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RESUMO

O rádio na era da convergência das mídias traça um perfil do mais popular dos veículos de 
comunicação que, em seus 90 anos de existência, a ser completados em 2012, tem uma 
história  de  superação.  Mudanças  tecnológicas  e  de  programação  ao  longo  dos  tempos 
garantiram a sobrevivência do rádio nos momentos mais desafiadores e moldaram-no tal 
como o conhecemos hoje, dinâmico, presente, atual, vibrante. Neste livro, apresentam-se as 
leis que regem a radiodifusão no país, os códigos de ética que orientam o exercício dos 
radiodifusores e de jornalistas, a história do veículo, definem-se os diferentes tipos de rádio 
(comercial, educativa, comunitária, livre, pirata, poste, webrádio) e ainda se discutem as 
principais questões relativas ao rádio na era digital. Formato: 14 x 21 cm. 164 páginas. R$ 
20,00. 
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