
      

 

 

  

 

 
 

 

MOÇÃO 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores 

 

O Vereador Vitório Francisco Dalcero, MDB, apresenta MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES ao Sr. Marcos Dytz Piccoli, diretor vice-presidente da Fundação 

Cultural Vale Vêneto – FUNVALE, mantenedora da Rádio Amizade FM 89.1 de Flores da 

Cunha, aos 15 anos de existência em nosso município, comemorado no dia 28 de julho de 

2021, estendendo os cumprimentos à direção e toda equipe de funcionários e colaboradores. 

A Rádio Amizade FM 89.1 de Flores da Cunha iniciou suas atividades em 

julho de 2006, depois de sete anos de trabalho de um grupo de abnegados instituidores. Num 

primeiro momento a emissora passou a se chamar RS News e mais tarde de Pop Show e por 

fim Rádio Amizade. O primeiro sinal foi transmitido às 18h16min do dia 28 de julho de 2006.  

A emissora é um dos braços da Fundação Cultural Vale Vêneto – FUNVALE, 

sua mantenedora, e atua com o propósito de divulgar e manter viva a cultura, as tradições e os 

costumes de seu povo, além de levar informação de qualidade a sua comunidade. A grade de 

programação reserva espaços para as diferentes manifestações culturais, religiosas, gêneros 

musicais variados, espaço destinado ao jornalismo e programas de cunho educativo e 

comunitário. Também desenvolve atividades de ações sociais visando o bem da comunidade 

na qual está inserida.  

A emissora opera com sinal que abrange toda a serra gaúcha, alcançando um 

universo de mais de 600 mil pessoas. E para realizar com sucesso o seu intento de alcançar 

uma multiplicidade de ouvintes, as diversas faixas etárias, de renda e de escolaridade, a 

emissora tem uma programação variada e segmentada, com forte investimento na produção de 

conteúdo. 

Com audiência consolidada na serra gaúcha, tendo sua planta transmissora em 

Flores da Cunha, ocupa destacada posição na média de audiência entre as FM. 

A Rádio Amizade FM 89.1 foi criada para proporcionar informação, cultura, 

entretenimento e lazer para a comunidade, sendo um canal de comunicação onde procura abrir 

oportunidades para a divulgação de ideias, manifestações culturais e tradições sempre com 

ética, respeito e imparcialidade. 

Parabenizamos a Rádio Amizade FM 89.1, estendendo os cumprimentos à 

direção e toda à equipe de funcionários e colaboradores, pela concretização de 15 anos de 

história, congratulando os trabalhos desenvolvidos por este veículo de comunicação que se 

fortalece diariamente. Desejamos muito sucesso e a continuidade do excelente trabalho 

desenvolvido no município.  

Desta forma, solicito aos demais nobres Vereadores para aprovação da presente 

Moção de Congratulações à Rádio Amizade FM 89.1 pelos relevantes serviços prestados à 

comunidade da Serra Gaúcha ao longo de seus 15 anos de existência. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 19 de julho de 2021. 

 

 

Vereador Vitório Francisco Dalcero 

Bancada MDB 


