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Introdução: O rádio é o principal meio de comunicação da sociedade por causa da
sua abrangência e possui diversos fatores que o tornam um veículo de massa:
permite o imediatismo da notícia (basta o comunicador ter em mãos um telefone
celular e já é capaz de transmitir o fato no momento exato em que acontece) e, pelo
seu custo mais reduzido, possibilita que pessoas com baixo poder aquisitivo possam
desfrutar dos serviços oferecidos por essa mídia. A Rádio Montes Claros 98,9 FM,
sintonizada através do prefixo ZYC 724 foi a primeira que se instalou na região do
norte de Minas, em maio de 1981; a emissora é, também, a pioneira em permanecer
24 horas no ar, desde 1983. A programação voltada para o público jovem tornou-se
interativa, especialmente após a consolidação da internet, e mantém-se sintonizada
com o gosto da audiência. O radiodocumentário deve apresentar uma estrutura bem
definida e capaz de separar o fato da opinião abordando o assunto de maneira
detalhada, aprofundada e contextualizada. Objetivo: Elaborar um perfil da Rádio
98,9 FM, de Montes Claros (MG), para produzir um radiodocumentário discutindo a
sua trajetória histórica e evolução a partir das particularidades da mídia rádio.
Metodologia: Para a realização desta pesquisa, a análise será realizada através de
uma abordagem exploratória, qualitativa e descritiva, que será desenvolvida por
meio de pesquisa bibliográfica e entrevistas com personagens relacionados ao tema
pesquisado. Em seguida, as informações coletadas serão organizadas para a
elaboração de um produto jornalístico, o radiodocumentário.
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