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RESUMO: 
 
 

Este artigo é uma agregação de acervo documental – impressos, conteúdos 
disponíveis na internet, consultas por telefone, cartas e sobretudo pessoalmente através 
de entrevistas a pessoas da comunidade e do seu arredor, ligadas à primeira emissora da 
cidade de Viçosa – a Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., com o olhar voltado para o  
perfil dos seus fundadores na época em que foi criada com o objetivo de trazer à luz da 
história contos e encantos para ficar registrado na memória do povo viçosense. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Rádio; Rádio Montanhesa; História.  
 
 

Tudo começou, no final de 1948, quando um grupo de amigos e parentes – 

Alberto Daker e seu irmão José Daker, Nagib Balut, Ney Sant’Anna e Paulo Pinto 

Coelho – depois de sair da loja do Ney, sentado no banco do jardim que circundava o 

Coreto, entre flores, peixes e límpidos minilagos, na Praça Silviano Brandão, teve a 

ideia de criar ‘um qui fazer’. Correu para casa de Paulo, do lado esquerdo da casa 

Arthur Bernardes, colocou a ideia no papel e, por acaso, fundou a primeira estação de 

rádio, nesta cidade3.  

A primeira sede da emissora foi na Praça Silviano Brandão número 50, no 

segundo andar do prédio que o grupo alugou, de propriedade do português, senhor João 

José Araújo – grande comerciante viçosense –, no qual se instalara o Salão de Sinuca e, 

embaixo, a Confeitaria Brasil. Depois, a loja de Maria José Mollica – Mundo Infantil. A 

primeira transmissão, aconteceu a 16 de julho de 1949, no mesmo local, por meio, não  

 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora do XVII XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Formado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade de 
Ribeirão Preto, SP. Doutor em Comunicación Audiovisual pela Universidade de Valencia, Espanha.; 
email: btorresbr@hotmail.com 
3 PRATA, Nair. (org). O rádio entre as montanhas: histórias e afetos da radiofonia mineira. Belo 
Horizonte: Fundac, 2010. 
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só das ondas hertzianas, mas também de auto falantes, dependurados nas árvores e 

postes, em vários pontos da referida Praça. Muita gente se encolhia de curiosidade. Para 

a maioria, cuja que luz conhecia, em casa, era a do pavio de algodão da lamparina de 

querosene, o rádio na cidade era fantasia. Coisa do outro mundo4. 

Quando a Rádio Montanhesa entrou no ar, a cidade inteira parou para ouvir a voz 

do locutor: ZYV4, Rádio Montanhesa de Viçosa, Minas Gerais, operando na frequência 

de 1600 quilociclos, ondas médias de 187 metros, ponto meia dúzia, com torre de 

transmissão – tipo ‘selft supporting’– com 45 metros de altura5.  

Foi um acontecimento marcante, com a presença da sociedade de viçosa e de 

cidades circunvizinhas, de talentos musicais, do primeiro prefeito eleito pelo povo deste 

município, Dr. José Lopes de Carvalho (1948 a 1950), do seu vice-prefeito, Dr. Carlos 

Vaz de Mello Megale (Nenem Megale) e demais autoridades.  

Quem não podia ter um aparelho de rádio, recorria à casa do vizinho ou aos locais 

públicos, numa eufórica expectativa, sem se importar com outra coisa que não fosse a 

primeira transmissão da Montanhesa. 

O transmissor Philips de alta fidelidade, som claro e perfeito, foi acoplado no alto 

do bairro de Ramos, atingia o centro da cidade, a periferia e a zona rural do município. 

Viçosa está situada na Zona da Mata, de Minas Gerais, cidade interiorana que fora 

presenteada com um grande feito para a época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Informações disponíveis no site da emissora. www.montanhesa.am.br. Acesso em 10/01/2017. 
 
5 Idem. 
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        Quadro de fotos dos fundadores da Rádio Montanhesa (acervo Rádio Montanhesa) 

 

 

Não era fácil ao ouvinte, da zona rural, captar o sinal da rádio porque não 

dispunha de antena. Isso dificultava comunicar, trocar informações. O homem do campo 

viu esperança na Montanhesa. Enxergou de longe a sua importância, o seu futuro, 

mudanças de comportamento e mas sentiu firmeza. Apostou no sucesso da recém 

nascida emissora e compareceu ao ato histórico que colocou Viçosa na vanguarda da 

comunicação.  

No início, o maior desafio foi manter a emissora no ar. Os custos altos e a cidade 

não dispunha de grandes empresas para anunciar seus produtos ou serviços. Conforme 

Alberto Daker e confirmam outras fontes fidedignas6, a Montanhesa era sustentada 

pelos seus fundadores, que tiravam dinheiro do próprio bolso, para custear despesas 

com o investimento, e pelos anúncios de casas comerciais, agenciados por Nagib Balut.  

                                                
6 Informações fornecidas pelo atual proprietário da Rádio Montanhesa João Bosco Torres em entrevista 
para este artigo. 
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Dentre os vários programas criados, a Rádio Montanhesa transmitia dois 

programas que prendiam a atenção dos ouvintes. A Hora social, que constava de 

registro de aniversário, batizado, oferecimento de música, e o programa de auditório “A 

cidade é nossa. A atração da emissora mais ouvida na época inaugural era a Coluna 

social radiofônica, – uma interação da emissora com os municípios, em seu entorno7.  

Num ritmo de amizade, todo mundo ajudando um ao outro, os apresentadores dos 

programas – românticos e sonhadores – davam equilíbrio à emissora, diante da 

velocidade das mudanças. 

 

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO 

 

Quando A Rádio Montanhesa completou um ano, houve uma comemoração em 

alto estilo, com muita pompa. Um grande bolo – réplica do alto morro que fica no bairro 

de ramos, com a torre e casinha de apoio, feito em escala, com lâmpadas minúsculas na 

torre – foi oferecido à aniversariante pela família do Zinho Sant’Anna, pai de Márcio e 

tio do Ney. 

A mãe de nossa confreira Lúcia Sant’Anna Costa foi quem confeitou o 

‘bolomorro’ com glacê verde, salpicado de coco verde e as laterais decoradas com bico 

de confeiteiro. Ficou lindo, de encher as vistas e deixar a gente com água na boca, 

dizem as pessoas que tiveram a ventura de vê-lo.  

Depois de ficar em exposição na Loja do de um dos fundadores da emissora, foi 

servido na sede da emissora e nas instituições de caridade8. 

A emissora funcionou com altos e baixos, foi vencendo com o passar do tempo. 

Na instalação inicial, por causar transtornos à família Araujo, a Montanhesa teve que 

desocupar, às pressas, o imóvel alugado.  

Conforme o jornalista Antônio José de Araújo (Toninho), em entrevista para este 

relato, descreve.  

‘Tinha uma coisa.  
Por ser vizinho da casa em que morávamos, foi alugado com a seguinte 
condição: não podia tocar aquela música Despertar da Montanha, porque tive 

                                                
7 Informações sobre a programação foram obtidas através do acervo histórico da emissora e entrevista 
com o funcionário / locutor mais antigo da emissora Nilton Alves Gonzaga (ingressou como contínuo na 
emissora em 1963). 
 
8 Fato relatado por Aparecida Simões - escritora, presidente da Associação de Letras de Viçosa –em 
entrevista para este artigo.  
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uma irmã que, tocava muito aquela música no piano. Ela morreu e minha 
mãe sentia muita saudade dela. Quando ouvia a música, acho que a saudade 
apertava. Ela chorava de soluçar, chegava a sentir-se mal. Durante o dia, 
tinha mais gente em casa era mais fácil.  
A rádio abria o expediente às oito da manhã e encerrava às dez da noite. 
Virava mexia, colocava a música na maior altura, umas duas ou três vezes. 
Então, um dia eles tocaram a música. Não sei quem estava na rádio, nesse 
dia. Papai foi lá e perguntou se alguém ali podia trazer o disco até o balcão 
pra ele ver. O funcionário tirou o disco da prateleira e entregou a ele. João 
Araujo, depois de quebrar o disco, com o martelo que tirou do bolso, falou: 
pode sair daqui. Não quero rádio aqui mais. Nunca mais, pode sair.’  
 

Da praça, o estúdio da emissora passou a funcionar sob a direção de Alberto 

Daker, em 1956, na Rua Arthur Bernardes, 125, no andar superior do sobrado 

residencial, de propriedade de Geraldo Lopes de Faria –, escrivão e tabelião titular do 

Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Viçosa, recém-casado com Liana Nacif 

de Faria, filha de seu Mansur, dono da loja de tecidos finos (cetim lamê, renda guipir e 

seda pura). Na parte de baixo moravam os seus pais Joaquim Lopes de Faria (Joaquim 

Celeiro) e Geraldina Machado Faria (dona Mulatinha). Ali para muita gente foi o 

paraíso aqui na terra. Mas logo surgiram dificuldades. Geraldo Faria precisou do imóvel 

e pediu a Alberto Daker o espaço ocupado pela emissora9. 

A Montanhesa viu-se obrigada a desocupar o imóvel, não pode evitar o vexame de 

uma ação de despejo, vindo ocupar uma casa na Rua dos Passos nº 19, passando a ser 

dirigida por José Bernardes Raposo e Renato Sant’Anna.  

 

PERFIL DOS FUNDADORES 

 

Pouco ou quase nada se encontra hoje sobre o acervo histórico do início das 

transmissões da Rádio Montanhesa. Muitos dos casos e acontecimentos históricos 

relatados nas entrevistas e encontrado em textos diversos têm a ver com o estilo de vida 

dos personagens que tiveram a ideia de abrir uma emissora de rádio no interior de 

Minas Gerias no final da década de quarenta. Acreditamos que o perfil empreendedor e 

social de cada fundador contribuiu para a história de sucesso e a criação de uma 

identidade da Rádio Montanhesa com a cidade de Viçosa. Hoje seus nomes estão 

“emprestados” por algumas ruas da cidade de Viçosa. Para compreender melhor o 

surgimento e a primeira década de funcionamento desta emissora que completou 68 

                                                
9 http://opassadocompassadodevicosa.blogspot.com.br. Acesso em dezembro de 2016. 
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anos no último 16 de julho, achamos interessante traçar um perfil dos seus fundadores 

com o objetivo de deixar registrado na memória da cidade.  

A biografia dos fundadores, que pela amizade decidiram encarar um novo desafio, 

nunca será desvinculada da história da emissora que quase 70 anos depois utiliza como 

slogan: a rádio amiga da cidade.  

A característica principal da programação da emissora, o jornalismo, da ideia 

inicial de seus fundadores relatado a seguir até os tempos atuais é o regionalismo, o 

cotidiano comunitário, analisando os fatos locais dentro do contexto regional. 

 

ALBERTO DAKER10 – filho do casal Said Daguer e Nazia Daguer, irmão de 

Chicre Said Daguer, Julieta Daker Nacif, Manira Daker, Nazira Daker, Juracy Daker 

Pace, Jamila e José – nasceu no Brasil, na mineira cidade de Teixeiras. Desde cedo, 

residiu em Viçosa, na casa de três andares localizada na parte baixa do Balaústre, cujos 

atuais moradores são Julieta, viúva de seu irmão libanês Chicre Said Daguer, e seus 

filhos Graça e Paulo. 

Alberto casou-se com Maria Viotti, com quem conviveu intenso e pleno amor, por 

mais de cinquenta anos, e teve quatro filhos.  

Formou-se Engenheiro Agrônomo pela Escola Superior de Agricultura e 

Veterinária, ESAV, hoje Universidade Federal de Viçosa, UFV. Nadava vários estilos, 

era exímio em salto de vara, jogava voleibol e basquete. 

Completou o mestrado em Hidráulica Agrícola, tendo sido o primeiro e o mais 

jovem catedrático brasileiro a obter o título de ‘Master of Science in Agricultural 

Engineering’ na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. 

Após concurso e defesa de tese, fez parte do corpo docente da referida Escola, 

atuando no Departamento de Engenharia Rural, atual Engenharia Agrícola, na área de 

Hidráulica Agrícola, na graduação e na pós-graduação, em Irrigação e Drenagem.  

Realizou importantes trabalhos de pesquisa e extensão por meio dos projetos de 

abastecimento de água de várias localidades, incluindo Paula Cândido e Viçosa, além da 

construção de inúmeras barragens para acumulação de água, como as existentes na 

própria Universidade Federal de Viçosa. 

Professor Titular e Doutor em Hidráulica Agrícola – mesmo aposentado – prestou 

assessoria a empresas particulares, diversos órgãos públicos e privados no Brasil. Foi, 

                                                
10 Em: SIMÕES, Maria Aparecida da Silva. Seu nome está na rua. Viçosa, 2011. 
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por alguns anos, técnico da OEA – Organização dos Estados Americanos –, com 

atividades em alguns países sul-americanos, e também da EMATER/MG, ligadas à 

Hidráulica.  

Especialista em Irrigação e ex-Consultor da OEA –, o ilustre professor Alberto 

Daker participou do Projeto Manuelzão: Transposição de água do São Francisco. 

O rio São Francisco é fonte de vida para milhares de ribeirinhos. Ele deu 

prioridade à obra, visando o seu aproveitamento para a melhoria de vida do sofrido 

sertanejo e o desenvolvimento da região, conforme disse: observa-se que todo esse 

volume cai do céu (chuvas) de graça, por gravidade, enche e é retirada dos açudes 

também de graça, por gravidade, para felicidade da região e tristeza dos que só querem 

e só pensam em obras. 

O professor Alberto não comungava as idéias dos ‘homens de negócios’. Ele era 

capaz de cuidar de cada gota d’água com desvelo. Sabia que dentro de cada uma delas 

dormem pequenas nascentes, grandes rios, fontes, cachoeiras, nuvens... Amou tanto a 

água e igualmente zelou por ela que, naquele dia 24 de dezembro de 2014, 

representando todas as filhas, a Mãe d’água o pegou e levou para as ondas do mar 

sagrado. 

 

JOSÉ DAKER, segundo Sônia Maura Nacif A. Silva11, era muito diferente do 

irmão tanto na aparência como no modo de pensar e viver a vida. Eram amigos e não 

havia rivalidade nem competição entre eles. Disse que a família sempre foi e continua 

sendo, graças a Deus, muito unida. 

 José saiu cedo de casa, mas por ser muito ligado a irmãos e sobrinhos, sempre 

que podia, marcava presença em Viçosa. Com a mudança de suas irmãs para outro 

estado, todo ano, em fevereiro, ele se hospedava em casa de Sônia, esposa do professor 

Telmo. Zé Daker, para os mais íntimos, era super querido pelos amigos que conquistou 

durante sua vida. Pelos sobrinhos, em sua totalidade, e também pelos amigos dos 

sobrinhos, todos gostavam muito dele. 

Ótimo jogador, amigo de Tim Zaran, durante o carnaval, no Atlético Clube, 

juntava-se aos amigos viçosenses e ia jogar baralho. Gostava bem de um carteado. Alto 

astral. Simpático. O tipo do cara que se agregava, em qualquer lugar, disseram alguns 

colegas e parentes consultados.  

                                                
11 Idem 
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No Rio de Janeiro, gerenciou várias agências do Banco de Crédito Real. Quando 

uma agência estava meio fraca, com a presença dele a agência levantava. Ao aposentar-

se lidou com letras de câmbio. Saiu-se bem. Teve sucesso na vida profissional e social, 

mas o mesmo não lhe aconteceu ao casar-se, em idade provecta, com uma jovem muito 

mais moça que ele. Separou-se. Curtiu uma desilusão, mas recuperou-se. José Daker 

não teve filhos. 

 

NAGIB BALUT12 nasceu em Araponga, MG, ‘aos primeiros dias do mês de 

fevereiro de 1923’, aos seis anos, ficou órfão de mãe, era filho de Felippe Ballut, 

imigrante turco, e de Júlia Melania da Silva, brasileira de Rio Pardo da Leopoldina, 

Minas Gerais, e irmão de Iolanda. Em 07/06/1924, seu pai casou-se com Maria Hypolita 

Fantuzzi e do segundo casamento nasceram Reny Fantuzzi Balut, Maria Fantuzzi Balut, 

Rosa Fantuzzi Balut, Zely Fantuzzi Balut e Farid Fantuzzi Balut. Residiu em Viçosa, na 

Rua Virgílio Val, com seus irmãos, em casa alugada. Mais tarde, o imóvel foi adquirido 

por Reny e passado a seu genitor. 

Nagib Balut era um dos 25.334 soldados brasileiros recrutados pela Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) para a guerra na Itália. Havia jovens de todo o canto do 

Brasil, das metrópoles às pequenas cidades do interior. Balut morava em Viçosa, 

quando foi para a guerra.  

Voltou com a mente aos pedaços, nunca mais foi o mesmo disse José Iamim, do 

Viçosa Palace Hotel. Ele foi seu amigo e vizinho, moravam na mesma rua. Era 

excelente pessoa, muito educado, tratava todos com carinho, principalmente crianças. 

Na época, do Bar Damasco, na Praça Silviano Brandão com Rua dos Passos, de Zé 

Iamim e Irmãos, o Balut aprontava. Disse Iamim que sempre era chamado para 

apaziguar situação infeliz, inconscientemente, por ele provocada. Nos momentos em 

que os horrores da guerra torturavam-lhe a mente, era muito triste, conta. No cinema, 

em filme de faroeste ou de guerra, ele ficava fora de si, difícil de se controlar. Gritava 

que ia jogar a granada, jogava objetos pro ar. Era um quadro dantesco. Onde estivesse, 

só voltava ao normal quando eu chegava ao recinto e falava, em árabe, ao seu ouvido, a 

palavra “Druso” – a pedido dele –, que eu até hoje não sei o que significa.  

                                                
12 Em: SIMÕES, Maria Aparecida da Silva. Seu nome está na rua. Viçosa, 2011 
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Balut Morreu na Itália escreveu Cirene Ferreira Alves13, Secretária Geral da 

Academia de Letras de Viçosa, ‘Menino de Araponga trouxe para Viçosa, nos seus 

verdes anos, a alegria e a bondade. Esta última, sua companheira no meio século de 

existência em que viveu entre homens. Viveu? Minto. De 1945 para cá, Balut foi 

sombra entre os homens. Sonhou? Amou? Trabalhou? Que importa! Ainda assim era a 

sombra do moço que, em 1943, embarcava com a FEB para a Europa. Era, no entanto, a 

sombra do Balut que conheci. (...) ele não retornou ferido no corpo, mas trouxe a alma 

em frangalhos.’ 

 

NEY SANT’ANNA14 nasceu em Dom Silvério, MG, filho de Francisco 

Sant’Anna e de Marta de Oliveira Sant’Anna, é irmão de Renato e de Francisco 

Sant’Anna Filho. Residiu em Viçosa, desde sua tenra idade e adotou esta terra como seu 

berço natal, onde se casou com Laurice Gibaile que lhe deu os filhos Paulo Ney e Nize 

Maria e, consequentemente, as netas Janaína e Camila – por estas seu amor extrapolava.  

Comerciante inigualável, de larga experiência. Ético, honesto. Pioneiro na cidade 

no ramo de eletrodoméstico, vasilhames de porcelana, prata e cristal, Ney sabia cativar a 

clientela. Ninguém saía da Loja Santana sem o que necessitasse de comprar. Com 

dinheiro ou sem dinheiro. O freguês escolhia a forma de pagamento e saía de lá 

satisfeito da vida, agradecido. Razão do bom sucesso em seus negócios. Solidário, bem 

humorado. Vivia ladeado de incomparáveis amigos – Lacyr Andrade, Ludovico 

Martino, Lúcio Gonçalves, Quinzinho Fontes, Cícero Fontenelle e outros –, que ficavam 

sentados, horas e horas, no sofá, naquele estabelecimento, para eles, um lugar de lazer 

que deixou saudade.  

Entre eles, o Lacyr Andrade – oficial do Registro de Imóveis de Viçosa, vereador, 

deputado estadual na 11a. Legislatura (1989-1991), filho do político Moacyr Andrade, 

pai de Roberto (deputado estadual), de Arnaldo (vice-prefeito) e tio de Ângelo Chequer 

(prefeito) eleitos de Viçosa – era um deles. 

Sentia-se privilegiado pela amizade do Ney, e atraído pela sua companhia.  

Quando não estava viajando, todos os dias, dava uma passada na loja Santana, 

nem que fosse só para ouvir uma das suas piadas, às vezes já contadas inúmeras e 

repetidas vezes. Mas valia a pena. Além de contar, fazia ainda mais graça com os 

comentários, com as reprovações, caso a piada fosse velha e manjada, ele falava com 
                                                
13 Em: SIMÕES, Maria Aparecida da Silva. Seu nome está na rua. Viçosa, 2011. 
14 Idem. 
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outra voz: ‘essa é fraca, né?’ Era divertido ouvi-lo, seja lá o que contasse. Era diversão 

pura. Bálsamo para a alma. 

A convivência de 60 anos rendera alguns casos pitorescos, disse Lacyr. 

Compartilhar com aqueles que não tiveram o prazer de conhecê-lo, algumas de suas 

histórias. Seu espírito brincalhão, criativo e engraçado de ser. 

Poucos sabem que o Baixim – como muitos o chamavam – era uma pessoa 

generosa, sempre disponível, vez por outra ele trocava cheques em socorro de algum 

amigo. O ato de socorrer o colega não impedia, no entanto, que o ‘cliente’ tivesse que 

‘pagar um pedágio’, recebendo do amigo certa dose de ranzinzisse. Mas um não do 

Baixim para os amigos era coisa rara. 

Mesmo assim, a sua loja foi um ponto dos amigos trocarem um cheque e sair 

momentaneamente do sufoco. Um dia, para sacanear uns amigos que lá foram trocar 

‘uns chequim’ – como ele falava –, ele saiu com esta: infelizmente não vou poder 

atendê-lo, pois fiz um acordo com o Banco do Brasil. Eu não troco cheques e o Banco 

do Brasil não vende geladeiras. 

Ney Sant’Anna faleceu a 02 de maio de 2009.  

 

PAULO PINTO COELHO15 filho de dona Olívia Bernardes Pinto Coelho – irmã 

do ilustre viçosense, Presidente Arthur da Silva Bernardes –, e de José Pinto Coelho (L. 

Couto e Pinho), autor de belíssimas crônicas, publicadas no semanário A Cidade.  

Paulo, com o apoio dos pais e de suas irmãs Olívia e Ofélia, recebia em sua 

residência, na Praça Silviano Brandão, os amigos Alberto Daker irmão de José Daker – 

seus vizinhos de fundos – e Ney Sant’Anna.  

Nos desdobramentos da mocidade, embora não parasse muito em Viçosa, nas 

férias escolares, ele promovia encontros com os referidos colegas, para se divertirem, 

jogar baralho, recordar o namoro iniciado na escola, jogo de finca e arco, comentar 

filmes exibidos no salão de cinema. Ouvir a rádio nacional, o Repórter Esso, cada um 

comentava sobre algum assunto.  

Era amizade verdadeira, tipo assim, de ir a casa um do outro, sem aviso, nem 

horário de chegar e de sair, como se da família fosse. Num desses encontros, para 

colocar a conversa em dia, o grupo, acatando a idéia de Paulo, resolveu achar um meio 

de trabalhar por conta própria e criou a Rádio Montanhesa.  

                                                
15 Em: SIMÕES, Maria Aparecida da Silva. Seu nome está na rua. Viçosa, 2011 
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CONCLUINDO 

 

Não obstante os esforços e trabalho deste grupo, os pioneiros da Mococa, então 

apelido da Rádio Montanhesa, foram importantes para a consolidação desta emissora na 

pequena cidade de Viçosa em 1949. Como realidade de várias empresas, seus sócios 

foram mudando ao longo dos anos bem como a programação da rádio. Mas isso é tema 

para um próximo artigo. 

Segundo FRAGA16 a Rádio Montanhesa manteve a hegemonia da mídia 

radiofônica durante quatro décadas, tendo em vista que as demais emissoras locais 

surgiram depois da década de 90: a Rádio Viçosa 95, Universitária FM (do Sistema de 

Rádio e TV Educativa da Universidade Federal de Viçosa), Rádio Líder FM e a Rádio 

Comunitária Quintal do Samba e Melodia FM. 

A Rádio Montanhesa de Viçosa Minas Gerais, AM, hoje operando em 1500kHz, 

perto de completar seus 70 anos, passará por uma de suas maiores transformações: a 

migração da frequência AM para FM. A migração permitirá que o seu sinal chegue com 

mais qualidade e sem interferência na casa, no trabalho, no carro e até mesmo nos 

aparelhos celulares dos seus ouvintes de Viçosa e região.  

Sua frequência será a de 106,5Mhz em FM e de acordo com o seu atual 

proprietário, João Bosco Torres, sua programação será pautada no jornalismo local, 

fonte de inspiração nos seus primórdios e razão de ser da rádio amiga da cidade. 
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