Entrega da 2ª Edição do Troféu Signis Brasil

Rádio da Família

Padre Sandro Henrique – Diretor da Rádio da Família e entrega o Troféu Signis Brasil
Irmã Helena Corazza.
A história da Rádio Família se confunde com a história do radio no Brasil e o começo dela foi
na cidade São Sebastiao do Paraiso, em 1939, fundada pelo jornalista Zezé Amaral (José
Soares Amaral), que foi um visionário pelo empreendedorismo. O primeiro nome foi ZYA 4 –
Rádio Difusora Paraisense e se tornou escola para grandes profissionais que fizeram carreira
de sucesso nas grandes capitais e seu legado é respeitado até hoje pelos amantes da
radiodifusão.
Em 2003, estreou com o nome de Rádio Paraiso AM – 820 hhz – “A Rádio da Família”. Com o
diferencial de trazer para o AM, o dinamismo e a alegria do FM para a região. A rádio trouxe
muita prestação de serviço, jornalismo, esporte, entretenimento, música de qualidade,
promoções e evangelização aos seus ouvintes e manteve o sucesso até 2010.
Hoje a Rádio da Família 820 AM é destaque, sendo uma das emissoras mais ouvidas do
sul/sudoeste de Minas Gerais e nordeste do estado de São Paulo, e com a internet, os “rádios
maníacos” que ouvem a rádio pelo site. Seu slogan é “Sempre com Você”, levando aos seus
ouvintes um trabalho com ética, amor e profissionalismo em todos esses anos de trajetória.

Radio América

Francisco Vilela – representante da Rede Catedral de Comunicação Católica e entrega o
Troféu Signis Brasil Padre Sérgio Gheller, tesoureiro de Signis Brasil.

Criada em 1955, a Rádio América, é um dos veículos de comunicação da Arquidiocese de
Belo Horizonte que integra a Rede Catedral de Comunicação Católica. Sintonizada por meio da
frequência AM 750, a América tem a missão de trabalhar uma comunicação que contribua para
a construção de uma sociedade mais justa, humana e fraterna.
A programação da Rádio América é pautada pelos pilares educação, cultura, evangelização e
prestação de serviços. Desde janeiro de 2014, detém a liderança de Ibope entre as
transmissoras AM de Belo Horizonte.
Sua abrangência vai além da capital e região metropolitana. Está presente em diversos
municípios mineiros, num raio de 100 KM de Belo Horizonte.

Rádio Cultura de Catalão/GO

Onésimo Neto – representando a diretoria da emissora e entrega o Troféu Signis Brasil
Irmã Helena Corazza, presidente de Signis Brasil.

A historia dos franciscanos com a Rádio Cultura Catalão inicia quando o então dono da
emissora ofereceu negociar os seus direitos e equipamentos. Segundo os registros históricos,
no dia 1° de abril de 1965, a estação foi adquirida pelos frades. Naquele momento foram feitos
alguns reparos e a programação foi similar a Rádio de Anápolis, ficando sobre a supervisão
dos padres na paroquia Mãe de Deus. No dia de Pentecostes, 6 de junho, no mesmo ano, a
nova Rádio Cultura entrou em funcionamento. Em 1972, frei João Batista Vogel assume a
direção da rádio, alavancando seu potencial de comunicação e evangelização. Durante todos
esses anos a Radio Cultura, através de ações sociais, evangelização e com uma programação
diversificada, serviu a população nas mais diversas áreas.
Os frades Franciscanos da Província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil viu a
necessidade de criar uma fundação a qual levou o nome de um dos pioneiros na comunicação
de rádio da comunidade franciscana: Fundação Frei João Batista Vogel, em vista de sua
entrega de vida e missão na área da comunicação.
A Fundação Frei Joao Batista Vogel, possui três emissoras de rádios: Rádio Cultura de
Catalão, Rádio São Francisco Am e 96,3 Fm Anápolis. E tem como uma missão colaborar com
o crescimento e a transformação da sociedade, através dos nossos veículos de comunicação,
pautados nos princípios católicos e nos interesses e necessidades sociais, difundindo
informação e credibilidade, diversidade cultural e entretenimento. A fundação tem como
princípios e valores a integridade, qualidade, respeito, inovação, otimismo e credibilidade.
A Rádio Cultura de Catalão, assim como as demais emissoras da fundação Frei João Batista
Vogel, desempenha na região um trabalho marcante, sendo reconhecida por sua popularidade
e respeitada por sua ética profissional nos seus mais de 60 anos de tradição. Seu perfil de
comunicação, com o foco no jornalismo atuante, voltado para as demandas e anseios da
população garante a constante interação com os ouvintes e a sociedade organizada. Além da
informação, a emissora proporciona lazer aos ouvintes que procuram uma programação
diversificada com esportes, curiosidades, evangelização, diversos projetos sociais e muita
música.

Rádio Assunção - Jales/SP

Nilton Navarro – representando a emissora, entrega o Troféu Signis Brasil Padre Sérgio
Gheller, tesoureiro de Signis Brasil.

Era um sábado, dia 05 de setembro de 1964. Juntos, Dr. Edilio Ridolfo, Dr. Olinto Ridolfo, o
Bispo D. Artur Horsthuis e todos os funcionários, inauguraram oficialmente a Estação da
RÁDIO ASSUNÇÃO DE JALES, que carinhosamente recebeu o nome da Padroeira da nossa
Diocese.
A trajetória de crescimento da Rádio Assunção pode ser delineada
através de sucessivos processos visando melhorar sua frequência, ampliar sua potência e
diversificar sua difusão com implantação de novos projetos.

Rádio Alvorada - Londrina/PR

Elaine Gonçalves – representando a diretoria da emissora, entrega o Troféu Signis Brasil
Irmã Helena Corazza, presidente de Signis Brasil.

A Rádio Alvorada foi inaugurada solenemente dia 18 de abril de 1964. Porém, a jornada
comemorativa do seu nascimento é comemorada no dia 1º de maio, por ter sido o Dia “D” da
Rádio em linha de programação e de trabalho. Dom Geraldo Fernandes deu a bênção aos
transmissores e aos estúdios.
Projetada para ser uma emissora a serviço do povo, a Rádio Alvorada fez um trabalho inédito
no campo da educação. Criou as Escolas Radiofônicas, alfabetizando adultos e adolescentes,
através das Ondas Tropicais. As aulas eram dadas no período das 20h às 21h30, de segunda
a sexta-feira. A professora Marina Deliberador, com extraordinária habilidade, soube desde o
começo cativar a atenção de centenas e centenas de alunos. Em 1964 foram montadas 67
escolas, localizadas em sítios e fazendas de diversos municípios do Norte do Paraná. Até 1968
foram alfabetizados pela Rádio Escola Alvorada e para o bem do Brasil mais de 4.500 alunos.
A escola radiofônica terminou quando foi estabelecida a obrigatoriedade de transmissão do
Projeto Minerva, instituído pelo Governo Federal, e que veio a se chamar mais tarde de
MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização. A Alvorada oferecia rádio (receptor) sintonia
fixa, monitor, apostilas, cartilhas, lápis e borracha sem nenhum custo aos alunos.

Centenário Irmãs Paulinas no Mundo

Irmã Maria Antonieta Bruscato – Provincial das Irmãs Paulinas no Brasil, entrega o
Troféu Signis Brasil Padre Sérgio Gheller, tesoureiro de Signis Brasil.

Se dermos uma volta pelo mundo, certamente encontraremos livros, jornais, revistas e filmes,
músicas com a marca Paulinas. Nas maiores cidades, desde Londres até Kampala, desde
Boston até Nairobi, desde Porto Alegre até Porto Velho, nos cinco continentes descobriremos
uma comunidade paulina a serviço do Povo de Deus, trabalhando com os meios de
comunicação social. Não há como falar das Paulinas, sem falar de Padre Tiago Alberione.
Nascido em 1884, na Itália, o seu ideal era claro desde criança: fazer o bem às pessoas.
O Apóstolo Paulo era a paixão de Alberione. Em Paulo apóstolo, Padre Alberione confirmou
seu desejo de espalhar pelo mundo todo, a mensagem de Jesus. São Paulo o fizera no século
I, Tiago o quis fazer agora, no século XX, e nos seguintes. Aos 22 anos, ordenado sacerdote,
inicia seu projeto de fundação da Família Paulina constituída por várias Congregações e
diversos Institutos Seculares. Padre Tiago viveu 87 anos, muitos desses anos voltados em
anunciar Cristo através dos meios de comunicação, inspirado por São Paulo, padroeiro das
Paulinas e Paulinos.
A ideia da mulher como líder na ação da Igreja começou a tomar vulto e foi se estruturando até
chegar a ser uma Congregação religiosa: a Pia Sociedade Filhas de São Paulo, mais
conhecida como Irmãs Paulinas.
Mas, era necessário encontrar uma jovem forte para tomar a frente desse projeto, com a força
de Deus, foi quando uma jovem de nome Teresa Merlo, que chamou atenção do padre Tiago,
por sua sensibilidade religiosa, e assim ela iniciou a Congregação que veria florescer o mundo
inteiro, Congregação das Irmãs Paulinas, as mensageiras de Deus, ou andarilhas de Deus,
como o fundador gostava de chamá-las.
E depois de tanto tempo, Cem Anos, mais precisamente, elas não fugiram da missão, que é se
comunicar através do evangelho, com projetos de sucesso como:
Editora Paulinas, Gravadora COMEP que nos deixam felizes em saber que temos essas
parceiras de fé presentes, aqui, nessa noite tão especial.
Queremos agradecer e parabenizar por esse trabalho desenvolvido com tanta ética,
profissionalismo, amor, dedicação e sem esquecer o carisma de São Paulo.

