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frase acima, “tomamos em-
prestada” ao pernambucano 
Tanurio Brito, um dos melho-

DIA DO RADIALISTA

O RADIO NÃO ATRAPALHA QUEM TRABALHA
a presença do RADIALISTA. É ele que 
atua, levando informações, a alegria das 
festas, a vibração do futebol, as notícias 
fatídicas, mas também, as canções de 
amor, que enchem os corações, assim 
como  as mensagens religiosos de fé e 
esperança.

Hoje é o DIA DO RADIALISTA e 
a nossa ideia inicial, era produzir uma 
edição com fotos, dados biográficos e a 
historia de todos os comunicadores da 
cidade. Chegamos a alcançar mais de 
85% dessa meta, mas diante do volume 
de textos e da impossibilidade de reunir 
fotografias de todos eles, alteramos o 
projeto. Mesmo assim procuramos re-
gistar, ou mostrar, o máximo possível 
de profissionais do radio de Feira de 
Santana. Que nos perdoem aqueles que 
não estão registrados nesta edição, mas 
sintam-se como se estivessem, porque 
hoje é o DIA DO RADIALISTA! 

A
res comunicadores da Bahia, que há 23 
anos, apresenta na Radio Sociedade de 
Feira, das 9 às 10 horas, o Programa da 
Manhã. Uma máxima inteligente e ,so-
bretudo, verdadeira. O radio, que teve 
expansão após a Primeira Guerra Mun-
dial ( 1914/1918) e no Brasil a partir de 
1930 e assim continua, mesmo com o 
advento da televisão (1950/1960) e mais 
recentemente da mídia eletrônica, pare-
ce mesmo imbatível na sua missão.

É verdade caro Tanurio,“o radio não 
atrapalha quem trabalha”, e com o passar 
dos anos ele não envelhece, tornando-se 
cada vez mais ágil e atraente. Todavia 
nada adiantaria modernos equipamen-
tos, que facilitam as transmissões, sem 
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Sabemos a importância 
e o papel do rádio diante da 
sociedade, mas o rádio como 
meio de comunicação só 
possui esse destaque por cau-
sa do Radialista, profissional 
tradicional da comunicação, 
que todos os dias adentra na 
casa de milhões de pessoas, 
informando, entretendo, edu-
cando, fazendo companhia, 
levando a informação em 
primeira mão para toda a 
sociedade e testemunhando 
as transformações da nossa 
vida como comunidade.

O radialista além de for-
mador de opinião, é o porta-
voz do povo, transmitindo 
através das emissoras de rá-
dio denúncias, acontecimen-
tos, opiniões, reclamações e 
o dia-a-dia da cidade, con-
tribuindo de forma singular 
para o desenvolvimento de 
Feira de Santana e região, 
levando diversos conteúdos a 
lugares distantes, onde mui-
tas pessoas não têm outras 
formas de acesso.

Mesmo após séculos e 
muitos avanços tecnológicos 
o rádio continua sendo o 
meio de comunicação mais 
ouvido e, quando queremos 
saber em primeira mão o que 

Em Feira de 
Santana ,  o 
“pai do radio” 
foi o gráfico, 
alfa ia te   e 

PEDRO MATOS “O PAI DO RADIO” 

Alô você que está me ouvindo!

Mario Borges Souza.
Dezoito anos após, em 

1968 (28 de fevereiro) a 
cidade teria a terceira emis-
sora AM, a Radio Carioca 
de Feira de Santana, perten-
cente a Organização Alceu 
N. Fonseca, Radinterior, do 
carioca  Alceu Nunes Fon-
seca. A instalação foi feita 
por Sidney Miranda, com 
apoio de Ávido Medeiros 
e Aldair Aleixo. Valdir 
Vieira, locutor da Radio 

Globo/Rio, formou a pri-
meira equipe de locutores 
e operadores de áudio.

Das quatro emissoras 
OM/AM, a caçula é a Su-
baé, que foi inaugurada em 
1979 (4 de maio). Pertenceu 
inicialmente ao engenheiro 
Jair Santos Silva. O primei-
ro diretor foi o jornalista 
Antônio José Laranjeira.  
Essa breve cronologia é 
para melhor situar os lei-
tores, quanto à época de 

surgimento das emissoras 
de radio da cidade.

Nesta cidade a primeira 
FM foi a MF  fundada  por 
José Olímpio Mascarenhas 
e  Alfredo Muller Falcão, 
que além de ser a primeira 
no interior da Bahia, teve 
seu  transmissor fabricado 
pelo engenheiro Drance 
Amorim, um cientista que 
trabalhou na NASA e tinha 
elevados conhecimentos 
sobre eletrônica. A MF tinha 
sede na Marechal Deodoro 

e transmissores no Tomba. 
A  MF foi adquirida pe-
los frades Capuchinhos e 
como Princesa FM, passou 
a funcionar no complexo 
de comunicação da Ordem 
dos Capuchinhos contigua 
à Rádio Sociedade.

A seguir a Antares, 
idealizada por Augusto Ce-
sar Orrico e José Olímpio 
Mascarenhas. Inicialmente 
no Edifício Ana Muller 
Falcão, na Getúlio Vargas. 
Atualmente é a Jovem Pan 

e pertence ao Grupo Lomes. 
A Nordeste FM surgiu após 
a Subaé AM,  em 1981, 
integrado o grupo na época 
do empresário Modezil 
Cerqueira, inicialmente  na 
avenida Presidente Dutra. 
Hoje pertence ao empre-
sário Luiz Pedro Irujo e 
fica sediada no Mar da 
Tranquilidade 223, avenida 
Maria Quitéria. A Eldorado 
que surgiu  no Sobradinho, 
hoje é a Transamérica, com 
sede na Kalilandia.

E
politico Pedro Matos, res-
ponsável pela inauguração 
da Radio Sociedade em 
1948 (7 de setembro). Foi 
o pilar para o surgimento 
da radiodifusão na cidade 
princesa. Antes disso a 
cidade contava com exce-
lentes comunicadores que, 
através de serviços de alto 
falantes faziam tudo aquilo 
que os radialistas viriam a 
fazer.

Depois da Sociedade 
veio a Radio Cultura em 
1950 (28 de agosto), ins-
talada por um grupo de 
cidadãos dentre eles: Oscar 
Marques, Eduardo Froes 
da Mota, Amilton Cohin, 
Almachio Alves Boaventu-
ra, Welf Ferreira, Osvaldo 
Boaventura, Salustio Aze-
vedo, Ângelo Pedra Bran-
ca, Gilberto Costa, Newton 
Falcão, Edite Marques e 

está acontecendo, nos utiliza-
mos dos programas de rádio. 
Seja em casa, no trabalho, 
no celular, computador ou 
no interior dos automóveis. 
As pessoas querem ouvir a 
voz do locutor anunciando 
o nome da música do seu 
cantor favorito, mandando 
aquele recado para aquela 
pessoa especial. Nos progra-
mas jornalísticos os ouvintes 
querem ouvir os fatos e os 
acontecimentos a qualquer 
hora e a qualquer momento,

Essa forma de comu-
nicação democrática, que 
chega em todos os lugares 
indistintamente, contribui 
substancialmente para a ci-
dadania e formação do in-
divíduo, proporcionando 
meios para uma reflexão 
crítica a respeito do mundo 
a sua volta, pois as notícias 
chegam mais rápido e em 
poucos segundos.

Parabéns aos amigos 
Radialistas que trazem para 
nossa vida belas canções, 
belas mensagens, notícias 
e informações que auxiliam 
nossas vidas, que conseguem 
trazer para nossas casas, 
uma espécie de companhia, 
tornando-se pessoas tão pró-
ximas e que passam a fazer 
parte das nossas vidas de 
uma forma nada conven-
cional.

Ângelo Pinto 

Pedro Matos fundador da Rádio Sociedade de Feira

Frei Hermenegildo de Castorano

Avenida Getúlio Vargas 639 salas 21/23
Telefones 3614-2680/3614 Cel: 99198-2313

e-mail: orcongomes@gd.com.br

ORCONGOMES 
ASSESSORIA CONTÁBIL

Frei Aureliano  de Grottamare

ADMINISTRAÇÃO: Gilberto Navarro Lopes

José Ângelo Pinto 

Ele está em todos os ambientes. É o 
responsável pelas noticias, músicas, 

entretenimento. Nunca nos deixa 
só. Sua voz é amiga, mesmo quando 

não o conhecemos.

Parabéns RADIALISTA. 
Hoje é o seu Dia, mas nós o 

acompanhamos todos os dias!

Responsavel técnico
João Marinho Gomes Júnior

CRC 8086 - Ba  
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SANDRO RICARDO
Secretário Municipal de Habitação
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Dr. Rubens Carvalho
Advogado. Empresário. Ex-presidente da Câmara 

Municipal e  Amigo dos Radialistas.

 Ouvinte de rádio sempre! 
Desde garoto! Mesmo nos 

momentos de maior atividade, 
jamais prescindi do radio e assim, 

sempre me mantive bem 
informado e ouvido boa musica. No 

DIA DO RADIALISTA, pela 
amizade que tenho, sinto-me 

extremamente feliz.

Quem me conhece sabe da minha
 afinidade com os meios de 

comunicação em especial o rádio, esse 
dinâmico veiculo de comunicação de 
massa, tão importante no papel de 

informar e formar opiniões. Saúdo o 
DIA DO RADIALISTA, 

como um forte abraço para 
todos os amigos do radio!

Ed Santos Paulino Cerqueira Valdomiro Silva Jota Bezerra Frei Monteiro

Roberto Tourinho Ed Ferreira Hamilton Coutinho Isaias Malhado Ney Silva



Quando olhamos o Brasil e as suas 
controvérsias de país rico com tantas 

dificuldades, sentimos mais forte a 
importância dos meios de comunicação 

na tarefa de agregar esse território 
continental. E nessa missão, destaca-se 
o veiculo radio e o RADIALISTA. A voz 

que leva a informação, que protesta, que 
aponta o sucesso musical, que alegra e que 

grita gol! Parabéns RADIALISTA!
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Dr. Pedro Mascarenhas Lima Júnior

Ney Silva

Gildarte Ramos Plinio Pereira Irmão Fernando Francisco José Frei Rutvalter

Agnaldo Santos Durvalino Santana Dada Maravilha Rogerio Santana

A vida é feita de momentos, os quais queremos compartilhar com 
todos aqueles que amamos. Organizados da maneira certa, estes 
momentos podem gerar boas recordações que guardaremos para 
sempre. Com este propósito, a Mansão Baleares traz você um espaço 
amplo e confortável para realização de seus sonhos.

A Mansão Baleares encontra-se entre os maiores espaços para 
realização de eventos da cidade de Feira de Santana - Bahia, com 
localização privilegiada e de fácil acesso através da Avenida Maria 
Quitéria. Oferece também o melhor custo beneficio para os clien-
tes que desejam segurança e conforto num espaço agradável que 
contempla cenários de beleza natural e arquitetônico, ideais para 
recordações inesquecíveis.

Mansão Baleares Eventos e Espaço de Eventos. Local: Rua Colatina, nº 826 (Próximo ao Corujão 
24h da Av. Maria Quitéria) – Feira de Santana/BA TEL: (75) 3225-5160 / (75) 99226-6078

Advogado e Vice-Presidente da CAAB - 
Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia. 



Comunicar, informar, transmitir orientando 
as pessoas de maneira séria, ao tempo em 
que enriquece seu espírito e sua alma com 

musicas alegres. É a virtuosa função do 
RADIALISTA. Assim a  Marchy & Marchy 

Embreagem saúda a todos os 
profissionais do radio. Feliz data Guerreiros!
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Emanoel Brito Miro Nascimento Marcos Pedro José de ArimateiaValmir Mota

Adezi Amarante Fernando Moreira Gel Cassiano Valdir Moreira Frei Cal
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Ivan Costa Pedro Nunes Reginaldo Lima Clóves Estrela Juvenal Martins

Tony Duarte Edson Silva Cosme Alves Antonia Serra Roberto Rubens

Ao sintonizar uma emissora de radio a 
identificação logo vem. São centenas de 

profissionais, mas podemos identifica-los pela 
voz, estilo, argumentação. No Dia do 

RADIALISTA saudamos a todos os 
comunicadores pela sua valiosa 

contribuição no desenvolvimento da sociedade.

Av. Eduardo Fróes da Mota, 2148, Lagoa Grande CEP: 44040-440 
Telefone: (75) 3624-9498 - Telefax (75) 3623-3163

PEDRAS NATURAIS 
GRANITOS E MÁRMORES

L. M. A. MARTINS

Ed Ferreira

O Dia do RADIALISTA nos faz refletir sobre a
 importância dos meios de comunicação e, em 

especial, do radio e dos que fazem o mais ágil 
veiculo de comunicação falada.  Não poderíamos 

deixar de dizer: Parabéns RADIALISTA!

Dr. Magno Felzemburg, Procurador Geral da 
Câmara Municipal  de Feira de Santana. 

Após a I Guerra Mundial o radio se expandiu como 
veiculo de comunicação de massa. Com o avanço 
tecnológico outros meios surgiram, sem que a sua 
importância fosse abalada. Mas o que seria dele 
sem a presença humana? Parabéns RADIALISTA! 

Dra. Juliana Veloso sub Procuradora
 da Câmara Municipal de Feira de Santana
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César Versiani Ana Nery Cleiton Costa Taiuri Reis Jorge Bianchi

Luiz Santos Naldo Vilar Sandro Araújo João Felix Nivaldo Lancaster

Posso dizer que tenho o radio no 
sangue, pois foi nele que comecei mi-
nha vida profissional. Para que esse 
veículo nos traga um conteúdo tão 
importante, são dezenas de profissio-
nais em ação: locutores, operadores, 
repórteres, produtores  programado-
res, técnicos, motoristas... Parabéns 
RADIALISTAS. Parabéns colegas!

MESSIAS GONZAGA 
Ex-radialista e vereador durante 20 anos. 

É bioquímico e diretor do INEMA

O Sindicato dos Bancários de 
Feira de Santana parabeniza 

todos os trabalhadores em 
emissoras de rádios e 

televisão pela passagem do 
Dia do Radialista.

Essa data ganha maior brilho 
simbólico quando envolve uma 

categoria profissional que presta 
serviço de inestimável valor à 

coletividade e tem a missão social 
de formar e informar com 

responsabilidade, seriedade, 
compromisso e respeito à verdade.
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JMC
Tel: (75) 3224-7426  (75) 99249-8460

 
Endereço Rua Niteroi, 33 Casa

Campo Limpo - Feira de Santana - BA

Eventos
Direção: Claudete e Gilson Ferreira

ALUGUEL DE MESAS, 
CADEIRAS E TOALHAS

Num dia tão importante como 
hoje, temos pouca coisa a dizer 
para melhor poder escuta-lo. 
Parabéns amigo RADIALISTA, 
daqui e de todo o Brasil. Hoje é 
o seu dia, e como faço todo dia, 

estou no “pé do rádio!”
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Ney Silva Ney Silva


