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Resumo 

Em 2012 o rádio completa 90 anos de existência no Brasil. Um meio de comunicação que é 

companheiro diário de milhões de brasileiros em suas tarefas cotidianas: o rádio noticia, 

transmite esportes ao vivo, leva música, serviço e entretenimento. Não se trata somente de 

um resgate da importância histórica, mas também de uma luz focando os principais 

momentos do rádio e dos profissionais que encantaram plateias e influenciaram diretamente 

a formação cultural brasileira. A importância social do rádio também tem destaque, pois ele 

como nenhum outro meio integra pessoas e comunidades longe dos grandes centros, sem 

acesso a outros meios de comunicação. “História do Rádio no Brasil” (480 ps, R$ 75) 

retrata momentos fundamentais por meio de uma linguagem envolvente e imagens 

históricas. Além da leitura contínua, é possível também seguir os principais acontecimentos 

da “Linha do Tempo”.   
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