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Deputados ressaltam na AL comemorações do Dia do Rádio
Na sessão desta sexta-feira (21/09) da Assembléia Legislativa, vários deputados destacaram o Dia do Rádio, comemorado
hoje. O presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), disse que a data “tem um significado especial para a história
da imprensa e das comunicações em nosso país”. O parlamentar destacou que as comemorações coincidem com o
aniversário de Roquete Pinto, pioneiro na radiodifusão no Brasil, que, em 1923, fundou a Rádio Sociedade do Rio de
Janeiro.
Domingos Filho também citou nomes atuantes na área como João Ramos, Eduardo Fernandes, Matos Dourado, Ivan Lima,
Nazareno Albuquerque, Francisco Alves, Carlos Galhardo, Dircinha Batista, Vicente Celestino, Orlando Silva, José Júlio
Cavalcante, Aderson Braz, Armando Vasconcelos, Geraldo Fontenele, Edson Martins e Valdir Xavier. De acordo com o
presidente da Assembléia, “o carisma desses comunicadores atingia um nível tão elevado de envolvimento com a
população, que muitos deles se encaminharam para a vida pública”. No seu discurso, o peemedebista dedicou a sessão do
dia a Eduardo Campos, falecido no dia 19 deste mês devido a um AVC hemorrágico. “Manuel Eduardo Pinheiro Campos, o
inesquecível ´Doutor Manuelito´, um locutor dos primeiros tempos do rádio”, lembrou Domingos Filho.
O deputado Ronaldo Martins (PMDB) também saudou os radialistas dizendo que estes “profissionais informam e divertem,
empunhando microfones e sendo adeptos dessa grande invenção que é o rádio”. Da mesma forma, o deputado Ely Aguiar
(PSDC) registrou homenagens aos profissionais do rádio. Citando a importância de emissoras como a Ceará Rádio Clube e
a Araripe do Crato, o parlamentar afirmou que estes profissionais são formadores de opinião e levam com mais rapidez os
fatos que acontecem na Assembléia. O deputado também pediu “melhores condições de trabalho para os trabalhadores do
rádio dentro do Legislativo cearense”. Encerrando seu pronunciamento, Ely Aguiar ressaltou que alguns dos atuais
deputados da Casa atuam como radialistas.
Em seguida, o pedetista Ferreira Aragão se pronunciou em favor dos radialistas dizendo que eles são como soldados que
vão para a linha de fogo em uma guerra. “Tenho mais de 20 anos de rádio e já fiz todo tipo de programa. Sei o que o
radialista sofre e como é difícil fazer comunicação”, frisou o parlamentar, citando também as grandes lutas realizadas por
representantes da classe no período da ditadura militar, “quando muitos jornalistas e radialistas morreram, foram
espancados, apedrejados e torturados”.
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