Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010

Panorama do rádio em Porto Velho1
Sônia Caldas Pessoa2
Centro Universitário Newton Paiva
Resumo
Escrever sobre o panorama das rádios de Porto Velho, capital de Rondônia, se revelou
um estimulante desafio, já que as informações não estão sistematizadas em nenhuma
das entidades representativas do setor. Foi preciso pensar em estratégias de checagem
da informação para que ela se aproximasse o máximo possível da realidade local. Optei
por fazer um levantamento prévio nos sites da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) e do Ministério das Comunicações . A partir desse levantamento, pesquisei e
realizei entrevistas com o objetivo de apresentar a relação das emissoras em atividade
na capital de Rondônia bem como um resumo da sua programação e um resumo de
dados históricos relevantes, como parte integrante do livro Panorama do Rádio no
Brasil.
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O Rádio em Porto Velho

Escrever sobre o panorama das rádios de Porto Velho, capital de Rondônia, se revelou
um estimulante desafio, já que as informações não estão sistematizadas em nenhuma
das entidades representativas do setor. Foi preciso pensar em estratégias de checagem
da informação para que ela se aproximasse o máximo possível da realidade local. Optei
por fazer um levantamento prévio nos sites da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)3 e do Ministério das Comunicações4. A partir desse levantamento, pesquisei na
internet5 os nomes das emissoras que constam nos dois órgãos federais. Entrei em
contato por e-mail e telefone com três organizações em Porto Velho: Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Estado de Rondônia (Sinjor), Sindicato das Empresas de
Rádio e Televisão do Estado de Rondônia (Sertero) e Sindicato dos Trabalhadores em
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Trabalho apresentado DT4 GP Rádio e Mídia Sonora X Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação,
evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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Mestre em Lingüística pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Jornalista pelo Centro Universitário de
Belo Horizonte. Professora de Comunicação Social e do curso de pós-graduação em Comunicação Corporativa do
Centro Universitário Newton Paiva. Email: soniapessoa@soniapessoa.com.br.
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http://sistemas.anatel.gov.br
www.mc.gov.br
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Priorizei a pesquisa em sites especializados em notícias e pesquisas sobre emissoras de rádio,
como www.radios.com.br, www.guiademidia.com.br, www.tudoradio.com.br, www.radiosbr.com.br e
www.donosdamidia.com.br.
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Empresas de Rádio e Televisão do Estado de Rondônia (Stert). O objetivo era fazer um
cotejo entre a listagem oficial do Governo Federal e a possível listagem que essas
entidades pudessem ter. Mas nenhuma das três tem a relação completa das rádios em
operação em Porto Velho. Pelo menos, nenhuma delas nos forneceu essa informação,
apesar dos insistentes pedidos.
No site da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert)6, consta o
nome da Associação Rondoniense de Emissoras de Rádio e Televisão (Arert), mas não
há registros de contatos nem sites relacionados no mapa7 onde está a relação das
associações estaduais. Em contato telefônico com a Abert fui informada que a entidade
não fornece a relação das emissoras em operação e que deveria procurar a associação
representativa das emissoras de rádio locais, que seria o Sindicato das Empresas de
Rádio e Televisão do Estado de Rondônia (Sertero), organização de natureza patronal.

O Ministério das Comunicações registra oito emissoras de rádio instaladas em Porto
Velho, em pesquisa realizada em março de 20108. De acordo com dados do governo
federal, desse total, quatro emissoras são FM e quatro são AM. As rádios FM, sempre
segundo o Ministério, são: Rondônia, Fronteira (cujo nome de fantasia é Clube Cidade),
Parecis e Vitória Régia. As emissoras AM são: Caiari, Eldorado (atual RBN), Tropical9
e Radiobras. Decidi acrescentar ainda nesse panorama algumas emissoras que, apesar de
não estarem na lista oficial da Anatel / Ministério das Comunicações, foram citadas
pelos sites consultados para a pesquisa e pelos entrevistados. Diante da dificuldade de se
conseguir informações, entramos em contato telefônico e por e-mail com as rádios
pesquisadas, com vistas a conferir se elas estavam em efetiva operação. Foram, então,
acrescentadas à lista original de FMs as rádios 95,1, Transamazônica e Transamérica.

Antes de abordar cada uma das emissoras, faz-se necessário o que chamamos aqui de
vôo panorâmico sobre o domínio das concessões no rádio rondoniense. Pode-se dizer
que as emissoras de rádio em Porto Velho estão concentradas nas mãos das igrejas
católica e evangélica e de políticos. De acordo com o presidente do Sertero, Antônio
6
7
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http://www.abert.org.br
http://www.abert.org.br:8080/abert/?q=node/51541

A pesquisa contou com a colaboração da estudante de Jornalismo da Universidade Federal de São João Del
Rei, Ana Pessoa Santos.
9
No Ministério das Comunicações e na Anatel consta que o Sistema Sanromi de Rádio e Televisão detém a
concessão da Rádio Tropical 1310 AM, mas não consegui encontrar informações sobre essa emissora.
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Luiz Campanari10, em Rondônia a maioria das concessões pertence a políticos ou expolíticos, o que reforça as peculiaridades do sistema radiofônico local: “Poucos
radiodifusores, no sentido estrito da palavra, são os proprietários. A rádio surge como
um negócio, mas também como um corrimão para políticos se apoiarem e projetarem
suas personalidades, alargando os seus sítios eleitorais, de forma a permanecerem o
máximo no poder, bem como usar o rádio para defenderem-se de acusações ou atacarem
seus desafetos”.

Enfim, apesar dessas influências personalísticas sobre o rádio, esse é ainda um meio de
comunicação extremamente importante para o Brasil, especialmente para a Amazônia
com suas distâncias continentais.

Campanari faz uma avaliação sobre a importância do rádio no Estado de Rondônia: “O
rádio ainda é a mídia de grande penetração na área rural, principalmente 5h e 7h30. É o
principal meio de comunicação dos ribeirinhos e das comunidades afastadas que não
têm acesso ao telefone e internet e onde os correios demoram muito. A população
manda cartas para as rádios com o intuito de se comunicar com parentes que se
desencontraram ou para pedir ajuda na localização de alguém”.

O Sistema Rondônia de Comunicação, que controla a Rádio Rondônia (93,3 FM),
pertence ao ex-senador e atual chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia,
Odacir Soares Rodrigues. Natural de Rio Branco (AC), Odacir Soares já foi prefeito de
Porto Velho por duas vezes e senador, também por dois mandatos. É proprietário de
emissoras de rádio e televisão no Estado.

A família Leoni controla o Sistema Imagem de Comunicação, criado em 1983 para
produção de vídeos e marketing político. A empresa se espalha por Rondônia a partir da
união de dois irmãos e empresários: Everton Leoni e Elton Leoni. Além de ter a
concessão da Rede Record em Porto Velho, a família adquiriu as rádios Parecis, que
pertenceu à Arquidiocese, e Vitória Régia FM.

10

Entrevista por telefone para esse artigo realizada em 24 de março de 2010.
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Everton Leoni é jornalista e publicitário e foi eleito deputado estadual por três
mandatos. A última vez que ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia foi na legislatura 2003/2007.

O engenheiro Rômulo Villar Furtado, que exerceu vários cargos no Ministério das
Comunicações em três governos militares e na chamada Nova República de Tancredo
Neves / José Sarney, é um dos empresários da radiofonia em Rondônia. A esposa dele é
a empresária de comunicação Rita Furtado, que foi deputada federal. Atualmente é uma
das principais atrações da Rádio 95 FM, que conta com escritórios comerciais em Porto
Velho, mas tem os estúdios localizados no município de Candeias, a 20 quilômetros da
capital.

A Rádio Caiari, a tradicional AM de Porto Velho, pertence à Arquidiocese local. Já a
RBN, Rádio Boas Novas, também AM, é a antiga Rádio Eldorado, que agora está sob o
comando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

A seguir apresentamos um breve resumo da atuação de cada uma das emissoras, listadas
aqui por ordem alfabética, que fazem parte do rádio de Porto Velho.

Rádio Boas Novas AM 660

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus adquiriu a Rádio Eldorado do Brasil, que
estava em decadência. Para tal, foi criada a Fundação de Serviços da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus (FUNDAD), que administra a Rádio Boas Novas (RBN) e investiu
em equipamentos e melhoria técnica para que a rádio tivesse condição de competir no
mercado. A emissora garante que foi a primeira rádio AM de Porto Velho a se manter
no ar por 24 horas.

A grade de programação é diversificada, incluindo programas voltados para a educação
cristã, tais como Culto Doméstico, A Música na Igreja, A Palavra do Pastor e A Voz da
Assembleia de Deus de Porto Velho. Jornalismo e informação estão concentrados no
Jornal Boas Novas e Fala Porto Velho, além de transmissão de notícias via satélite da
Radiobras. Segundo o site da emissora, a RBN é mantida por contribuições de fiéis e
anúncios publicitários. Já está funcionando a TV do mesmo grupo, resultado de uma
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parceria das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus de Belém (PA), Manaus (AM) e
Porto Velho.

Rua José Bonifácio, 787, Centro, Porto Velho - RO, CEP 76801-230, telefone (069) 3224-5440.
E-mail: rbn@rbn-pvh.com
Site: http://www.rbn-pvh.com

Radiobras AM 840

A Radiobras aparece nas listas do Ministério das Comunicações e da Anatel como
emissora em funcionamento no AM 840 no dial de Porto Velho, mas não consegui
confirmar se ocorre apenas geração de conteúdo e de programas específicos para as
emissoras locais ou se ela está em operação com emissora própria. A Radiobras é uma
empresa de comunicação governamental11.

Em 2007, o governo editou a Medida Provisória 398, que se tornou a Lei 11 652/2008.
Por meio dessa norma legal foi criada a Empresa Brasil de Comunicação, encarregada
de unificar e gerir, sob controle social, as emissoras federais já existentes, instituindo o
Sistema Público de Comunicação. Outra missão da EBC é articular e implantar a Rede
Nacional de Comunicação Pública.

SCRN 702/03, Bloco B, Brasília – Distrito Federal, CEP 70720-520, telefone (069) 3799-5200
E-mail: cao@radiomec.com.br
Site: http://www.ebc.com.br

Rádio Cultura FM 107,9

Administrada pela Fundação Toledo Prado, a emissora está localizada próxima a
faculdades do grupo, como a Uniron. A secretária da rádio, Vânia Rodrigues,12 informa
que são negócios distintos. Ela explica ainda que a programação da rádio está no ar 24
horas ao vivo, com foco em dicas culturais e saúde, além de muita música. O programa
jornalístico de destaque é A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá.

11

Enviei algumas mensagens por meio do site da EBC, tendo posteriormente recebido orientações para que
encaminhasse as dúvidas para outros e-mails, mas não obtive resposta até o fechamento desse artigo.
12
Em entrevista por telefone para esse artigo.
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Av. Mamoré, S/N bairro Cascalheira, Porto Velho - RO, CEP 78919-541, telefone (069) 32176060
E-mail: contato@culturafm107.com.br
Site: http://www.culturafm107.com.br

Rádio FM 95,1

Em dezembro de 2000 nascia a Rádio 95 FM, investindo no forró, campeão de
audiência na época. No final de 2008, a emissora reformulou a programação e apostou
no Mução, considerado um fenômeno do humor no rádio, transmitido via satélite de
Recife para mais de 120 emissoras brasileiras. Fraçoisa Vieira13, responsável pelas
operações comerciais da emissora, confirma que os escritórios da 95 FM funcionam em
Porto Velho e que apenas o estúdio fica em Candeias do Jamari, a 20 quilômetros da
Capital, município no qual consta o endereço da concessão da emissora. Mas a 95
irradia para Porto Velho. No jornalismo o carro chefe é o programa Falando a verdade.
São 60 minutos diários de notícias locais, nacionais e internacionais, comentadas pelos
jornalistas Rita Furtado e Eudes Lustosa e com a participação do jornalista Alexandre
Garcia, da Rede Globo.

Av. Jorge Teixeira, 629 bairro Nossa Senhora das Graças - Porto Velho - RO, CEP 76804-155,
telefone (069) 3224-6607.
E-mail: comercial@radio95fm.com.br
Site: http://www.radiofm95.com.br

Rádio Parecis FM 98,1

Pertence ao Sistema Imagem de Comunicação, da família Leoni, que agrega outras
emissoras de rádio e televisão no Estado, como a TV Record. De acordo com o locutor
Denis Andrade14, a programação da rádio é popular, com notícias, entretenimento e
muita música sertaneja, pop rock e flash back.

Av. Francisco Chiquilito Erse, 2964, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO, CEP
76820-408, telefone (069) 3219-9002
E-mail: radioparecis@radioparecis.com.br
Site: www.radioparecis.com.br

Rádio Sociedade Rondônia FM 93,3
13
14

Em entrevista por telefone para esse artigo.
Entrevista por telefone para esse artigo.
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A emissora é do Sistema Rondônia de Comunicação, a maior rede de rádio do Estado. O
diretor/presidente é Odacir Soares, que comanda as oito emissoras do grupo, sendo
cinco FMs e três AMs. Na programação, música, humor, entretenimento e jornalismo. A
Rádio Sociedade ocupa a faixa 93,3 no dial FM.

Av. Pinheiro Machado, 1231, Centro, Porto Velho - RO, CEP 76801-247, telefone (069) 32225308.
E-mail: direcao@radiorondonia.com Site: http://www.radiorondonia.com

Rádio Transamazônica FM 105.9

A interatividade e a diversidade são os pontos fortes relacionados pela Rádio
Transamazônica como diferenciais da sua programação eclética, com destaque para o
sertanejo e o popular. A emissora comunitária, que foi inaugurada em 17/09/2001,
promove algumas campanhas que buscam envolver a população local em causas sociais
como o Natal da Transamazônica e utilidades públicas. As notícias têm espaço no
noticiário Em Cima da Hora.

A emissora se intitula a primeira rádio comunitária de Porto Velho e informa que
mantém o primeiro lugar na preferência dos ouvintes. Segundo o site da emissora, “a
Rádio Transamazônica FM nasceu do idealismo do casal de empresários senhor
Francisco Calixto e dona Neiva Alves, por entender que as rádios comunitárias
carregam em seu processo uma relação direta com as lutas político-sociais e defesa
intransigente dos postulados democráticos”.

Av. Governador Jorge Teixeira, 2477, bairro Liberdade, Porto Velho - RO, CEP 76803-877,
telefone (069) 3224-3930.
E-mails: comerical@radiotransamazonica.fm.br e henry@radiotransamazonica.fm.br
Site: http://www.radiotransamazonica.fm.br

Rádio Transamérica FM 94,1

A emissora investe em programação popular, que inclui sucessos de música sertaneja,
pagode e outros ritmos, além de muitas promoções com sorteios de brindes para os
ouvintes. Em 2009 criou o jornal Rede Clube Cidade com notícias regionais, esportivas
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e políticas. A proposta do jornalístico, segundo o site da rádio, é ser imparcial. O
público teria atingido um milhão de ouvintes, segundo a própria emissora.

Rua da Alegria, 4494 bairro Areal da Floresta - Porto Velho - RO, CEP 76806-450, telefone
(069) 3228-1000.
E-mail: jornalismo@redeclubecidadefm.com.br Site: http://www.redeclubecidadefm.com.br

Rádio Vitória Régia FM 104,5

Emissora do Sistema Imagem de Comunicação, mesmo grupo da Rádio Parecis FM, é
afiliada da Jovem Pan. O produtor musical Sérgio Henrique Figueiredo15 afirma que o
público da Parecis FM inclui as classes A e B, que procuram música e notícias. Com o
mesmo nome, a Vitória Régia 88,5, de Nova Brasilândia, também pertence à família
Leoni. Mas tem a maior parte da programação voltada para o ouvinte que gosta de
música sertaneja e romântica.

Av. Francisco Chiquilito Erse, 2964, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO, CEP
78900-000, telefone (069) 3219-9000.
E-mail: vitoriaregiafm@radiovitoriaregiafm.com.br
Site: http://www.radiovitoriaregiafm.com.br (Esse site apresenta a Vitória Régia de Nova
Brasilândia. Em breve deverá ter as informações da Vitória Régia de Porto Velho)

Sociedade de Cultura Rádio Caiari AM 1430

O antigo nome do Rio Madeira dá nome à emissora mais antiga da cidade. A Rádio
Caiari, controlada pela Arquidiocese de Porto Velho, tem na direção o bispo Dom
Moacir Grechi. A Caiari foi fundada na década de 60 para ser “uma voz para tirar do
isolamento o povo de uma cidade cravada no extremo noroeste do país, e abrir os
horizontes da comunicação com o Brasil e o mundo”, de acordo com o site da emissora.
Muito mudou desde o empréstimo dos primeiros transmissores pelo governo do
território.

A Caiari hoje é afiliada da Rádio Bandeiranrtes de São Paulo e veicula jornalismo e
esportes através do sistema Band Sat. Além disso, tem parceria com a Rádio América de
São Paulo (pertencente à Pia Sociedade de São Paulo, formada por padres paulinos) e
15

Entrevista por telefone para esse artigo.
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transmite os programas da Rede Paulus Sat. Em 2004, uma parceria com o Ministério
do Meio Ambiente viabilizou o programa Voz da Amazônia, em defesa da Medida
Provisória 2166, do Governo Federal, que favorece a luta contra o desmatamento e o
desenvolvimento sustentável para a Amazônia.

A Caiari transmite em 1.430 AM e 4.785 OT (ondas tropicais). O jornalista Sérgio
Gomes16, afirma que o carisma da fé católica e das organizações paulinas é ponto
fundamental para levar a proposta de evangelização da Arquidiocese. “Temos vários
programas religiosos, como Povo de Deus é caminho, Amanhecer com Ave Maria,
apresentado pelo próprio presidente da rádio, Eu sou de Deus, e Entardecer,
apresentado pela equipe de Renovação Carismática Católica (RCC)”. O jornalista
completa que a Caiari é “a primeira voz de Rondônia. Tem o jornal de integração mais
antigo do estado e o polêmico programa A bronca é sua a ajuda é nossa, no qual os
ouvintes podem fazer denúncias e reclamações sobre situações cotidianas que afligem a
comunidade”. Dez jornalistas trabalham na redação da emissora, que tem como slogan
“Jornalismo Verdade”.

Rua das Crianças, 4646, bairro Areal da Floresta, Porto Velho - RO, CEP 76912-210, telefone
(069) 3227-4089.
E-mail: radiocaiari@gmail.com
Site: http://www.radiocaiari.com
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