje se conserva dando as 

suas transmissões diárias e até noturnas para a comunidade de São Pedro e região. 

Como eu disse, a Rádio entrou no ar na primeira quinzena de fevereiro e o primeiro 

programa que realmente entrou no ar, oficialmente, foi o meu. Era um programa gauchesco, 

se intitulava “Legendas Farroupilhas”, entrava no ar às seis horas da manhã e ia até às oito 

horas. Ele visava cultuar as tradições do Rio Grande, divulgando a nossa música regional, os 

nossos causos, as nossas charlas e as nossas cantigas. 

Então esse foi o primeiro programa e eu continuei como apresentador. Também Fui 

secretário geral até 1966, da emissora São-pedrense. Eu era secretário, o tesoureiro, redator de 

textos, naquele tempo havia um departamento de redação de textos comerciais. A firma 

comercial mandava o que ela queria divulgar e a gente transformava em um texto comercial, 

bem cuidado e que surtisse efeito comercial. 

Quando a Rádio entrou no ar, desde já eu fui contratado, como eu disse, eu era o 

secretário geral. Tinha o diretor geral que era o Diniz Melo, que tinha 51% das ações, os 

filhos dele Diniz Melo Filho e o Julio Pargas de Melo Filho também eram funcionários. O 
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Diniz Melo Filho era locutor e o Julio acabou sendo depois o diretor, em questão de meio ano 

de funcionamento, o pai dele transferiu a direção para o Julio. 

Como locutores nós tínhamos o Fred Germano que era um grande locutor, que 

trabalhou na Rádio Gaúcha, na Guaíba, Imembuí. Ele era da região de Santa Maria, um dos 

grandes locutores da época, uma das vozes mais bonitas. 

Tínhamos também na nossa equipe o Mário Aquino, que era São-borjense, era um 

jovem, mas era também um dos melhores locutores da época, já que ele veio da Rádio Maring 

Veiga, do Rio de Janeiro. Ele trabalhou também na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre. 

Tínhamos o Pompeo Fossati que além de técnico da Rádio era também um locutor 

muito bom. O Adolfo Melo Neto, filho do seu Diniz Melo fazia parte desse grupo. E como 

operadores de áudio o Arlei Felske, mais conhecido por Balada, o Darlei Silva conhecido por 

“Jamba”, o Deoclides Fernandes de Moraes que até hoje está em São Pedro. Em resumo eram 

esses ai os funcionários pioneiros nessa emissora São Pedrense Ltda. 

A programação era bem diferente da de hoje. Tínhamos um departamento de redação 

de textos comerciais e isto é muito importante em uma rádio. E tínhamos também toda a 

programação, toda ela tinha um departamento que era “programador artístico da Rádio”. Esse 

departamento é que dava subsídios musicais a todos os programas. Não existia programa 

terceirizado, era programa da Rádio. 

Então todos os programas que existiam, o locutor ou apresentador do programa 

recebia os discos, as músicas que deveriam ser tocadas. Era tudo programado, o apresentador 

chegava no seu horário e já recebia todos os discos e a relação das músicas que deveria tocar. 

É bom lembrar que na época estava começando a surgir os LPS, os discos com 12 

faixas, composições. E era mais comum o disco 78 rotações, que era um disco com duas 

músicas, uma de cada lado. E a Rádio entrou no ar com 1.500 discos, comprados da Rádio 

Santamariense, de 78 rotações. Então com este acerto é que nós começamos com as 

transmissões aqui. 

Difícil? Muito difícil! Principalmente para o programador e para a mesa de áudio que 

tinha que receber às vezes dois, três metros de disco que seriam tocados durante o dia na 

Rádio e discos fáceis de serem quebrados. 

Bom, mas havia outros programas ao vivo, como por exemplo, o “Musifone” do Mario 

Aquino. Era um programa que ele fazia pelas ruas da cidade, ora transmitia do Bar Cordoni, 

ora do centro da Praça, ele entrevistava os ouvintes que passavam ali e aí perguntava qual era 

a música que a pessoa gostaria de ouvir. E em cima desta resposta tinha que haver muita 
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agilidade do técnico de áudio de colocar no ar aquela música. Era no momento! Havia uma 

maleta e essa maleta transmitia da praça ou de onde fosse transmitido o programa musical do 

Mário Aquino (anos de 63, 64 e 65). 

Existia um programa de notícias das sete às oito horas. A hora que eu encerrava o 

“Legendas Farroupilhas”, Fred Germano iniciava com o noticiário, meia hora de notícias. Era 

ele e o Pompeu Fossati na locução. Depois do meio-dia até às 13h 30min, noticiário, 

abrangendo a maior parte eventos, notícias locais, regionais, do estado e federal. Quem 

produzia essa parte eram os apresentadores, o próprio Fred Germano, Mario Aquino e 

Pompeo Fossati. 

Havia programas de entrevistas.  Existia um programa que o diretor da Rádio, Diniz 

Melo, produzia um programa de sábado, das 18h às 20h que se intitulava “Entre a espada e a 

parede”, onde entrevistava as pessoas de São Pedro e principalmente aquelas que estavam 

exercendo cargos sociais, políticos. 

Quando a pessoa era um entrevistado político, ele procurava fazer perguntas bem 

arrogantes, perguntas que às vezes deixava até constrangido o entrevistado. Mas era válido 

porque a pessoa dava a sua opinião e o próprio entrevistador dava a sua opinião também. 

Havia duas opiniões, de quem foi entrevistado e de quem estava entrevistando. Era muito 

democrático até. Aos domingos se transmitia os jogos de futebol, no campo. Era o Pompeu 

Fossati, Rubem Lampert (...) não me lembro mais, mas tinha três que transmitiam ao vivo. 

É bom lembrar que nós tínhamos também na emissora São-pedrense, aos domingos, 

das 10h ao meio-dia, eu apresentava o programa de auditório “Ronda Charrua”, esse 

programa ronda Charrua na época nós não tínhamos televisão, entre 1963 a 1967, muito 

pouco, três ou quatro televisões que existiam aí por São Pedro, que estavam aparecendo, mas 

com o sinal muito precário, a gente não tinha uma boa imagem. 

Então a comunidade de São Pedro e da região escutava muito o rádio e dava muito 

valor aos radialistas, como hoje nós damos muito valor para as pessoas que apresentam os 

programas de televisão. Comparando, havia a mesma aceitação. Eram muito aplaudidos os 

radialistas na época.  

Nós tínhamos esse programa de auditório, “Ronda Charrua”, das 10h ao meio-dia, 

onde nós apresentávamos os cantores, declamadores da nossa São Pedro e região. Entre esses 

que nós lançamos aqui, que viram o microfone pela primeira vez estava o Moraezinho, que 

era um jovem entre 14 e 15 anos e também o Francisco Vargas. Tenho esse privilégio de dizer 

que fui eu que lancei no programa de rádio Moraezinho e Francisco Vargas. 
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O programa era no antigo Cinema, “Cine Áurea”, ali havia oitocentas poltronas e em 

todos os programas elas estavam ocupadas e muitas vezes com gente nos corredores. Ai você 

pergunta, “era aberto ao público?”. Não. Cobrava-se, hoje simbolicamente seria um real.  

Ele era transmitido com uma maleta. Hoje se faz por linha telefônica.  Acho que hoje 

ainda existe este tipo de maleta na Rádio. Então se transmitia dali, com um som local, um som 

muito bom. 

É bom que se diga que naquele período, de 63 até 67, havia esse programa “Ronda 

Charrua” e a Rádio de São Pedro tinha muito alcance, na época ela tinha uma potência de 

1000 KW e 890 kHz. Depois houve uma troca e a nossa Rádio passou para 1000 kHz e até 

hoje eu não sei o que houve, porque que se faz uma troca perdendo. Trocamos com a Rádio 

Guaratan, que ficou com a nossa freqüência e nós ficamos com uma freqüência que não tinha 

privilégio. A outra, de 890 tinha um alcance muito maior do que hoje.  

Não entendo porque, isso até pode ser pesquisado, averiguado o que houve para que 

perdêssemos aquela freqüência. Essa troca foi nos anos 70, já na Rádio Municipal, a direção 

era de Angenor Diniz, o prefeito, acho que era o Lothário Gutheil. Naquela época eu estava 

em São Borja, mas eu fiquei triste quando soube disso aí. Quando eu vim para São Pedro 

perguntei ao diretor da Rádio porque havia sido feita aquela troca e ele não soube me explicar. 

Mas ouve este incidente, certo ou errado, a verdade é que perdurou e continua até hoje. 

Mas havia domingo de tarde na Rádio Imembuí o programa “Rodeio da Querência” 

com o Cerejinha e Santinho, que era das duas às três horas da tarde. Esse programa era de 

larga sintonia, então entre 63 e 67, Cerejinha e Santinho e eu; disputávamos a maior audiência 

que tinha em toda a região. Quando o meu programa era de manhã, o Ronda Charrua, era 

larga sintonia em toda região, quando era domingo de tarde era o do Cerejinha. Hoje a 

televisão modificou esse panorama. Embora o rádio tenha a sua força e vai continuar 

eternamente tendo a sua força, mas perdeu muito em razão dos programas de televisão. 

Recebíamos muitas cartas.  Meus programas da madrugada, cada programa que eu 

fazia tinha no mínimo cerca de 20 cartas. Faziam os pedidos por carta e a gente atendia. E os 

outros programas também. A gente não tinha telefone na época, com a facilidade que nós 

temos hoje como celular, telefone fixo em cada canto. Então a maneira mais fácil era através 

de cartas. Eram cartas de pedidos. Escutavam o programa e gostavam, pediam homenagens 

para o pai, mãe, filhos, e pediam uma música. 

Havia muita receptividade da comunidade para com os radialistas. Hoje o que se faz 

com os programas de televisão, com os apresentadores de programas, a muita aceitação da 



                                                                                                    60 

comunidade. E naquela época como não existia televisão, era muito raro quem tivesse uma 

televisão, esta afeição total era para os radialistas. Nós tínhamos muita influência, o pessoal 

gostava muito da gente, eram muito estimados todos os radialistas da época. 

Eu tive algumas participações de pessoas do interior que me procuravam e queriam me 

conhecer. Nós éramos muito convidados para os bailes no interior, Cerro Claro, Antônio 

Lima, nessa região onde saiam os bailes. Eles sempre mandavam os convites pra gente 

participar e tinha janta de graça. O pessoal para o baile e dizia: “Olha, ta chegando fulano ali 

da Rádio de São Pedro”. Então havia uma recepção muito afetiva conosco. 

A maioria das músicas era em disco de 78 rotações, com uma música de cada lado. Em 

seguida começaram a aparecer os LPs com seis músicas de um lado e seis do outro, então ali 

já facilitou. Mas na verdade, havia poucos grupos musicais que gravam músicas. Eu lembro 

que quando eu apresentava os programas da madrugada que eram só com discos, existia os do 

Irmãos Bertussi, Nelson e Janete, o Teixeirinha, Gildo de Freitas. Depois Ademar Silva e em 

resumo praticamente seriam esses, eram poucos que conseguiam gravar um LP na época. 

Eu nunca fiz essa contagem, mas hoje eu acredito que a gente tenha mais de 500 

cantores que estão gravando. Só que a qualidade está muito inferior a da minha época, quando 

só gravava quem realmente tinha condições de cantar e tocar. Hoje estão fazendo comércio 

disso aí e tem gente que não pode cantar nem tocar. 

Não tenho dúvida que os programas mais populares eram os meus da madrugada, o 

Legendas Farroupilhas e Ronda Charrua, dentro desse aspecto popular. Depois havia o 

“Musifone” do Mário Aquino, um programa que era muito ouvido e sintonizado pela jovem 

guarda. Eram os jovens da época e em seguida entrou as músicas do Roberto Carlos. Então os 

jovens da época ficavam muito ligados ao “Musifone” do Mário Aquino. 

Mas ele não era definitivo da Praça. Ora o Mario Aquino fazia do Bar Cordoni, ali ao 

Lado do Hotel Cordoni onde hoje é uma Farmácia. Era no Bar Cordoni porque a boa 

sociedade de São Pedro freqüentava o bar. Então dali o Mario Aquino fazia os programas 

internamente e externamente. As pessoas passavam, chamavam ora levar o microfone, tinha 

um cabo longo, e ele conversa e entrevistava as pessoas e solicitava bem no começo da 

entrevista qual era a música que ela queria ouvir. Ai dava tempo para o técnico de áudio 

procurar a música. 

Nós tínhamos pouca chance de tecnologia, poucos aparelhos modernos que hoje tem 

sobrando. Quem faz um programa de rádio sabe. A internet, o telefone, coisas que nós não 

tínhamos. Nunca se fez um programa com telefone, era só um fixo para a Rádio. 
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A Aparelhagem de som hoje é muito melhor, com mais tecnologia do que na nossa 

época. Nós éramos do tempo do prato com agulha rodando em cima do disco. Hoje tudo é 

com aparelhos de som de última geração. 

A Rádio foi fechada por uma questão política, de perseguição de alguns maus São-

pedrenses. Ela estava registrada, mas ainda esperando o deferimento da documentação que já 

estava em Brasília desde que começou a funcionar.  Todos os documentos solicitados foram 

enviados. Veja bem, nós começamos com a Rádio em fevereiro de 1963. Já em março de 

1964 houve o golpe militar que tirou João Goulart do poder. 

Então os militares ficaram com o poder na mão e começaram a perseguir aqueles que 

pertenciam ao antigo Partido Trabalhista Brasileiro, que era o caso do Diniz Melo que era 

presidente do partido. Começaram as perseguições, tanto é que aqui em São Pedro eu fui 

preso político, fui condenado a um ano e doze dias de cadeia, quando estava na Rádio. Nós 

fomos presos em outubro de 1966 e ficamos na cadeia até 67, eu, o diretor da Rádio, Diniz 

Melo e mais onze São-pedrenses. 

Tudo por perseguição e por denúncias infundadas e sem provas. Então essa foi uma 

denúncia que foi levada para os militares, lá para o quartel general solicitando que fechassem 

essa Rádio, porque nela trabalhavam comunistas. Imagina só! E daí vieram de lá e fecharam, 

argumentando que não tinha documento (...), tinha sim, estava em Brasília no Ministério das 

Comunicações. 
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Cláudio Zappe – 69 anos. 

Apresentou programa na Rádio Municipal na década de 60. 

 

A Rádio Municipal São-pedrense que no início tinha outro nome, pela freqüência que 

ela tinha era 890, hoje é 900. Mas por essa freqüência que ela iniciou e já 1kwat ela pegava 

local e em Santa Maria. 

Então nós tínhamos uma agência de propaganda, a “Gilppe Publicidade Ltda” e pelo 

alcance da Rádio entramos em contato com o Diniz Melo e acabamos arrendando o horário do 

meio dia até à uma hora da tarde de segunda a sábado e pegávamos os clientes de Santa Maria 

e colocávamos nesta programação que era de notícia e também tinha música. O programa se 

chamava “Audição do meio-dia”. 

O apresentador durante maior período foi o Pedrinho Farias que hoje é nosso sócio, 

amigo e irmão, diretor da Rádio em Osório. Então ficamos com este programa, não me 

recordo agora se foi por uns dois três anos e esta é a recordação maior que eu tenho deste 

tempo da abertura da emissora, que repito tinha outro nome, depois eu acho que ela foi 

cassada, no período da ditadura e mais tarde ela foi assumida pela prefeitura, ficando então 

Rádio Municipal São-pedrense que é uma seqüência desta emissora que abriu lá na freqüência 

de 890 Khz. 

Quem apresentava era um rapaz que tinha um futuro enorme, mas ele acabou tendo 

um problema, acabou falecendo, ele era irmão do Leão do Caverá (Zeca Leal). O Leão do 

Caverá era uma camarada que tinha um programa às seis da manhã, de muito sucesso na 

Rádio, da família Leal. Acho que o nome dele era Pedro Nelson, se não me engano. Mas ele 

faleceu, acho que meio ano depois e quem assumiu a apresentação foi o Pedro Farias. 

Tivemos um contato muito grande com toda a comunidade, com todos os prefeitos 

daquele período, o relacionamento foi tão intenso que até a gente faia jogo de futebol, aqui, lá, 

enfim e a te hoje a gente mantém uma amizade muito grande por causa deste início da 

emissora que naquele tempo, repito tinha outro nome, mas na verdade Rádio Municipal São–

pedrense é uma seqüência desta história toda. Que é uma história de valor, tanto que é uma 

rádio que é conceituadíssima não só em São Pedro do Sul, mas também em toda a região. 

Então a gente recorda com muito carinho todo esse tempo e desejamos que a emissora 

continue dentro dessa linha que adotou que é em primeiro lugar servir a comunidade, mesmo 

sendo uma emissora pertencente ao município, mas eu sei que a linha da Rádio é de atender a 

toda a comunidade. 
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Eu ia lá, por exemplo, aos sábados, que eu tinha mais tempo eu ia às vezes e ajudava a 

apresentar, mas durante a semana a gente ficava envolvido aqui em Santa Maria. Nós 

arrendamos o espaço e organizamos o programa e aí achamos alguém para apresentar, que 

acho que Pedro Nelson era o nome dele depois o Pedro Farias que apresentava, mas o 

esquema o esqueleto do programa era nós que elaborávamos. A venda toda dos comerciais era 

feita em Santa Maria pela nossa agência de propagandas. 

A escolha do nome para o programa foi pra tentar fazer com que o pessoal escutasse 

ao meio-dia, “audição do meio dia”. A participação da comunidade naquele tempo era mais 

através de correspondências. 

A Rádio funcionava ali no antigo prédio na Avenida Principal. O estúdio da Rádio pra 

época eu acho que era muito bom.  Eu me recordo, por exemplo, que os microfones eram da 

marca phliphs, a melhor marca que tinha naquele tempo. E o transmissor também era de alta 

qualidade. Pra época era muito bom, sem dúvida alguma. 

E o alcance dela era muito notável, porque tu sabes que naquele tempo uma freqüência 

como essa ai que hoje é 900, mas antes era do ladinho 890, aqui na região poucas rádios 

conseguiam ter uma freqüência tão boa como já tinha a Rádio Municipal São-pedrense, que 

inclusive tentaram depois de uma mudança a nível geral de país, tentaram tirar essa freqüência 

dela e queriam colocar em Alegrete, aí o Pedro Farias é que fez um movimento, ele já era 

diretor da Rádio e não deixou que saísse da freqüência que ela tem e apenas mudou 10 hertz. 

O diretor era o Diniz Melo, um camarada muito firme, um camarada correto, nós 

sempre tivemos um relacionamento na parte financeira, perfeito. Nos atendia bem, era 

delicado, uma pessoa de postura. 

Como a Rádio foi cassada, porque o seu Diniz ele tinha muita intimidade com o ex-

presidente João Goulart. E naquele tempo quem concedia os canais eram os Correios e 

Telégrafos e o seu Diniz Melo tinha um relacionamento muito grande com o ex-presidente 

João Goulart. 

Me parece pelo que consta, eu não vi, ele teria recebido do presidente João Goulart um 

bilhete dizendo que ele poderia colocar a Rádio no ar. E ele com aquele bilhete, colocou a 

Rádio no ar e depois em vê de ver nos Correios e Telégrafos tudo o que precisava para 

legalizar a emissora, ele não realizou e aí veio a Revolução e deu todo esse problema. Daí 

terminou tudo, a Rádio fechou. Depois retornamos apenas com publicidade, a gente mandava 

da agência pra lá, mas com o programa não. 



                                                                                                    64 

Como a nossa agência tinha programas em várias rádios de Santa Maria, por exemplo 

na Imembuí, Medianeira, Rádio Santamariense (...) nós tínhamos através da agência vários 

programas de rádio em Santa Maria. E como a Rádio de São Pedro pegava local aqui, 

pensamos em colocar o programa lá também, para os anunciantes que necessitavam também 

ter clientes que vinham de São Pedro pra comprar em Santa Maria. 

Tinha uma churrascaria bem na esquina da antiga rodoviária, que era na Avenida 

Dores, acho que era “Churrascaria Gaúcha” o nome e o dono tinha interesse de quem vinha de 

São Pedro para Santa Maria, fosse lá na Churrascaria. E vários clientes que a gente conseguiu 

aqui. 

Muitas pessoas que vinham de São Pedro e continuam vindo até hoje iam nestes 

lugares que a gente anunciava. 

Não me recordo muito da programação, mas lembro que tinha esse programa que 

chamavam do “Leão do Caverá”, que era das seis da manhã as oito, um programa gauchesco e 

muito bom, altamente qualificado.Ele tinha um baita programa com qualificação do Rio 

Grande do Sul. 

Eu não sei dizer se tem diferenças grandes porque naquele tempo o que já se queria 

fazer era atender aos anseios da comunidade. Hoje o que vocês querem fazer é isso também. 

Então a diferença que tem eu acho que é do lado da tecnologia, onde tem mais condições de 

colocar telefonema no ar, o som poderia ter sido melhorado mas não foi e não é  a Rádio São 

Pedro , qualquer rádio AM por causa dos computadores e energia elétrica (...) tu sabes que 

elas tem problemas (...), naquele tempo o alcance era muito maior porque não tinha essa 

profusão de ruídos que entram dentro das ondas medias, das AMs. 
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Maria Inês Muller Schmitt. 

Realizou uma pesquisa sobre a Rádio Municipal e atualmente apresenta os programas 

“Raízes da Cultura” e “Na Hora do Mate”, na emissora. 

 

Eu trabalhei de 1971 a 19727 por um período curto de três, quatro meses. Eu fiz o teste 

e passei, mas não fiquei na Rádio, porque eu fiz o vestibular em Santa Maria para Ciências 

Contábeis e fui embora.  Mas o que eu lembro daquela época é que a Rádio era muito ouvida 

na comunidade e na região. Pedro Farias era um grande locutor que nós tínhamos, Cláudio 

Zappe da Rádio Nativa tinha um noticioso. 

Nós fazíamos horário integral. Na época de fim de ano, tínhamos as mensagens, as 

músicas. E tinha também na Praça Crescêncio Pereira, um programa fonado. Tinha alto 

falantes e as pessoas faziam dedicatórias da praça ao vivo com o Nairo, que era nosso diretor 

na época. As pessoas faziam dedicatórias, pediam música, não me lembro bem, mas acho que 

era na parte da manhã. E eu acho que isso teria que voltar porque era a participação do 

público direto na Rádio. O programa foi realizado ao fim de 1971 mais ou menos, quando eu 

ainda trabalhava lá. E em 72 continuou depois que eu fui embora. 

Outra coisa que nós tínhamos era música mexicana. O Deoclides Fernandes de Moraes 

tinha um programa mexicano na Rádio, eu não me lembro o horário. Era só com música 

mexicana. Era um programa de muito sucesso. 

Tinha um programa do Zeca Leal que meu pai participava. Tinha música ao vivo e 

eles tocavam ali do “galeão”8 e era transmitido para a Rádio. Depois teve um programa ali 

onde hoje é as lojas Quero- Quero. Ali era o nosso cinema. Ele era ao vivo e enchia com cerca 

de 900 pessoas dentro do programa. 

Era um programa de auditório no domingo de manhã. Era famoso esse programa, onde 

inclusive eu fazia dupla com a minha irmã Maria Rosa e nós cantávamos, éramos as “Irmãs 

Muller”. Eu tocava acordeom e a Rosa cantava. Era um programa também de grande 

audiência na Rádio São-pedrense, participavam vários artistas, inclusive Moraezinho, 

                                                 
7 Em novo contato realizado para confirmar a data de sua atuação na emissora, a entrevistada informou que 
trabalhou três meses, de dezembro de 1970 a fevereiro de 1971. Considera-se, portando, este último período 
informado. 

8  Uma espécie de galpão que ficava aos fundos de onde hoje está localizada a “Padaria Gausmann”, na Rua Sete 
de Setembro. O programa se chamava “Sombra de Bolicho” e ia ao ar pela Rádio Medianeira entre 1960 e 1961, 
antes do surgimento da Rádio Itaquatiá, posteriormente chamada Rádio Municipal São-pedrense. 
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Francisco Vargas. Eles começaram meninos, cantando e tocando neste programa e depois 

fizeram sucesso pelo Rio Grande do Sul. 

Lembro de um programa noticioso era o do Cláudio Zappe, ao meio-dia. Ele iniciou 

aqui e hoje é um grande empresário. Tinha o programa do Lair Ziegler, que ficou 27 anos no 

ar, foi de 1978 a 2004. Era um programa terceirizado, apresentado por ele, o “Desperta São 

Pedro”. A nossa primeira rádio funcionava no Edifício Schmitt. 

O primeiro diretor da Rádio Municipal foi o Lairo Marques, foi em 14 de novembro de 

1970.  Vão ser 41 anos da Rádio. Me lembro da primeira transmissão da Rádio que foi a 

cobertura das eleições  de 1970, foi o primeiro programa da Rádio. O primeiro diretor foi o 

Nairo Marques, primeiro locutor o Pompeu Fossati um grande técnico, segundo locutor o 

Pedro Farias que é outro grande empresário que como diz o gaúcho “cria nossa” e que 

começou sua carreira como locutor e hoje é dono de rádio em Osório, ele começou aqui em 

São Pedro do Sul. 

Técnicos de som eram o Arlei Felske, Deoclides Fernandes de Moraes e Pedro Farias. 

Narrador de Futebol, Dr.Rubens Lampert. O programa da manhã era o programa gauchesco 

“Ronda Charrua” do Zeca Leal. E de manhã tinha o espaço de notícia que era o jornal falado 

com Cláudio Zape. Durante o dia tinha música e comunicação. 

As músicas que mais rodavam eram as gaúchas, mexicanas, tangos e boleros, tinha um 

programa muito lindo. E eu cheguei a atuar em um programa de poesias, só poesia e 

romantismo, música romântica sabe. Boleros, tangos e música sentimental, era um programa 

da Rádio à noite. Eu participei muito deste programa. 

Nós recitávamos muito os poemas de J. G. de Araujo Jorge. Então era demais assim a 

emoção, o sentimento das pessoas. Na minha época, nos meus 21 anos quando eu atuava na 

Rádio existia muito o romantismo (ela fala bem emocionada!), era o tempo da gente colocar 

flor na sala para esperar o namorado, era o tempo dos poemas, tempo das cartas, das músicas 

românticas, dos grandes bailes de gala no Clube União (hoje Clube do Comércio) e a Rádio 

participava de tudo isso. 

Naquela época tudo era com fichinhas e fichários. Não era tudo como é hoje, através 

da internet. Os CDs não existiam, eram os “bolachão” – os discos de vinil, que aprece que 

estão voltando de novo, por incrível que pareça. Era tudo com máquina de escrever. Mas 

antes ainda, quando começou a Rádio e que eu lembro que comecei a trabalhar lá, era quase 

tudo manual. Muito pouco se usava a máquina de escrever. A não ser a parte de notícias e 

programação, mas o resto era através de fichas (fichários). 
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A participação era mais por cartas. Sabe que a audiência era de um alcance bem maior. 

Era menos os KW maior a potência. Quando eu comecei era com 890 KW (19670)e hoje nós 

somos 900.  Venderam naquela época para a Rádio Guaratan. Até hoje não sei por que 

venderam, teve uma época que foi a 1.200 KW e depois voltou. 

O programa mais popular que eu me lembre era o “Ronda Charrua” do Zeca; esse 

programa Tangos e boleros entre as 11h e o meio- dia e o mexicano. E depois entrou muito a 

jovem guarda. Nos anos 70, foi antes de eu entrar  e quando eu entrei na Rádio, eram muito 

tocadas as músicas da jovem guarda. Roberto Carlos, Vanusa, Antônio Marcos, Os 

Tremendões, Martinha, Renato e Seus Blue Caps, Trio Irakitan, Beatles, eram as mais 

tocadas. As gaúchas eram as do Teixeirinha, Gildo de Freitas, era o sucesso da época. 

Eu fui a primeira depois entrou a Reni (Lazarotto) e a Maria Helena Tastch. Então nós 

nos revesávamos para ver qual que ia ficar das três (elas estavam em período de experiência). 

Era o diretor, dois locutores, três técnicos de som, o rádio técnico que era o seu 

Pompeo, o Zeca Leal que fazia toda a parte de contabilidade e a programação da Rádio. 

Depois nós tivemos um grande locutor o Fred Germano, ele veio da Rádio Guarathan e Rádio 

Imembuy de Santa Maria, ele tinha uma voz lindíssima. Era uma pessoa qualificada que 

trabalhou inclusive na Rádio Guaíba, na Rádio Gaúcha. E o Nairo Marques veio da Maringue 

Veiga uma Rádio do Rio de Janeiro, famoso. Ele veio especialmente para abrir a Rádio. E 

depois veio o Fred Germano. Sabe, nossos locutores eram gente de qualificação mesmo 

naquela época. Ele também trabalhou na Gaúcha e na Guaíba. 

Nós tínhamos grande aceitação, uma por que a gente já era popular na cidade. Desde 

que eu nasci e que eu vim pra cá sempre fui popular, então nós tínhamos uma aceitação muito 

grande. Nós fazíamos os comerciais, a apresentação de programas, as vezes quando faltava 

alguém a gente fazia a programação. 

E a Rádio reabriu em 1970, antes disto havia sido fechada na época da ditadura. A 

primeira rádio era particular, era a Rádio Guarani que era dos irmãos Schimitt, que depois foi 

vendida para o município. A Rádio Guarani foi em 1957, a primeira emissora de rádio de São 

Pedro do Sul, com 100 Watts de propriedade de Alfredo e Artur Schimitt. 

Os primeiros locutores foram Ivo Teodoro Lang e Roberto Preuss. Em 1958 ela foi 

fechada e transferida para a cidade de São Sepé. Em 1975 foi vendida para Cooperativa 

Cotrisel e até hoje esta lá. 

Em 11 de setembro de 1961 José Cândido Rodrigues Leal e Padre Florindo Graf que 

foi uma grande figura e o meu pai Valdomiro Muller apresentavam um programa na Rádio 
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Medianeira em Santa Maria o “Sombra de Bolicho”. Neste meio tempo foi vendida a Rádio. 

As gravações eram feias em fita cassete no Galeão (galpão nos fundos da padaria Gausmann). 

Em 07 de julho de 1967 a Rádio foi fechada pela 3ª divisão do Exército através de 

uma denúncia de que estaria funcionando irregularmente. A Rádio não estava irregular, ela 

tinha a documentação e estava no Ministério das Comunicações, em Brasília. O Zeca Leal 

pode confirmar isso. Em 1970, aconselhado por Zeca Leal, Diniz Melo, vendeu a 

aparelhagem para a Prefeitura Municipal, sendo Prefeito na época Lothário Olavo Gutheil  e 

Vice-prefeito, o Heraldo Cezar. Era secretário de administração na época, o Lavo Gutheil, que 

intermediou o negócio. 

Eu acho que a diferença pra hoje é que o público participava mais em função dos 

programas ao vivo fora do estúdio, como os transmitidos na Praça. Outra coisa que eu acho 

que deveria voltar é a unidade móvel. 
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Lavo Alberto Gutheil, 85 anos. 

Secretário de Administração de 1969 a 1973, período de fundação da emissora que 

antecedeu a Rádio Municipal.  

Prefeito Municipal de 1976 a 1982. 

 

A Rádio São-pedrense era chefiada pelo já falecido Diniz Melo que era delegado de 

Polícia.  Então ele se envolveu muito em política, adversário do governo que estava no poder 

na época. Ele fazia bastante política com a Rádio segundo dizem, eu pouco acompanhei na 

época. 

Então ela foi fechada na época em que o coronel do exército, Hygino Caetano Corsetti 

era Ministro das Comunicações. A Rádio estava irregular e funcionando simplesmente com 

um telegrama enviado pelo então presidente João Goulart. O Diniz era o proprietário da Rádio 

e conhecido de João Goulart porque ele também era de São Borja. 

Então com este telegrama autorizando a abertura da Rádio, eles colocaram ela no ar, 

mas não deram cumprimento a legalização. Simplesmente colocaram a Rádio no ar e ela foi 

funcionando. Eu não posso garantir que não tinha documentação, mas eu creio que foi só isso 

o telegrama, porque a alegação da época ditadura militar, era essa, que a Rádio estava ilegal. 

É claro que tinha aí uma dose de política no meio, mas além da política tinha motivos 

também, porque ela não foi legalizada. Então a Rádio foi fechada e não ia abrir mais e nós 

descobrimos que o Ministério estava interessado em levar essa Rádio para uma instituição em 

Brasília, não sei onde. E nós ficaríamos privados de ter uma rádio, iam levar tudo pra lá. Mas 

aí como nós tínhamos o Deputado Nelson Marchezan que estava presidindo a Câmara 

Federal, ele se prontificou a dar uma mão. 

Então encaminhamos um ofício ao ministro das comunicações, Hygino Corsetti 

solicitando uma audiência para o prefeito que era o Lothário Gutheil. Ele em seguida marcou 

a audiência para o meu mano que foi até Brasília no Ministério e não teve problema nenhum. 

Claro, o Ministro já estava aconselhado pelo Marchezan e ele voltou de lá com a ordem de 

ficar com a Rádio. Mas precisava ainda comprar os bens da Rádio que eram de uma 

sociedade. 

O Diniz era o sócio majoritário e por isso que ele mandava. Ele já morava em Santa 

Maria e estava em uma situação econômica difícil. Então a gente tinha quase uma certeza que 

era fácil de fazer um negócio com ele.  
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O Lothário que era o prefeito ouvindo as minhas ponderações, disse para que eu 

tomasse conta disso.  Aí eu falei com o Valter Dotto Pacheco que era o secretário de fazenda 

da prefeitura, pra ele ver a viabilidade de pagar pela compra da Rádio. Ele disse que o Diniz 

era muito amigo dele e que iria junto comigo. Então eu e o Valter fomos até a casa dele e lá 

em poucas palavras nos acertamos com o Diniz o valor e meio de pagamento que foi feito em 

duas vezes. 

Faltava então tratar com os demais acionistas, mas também não teve problema e 

acertamos com quase todos eles. Lembro que eram: Adolfo Rodhe que era um dos maiores 

depois do majoritário; Ernesto Wagner; Artur Spode; Eraldo Cezar, entre outros. O 

pagamento foi fácil, nós acertamos com os credores daqui e com o Diniz já tínhamos 

acertado, estava fechado o negócio. 

Então pedimos a autorização do ministro em definitivo, porque nós não tínhamos 

adquirido ainda o que também foi conseguido em curto tempo. E aí só falta nós colocarmos 

ela no ar, porque já tínhamos o ofício com a autorização definitiva do ministro. Tivemos 

satisfazer alguns detalhes que não vem ao caso. 

O Pompeo Fossati, já falecido, ele trabalhava com o Diniz como técnico da rádio e 

então nós aproveitamos ele porque já conhecia a emissora. Os funcionários não ficaram 

propriamente os mesmos. Continuaram, por exemplo, o Balada (Ari Felske), o Pompeo 

Fossati e eu acho que era só dos antigos, até porque tinha pouca gente. Também o Fred 

Germano, ele tinha uma boa locução e uma voz muito boa, uma pena que faleceu cedo. Em 

Santa Maria tem lembrança, tem até uma rua com o nome dele. 

Depois a Fátima Metz também começou a trabalhar na Rádio, ela ficou em período de 

experiência. O pai dela era muito amigo do meu mano, do Lothário, prefeito na época. E um 

dia ele me procurou porque tinha constrangimento de falar com o Lothário. Ele queria que a 

filha fosse falar na Rádio, ela era meio poeta e recitava. E então nós permitimos que ela fosse 

trabalhar lá. 

O Balada (Arlei Felske) até conta que ele tinha que colocar uma cadeira pra ela 

alcançar no microfone. Mas foi aí então que ela começou e ficou em definitivo. Outros 

passaram por ali, mas por pouco tempo. 

Então é mais ou menos isso o que aconteceu, nós colocamos a Rádio no ar e em 

seguida tinha alguma coisa para ser reparada e foi feita dentro de pouco tempo. O Pompeo 

Fossati, que era um técnico meio improvisado, mas conhecia bem a Rádio. Então nós 
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contratamos o técnico que está até hoje na Rádio, o Dari Delongui e ele então corrigiu as 

deficiências que existiam, tivemos que aumentar a torre, enfim foi isso. 

A prefeitura comprou a Rádio porque se não nós íamos perder a emissora. Particular o 

governo não ia mais autorizar. A Rádio foi autorizada porque era o poder público que estava 

adquirindo. Na época já existia uma rádio vinculada à prefeitura, na cidade de Tenente 

Portela, nós fomos a segunda cidade a ter uma emissora de propriedade do município. 

Nós compramos quase todo o equipamento novo, mas isso depois de um ano. Os 

equipamentos velhos não sem que fim deram. 

A Rádio não ficou fechada por muito tempo. Ela tinha pequenos defeitos que foram 

corrigidos rapidamente. Ela funcionava no prédio que chamavam de “Edifício do Schmmit”. 

Quando a Prefeitura comprou a Rádio nós construímos um prédio para a emissora, ela 

funcionava na parte de cima e em baixo era a sala do diretor. 

No nosso tempo os funcionários trabalhavam por contrato, não havia ainda concurso 

público para a Rádio. Na época eu era secretário de administração e tinha amplos poderes 

para tudo, não tinha outras secretarias. Era uma administração fácil porque o município era 

menor.         

Eram feitas algumas transmissões de mais fundamento porque tanto eu quanto o meu 

mano nós não tínhamos hábito de largar foguete, de estar fazendo festa. Eu por exemplo fiz 

14 salas de aula e não inaugurei nenhuma. 

(fugiu do assunto, falou sobre as ações da prefeitura no tempo dele). 

A inauguração da Rádio eu não me lembro muito, mas nós fizemos uma coisa singela, 

simples. 

Não se usava a Rádio também como se usa hoje. Nós não a usávamos politicamente, 

não é como hoje que é um instrumento político que o Prefeito tem na mão. O Prefeito ia raras 

vezes dar entrevista, só quando tinha alguma coisa muito importante. Os programas eram 

mais de improviso. 
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Arlei Felske “ Balada”, 66 anos. 

Foi o primeiro operador de áudio da Rádio, trabalhou até o ano de 1975. 

 

O que eu me lembro da Rádio de São Pedro do sul foi em 1963 quando montamos a 

torre da Rádio. Naquela época era chefe da Rádio seu Diniz Melo. O primeiro locutor que 

teve em São Pedro do Sul foi o Fred Germano e eu fui o primeiro técnico de som da Rádio. A 

Rádio funcionava em caráter experimental e por um problema em 1964, politicamente, 

fecharam a Rádio. Depois em 1966 abriu de novo, tudo em caráter experimental. Ela 

funcionava das 11h às 13h e das 18h às 22h. 

Depois o seu Diniz acabou se desgostando da Rádio com um problema aqui outro ali. 

Ele acabou vendendo a Rádio Municipal para o município, em 1970. O prefeito na época era 

o seu Lothário Gutheil. Ela reabriu com a mesma programação porque estava em caráter 

experimental. Só depois dos anos 70 é que veio o prefixo, porque o Lothário Gutheil foi para 

o Rio de Janeiro arrumar a liberação da Rádio.  

Eu trabalhei na Rádio até o ano de 1975. Depois apareceu um negócio no balneário do 

Passo do Angico e fui pra lá. Comecei na emissora porque eu trabalhava de rádio técnico com 

o Pompeo Fossati, que foi locutor da Rádio também. Eu trabalhava com ele de técnico e a 

mesa de som estava na oficina dele e eu aprendi ali. Quando o Diniz reabriu a Rádio, mandou 

que Fred Germano viesse para colocar a Rádio no ar “com esse guri” que era eu. Eu tinha 16 

anos. 

O Diniz Melo disse “eu quero que tu ensine esse guri porque ele vai trabalhar na 

Rádio. E o Fred disse “ Seu Diniz, esse guri aí sabe de tudo, sabe mais do que eu”.Também 

ajudei a montar toda a torre da Rádio, foi toda em pedacinho por pedacinho. Parece que a 

altura dela deu 78 metros. 

Na torre trabalhava um pessoal que o seu Diniz levou mais uns funcionários por fora. 

O pessoal queria conhecer e ia lá ajudar. A torre ficava antigamente atrás do Cemitério que 

fica na saída para Cerro Claro.  

A aparelhagem da Rádio era muito diferente, nós éramos do tempo do disco. 

Começamos a trabalhar com o disco 78 rotações, inclusive o Diniz uma vez comprou 4.000 

discos deste tipo da Rádio Santa-mariense. Nós usávamos 78 rotações, daí veio o 45 rotações 

e depois veio o 33, que era o mais fácil de trabalhar. O 78 se encostasse mal nele, quebrava.  
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As músicas mais pedidas eram as gaúchas antigas como as do Teixeirinha, Gildo de 

Freitas, Pedro Raimundo, Os Bertussi (...). E naquela época se usava muito as músicas 

sertanejas como as do Pedro e Bento e Zé da Estrada, Zilo e Zalo, Tunico e Tinoco, essas 

músicas antigas.  

Antes nós mesmos que programávamos a música na hora. Depois foi entrando pessoal 

e a gente recebia a programação pronta, aí já tinha programador. Melhorou porque a gente 

recebia tudo pronto. Ali pelos anos 70 tinha o noticiário com os textos batidos à máquina.  

Tinha uma equipe muito boa de locução.  

No início da Rádio, em caráter experimental, trabalhava eu mais o Fred Germano. A 

Rádio funcionava das 11h às 13h e das 18 às 22h. Depois, com o tempo, foi entrando mais 

gente e aumentando os horários. Aí entrou o Pedro Farias, Telmo Souto, Deoclides de 

Moraes, Darvin Silva, Adolfo Melo Neto, que era filho do seu Diniz e locutor também, Mario 

Aquino, um grande locutor que trabalhava na Rádio Farroupilha e veio pra cá, passaram 

muitos locutores pela Rádio. De Santa Maria tinha também o Jarbas de Alencar, o Zé Luiz 

que vinha a São Pedro, ainda no tempo da estrada velha e o Zé Moreno que era de Santa 

Maria. 

Na técnica de som quem começou foi eu, o segundo foi o Deoclides de Moraes e o 

terceiro Darvin Silva. O Deoclides ainda mora em São Pedro e o Darvin está em Frederico 

Westphalen.  Depois foram entrando outros. A gente trabalhava em escala. Eu fui o que abri a 

Rádio durante anos, às seis horas da manhã. 

 A primeira coisa que eu fazia quando chegava na Rádio era ligar os aparelhos para 

que quando chegasse o apresentador estivesse tudo prontinho. Nós tínhamos os aparelhos 

normais de rádio, os microfones, depois tinha as transmissões que eram feitas da praça, do 

cinema com uma maleta. Eu também gravei as sessões da câmara durante anos. Desde os anos 

70 elas já eram transmitidas. 

Não era ao vivo. Era gravado e depois transmitíamos pela Rádio, se não me engano, 

nos domingos ao meio dia. Se demorava uma ou duas horas, o que dava lá tinha que passar. 

Os estúdios eram semelhantes ao de hoje, a mesa (de som) a divisa com um vidro e o locutor. 

Nos anos 70 já tinha telefone em um escritório com uma pessoa para atender. E 

quando a gente transmitia da Praça, por exemplo, o programa “Musifone”, o apresentador 

tinha o telefone dele da Praça e outro ficava na Rádio. Ele ligava e fazia o pedido da música 

do ouvinte. 
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Também era transmitido o Cassino de Sevilha que nunca São Pedro vai ver isto. Era 

uma orquestra da Espanha, a mais famosa que existia e só os mais antigos lembram. Nós 

puxávamos linha de um poste subindo de escada. Naquele tempo vinham orquestras de 

renome. Do Clube do Comércio nos transmitíamos carnaval e bailes. 

Existiam o Clube do Comércio, Clube União e o chamado Clube dos Morenos. O 

futebol também era transmitido, inclusive eu fui o primeiro juiz de São Pedro e dos bons. 

Inclusive queriam me levar embora para Porto Alegre e eu não quis ir porque trabalhava na 

Rádio e naquele tempo era bom de trabalhar, a gente gostava. 

O programa de mais audiência era esse que a gente transmitia da Praça, o “Musifone”, 

do Mário Aquino. As músicas mais pedidas no programa eram as do Ademar Dutra, Silvinha, 

Augustinho dos Santos, Amelinha Borba (...). 

Quanto ao relacionamento com a comunidade, não tenho nem palavras. A gente era 

bem recebido, porque quem trabalhava em rádio era doutor.  Naquela época não tinha 

televisão, então o rádio era tudo na vida. Era aquele rádio à bateria, rádio à pilha, porque tinha 

lugares sem luz. Aqui em São Pedro tinha uma época que só havia luz de noite, das seis às dez 

horas da noite, mas isso antes da Rádio. 

Naquele tempo as novelas eram pelo rádio, mas aqui em São Pedro não tinha. O meu 

amigo Mário Aquino, ele trabalhava na Rádio Farroupilha em Porto Alegre e seguido eu ia 

visitar ele lá. E até me convidaram para trabalhar na Farroupilha em novela de rádio, para 

fazer a sonoplastia. E é o operador que tem que fazer tudo, os barulhos do casco do cavalo, 

trovão (...), tudo é feito com o operador de som e o pessoal na outra parte fazendo as cenas. 

Em matéria de rádio, esse pessoal que vinha de fora queria me levar, eu sabia de tudo. 

E vinha muita gente de fora que queria trabalhar aqui em São Pedro, porque existiam 

só quatro rádios e São Pedro batia as quatro de Santa Maria na audiência. Tinha audiência em 

Santa Maria e em outras cidades como São Vicente, Mata (...), porque a Rádio começou com 

250 watts, foi pra 500 e depois que ela foi pra 1 kwatt. 

A primeira mulher que eu lembro que trabalhou na Rádio foi a Reni Lazzarotto, antes 

da Reni não teve outra.  Ela foi locutora no governo do Prefeito Lothário Gutheil, em 1971, se 

não me engano. Fazia programa com músicas e poesia a noite, também apresentava 

programas com o já falecido Fred Germano. Então apresentavam a poesia e antes eu olhava o 

texto pra ver música, para a poesia fechar com a música. 

 A Fátima Metz conheci quando ela era pequena e eu colocava um banquinho pra ela 

subir em cima e poder declamar. O pai dela que já é falecido, o seu Basílio, que foi um grande 
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amigo que levava ela. Tinha um programa ao vivo, que de primeiro o auditório era na rádio e 

depois o Zeca alugou o antigo Cine Áurea. O programa se chamava “Ronda Charrua”. E a 

Fátima, eu conheci quando ela ia declamar. 

Eu gostava de trabalhar na Rádio. O salário era bom e rádio eu acho o seguinte, a 

pessoa tem que gostar e trabalhar com amor a camiseta, não ter “ponta ruim”. Às vezes um 

colega não podia vir e a gente substituía depois no outro dia trocava. O chefe, por exemplo, 

nem tomava conhecimento e às vezes perguntava por que o fulano saiu hoje e eu dizia “vou 

ficar no horário dele”. Tinha três (operadores) então em um domingo ficavam dois e o outro 

folgava no outro domingo a gente trocava. A gente acertava entre nós mesmo. 

A diferença da época e que eu participava da Rádio, pra hoje é a audiência, que era 

muito grande porque rádio era “primeira mão”, não existia televisão. Pode ver que hoje em 

dia quando chega a hora da novela pouca gente escuta rádio. E naquela época, o programa da 

noite de poesias recebia muitas cartas. Tinha que ter duas urnas de tanta carta. 

Ah, também tinha as músicas do Nelson Ned, Nelson Gonçalves, Agostinho dos 

Santos.  Eu vou te contar porque me apelidaram de Balada (...) muita gente pergunta! Naquela 

época Agostinho dos Santos tinha uma música que se chamava “Balada Triste” que era assim: 

“Balada Triste/ Triste balada, só você me faz lembrar/ Alguém que existe/ Que outrora foi 

meu bem (...)”. Diziam foi o Balada, foi o Balada e pegou (...). 

Essa Rádio pra mim e o Passo do Angico são tudo na minha vida. Eu participei da 

Rádio Itaquatiá e depois da Rádio São-pedrense. Foi difícil até montar uma torre e tudo, a 

gente fé com sacrifício e amor a camiseta. Eu sempre digo que muita gente às vezes não 

valoriza, principalmente por causa da política. Dizem: “Mas esse cara aí não podia falar na 

Rádio”. E isso não deve ter, porque a pessoa que está trabalhando na Rádio ela fez um curso, 

não chegou e disseram “tu vai trabalhar na rádio”. 
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Reni Lazarotto, primeira locutora da Rádio Municipal, 61 anos. 

Trabalhou na emissora no ano de 1971, durante seis meses. 

 

Era um tempo bom quando trabalhei lá, porque a gente era jovem então era tudo mais 

fácil, a gente tinha mais alegria e tudo era bonito. Eu tinha uns colegas legais e eu entrei na 

Rádio por intermédio de um teste, na época quem era o diretor da Rádio era o Nairo Marques, 

depois ele saiu e ficou o Pompeo Fossati. 

Eu fazia locução e trabalhava na mesa de som. Os guris que me ensinaram a trabalhar 

na mesa de som, pra eles poderem sair. Eu tinha 20 anos. 

Fazia os programas da tarde e pegava sempre no domingo à noite, neste dia ninguém 

podia fazer, era eu e o Balada (Arlei Felske – operador de som). Domingo à noite não era 

como hoje, uma programação rígida, a gente fazia a programação, ela vinha pronta, mas se a 

gente queria mudar, mudava. Nós fazíamos “Tangos e boleros”, eu e o Balada. Eu lia poesias, 

era bem romântico o nosso programa. 

Na época eu não me lembro, sei que houve o teste e eu fiquei sabendo porque eu tinha 

muitos amigos lá dentro, como o Nairo, o Pedrinho Farias, Adir Darlan, tinha também o meu 

sobrinho que já é falecido, o Nestor (...), tinha o Balada, mas eu não tinha muita amizade com 

ele, fomos criando amizade depois. 

Na época quem trabalhava era eu, o Balada, Pedrinho Farias, o Adir Darlan que já é 

falecido, o Macedo, Telmo Souto, Pompeo Fossati e o Nelson Costa. Eu fui a primeira 

locutora da Rádio Municipal e pra mim foi normal,  eu me sentia bem trabalhando lá,  fui bem 

acolhida. Era uma época muito boa. 

Os estúdios da Rádio eram bem precários naquela época. Hoje se eu chegar na frente 

de uma mesa de som, não sei mais nada. Mas eram só os dois pratos de toca-discos, um de 

cada lado e a cabine de locução na frente. As propagandas eram mais faladas, lidas. Gravadas 

eram muito poucas, naquela época vinham os “jingles” que diziam, e gravado era muito 

pouco. Tinha bastantes textos do comércio e eles eram lidos durante o programa. 

Naquela época, anos 70, o que mais rodava eram as músicas do Roberto Carlos, 

Agnaldo Timóteo, música romântica e sertaneja. Tinha um programa sertanejo a tarde que era 

do seu Pompeo, não se ainda não existe, o “Tarde Sertaneja”. Então ele tinha preconceito por 

eu fazer o programa, mas as vezes ele precisava sair de tarde e eu tinha que fazer. Mas se 

tivesse outro locutor eu ficava na mesa. Eu não sei o motivo, era coisa dele (...), ele nunca me 

disse, a gente se dava bem e tudo. Mas ele achava, talvez, que eu não fizesse bem o programa. 
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Daí eu ficava até as seis horas da tarde, fazia a ave-maria (programa) e depois eu ia para o 

colégio. E quando faltava ele ou alguém, eu ficava fazendo o programa até começar a “Voz 

do Brasil”. Eu estudava e trabalhava naquela época e consegui conciliar muito bem. 

O horário de trabalho não era com um escala fixa, era mais a tarde que eu pegava a 

locução. Era o mesmo ritmo de hoje, mais de cinco horas de locução não se podia fazer. 

Na técnica de som todo mundo me ensina, era o Telmo, o Balada, o Pedrinho mais na 

locução, o Adir Darlan também era muito legal, era ele quem fazia a programação com as 

músicas. Mas nós de vez em quando fugíamos das músicas escolhidas. 

Eu e o Balada tínhamos uma marca registrada quando a gente tinha que fazer o 

programa do seu Pompeo (Tarde Sertaneja) nós colocávamos aquela música da “Dama de 

Vermelho”, daí sabiam que  nós estávamos fazendo o programa, era a nossa marca registrada. 

No programa “Tangos e boleros” durante a minha programação eu não atendida a 

pedidos. Era o pouco material que a gente tinha, desde discos, naquela época, não era como 

hoje. O Balada trazia de casa os discos dele quando queria mudar a programação. E daí a 

gente se programava, eu coletava alguma mensagem ou poema e durante o programa lia e nos 

tocávamos as músicas de nossa preferência. Era gozado né (risos) de nossa preferência, nós 

que escolhíamos a programação. 

A participação dos ouvintes era mais por cartas.  E iam também lá assistir, porque nós 

tínhamos programas ao vivo. Naquela época tinha o “Santinho” que fazia apresentação ao 

vivo, eu não sei o sobrenome dele. Ele era músico e fazia toda a programação dele com a 

locução em um horário comprado. E tinha outra dupla que cantava que vinha aos domingos de 

tarde que era o Zé Luiz, de Santa Maria que trabalha na Nativa e o Carlos Marion, parece que 

eram os dois que faziam a dupla. 

O programa era na Rádio, dentro da sala de locução. E iam lá assistir porque tinha o 

vidro, fechava a sala de locução e daí tinha a parte onde ficava a mesa de som e na parede um 

vidro, mas não era assim um público grande, não tinha mais que dez pessoas. 

Eu acho que o programa de mais audiência era o dos avisos, o “Avisos e Recados” que 

sempre teve mais audiência no interior e continua tendo. O “Tarde sertaneja” também era bem 

ouvido. E quando eu trabalhava, fazia todos os dias a “Ave Maria”, às seis horas da tarde que 

também era muito ouvida aquela época e durava em torno de cinco minutos.Que eu lembre é 

isso e a nossa amizade dentro da Rádio e o companheirismo que era muito bom. 
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Muita coisa eu esqueci, foi uma época que mudou muito a minha vida e muita coisa eu 

apaguei. Mas se eu não me engano o Santinho tinha um programa de manhã, depois eu não 

me lembro mais. 

Durante a tarde eram músicas variadas e depois as seis tinha o “Tarde Sertaneja” às 

vezes no fim de semana tinha transmissão de futebol. Nas transmissões eu não ia, sempre 

fiquei na Rádio. 

A gente tinha o telefone lá na Rádio. E naquela época, de 70 até os anos 80, telefone 

era luxo. Os ouvintes ligam, mas não era assim como hoje, eram bem esporádicas as ligações. 

Foi muito aprender e eu gostava muito de trabalhar na técnica de som. 

O relacionamento com a comunidade era bom porque nunca houve queixa, só o que eu 

ouvia eram elogios. Tinha pessoas que gostavam muito da minha programação, quando eu 

estava na rádio. E tinha um senhor que dizia que ia lá ouvir a minha voz de veludo. Iam lá na 

Rádio me conhecer, porque locutoras naquela época eram poucas, não existiam. 

Eu já era conhecida porque nasci, me criei e estudava aqui em São Pedro e a minha 

família também era conhecida. 

A organização e a melhoria na programação. Eu, por exemplo, fui escolhida sema 

fazer um curso de locução. Hoje em dia não, já estão mais exigentes nesta parte. Para a pessoa 

poder fazer uma locução bem clara. Fiz o teste, mas não me lembro em quantas nós éramos. 

Na época em que eu estava saiu o Nairo e entrou o seu Pompeo. A programação 

permaneceu a mesma, mudou muito pouca coisa. Tem coisas assim que a gente não esquece. 

Um dia eu não sei qual era dos guris que contou uma piada de coxinha, mas eu não me lembro 

da piada. Eu entro pra locução e vou ler uma propaganda de uma lancheria e tinha coxinha 

(...) e a fiasqueira que eu fiz, comecei a rir e não conseguia parar mais. Não me lembro de 

outras situações de imprevisto, naquele tempo era mais fácil porque tinha menos volume de 

trabalho.  
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Lair Ziegler – 66 anos- comerciante. 
Apresentou o programa terceirizado “Desperta São Pedro”, que ficou no ar por cerca de 
vinte e oito anos. O maior período já registrado de um programa na emissora. 
 

O Programa “Desperta São Pedro” iniciou no dia 04 de abril de 1978. Lembro 

primeiro Do estado nervoso por enfrentar o microfone pela primeira vez, não foi muito fácil. 

Depois tenho muitas lembranças boas, outras dão tristeza na gente como avisar os  

falecimentos de parentes, pessoas conhecidas, tragédias e acidentes, isso aconteceu muito. 

Mas havia muitas notícias boas que divulguei e que me orgulho até hoje. 

A Rádio era um pouco diferente de hoje, era mais comunicativa. Tínhamos programas 

fixos. O meu programa ia das 06 h às 07h da manhã e em seguida vinham outros programas 

com música gaúcha, na época do Zé Moreno e assim por diante. Tinha notícias e era uma 

rádio bem administrada e eu me orgulho de ter participado desta parte por cerca de 30 anos.  

No meu programa as músicas que mais rodavam eram as gaúchas. Depois das 07 às 

08h continuava com música gaúcha. No programa seguinte eram músicas populares até às 

11h. Após, vinha o programa tradicional que continua até hoje “Avisos e Recados”, que 

também tinha músicas gaúchas.  

Dos locutores lembro do Clavé, o Zé Moreno que tinha um espaço comprado também 

e não era funcionário. Tinha um operador que trabalhou comigo e depois se formou 

advogado, hoje saiu juiz desembargador, não me recordo o nome dele. Foram diversas 

pessoas que trabalharam comigo, hoje aposentados outros já falecidos. 

(teve dificuldade em lembrar o nome dos outros locutores) 

A comunidade sempre prestigiou muito a Rádio. Eu vou te falar, acredite se quiser, no 

domingo eu fazia o programa para atender as correspondências da semana. Durante a semana 

eu não lia carta de ninguém e aos domingos fazia o programa com um patrocinador, só para 

sobrar tempo de divulgar as correspondências da semana. Em um domingo eu li 120 cartas. 

A participação era por cartas. Naquele tempo não tínhamos ainda comunicação por 

telefone. Para os outros programas mandavam cartas também pedindo música, fazendo 

homenagens e mandando avisos.  

O “Desperta São Pedro” era de segunda a sábado e no domingo, como falei, eu fazia 

um especial com um único patrocinador para atender aos pedidos da semana. Depois parei aos 

domingos e comecei a fazer esse programa aos sábados. 
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Fui o primeiro a transmitir em um programa a “Ronda de São Pedro”9. Inclusive o 

Prefeito Arno Winter me autorizou e eu construí uma linha telefônica com verbas próprias até 

o Itaquatiá CTG e com os patrocinadores eu cobri este valor. Não tive lucro algum e nem 

prejuízo. Fui o primeiro a transmitir ao vivo a 4ª Ronda de São Pedro, que foi em 1973 ou 

1974, não lembro ao certo. Depois transmiti a Semana Farroupilha. A Rádio já fazia também 

transmissões de jogos de futebol e eu fui o primeiro a transmitir a Ronda. 

A estrutura da Rádio era muito boa, claro que quando eu comecei, vou te falar e tu não 

vai acreditar, não existia gravação era tudo feito no “gogó”. Por exemplo, colocava a 

característica, o disco de 78 rotações com a característica da Rádio e a gente entrava direto 

assim: “São seis horas, do dia tal, mês tal, está em transmissões a Rádio tal e prefixo (...). E 

agora a próxima atração (...), Vem aí  “Desperta São Pedro”, no oferecimento de (...),” Tudo 

lido, não tinha gravação. Só depois com a fita cassete foi um alívio porque dava para deixar os 

comerciais gravados. 

As músicas eram rodadas com os discos de 78 rotações, com uma música em cada 

lado. Em vez de rodar em 33 rotações como era o LP, ele rodava em 78, tu mal via o disco 

rodando. Eu já levava a programação pronta com os nomes das músicas, chegava, preparava 

os discos, anunciava e o operador rodava. 

A Rádio funcionava no antigo Edifício Schimidt. Na época eu trabalhava na loja com 

a minha esposa e não tinha muito tempo de escutar rádio. Mas lembro, que tinha programas 

muito bons à noite. 

Eu comecei para ficar seis meses, porque eu fiz um contrato com a emissora pro meu 

cunhado apresentar o programa.  Nesse meio tempo um amigo dele comprou uma rádio em 

Osório e precisou que ele fosse pra lá para ser diretor da emissora. Aqui ele ganhava hoje, 

digamos que quatro salários mínimos, lá ele ia ganhar 20 salários. Então ficou apavorado 

porque eu tinha feito o contrato pra ele fazer o programa por seis meses. Eu disse pra ele: Não 

tem problema, tu grava os comerciais (aí já existia a fita) e eu faço a hora certa e algum aviso 

que for preciso, depois dos seis meses eu não renovo o contrato e acabo o programa.  E ai ao 

invés de seis meses, fiquei vinte e sete anos e oito meses. 

O que manteve o programa foi a audiência, o pessoal gostava. Eu rodava um tipo de 

música voltado mais para as pessoas idosas. A juventude não levanta tão cedo assim, às seis 

horas da manhã, então fazia voltado para as pessoas de mais idade porque já conhecia mais 

essa parte. Rodava os Bertussi, Teixeirinha, entre outros. 

                                                 
9 Evento que acontece anualmente na cidade, promovido pelo Itaquatiá CTG. 
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O que chamava mais a atenção é que eles estavam tomando um chimarrão em casa ou 

às vezes até na mangueira tirando leite e com o radinho me ouvindo. Era um programa 

musical e tinha avisos de utilidade pública. 

É claro que tudo muda.  E eu acho que a Rádio mudou para melhor. Eu ouço em casa e 

está muito boa. Retornou o programa “Tarde Sertaneja” que era o mais famoso e já existia 

quando eu entrei no ar. E hoje está de volta com utilidade pública, avisos, boa música e pouca 

conversa que é a grande vantagem da Rádio. 

O programa saiu do ar, vou dizer assim, sem comentários: Politicamente.Em abril de 

1982 convidei o Ademar Silva, um artista famoso na época com muitas músicas gaúchas. E 

ele veio no aniversário de quatro anos do meu programa fazer show. Inclusive pessoas que 

não gostavam dele e dos tipos de música que ele cantava, foram no aniversário para me 

prestigiar e aplaudiram de pé o Ademar.  O show foi no Itaquatiá CTG como mostra e um 

total de 980 pessoas foi assistir, alguns ficaram em pé. E ele (o artista) veio gratuitamente. 

Outros artistas se apresentaram no meu programa, como o Pedro Ortaça, por exemplo, 

se quando ele ainda estava começando. E muitos artistas que depois ficaram famosos. O 

presidente João Goulart era compadre do já falecido Diniz Melo, que era delegado de polícia 

em São Pedro do Sul. João Goulart deu uma licença verbal para ele abrir uma rádio. Foi aqui 

que iniciou a Rádio Cultura Itaquatiá (fazia parte Zeca Leal que será um dos entrevistados). 

Ela nunca teve prefixo. Quando veio a época da ditadura , em 1964, fecharam a Rádio. 

Depois ela retornou já na prefeitura, com o Prefeito Lotário. Ele foi a Brasília de ônibus e 

conseguiu lá, que a Rádio fosse aberta. As eleições eram no dia 15 de novembro, não me 

lembro o ano, acho que foi em 1970. Ele verbalmente conseguiu a autorização e no dia 15 de 

novembro, dias das eleições ela voltou ao ar, no mesmo local. Estava tudo lacrado, eles só 

deslacraram e a Rádio voltou a funcionar. 

Ela foi fechada porque não tinha prefixo, não tinha nada. Estava como uma rádio 

clandestina, não existia. Simplesmente estava no ar por uma licença verbal do presidente da 

república que era compadre do delegado de polícia que abriu a Rádio. 
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Fátima Ebling Metz, 48 anos. 

Locutora da Rádio Municipal São-pedrense. 

Iniciou no dia 11 de maio de 1978 e continua até hoje na emissora. 

 

Quando eu comecei a trabalhar na Rádio, as principais lembranças que eu tenho é do 

equipamento e do pessoal que trabalhava, porque as pessoas com quem eu trabalhei sempre 

foram muito motivadas, pessoas que realmente gostam de trabalhar em rádio.  E nós tínhamos 

muita dificuldade no início, claro, não tinha um carro, não tinha unidade móvel, gravador. 

Aliás, tinha, mas eram uns gravadores imensos, enormes e a gente saia na rua com eles. Era 

muito trabalho, muito primitivo, dava pra se dizer. 

Era com aqueles discos de vinil, então tinha que ter todo o cuidado com a famosa 

agulha do pick-up do toca discos. Era mais trabalhoso, mas muito compensador e a minha 

lembrança é dos colegas felizes sempre por poder trabalhar na Rádio. E a lembrança maior 

que eu tenho da Rádio eram as famosas cartinhas que a gente recebia. Hoje não recebemos 

mais porque o pessoal liga e tem a possibilidade do telefone. Mas naquela época, em 1978, 

80, poucas pessoas tinham telefone. 

Então o meio de comunicação deles conosco eram as cartinhas. Nós recebíamos 

muitas cartas. Às vezes, duzentas, trezentas cartas por semana. Era uma filial do correio, 

digamos assim, a Rádio. Era o único meio de comunicação da cidade com o interior, com os 

municípios vizinhos. Pra se comunicar por um aviso, alguma coisa, era através da Rádio. 

Era muito pedido de música, como hoje. Só que agora é tudo mais fácil, é tudo mais 

rápido com a internet, com o gravador que a cada dia está mais pequenininho, mais moderno, 

com o computador. 

As notícias não saiam muito na hora porque dependia do jornal, a notícia de hoje ia 

sair amanhã depois do jornal impresso, era com dificuldades e muita limitação que a gente 

trabalhava. Mas a força de vontade de cada um de trabalhar e mostrar o melhor compensava 

tudo isso. 

Eu comecei a trabalhar na Rádio no dia 11 de maio de 1978. Na verdade comecei com 

o então Prefeito Lavo Gutheil. Eu tinha 14 anos, eu e o meu pai fomos até a Prefeitura porque 

nós trabalhávamos no interior e viemos morar na cidade. Eu queria trabalhar e estudar. Como 

eu já declamava na Rádio desde os cinco anos, não sabia nem ler ainda, o meu pai fazia os 

versos e a minha mãe me ensinava, daí eu decorava e vinha e cantava na Rádio. 
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O seu Lavo olhou pra mim e disse: “Mas eu sei onde tu vai trabalhar. Tu vai trabalhar 

na Rádio Municipal, porque desde pequenininha tu canta no microfone, já sabe declamar e eu 

acho que tu fala bem , então vai lá pra Rádio”. 

Ele ligou para o diretor da Rádio, José Paula Schimitt e disse que estava mandando 

uma moça para trabalhar que gostava disso, gosta de trabalhar e eles estavam precisando.  

Comecei a trabalhar no setor do balcão de avisos em caráter experimental na época, 

porque como não era concurso eu trabalhei até julho para que eu fosse legalizada. Trabalhei 

um mês e dezenove dias como experiência. Não recebi nada, trabalhei de graça, mas valeu a 

pena. 

Assinei carteira no mês de julho de 78 e de lá continuei. Trabalhei no balcão de avisos 

e os meus colegas começaram a me ensinar. O Jabes Tavares que era operador de mesa, uma 

pessoa muito importante na minha vida, na minha carreira, porque ele me ensinava a trabalhar 

quando não tinha ninguém no balcão de avisos. Eu sempre muito curiosa e ele me ensinava. 

Um dia ele foi ao banheiro e o locutor avisou que tinha terminado a música, daí eu 

chamei ele: “Jabes, corre aqui que terminou a música” e ele disse: “Te vira, tu sabe”. Aí eu 

coloquei a outra música, passei o microfone para o locutor e tudo, depois ele voltou e disse 

assim: “Eu fiz isso que é pra ti ter certeza que já sabia”. Então foi realmente Na o susto que eu 

comecei a trabalhar na técnica de som. 

A minha carteira então passou de recepcionista para operadora de mesa. Eu trabalhei 

por muito tempo com pessoas que apresentavam programas. Quando tinha 15, 16 anos eu 

abria a Rádio às cinco horas da manhã e fechava a meia noite. Então para aquela época, acho 

que eu sempre fui muito corajosa porque com aquela idade saía da minha casa às quatro e 

meia da manhã para abrir a Rádio às cinco. Como eu era operadora, tinha que pôr a Rádio no 

ar ou fechava a Rádio à meia noite nos finais de semana. 

Era muito legal e gostoso de trabalhar. Trabalhei com um pessoal de Santa Maria 

como Adolar Martins, Zé Moreno, pessoas que hoje ainda estão na ativa e apresentavam 

programas aqui na Rádio e fiz técnica pra todo esse pessoal. 

A equipe era formada pelo Jabes Tavares, José Paulo Schimitt que era diretor, a Ereni 

Tavares, esposa do Dionísio e era servente, uma colega e tanto. Também o Eloir Clavé, Luiz 

Bresolim, Cláudio Marinho, Pompeo Fossati. Nós éramos poucas pessoas, trabalhávamos 

muitas horas durante o dia. 
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Também trabalhava conosco o Clóvis Hasellen, que era operador. Como os pais dele 

moravam no interior, ele morava na Rádio. Ele tinha um quarto lá, porque era uma extensão 

muito grande com muitas peças. 

Então o espaço físico era muito bom. Era uma sala para discoteca, porque tu imagina 

ter dois, três mil discos de vinil, haja espaço pra tudo isso. Tinha um espaço pra redação, uma 

sala para o diretor, para técnica, outra para a locução. A nossa cozinha era imensa, dois 

banheiros, era muito grande. 

Nós morávamos no Passo da Taquara e meu pai sempre gostou de programas de 

auditório. Ele fazia as poesias, mas queria que eu declamasse. Nós não tínhamos carro, mas 

ele gostava tanto, que pagava um táxi pra nos buscar lá no Passo da Taquara e nos trazia no 

programa de auditório, que era ali no Cine Áurea onde hoje é a loja Quero-Quero. No 

Pavilhão Evangélico também tinha programa de auditório. 

Eu tinha cinco anos, mas tem uma frase de um locutor que eu nunca esqueci. Cada vê 

que eu vinha não alcançava no microfone. Aí tinha um que dizia assim: “de novo conosco 

aqui aquela menininha lá do Passo da Taquara que é mais bonita que laranja de amostra”. Eu 

chegava em casa e perguntava porque ele falava isso, aí a minha mãe que era professora 

explicava. 

Quando chegou nos dez anos  começou a bater a vergonha, aí eu já vinha contrariada, 

toda encabulada, envergonhada. Acabou que o meu pai deixou, eu não queria mais declamar 

na Rádio. As bobagens que os jovens têm, vergonha do quê, né? Então hoje eu incentivo o 

pessoal a vir na Rádio. Depois, aos 14 comecei a trabalhar na Rádio, já como funcionária. 

Para participar dos programas as pessoas chegavam e deixavam o nome. Eu lembro 

que o Zé Moreno apresentava o programa. No do professor Zeca Leal eu nunca fui. Eu ia mais 

no estúdio da Rádio. Mas lembro do Zé Moreno que tinha um programa de auditório e o meu 

pai, como já era conhecido, chegava e dizia que eu ia declamar uma ou duas poesias. Então eu 

esperava ali, assistia os outros (...). 

Era lotado, tinha muita gente. Era o que se tinha de lazer. Muita gente não tinha 

televisão, internet nem pensar e não tinha a quantidade de festas que se tem hoje. Não é como 

agora que se tem carro pra passear, a Casa de Cultura com espetáculos. Não tinha nada que 

fosse feito na Praça ao ar livre, então quando tinha programa de auditório era ali que o pessoal 

ia. 

Os telefones eram imensos. Os gravadores eram imensos, a gente saia na rua e doíam 

os braços de carregar. Tudo de fita cassete. O som toca-discos, eram dois uma na esquerda e 
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outro na direita. Eram equipamentos pesados e grandes. Tinha dificuldade com as agulhas da 

pick-up, tinha que por direitinho na faixa da música do vinil. Ficava ali assegurando no dedo, 

rodava, às vezes dava uma patinada, aconteciam os imprevistos. 

Eu cheguei a trabalhar também com um aparelho de fita de rolo, eram uns rolos que 

pareciam de cinema e a gente gravava naquilo ali também, as teclas eram muito duras. O 

equipamento nos judiava, era pesado e difícil. 

Depois foi modernizando. Do disco de vinil, aquele de 78 rotações, foi para o 

compacto que vinha uma, duas músicas de cada lado. Modernizou também a parte de 

gravações, porque a gente tinha a fita cassete, depois passou para uns cartuchos que 

chamávamos de “cartucheira” e tinha cinco vezes o tamanho de um celular. Depois vieram o 

MD, o CD e o computador. 

Era muito difícil para gravar um texto por causa dos equipamentos. A maneira da 

programação ser feita também, em umas cartolinas. Não tinha computador. Aí pra saber que 

firmas iam rodar naquele espaço, hoje o computador nos mostra tudo. Tu lança ali nas pastas 

dos programas e está prontinho pra rodar.  Nós tínhamos que preencher na cartolina e colocar 

na parede.  O operador tinha que ter muito mais atenção e nos tínhamos muito mais trabalho. 

O programa “Avisos e Recados” é o tradicional da Rádio, que era a comunicação do 

campo e da cidade e até hoje ainda a gente fala isso. Era o que tinha maior audiência, as 

pessoas com limitação financeira, não podiam escutar a programação o dia todo. Ás vezes 

porque não tinha luz dia todo, escutavam com um radinho a pilha só os avisos porque era 

extremamente necessário. Outros já com luz escutavam a programação o dia todo. 

Quando eu entrei na Rádio o programa já existia, sempre neste horário das onze ao 

meio-dia. Mudou algumas coisas, às vezes rodava mais músicas, ao longo do tempo ele se 

tornou mais avisos do que música, porque hoje tem muito aviso e preferência é de colocar nos 

“Avisos e Recados”. É a hora que as donas de casa estão na cozinha, que os agricultores já 

estão em casa e a hora em que a família está reunida. 

E outro programa que era tradicional quando eu entrei era o “Tarde Sertaneja” que já 

existia depois foi tirado do ar e agora o Alberto resgatou e acho que foi uma coisa 

maravilhosa que ele fez.  O tarde sertaneja também tinha avisos, que as vezes dava dez, 

quinze minutos. Então tinha o “Avisos e Recados” das onze ao meio-dia e muita gente só ia 

escutar a tardinha quando chegasse em casa. Alguns só escutavam o “Tarde Sertaneja” outros 

só os “Avisos e Recados”. Eram os dois programas mais tradicionais. 
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O programa de mais repercussão pra mim é o “Avisos e Recados, não tem como não 

ser esse porque é o do aviso, o da informação, é aquele horário ali que se tornou tradicional, 

das pessoas dizerem: “é o programa das onze. Ligando nos Avisos e Recados tu vai saber 

alguma coisa”. Nós mesmos priorizamos os avisos, deixando informações para o programa. 

E o que ficou mais tempo foi o “Desperta São Pedro” com o Lair Ziegler que também 

trabalhava conosco quando eu entrei, ele não era funcionário, tinha um espaço terceirizado.  O 

Lair também tem uma história muito linda com a Rádio, porque durante 27 anos ele abriu a 

Rádio, às seis horas da manhã e não é pra qualquer um. Nós tínhamos uma audiência grande e 

muito maior aos sábados e domingos, porque as pessoas ficavam mais em casa. 

Então eram as cartas que eles mandavam pra gente. Eles mandavam no dia em que 

tinha ônibus, na segunda-feira passava ônibus lá em tal localidade, eles mandavam a cartinha 

lá pra Rádio, pra sair só na outro sábado. Então eu sempre tive o cuidado de atender com 

muito carinho porque eu morei no interior e sei o que é querer receber uma notícia de alguém, 

ouvir uma música que tu gosta. Isso é importante. Então chegavam aquelas cartinhas e a gente 

guardava. 

Depois, da técnica eu passei para a locução e fui fazendo os programas aos 

pouquinhos, ajudando e de repente já largaram três, quatro programas na minha 

responsabilidade. E tinha um que era o “Encontro de Bandinhas”, que dos que eu apresentei 

foi o que teve maior audiência, porque era no domingo, dia que as pessoas estavam em casa. 

Eu recebia em torno de cem cartinhas por domingo. 

Lembro que as músicas que mais pediam eram as bandinhas dos Atuais, Montanara e 

Futurista, tudo nos discos de vinil. Então a nossa alegria, alegria de radialista na época era 

quando chegava um disco, quando a prefeitura comprava. Alguns artistas nos mandavam os 

discos, mas era caro. Não é como hoje que é tão fácil gravar um CD, baixa as músicas pela 

internet. Hoje é barbada. 

O pessoal gravava lá em Porto Alegre, às vezes em São Paulo, porque não tinha 

estúdio perto, e aí eles não tinham dinheiro pra ficar mandando um disco pra cada rádio. 

Então, a nossa alegria era quando a Prefeitura comprava. Às vezes chegavam dez discos, daí 

tu catalogava e não via a hora de rodar, no rádio. 

Aí quem apresentava programa gaúcho queria que comprassem discos gaúchos, eu 

queria que comprassem de bandinha, outros de sertanejo como Milionário e José Rico e 

outros cantores da época. Mas era muito gostoso trabalhar porque tu sentia, que o rádio era e é 

o meio de comunicação mais rápido que existe, ninguém ganha do rádio. 
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Quanto aos comerciais, nós tínhamos menos firmas porque a cidade era menor. Era 

menos Farmácias, mercados e lojas, então tínhamos muitos comerciais de municípios vizinhos 

que não tinham rádio. Hoje com as rádios comunitárias, praticamente todos os municípios tem 

uma emissora. 

Nós tínhamos muitas firmas da Mata, São Vicente, enfim dos municípios da região. 

Havia também os vendedores de comerciais, os textos eram um pouco maiores e lidos em 

fichas que a gente datilografava na máquina de escrever. E eu acho que a gente tinha que 

correr mais atrás, já hoje as firmas estão se dando conta da importância da divulgação do 

produto de cada uma, devido a competitividade. Antes tinha, por exemplo, uma Farmácia só, 

então não tinha com quem concorrer. 

Com o crescimento e progresso da cidade e comércio, as empresas foram vendo a 

necessidade de cada uma anunciar o seu produto, fazer a sua concorrência e seu preço. Então 

tinha menos comerciais, textos eram maiores sem tempo limitado e participavam mais firmas 

da região. Hoje cada um anuncia na rádio do seu município e a mídia é mais compacta, com 

um texto mais curto e objetivo. 

Percebo que o nosso comércio, os nossos lojistas, sabem da importância da Rádio e 

por isso hoje, essa quantidade grande que temos de anunciantes. Eu acho que cresceu muito o 

número de anunciantes, porque foi crescendo a Rádio, o comércio, as firmas e com isto 

aumentou a divulgação. E a nossa credibilidade e audiência é que faz com que as pessoas 

anunciem porque sabem que o produto delas, o aviso está sendo ouvido e tendo retorno. 

Sobre os programas de notícias, precisávamos esperar o jornal para então ter as 

informações. As notícias aqui da cidade a gente corria atrás, a pé com gravador. A Rádio tinha 

telefone, mas não tinha discagem direta era preciso pedir ligação para a CRT.  Ai tu ligava e  

dizia que precisava de uma ligação para tal número e eles diziam que assim que desse 

chamavam. Então tinha que ficar esperando. Às vezes tinha 10, 15 ligações  na frente. Era 

muito difícil. 

Mas as notícias da cidade a gente conseguia de uma forma ou de outra, mas de fora era 

complicado, tinha que esperar chegar o jornal. E se ele não viesse, nós não tínhamos notícia, 

então rodávamos música. Era muito complicado. 

Acontecia do ônibus atrasar, daí atrasava o jornal e o programa tinha que entrar no ar. 

Então o que a gente fazia? Temos sempre que ter na vida um “plano B”, acho que isso eu 

aprendi lá naquele tempo.  O dia que tinha o jornal eu não ia ler ele todo naquele dia, então 
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algumas notícias que não tinham data específica nem precisavam ser lidas naquele dia, a gente 

recortava e guardava e no outro dia tinha o teu subsídio, digamos que a tua munição. 

Às vezes o seu Pompeo falava que fazíamos o “gilete press”, porque nós recortávamos 

e as vezes tínhamos o trabalho de colar em uma folha de ofício pra ficar bonitinho, se não a 

gente lia direto do recorte mesmo.  Lembro que o jornal que vinha era o Correio do Povo e 

depois a Zero Hora, ou vice-versa. De Santa Maria, tinha o Jornal A Razão e depois agora 

veio o Diário de Santa Maria. 

São Pedro não tinha jornal, era a Rádio Municipal o único meio de comunicação. E as 

notícias da prefeitura era basicamente o que se anunciava. Isso nos anos 80, 90. Depois, não 

lembro exatamente, quando veio a CRT para São Pedro e eu que fui fazer a cobertura, no 

tempo do Prefeito Walmir Dressler. Com isto tivemos um grande avanço na Rádio porque já 

podíamos fazer uma ligação direta para alguém. Tínhamos um DDD, um prefixo e podíamos 

nós mesmos ligar direto sem precisar a intervenção de outras pessoas. Então podíamos ligar 

para Santa Maria, para outra emissora maior, facilitou bastante. 

E com o passar do tempo passamos a ter os jornais, as revistas, também traíamos 

muita coisa de casa e cada um ajudava do jeito que podia. Era uma rádio feita de boa vontade 

mesmo. 

A Rádio teve duas mudanças. Uma do Edifício Schimitt lá para a Rua Coronel Scherer 

e foi bem bacana, porque todo mundo pensava que a Rádio ia fechar por dois ou três dias 

devido à mudança. E nós não saímos do ar nenhum minuto, naquela época já. Eu não lembro 

exatamente quando, foi no ano de 1982, eu acho.  Fomos levando o equipamento e deixando 

lá, daí de repente deixaram só um toca-discos rodando músicas e o resto foi sendo montado lá 

no outro local. Daí de repente já estava no novo local. Tivemos a preocupação de manter a 

Rádio no ar. 

Isso também aconteceu quando ela veio para a Prefeitura Municipal. Foram trazendo o 

material aos poucos, deixando o mínimo de equipamento lá e montando aqui. E sempre 

quando a gente faz uma mudança um equipamento novo entra na história. A mesa de som que 

estamos utilizando hoje deve ser a quarta mesa que a gente trabalha, então elas foram 

mudando também. 

O Dari Delongui que é nosso técnico e que quando eu ingressei já fazia parte da 

equipe, ele dava condições pra Rádio continuar no ar enquanto ela mudava de endereço.  E a 

estrutura da Rádio foi ficando cada vez melhor. 
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A chegada da internet na Rádio foi já aqui no prédio da Prefeitura Municipal, no ano 

de 2006. Nossa! Beleza! Pra nós não tem noção do que é poder ter internet, o celular que 

também possibilitou pra gente as ligações com o pessoal lá do interior, pra contar o que 

realmente está acontecendo e pra eles entrarem em contato conosco. Muitas pessoas falam 

mal da internet. A internet é maravilhosa, se tem que falar é sobre o mau uso dela, muitas 

vezes. Porque pra quem vai usar pra estudar e aprender, a internet uma das coisas mais 

maravilhosas que aconteceram, ela e o telefone celular. 

Antes nos ligavam dizendo que estavam nos ouvindo lá em Cacequi, por exemplo, ou 

mandavam uma cartinha. Outros ligavam da região de Santa Maria, a gente nem sabia que 

lugar era aquele, mas nos diziam que escutavam a Rádio Municipal e a gente ficava muito 

feliz. Agora saber que lá na Inglaterra, nos Estados Unidos estão ouvindo a gente pela internet 

no site da Rádio. Quando estive na Paraíba de férias, podia me comunicar, pedir música, falar 

com o pessoal pelo msn. Então, é uma aproximação muito gostosa, e tu não tem noção do que 

é a gente não estar em São Pedro e ouvir a Rádio Municipal. Nestes dias que eu passei lá, eu 

entendi o porquê que as pessoas que vão para Uruguaiana, Santa Catarina, Paraná, São Paulo 

(...) entram em contato, deixam recadinho ou ligam, ficam felizes quando a gente manda uma 

música pra eles. 

Porque é muito bom, nada como a terra da gente e poder estar ouvindo alguém que a 

gente conhece te mandando um abraço. Ouvir a Rádio pela internet é maravilhoso também 

porque possibilita a quem está pertinho, mas também a quem está bem longe, ouvir a Rádio. 

É ainda um meio de ajudar. Se a pessoa não tem internet lá no interior, mas tem 

celular e às vezes não quer gastar, vem aqui na Rádio e pede pra mandar uma música.  Da 

mesma forma, quanta gente da grande Porto Alegre manda recado para ouvintes do interior 

pelo msn. Então tu estás lá no interior trabalhando em um galpão de fumo e de repente um tio 

teu lá de São Paulo te manda um abraço, puxa vida, quem é que não se sente feliz quando 

alguém se lembra da pessoa. 

A relação com a comunidade com a Rádio está hoje mais na questão da notícia, antes 

parece que era mais pela música e homenagens. Não tinha tantos avisos e comerciais como 

agora, porque a gente rodava muita música. E depois começou de credibilidade, de nós 

subirmos nos palcos e palanques para apresentar eventos. Eu acho que sempre a Rádio teve 

credibilidade da comunidade e das entidades, mas ela se fortaleceu ao longo dos anos porque 

a Rádio também foi amadurecendo. 
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Ela teve períodos complicados, constrangedores também, a gente sabe. Funcionários 

também que não corresponderam à altura, tínhamos casos às vezes, da rádio sair do ar, às 

vezes, algum funcionários que não comparecia ou ia em situações que não podia trabalhar. 

Tivemos sim casos de alcoolismo, colegas que foram internados para tratamento, então isso 

prejudicava um pouco o andamento do trabalho. Ela era desacreditada nestas ocasiões. 

Mas de uns anos pra cá a Rádio recuperou uma seriedade e tudo o que ela possa ter 

perdido em uma época, ela recuperou mostrando pra comunidade que a gente faz um trabalho 

sério, responsável e que embora nós não tenhamos curso superior, a gente aprendeu ali, no 

dia-a-dia, temos respeito e sabemos fazer, com boa vontade e responsabilidade. Esta é a 

palavra mais forte e que hoje une e dá toda essa audiência: responsabilidade com o que se faz 

e se diz nos microfones.  
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Eloir Clavé, 48 anos – odontólogo. 

Trabalhou como locutor de 1980 a 1994. 

 

São muitas lembranças. Na verdade eu sempre gostei de várias coisas, principalmente 

essa questão da comunicação, isso me fascinava muito. Tanto é que eu comecei cedo, desde 

adolescente eu trabalhava na Rádio, com uns 17 anos e é um grande aprendizado. Por eu ter 

começado a trabalhar muito jovem, despertou uma série de responsabilidades e isso é uma 

coisa muito importante que eu acabei adquirindo, além do coleguismo que sempre existiu. 

Mas este fato do horário, os compromissos, as regras a serem seguidas foram coisas muito 

importantes.  

Também as amizades que se formam, porque em um ambiente como este, várias 

pessoas passam por nós. Você se expõe à comunidade porque é um meio de comunicação e 

passa a ser conhecido e há um certo respeito, admiração até. E de tudo os aprendizados que a 

gente tira pra vida, isso aí a gente leva para o futuro e não se esquece, tanto é que até hoje eu 

tenho carinho muito grande pela Rádio Municipal. 

Na ocasião em que comecei a trabalhar na Rádio, o diretor era o Pedro Farias, um 

rapaz que depois foi para a cidade de Osório. Eu me recordo de ter trabalhado com os 

diretores Angenor Diniz, até se eu esquecer algum nome me perdoe, também teve o Pompeo 

Fossati e mais tarde vieram outros. Mas estes seriam os primeiros naquele momento. Da 

equipe que trabalhava naquela época (anos 80), muitos ainda continuam na Rádio, como a 

Fátima, o Adonir, Carlos Alberto “Baby”, o José Cláudio veio um pouco mais tarde, enfim, 

tinham outros também. O que acontece é que tinham tantos que passavam, que mudavam, 

porque no início não se ingressava na Rádio por concurso, depois que veio a constituição de 

1988 que praticamente obrigava. 

Existia um rodízio muito grande, porque as pessoas que estavam há pouco tempo iam 

exercer outras atividades, tanto é que os concursados é que acabaram permanecendo por mais 

tempo, inclusive eu.  

Quando comecei, na minha adolescência, eu apresentava o programa “Preferência 

Jovem” e depois o “Embalo Jovem”. Eram programas diários que iam ao ar todas as tardes, 

das quinze às dezessete horas, no início da década de 80. Tinha músicas de bandas que 

existem até hoje como Guns in Roses, Pink Floid, Paralamas do Sucesso, Skank. Também 

Roberto Carlos e música popular. 
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Eram programas populares, as pessoas ligavam e solicitavam músicas. Era um estilo 

variado de música, mas mais o pop rock que era uma coisa momentânea. Sempre se fez aqui 

na Rádio uma programação diversificada que eu acredito que continua até hoje, em termos de 

programação musical, informativa e esportiva.  

  Agora com a informatização está tudo modificado. A tecnologia avançou 

estrondosamente, tanto é que quando eu comecei os comerciais eram gravados em fita cassete. 

Os gravadores eram ligados na mesa e ali se colocava as propagandas, se gravava na fita 

cassete, que hoje nem existe mais. Depois mais tarde surgiram as cartucheiras que hoje é uma 

coisa que também já nem existe, está tudo informatizado. Então eu diria até que era uma rádio 

bastante artesanal. As músicas eram em discos de vinil.  

Quando eu saí da Rádio é que estavam começando a surgir os CDs. Hoje está tudo 

bem mais prático e mais fácil no sentido de agilidade, você consegue colocar um dinamismo 

maior porque a tecnologia já possibilita isso. Naquela ocasião era tudo mais artesanal. 

Os imprevistos eram muito comuns. A fita cassete, por exemplo, às vezes tinha um 

probleminha quando se usava em demasia elas enrolavam e trancavam, como hoje se tu risca 

o CD ele fica trancando e nos discos de vinil também acontecia isso, devido ao uso eles 

riscavam. E em uma programação ao vivo podia acontecer isso, mas os imprevistos eram 

sempre contornáveis.  Com o tempo você adquire uma capacidade de contornar. Eram mais as 

dificuldades técnicas. 

Tinha sempre alguém que fazia a programação musical. O cara tinha que conhecer 

todas as prateleiras com discos. E era uma sala cheia de prateleiras. Também havia redatores, 

pessoal que produzia as notícias. A rádio do interior ela é importante porque possibilita atuar 

em vários setores, aprender várias coisas e ter diferentes oportunidades. Eu por exemplo, 

quando estive na Rádio fazia no início programação musical, depois jornalismo, redação, 

esportes. Então tu tem possibilidade de ir aprendendo e se aprimorando no dia-a-dia. 

A participação do ouvinte também era de forma artesanal. O Pompeo Fossati, que era 

técnico da Rádio, ligava um gravador e o telefone conectado na mesa. Ou a gente fazia ao 

vivo ou grava na fita e depois largava em outro momento. Mas geralmente se fazia ao vivo, 

tinha o telefone já conectado na mesa, as pessoas ligavam e falavam com a gente e 

solicitavam músicas no ar.  

Também participei das transmissões de futebol, eu e o Alberto Moura éramos 

narradores e comentaristas, mas evidentemente que quando um narrava o outro fazia os 

comentários.  Tinha também um rapaz que fazia reportagens, o Nelson Costa. Aqui se 
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transmitia muito, tanto o futebol de campo como o de salão. 

Também me recordo que transmitíamos os desfiles da Semana da Pátria. E outra coisa 

curiosa é que quando o locutor ia apresentar o evento ele geralmente era ao mesmo tempo 

locutor oficial da cerimônia. As escolas davam para nós toda a ordem do desfile e tinha um 

sistema de som, então ao mesmo tempo a gente transmitia para a Rádio e para o local do 

desfile. E tinha que cuidar porque não estava só na Rádio, tinha meio que apresentar o evento 

para o público que estava ali. Era uma coisa interessante e eu gostava bastante disso. 

Lembro de ter participado de outros programas como os jornalísticos, de entrevistas, 

esportes. Depois nos últimos anos quando comecei a estudar em Santa Maria, eu trabalhava 

praticamente só a noite. Fazia um programa com bastante música romântica, lia poesias e 

atendia as solicitações musicais. Era uma programação mais típica para a noite.  

Do tempo que eu trabalhava para hoje, percebo muitas mudanças na Rádio. Como eu 

dizia no início, hoje ficou tudo mais fácil com a informática, a internet, tudo ficou mais 

prático. No início dos anos 80 não existia internet, tu tinha que captar notícias, por exemplo, 

de outras rádios pra conseguir veicular a informação. De repente tu está com o celular em 

Porto Alegre e entrevista alguém lá e coloca direto no ar. Quando eu estive aqui se fazia isso 

por telefone fixo.     

Lembro que às vezes a gente ia narrar futebol na cidade de São Vicente do Sul, 

acontecia de transmitir futebol em cidades próximas como Santa Maria, Mata, e era tudo via 

telefone fixo. E aconteceu de estarmos com tudo preparado para transmitir uma partida de 

futebol e choveu, deu problema na linha telefônica e simplesmente não deu pra transmitir o 

jogo. Era tudo mecânico e mais complicado. Mas fazia parte, como hoje também devem 

surgir dificuldades de outra ordem, mas daí tu acaba gerenciando.  

Em 1994 me formei em odontologia e sai da Rádio. Eu gostava bastante de trabalhar 

na Rádio, tanto é que até hoje eu gosto de vir na emissora. De repente seriam assim aquelas 

coisas que tem na vida da gente: o primeiro amor a gente nunca esquece. Mesmo depois que 

eu terminei “odonto” e sai da cidade, tinha que desbravar o mundo pra exercer uma nova 

atividade, não trabalhei mais em rádio e sentia aquela saudade.  

Todo o ambiente de trabalho te favorece isso, criam-se círculos de amizades. E às 

vezes no trabalho a gente fica muito mais tempo com aquelas pessoas do que com a família 

em casa. Então, o ambiente de trabalho já se torna ma outra família.  

E como eu gostava bastante, lembro que ficava muito tempo na Rádio e sempre tinha 

que ficar elaborando alguma coisa, já pensando no programa de amanhã. Quando fazia 
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jornalismo e esporte, tu tinha que ficar pensando e a gente se envolvia muito diretamente 

nisso tu fazia um programa e fazia a produção, tinha que ficar pensando o que tinha pra fazer 

no outro dia.  

Quando eu estava em férias e não tinha aula, passava o dia todo na Rádio e aquilo ali 

era uma coisa prazerosa, ficar ali o dia todo, conversando. E até operador de som eu já fui. 

Neste último programa a noite fazia mesa e locução e tudo valeu muito a pena. 
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Alberto Moura - diretor e locutor , trabalha na emissora desde 1985. 

Apresenta o programa Stúdio 900 e é narrador das transmissões de futebol. 

  

A principal lembrança é a minha chegada na emissora, porque ali estava sendo 

realizado um sonho e várias outras lembranças boas. Comecei trabalhando como operador de 

áudio. Não tinha experiência, aprendi com os colegas que lá estavam.  Dos operadores de 

som, alguns não estão mais conosco, na época tinha o Oscar Martins que agora está na junta 

do serviço militar, o Pedro Dambrós que trabalha no comércio, o Adonir Fantinel e Carlos 

Santos que estão até hoje conosco. Depois somaram-se a nossa equipe o Laércio Dala Porta e 

o José Cláudio. 

Quando eu entrei, quem fazia locução era o Pompeo Fossati, a Rogéria Mariano, o 

Ivan Roth e a Fátima Metz que continua até hoje. 

Tinha programa o “Contato Direto” apresentado pelo Pompeo Fossati onde ele tocava 

samba e trazia notícias e vez que outra fazia alguma participação por telefone com entrevistas. 

O programa era realizado pela manhã, era rápido, das 9h30 até às 10h ele fazia aquela 

participação com entrevistas e música. 

O “Avisos e Recados” é um dos mais antigos da emissora que permanece até hoje e é 

de utilidade pública, une a cidade e também o interior. Nós tínhamos na época horários 

noticiosos de hora em hora, porque toda a emissora tem que ter uma porcentagem de notícia. 

As informações eram mistas e muitas delas feitas pelo redator que ouvia rádios como Gaúcha 

e Guaíba, gravava em uma fita cassete e depois ouvia e datilografava. O Eloir Clavé era o 

redator e depois chegou neste concurso que eu prestei o Luciano Ferrari.  O diretor na época 

era o Pompeo Fossati. 

A estrutura da Rádio comparada com a de hoje era limitada porque faltava tecnologia, 

mas sempre se achava um jeito, era tudo na base do “jeitinho” e da improvisação. As músicas 

eram com os discos de vinil e eu cheguei a trabalhar com o 78 rotações que precisa rodar em 

uma velocidade bem maior do que o de 33 rotações por minuto (rpm). Então ele girava mais 

que o dobro de velocidade e tinha várias faixas, inclusive comerciais. Havia também os discos 

com só uma música que eram os chamados “promo” (promocionais), que depois de certo 

tempo as gravadoras mandavam com o trabalho dos artistas. 

Nós tínhamos um cadastro com gravadoras que hoje já não existem mais. Geralmente 

saia uma música, estava rodando lá no centro do país e dali a um mês chegava pra nós. 
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Nós já tínhamos o telefone, na época era o 216 e havia telefonista. Depois passou ao 

276 e atualmente é 3276 o nosso prefixo. Mas a maioria dos nossos ouvintes pedia músicas 

através de correspondências. Tínhamos uma caixa de correspondências onde cada 

comunicador tinha o seu espaço ali. As pessoas chegavam com as “sacolinhas” cheias de 

cartas e iam colocando elas nos devidos lugares. 

A Rádio funcionava em um edifício na Rua Coronel Scherer e em 2006 ela veio aqui 

para a prefeitura. A estrutura de uma maneira geral melhorou tanto quanto os equipamentos. 

Antes nós tínhamos as salas mais reduzidas e o nosso espaço era muito apertado. 

Eu não lembro precisamente a data de quando passamos a ter internet, mas já foi no 

novo prédio. A Rádio foi colocada na internet na atual gestão do Prefeito Marcos Senger. 

Com o acesso, melhorou tudo, facilitou para captar as informações porque elas são quase que 

instantâneas. 

O programa “Avisos e Recados” acredito que é o mais popular pelo tempo que está no 

ar e pelo tipo de informação que presta, com um espaço de utilidade pública. Nós temos dois 

programas mais antigos que é o “Avisos e Recados” e o “Tarde Sertaneja”, que esteve um 

tempo fora doa ar até por conta dos diretores que assumiram e resolveram tirar por um tempo 

e colocaram outra programação. Mas nós resgatamos, colocamos de volta no ar e foi bem 

aceito o retorno do “Tarde Sertaneja”, porque era um espaço já tradicional. 

O programa é voltado tanto para o público da cidade como do interior. A evolução das 

músicas assim como tudo vai com o tempo. Nós tínhamos músicas sertanejas mais antigas e o 

hoje já vai mais pra música chamada “Sertanejo Universitário”. O programa ficou pouco mais 

de um ano fora do ar e retornou quando eu assumi a direção. 

As transmissões de futebol eram realizadas basicamente do mesmo jeito só que com 

mais facilidade hoje devido à facilidade que se tem de equipamentos e a tecnologia. 

Antigamente nós fazíamos as linhas juntamente com o pessoal do Parque de Máquinas, da 

iluminação, que davam suporte. Mas nós que colocávamos as linhas nos postes da antiga CEE 

hoje AES Sul. Quando havia um corte nós tínhamos que recorrer ponta a ponta para ver onde 

que estava falhando. Hoje em dia nós pagamos para a empresa e ela nos dá o suporte 

necessário. 

A equipe era formada pelo operador, narrador, um ou dois repórteres e mais alguém no 

plantão. O narrador, por exemplo, era o Eloir Clave e os repórteres iam se alternando 

conforme a equipe ia mudando, porque houve neste tempo em que eu comecei a trabalhar 
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aqui uma mudança muito grande de nomes, principalmente os funcionários da locução. O 

Clavé narrava muito bem futebol, ele era na linha da Rádio Gaúcha. 

Ele também fazia escala e apresentava outros programas da Rádio. Apresentou os 

“Avisos e Recados” e depois como estudava de dia, apresentava a noite um programa de 

gênero nativista. Houve um tempo em que o nativismo era predominante, muito em função 

dos festivais que existiam na época. Então nós tínhamos um espaço bom destinado ao 

nativismo e fazíamos um programa sobre pesquisa, como por exemplo, sobre a Guerra dos 

Farrapos. O nome do programa era “Pátria e Fronteira” e realizado entre os anos 80, 90. 

Os operadores basicamente são os mesmos, o mais novo é o Luiz (Moura), mas os 

outros: Laércio, José Cláudio, Carlos Santos e Adonir estão há mais de 20 anos trabalhando 

na emissora. 

A mudança mais radical foi a nossa mudança de prédio, porque questão de equipe 

vamos nos moldando conforme as programações e o pessoal aqui é bastante eclético. Quando 

se faz um concurso ou se vai trabalhar em uma rádio privada, se é narrador de futebol narra 

futebol, se é da parte de notícias faz só notícias e assim sucessivamente. Agora nós aqui não, 

nós fazemos de tudo um pouco. Por isso que muitas vezes não sai cem por cento, porque tu 

não se destina a apenas uma área. 

Então a grande mudança foi à troca de prédio e com ela veio à tecnologia, a internet e 

novos equipamentos que facilitam e muito o nosso trabalho. 

Eu descobri mais uma rádio que também é vinculada à prefeitura. A verdade se fala 

bastante na rádio da cidade de Tenente Portela (RS), mas existe uma também em Bom Jesus. 

O fato de a rádio pertencer à prefeitura tem aquele cunho político, muitas vezes tem que 

cuidar o que se fala como também nas rádios particulares há, ninguém abre, mas como todas 

as pessoas são políticas, mesmo sendo uma rádio privada, tem alguma coisa de cunho político. 

Aqui nós temos uma boa democracia, o Prefeito Marcos nos deixa à vontade quanto à 

parte de entrevistas que é aberta a todas as pessoas, não importando política, religião ou raça. 

A transmissão que mais me marcou, acredito que foi a nossa ida a Santa Maria no 

futebol acompanhar o jogo do Grêmio São-pedrense na “Copa A Razão”, isso foi no ano de 

1994 se não me engano. Nós fomos ao estádio Presidente Vargas. Estávamos acostumados 

com o Estádio Municipal de São Pedro do Sul que agora vai ter com as novas obras e 

ampliações uma estrutura de Estádio mesmo, onde as cabines vão ficar em um nível bem 

superior do campo onde se tem uma visão mais privilegiada. 
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Nós contratamos uma empresa na época para fazer a transmissão. Nós precisávamos 

de duas linhas na mesa, ou seja, uma que fosse com o retorno da Rádio e a outra que voltasse 

com o som. Chegamos lá, e não fomos somente nós, teve também uma emissora de São Sepé 

que não pode transmitir, porque também a empresa mesmo sendo paga não tinha feito o 

serviço como deveria ser. Daí nós até transmitimos o jogo meio “ás escuras” porque não 

tínhamos como saber se o som estava chegando ou não. Hoje você pega o celular, liga e já 

sabe, na época dependeria de ir a uma casa conseguir um telefone. Pagava um horror pela 

ligação intermunicipal. Hoje com a facilidade do telefone, se sabe se está chegando bem o 

som. 

Lá no presidente Vargas nós tivemos que nos comunicar só por sinais, o repórter lá no 

campo e nós fazendo o sinal de positivo, quando baixava o outro segui falando. Esta foi a 

primeira transmissão de jogo fora da cidade, nós fomos acompanhar o Grêmio são-pedrense 

que era o nosso representante na “Copa A Razão”. 

Eu acredito que nós temos um bom relacionamento com a comunidade porque a Rádio 

tem uma proximidade muito grande com ela. Existe uma preferência maior por um ou por 

outro em determinados espaços e horários, mas de um modo geral todos são bem conhecidos 

pela comunidade. A Rádio tem uma audiência muito grande. Eu acredito que todos os 

funcionários tenham o seu carisma e carinho com a comunidade. 

As pessoas sempre têm curiosidade de conhecer a Rádio, tanto as do interior como as 

da cidade. Eles vêm, trazem seus filhos para conhecer a emissora e também os seus 

funcionários. E o pessoal realmente sente falta dela quando porventura fica fora do ar, eles 

notam a falta que ela faz e o complemento que ela é na nossa vida no dia-a-dia. 

De uns anos pra cá a Prefeitura e os setores resolveram utilizar mais a emissora porque 

viram que era uma forma fácil de chegar mais rápido até as pessoas que gostariam de atingir 

com o aviso. 

Ela tem diversos papéis e o fundamental é aquele elo com a comunidade, quando as 

pessoas querem saber alguma coisa, ligam na Rádio. Até pra saber um número de telefone, 

então há essa dependência da Rádio por arte dos ouvintes e comunidade em geral. 

Ela é uma rádio pública porque pertence à Prefeitura. Não pode ser considerada 

particular porque possui esse vínculo com a Prefeitura, mas é uma rádio comercial como 

qualquer outra, porque vende o comercial e usa esse lado comercial, mesmo não entrando 

diretamente para o balcão de avisos o dinheiro, mas vai para a Prefeitura que é a dona da 
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emissora, assim como se tivesse uma parceria de uma rádio particular ele iria para os donos, 

diretores. 

O alcance da Rádio sempre foi de 1 Kwatt, nós estamos pleiteando agora o aumento 

para 2, o que seria uma coisa fantástica no meu entendimento. Nós temos um problema muito 

grande à noite porque temos que baixar para ¼, temos mil (1kw) e temos que baixar para 250, 

tudo por conta da lei e as emissoras de rádio da fronteira, principalmente as do Uruguai, não 

baixam a potência, daí de noite os castelhanos acabam invadindo a nossa freqüência e como 

eles entram com toda a potência, acabam nos “espremendo” ali. Neste projeto pretendemos 

aumentar a potência, justamente para evitar que eles cheguem com muita força pra cima de 

nós. 

Melhoraria bastante a questão de transmissão porque nós teríamos mais força para 

empurrar eles. Com isso vamos conseguir atingir as comunidades que pretendemos, como São 

Vicente, Jaguari, Santiago, que nós já chegamos pelo lado de fora da cidade. Hoje ela pega 

perfeitamente até São Vicente e em alguns pontos de Santa Maria. 
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José Cláudio Fagundes Goulart, 45 anos – operador de som. 

Trabalha na emissora desde 1988. 

 

Eu trabalhava na prefeitura, no parque de máquinas e tinha uma experiência em fazer 

programas da igreja, então isso me habilitou a conseguir essa vaga. Era numa época de 

eleições municipais e não se podia contratar alguém para trabalhar. Então, eu já estando na 

Prefeitura, conversei com o Secretário de Administração na época, o Paulo Militz e com esta 

experiência que já tinha de rádio, ele me chamou para trabalhar na Rádio Municipal como 

operador. Mas tendo experiência de microfone, foi o que me assegurou também a 

possibilidade de trabalhar na Rádio. 

Em programação da Rádio, eu comecei a fazer locução no programa particular 

“Desperta São Pedro” do Lair Ziegler, foi dele a primeira oportunidade que eu tive. Foi numa 

época em que ele tirou férias e foi viajar para a praia e me deixou fazendo o programa. 

Naquele tempo o diretor era o Luiz Bresolim. Fiquei trinta dias fazendo o programa “Desperta 

São Pedro”. 

As aparelhagens comparadas com hoje eram precárias, mas era o que se tinha. Eu 

lembro que era com o vinil, os gravadores eram aqueles simples de uma fita cassete só, que tu 

tinha que colocar no ponto os comerciais e a música e era difícil. As músicas eram com os 

discos de vinil e no inverno, principalmente, tinha que colocar um aquecedor embaixo para o 

aparelho aquecer, fazer funcionar e rodar as músicas. 

Na época em que eu comecei tinha um programador que selecionava as músicas até 

para os programas particulares. Por exemplo, para um programa de uma hora preparava cerca 

de onze músicas, o locutor não escolhia as músicas. 

Sobre os programas, lembro do “Visão Global”  que é antigo, já existia quando eu 

entrei. Tinha o “Rancho Campeiro” que era o Nelson Costa que fazia. Terminava o programa 

do Lair (Desperta São Pedro), vinha o “Cinco minutos com Jesus” que também é antigo, e daí 

vinha o “Rancho Campeiro” com o Nelson Costa. Depois tinha o “Visão Global” que na 

época tinha outro nome que era o Pompeo Fossati que apresentava, mas vinha a ser o que hoje 

é o “Jornal da Manhã”. Tinha também os “Avisos e Recados”, o programa de esportes e o 

“Tarde Sertaneja”. 

A participação dos ouvintes era mais por cartas porque eram pouquíssimas as pessoas 

que tinham. 
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Eu comecei a fazer locução nos programas da Rádio Municipal em 1995, quando o 

Luiz Bresolim era o diretor. O primeiro foi o “Entardecer da Querência”, das cinco até às seis 

horas da tarde.  O programa era com música gaúcha e atendia aos pedidos dos ouvintes que 

vinham por correspondência. 

Depois participei de um programa pela parte da manhã, o “Show da Manhã”, das 

9h30mim até às 11h, que ficou mais de dez anos no ar e rodava música jovem, até então 

terminar a minha participação nos microfones da Rádio, no ano de 2009. 

Nos anos 90 a Rádio transmitiu muitos festivais de música nativa. Tinha festival em 

cidades como Restinga Seca, Cachoeira do Sul, Rosário do Sul, Dom Pedrito, entre outras.  Ia 

o diretor, mais três ou quatro funcionários da Rádio, para fazer a transmissão. Era dificultoso, 

porque naquela época a aparelhagem não chegava nem perto da que se tem hoje. A gente ia 

até de madrugada. Para conseguir uma linha de transmissão era difícil. Então a Rádio 

trabalhava muito com as transmissões de festival, pena que hoje não acontece mais isso. 

Com a mudança da Rádio do Edifício Schimitt para a Prefeitura melhorou não só a 

estrutura, mas também o equipamento. Até nos mudarmos aqui para a prefeitura nós não 

tínhamos computador, foi com a mudança pra cá, em 2006, que a Rádio passou a ser 

revitalizada. Como não tínhamos computador, as músicas antes eram através do vinil, fita 

cassete e CD. Nós ganhamos um estúdio totalmente novo com mesa de som nova e 

computadores. 

A equipe que trabalhava há uns anos atrás tinha um número grande de locutores e 

agente tem saudade daquele pessoal antigo que trabalhou conosco. Quando eu entrei 

trabalhavam como locutores entre funcionários e de programas particulares, o Lair Ziegler, 

Nelson Costa, José Luiz Cezar, Darlan Melo, Jaime Lima, Rogéria Mariano, Eloir Clave, 

Alberto Moura, Fátima Metz, Pompeo Fossati, acho que eram esses.  Os operadores eram os 

mesmos que estão hoje, eu, o Laércio, o Carlos, o Adonir e o Alberto que se revezava na 

técnica de som também. 
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8. APÊNDICE B - Roteiro das entrevistas 

 

1. Quais as principais lembranças que você tem da Rádio? 

2. Como iniciou a sua participação? 

3. Explique um pouco sobre a sua função? 

4. Onde funcionava a Rádio? 

5. Quem eram os locutores/apresentadores? 

6. Como eram os estúdios e a estrutura da Rádio? 

7. Como eram rodadas as músicas e quais os quais equipamentos que utilizavam? 

8. Como era a Rádio Municipal nesse período quanto a programação?  

9. Como era a participação da comunidade? 

10. Como eram feitos os pedidos de música? Havia telefone ou eram feitos por cartas? 

11. Quais as principais dificuldades encontradas na época? 

12. Como era o relacionamento dos funcionários (locutores e operadores de áudio) com a 
comunidade?  

13. Na tua opinião, qual o programa mais popular da rádio? 

14. Quais as principais diferenças que você percebe na emissora de quando você iniciou 
para hoje?  

 

 
 
 


