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SESSÃO SOLENE 

 

Presidência: Sr. Raul Herpich 

 

Às 18:30 horas, o Senhor Presidente, Vereador Raul Herpich, assume a direção dos 

trabalhos. Presentes os Vereadores: Arielson Arsego, Vinícius Grazziotin de Cézaro, Ildo 

Dal Soglio, José Mário Bellaver, João Reinaldo Arrosi, Juvelino Angelo De Bortoli, 

Leandro Somacal, Alberto Maioli, Maristela Rodolfo Pessin, Lino Ambrósio Troes, 

Paulo Roberto Dalsochio, Raul Herpich, Aldérico Bonez de Matos e Sedinei Catafesta. 

 

PRES. RAUL HERPICH: Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 

presente Sessão Solene Comemorativo ao sexagésimo aniversário de fundação da Rádio 

Miriam – Caravaggio Farroupilha. Inicialmente a Câmara de Vereadores de Farroupilha 

agradece a presença de todos e saúda as autoridades aqui presentes, imprensa, Senhoras e 

Senhores. Convidamos para fazer parte da Mesa, o Excelentíssimo Prefeito Municipal 

Senhor Claiton Gonçalves, o nosso Bispo Diocesano Dom Alessandro Ruffinoni e o Padre 

Alcindo Trubian, Diretor da Rádio Miriam. Queremos também registrar a presença do 

Secretário Rogir Centa, a Secretária Elaine Giuliatto, o Padre Gilnei Fronza Reitor do 

Santuário de Caravaggio, o Marcos Balbinot do Sicredi, o Padre Paulo Roque Gasparetto, 

o Padre Jairo Gusberti, Presidentes de Entidades, Funcionários da Rádio Miriam. Informo 

aos presentes que farão uso da Tribuna nessa noite, o Vereador Lino Ambrósio Troes em 

nome do Poder Legislativo, o Diretor da Rádio Miriam Padre Alcindo Trubian, o Bispo 

Dom Alessandro e o nosso Prefeito Claiton Gonçalves. Inicialmente, vamos assistir a um 

vídeo institucional da empresa homenageada. Quero registrar também, a presença da 

Primeira Dama, a Senhora Francis Somensi, muito obrigado pela presença. Quero dizer 

que esta homenagem foi uma proposição deste Presidente, pois eu faço parte da Bancada 

do PDT e eu peço para que o Vereador Lino Ambrósio Troes, que representa a Bancada do 

PDT, para que faça o uso da Tribuna em nome da Bancada e dos Vereadores, que terão 

direito a cada Bancada, um aparte, durante a fala do Vereador Lino Ambrósio Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente do Legislativo 

Municipal Vereador Raul Herpich, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Claiton 

Gonçalves, Excelentíssimos Secretários municipais presentes, quero saudar a Professora 

Elaine Secretária de Educação e em seu nome, saudar os demais secretários presentes. 

Quero saudar também os servidores municipais presentes, Excelentíssimos Senhores 

Vereadores, imprensa, Senhoras e Senhores. Quero saudar também e de modo especial, sua 

Excelência reverendíssima Dom Alessandro Ruffinoni Bispo Diocesano da Diocese de 

Caxias do Sul, o Reverendíssimo Padre Alcindo Trubian na condição de Superintendente 

da Rádio Miriam, quero saudar o Padre Gilnei Fronza Reitor do Santuário de Caravaggio, 

quero saudar o meu Vigário Padre Paulo Roque Gasparetto, o Padre Jairo Gusberti Vigário 

Geral, quero saudar todos os colaboradores da Rádio Miriam, vocês são a essência da 

existência da Rádio Miriam. Quero saudar também o Professor Jacob Hoffman Diretor do 

Departamento de Fusão da UCS, o Marcos Balbinot Presidente da Sicredi Serrana, a 

Doutora Siliane Ariotti representando a Ordem dos Advogados do Brasil e quero agradecer 

de modo especial ao Vereador Presidente e ao meu colega de partido, o Vereador Paulo 

Roberto Dalsochio, por me oportunizar a utilizar a Tribuna nesta oportunidade. Temos 

também a presença do Presidente do Sindilojas e outras autoridades que fazem parte da 
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caminhada no nosso dia a dia, com suas entidades, quero saudar também os Vereadores 

eleitos, os representantes de partidos políticos, a importância de cada um dos Senhores 

neste processo. Eu até ousaria, em trazer aos Senhores, uma palavra que São Paulo disse 

aos Romanos, mandou um recado para os Romanos, talvez este recado irá se adequar 

exatamente no momento em que nós vivemos hoje: “Em nome da graça que me foi 

concedida – dizia Paulo, eu digo a cada um de vocês que não tenham de si mesmo, um 

conceito maior do que convém, mas um conceito justo de acordo com a fé na medida em 

que Deus concedeu a cada um”. Com isso, eu quero dizer aos Senhores que cada um de 

nós temos uma importância relevante em todo o processo e a Rádio Miriam, igualmente 

tem uma importância fundamental na nossa história, 60 anos de comunicação? Não, não 

são 60 anos de comunicação, são 60 anos de comunicação, evangelização, Professora 

Elaine, de educação, de conceitos da caminhada da sociedade, de atividades vinculadas 

com a agricultura, os nossos agricultores tem os seus conceitos de viver e de ser, o seu jeito 

de produzir a partir de informações que a Rádio Miriam presta, talvez como se fosse uma 

semente colocada na vida deles e a partir daí eles vão crescendo, Dom Alessandro, porque 

dizem que o Cristão deve ser igual a terra fértil, onde que a palavra plantada produz 

resultados, quem sabe 10 por 1, 100 por 1 ou algo neste sentido. Eu vos diria, funcionários, 

colaboradores e amigos da Rádio Miriam, que nós devemos ser iguais a semente, a terra é 

esta comunidade que precisar ouvir a vossa voz, os Senhores, as Senhoras, os funcionários 

são a semente que é lançada, eis a grande responsabilidade! Ser semente em um mundo 

ávido de conceitos, ávido de decisões, ávido de algumas questões que porventura, passam a 

ser muito mais do lado econômico do que de outros lados. É este o trabalho que a Rádio 

Miriam precisa desenvolver, voltado para o crescimento da comunidade nos seus 

conceitos, nos seus valores, nas suas questões de ética, nas suas questões de disciplina, nas 

suas questões de evangelização, o povo que não tem um conceito religioso, é um povo que 

certamente terá dificuldades de relacionamento, de produção de uma cultura adequada a 

um momento. Vejam que os imigrantes italianos que vieram para cá, umas das primeiras 

coisas que fizeram, foi trazer uma igrejinha para se encontrarem para rezar, ou seja, entre o 

nosso nascimento e a nossa morte, nesse meio do caminho, existem momentos para nós 

trabalharmos, para nós vivermos em comunidade, mas também para elevarmos o nosso 

pensamento a Deus e aí está o papel da Rádio Miriam, fazendo com que as pessoas se 

lembrem disso e esta é uma importância fundamental que nós devemos fazer de forma 

respeitosa e de forma que as pessoas acreditem em nós. O sonho que Dom Benedito Zorzi 

acabou produzindo lá em 1953, que acabou se concretizando em 1956, foi de uma 

importância fundamental, vejam que o pedido do Dom Benedito Zorzi acontece no 

Governo Getúlio Vargas e ele se concretiza, posteriormente, quando Getúlio já não era 

mais Presidente, ou seja, nós, meu caro Prefeito, somos passageiros, as instituições, 

Excelentíssima Primeira Dama Senhora Francis Somensi, as instituições são perenes, elas 

permanecem, nós somos passageiros, logo aí nós teremos que descer e essas entidades e 

instituições, a Rádio Miriam, os jornais, imprensa, Câmara, são instituições perenes, elas 

vão permanecer, enquanto vivermos em um estado democrático de direitos, as decisões 

passarão pelo Executivo Municipal, pela Câmara de Vereadores, por uma discussão com a 

comunidade e é esta comunidade que os Senhores fazem com que ela reflita, com que ela 

receba as informações, com que elas recebam através do noticiário todas as informações 

para que ela possa crescer a partir da informação. Portanto, vocês têm uma 

responsabilidade muito grande, mas essa responsabilidade, com certeza, por aqueles que 
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conduzem o trabalho desenvolvido desde a Universidade, lá no Jornalismo, Professor 

Jacob Hoffman, a partir daí esses conceitos e valores que são dados aos estudantes vão se 

perpassar pela atividade desenvolvida por aqueles que estão na comunicação da Rádio 

Miriam, juntamente com aqueles que dirigem a emissora, evidentemente. Esta realidade do 

dia a dia de locutores, jornalistas e apresentadores, fazem parte, diariamente, é mais uma 

página na história de Farroupilha que aconteceu a partir daquele momento que se encerrou 

aquele dia, uma página na história vocês apresentaram para a comunidade, a história, o 

conhecimento, a dedicação, a religiosidade e a espiritualidade, por isso a importância de 

que seja mantida em todos os momentos esta credibilidade de fazer as coisas bem feitas e 

de um modo adequado, afinal de contas, a perfeição está em Deus e nós devemos ter a 

consciência e a capacidade de, se não chegarmos a perfeição que ele nos propõe, que 

possamos ter a capacidade de, em alguns momentos imitá-lo. Esse pioneirismo com a 

divulgação da fé e devoção, aliado à informação e utilidade pública, contempla fatores de 

sucesso da Rádio Miriam, como a diversidade na programação, sendo entremeada com a 

voz religiosa do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e da Diocese de Caxias do Sul. 

Acredito que o aprimoramento desta relação qualificada é que dá a credibilidade que a 

Rádio Miriam possui. Senhor Presidente, como foi convencionado, neste momento eu dou 

um aparte para cada um dos partidos, para que façam a sua manifestação e a do seu 

partido. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Convido o Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, para que faça uso da palavra. Com a 

palavra, Vereador José Mário Bellaver. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Excelentíssimo Presidente desta Casa Senhor Raul 

Herpich, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, Primeira Dama do 

nosso município Senhora Francis Somensi, Secretária de Educação Senhora Elaine 

Giuliatto em seu nome, quero cumprimentar os demais secretários municipais. Uma 

saudação muito especial e carinhosa ao Senhor Bispo Dom Alessandro Ruffinoni e ao 

Padre Alcindo Trubian, assim como a toda família da Rádio Miriam. Gostaria também de 

cumprimentar, nesta noite especial, o Padre Gilnei Fronza Reitor do Santuário, o Padre 

Paulo Gasparetto Pároco da Matriz do Sagrado Coração de Jesus, o Padre Jairo Vigário 

Geral da Diocese de Caxias do Sul, lideranças do nosso município, o Vereador eleito 

Tadeu Salib dos Santos e o Vereador Jonas Tomazini que se fazem presentes, imprensa, 

funcionários da Casa, Senhoras e Senhores. Início o meu pronunciamento agradecendo aos 

meus colegas: Arielson Arsego, João Reinaldo Arrosi, Juvelino Ângelo De Bortoli e 

Maristela Rodolfo Pessin pela oportunidade e pela honra em prestar esta justa e merecida 

homenagem a Rádio Miriam de Caravaggio, pelos seus 60 anos de atividade. Esta Sessão 

Solene, Senhor Presidente, deve ser antes de tudo, uma sessão de agradecimento e 

reconhecimento da comunidade farroupilhense, ao trabalho que a Rádio Miriam 

desenvolve diariamente em benefício dos farroupilhenses, ao longo dos seus 60 anos de 

atividades e que certamente serve de referência na área da comunicação em Farroupilha e 

na região, na trajetória histórica, cultural e religiosa de nossa população. A Rádio Miriam 

sempre se manteve e se mantém fiel aos princípios de bem informar seus assíduos 

ouvintes, abrangendo todas as faixas etárias na cidade e no interior do município, 

completando com sucesso os seus 60 anos a serviço desta comunidade, fruto também da 

seriedade, ética e comprometimento que sempre pautou a atuação de todos os profissionais 

da emissora. Os meios de comunicação são uma parte indissolúvel e de fundamental 
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importância para a democracia e para a independência de um povo e a Rádio Miriam é um 

exemplo disso. Fica aqui o reconhecimento, o carinho, o respeito e a gratidão do PMDB de 

Farroupilha, a quem represento neste momento, ao Padre Alcindo e a todos os profissionais 

que atuam em nossa querida Rádio Miriam, pelo importante serviço prestado diariamente a 

nossa comunidade. Temos a certeza de que estes 60 anos de muito trabalho da Rádio 

Miriam servem de balizamento para que a emissora continue caminhando diariamente, 

lado a lado com os farroupilhenses. Em tempo, também gostaria de saudar todos os 

Presidentes de entidades e lideranças do nosso município. Para encerrar, quero mais uma 

vez reiterar os cumprimentos de todo o PMDB farroupilhense, a todos os profissionais que 

atuam e também aos que já atuaram na Rádio Miriam ao longo destes 60 anos, desejando 

que esta parceria entre este importante órgão de comunicação e a comunidade 

farroupilhense, perdure por muitos e muitos anos ainda, sempre com muito sucesso. Deixo 

agora um pensamento de um autor desconhecido: “O rádio é o jornal de quem não sabe ler, 

é o mestre de quem não pode ir à escola”. Muito obrigado e muito sucesso à Rádio Miriam. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador José Mário Bellaver. Convido o Partido 

Social Democrático – PSD, para que faça uso da palavra. Com a palavra, Vereador Sedinei 

Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, quero cumprimentar a Vossa 

Excelência Presidente Raul Herpich, em seu nome estender os cumprimentos ao nosso 

Prefeito Claiton Gonçalves e a esta Mesa, hoje composta pelo nosso querido Padre 

Alcindo, também quero cumprimentar o nosso querido Bispo Dom Alessandro, 

cumprimentar os demais presentes nesta noite Solene, agradecer ao Padre Gilnei, ao Padre 

Paulo e aos demais que vieram hoje nesta Sessão Solene, Presidente Raul Herpich, quero 

lhe parabenizar por trazer a esta Casa esta solicitação desta homenagem a um meio de 

comunicação tão importante que fez parte e continua fazendo a cada dia uma página a mais 

na história do nosso município. Parabéns a esta Casa por tornar realidade hoje, esta 

homenagem nesta Sessão Solene, porque tem que ser reconhecido este meio de 

comunicação que leva a cada dia, como disse o nosso Vereador Lino no seu discurso, as 

mais variadas informações, sejam elas um pensamento, uma notícia, uma frase que vem 

tocar o coração do ouvinte que está na cozinha, que está na parreira, quero agradecer a 

cada radialista, cada comunicador, cada profissional da Rádio Miriam que desempenha o 

máximo da sua profissão para dar a essência no que é levar a verdadeira informação aos 

seus ouvintes. Eu fico feliz, Senhor Presidente, por fazer parte dessa Sessão, por contribuir 

com este momento Solene e que a nossa Rádio Miriam tenha muitos e muitos anos pela 

frente para colaborar com a comunidade. Quero parabenizar a todos que se dedicaram e 

tem muitos sonhos a serem realizados ainda, porque essa Rádio é jovem, quero parabenizar 

o nosso Diretor Padre Alcindo que toca esta Rádio com muita dedicação, amor e Deus no 

coração, porque lá dentro da Rádio, é um lugar Sagrado por estar ao lado do nosso 

Santuário de Caravaggio. Eu fico muito feliz de fazer parte, também de ir nos programas 

da Rádio Miriam e levar as informações a nossa comunidade sobre o nosso trabalho. Eu 

deixo aqui os nossos cumprimentos da Bancada do PSD, parabenizando a cada um e quero 

desejar vida longa a nossa Rádio Miriam. Parabéns a cada um que faz da Rádio o seu 

instrumento de trabalho em prol de uma comunidade informada através das notícias. Muito 

obrigado e agradeço ao Vereador Lino Ambrósio Troes pelo aparte. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. Convido o Partido 

Socialista Brasileiro – PSB, para que faça uso da palavra. Com a palavra, Vereador 

Aldérico Bonez de Matos. 

VER. ALDÉRICO BONEZ DE MATOS: Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar o 

Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa Legislativa Raul Herpich e também os 

colegas Vereadores, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. Cumprimento o 

Excelentíssimo Prefeito Claiton Gonçalves, a Primeira Dama Francis Somensi, os 

Secretários Municipais: a Elaine, o Fernando, o Rogir. Quero cumprimentar também o 

Bispo Dom Alessandro, o Padre Alcindo Trubian, cumprimento todos os funcionários, ex-

funcionários, fundadores, enfim, todos os que de alguma forma fizeram ou fazem parte da 

equipe da Rádio Miriam. Cumprimento a imprensa e os demais presentes citados no 

protocolo desta noite. É com grande alegria que partilho desta Sessão Solene em 

homenagem à Rádio Miriam, que este ano completa seis décadas de existência. Meus 

cumprimentos aos Vereadores da Bancada do PDT, em especial ao Presidente Raul 

Herpich, pela honrosa iniciativa no pedido junto a esta Casa para a realização desta 

solenidade. Ao seu idealizador o Dom Benedito Zorzi, à sua memória, o seu exemplo 

otimista, capaz de correr atrás e lutar incansavelmente para que o sonho da Rádio Miriam 

se concretizasse. Quero também felicitar todos aqueles que hoje compõe o seleto time da 

Rádio Miriam: o Padre Alcindo Domingos Trubian, Diretor da Rádio; o Marcelo Pola, 

Administrador; o Ricardo Ló, Locutor e Repórter; o Celso Sgorla Locutor, Apresentador e 

Produtor; a Mirna Messinger: Locutora, Apresentadora e Produtora; o Geraldo Vieceli, 

Operador de Transmissor; o Aristides Colombo, Vendedor Comercial; o Paulo Henrique 

Nunes, Operador de áudio; o Tadeu Salib dos Santos, Apresentador; a Mariana Ávila, 

Operadora e também a Gleice Troes. Alguns exemplos que merecem destaque na Rádio 

Miriam, um deles é o seu compromisso com a audiência, porque possui ouvintes de todas 

as idades, trabalhadores de todas as esferas que recebem da rádio as informações sindicais, 

agrícolas e profissionais, isso sem contar dos fiéis de Nossa Senhora de Caravaggio, que 

têm na Rádio, o caminho mais curto para acompanhar tudo do Santuário. Senhor 

Presidente, Senhoras e Senhores presentes, o meu intuito é o de registrar o quão importante 

é para nós termos a qualidade, o pioneirismo e a vontade de acertar que tem caracterizado a 

Rádio Miriam, seja por sua programação jornalística, pelo trabalho de utilidade pública 

junto à comunidade, pela cultura e até mesmo pela fé. A Rádio Miriam tem agradado todas 

as gerações, contribuindo para a construção de uma sociedade de paz, nesse tempo 

turbulento em que o mundo vive. Como disse o meu amigo e colega Tadeu Salib dos 

Santos: “60 anos é uma vida”. O Partido Socialista Brasileiro, em meu nome e do colega 

Leandro Somacal, parabeniza todos os colaboradores da Rádio Miriam, por essa 

homenagem dos 60 anos. Obrigado e boa noite a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Aldérico Bonez de Matos. Convido o 

Partido dos Trabalhadores – PT, para que faça uso da palavra. Com a palavra, Vereador 

Vinicius Grazziotin de Cezaro. 

VER. VINICIUS GRAZZIOTIN DE CEZARO: Boa noite Senhor Presidente, muito 

obrigado pela palavra, agradeço o aparte ao Vereador Lino Ambrósio Troes. Quero 

cumprimentar, fazendo parte da Mesa, o nosso Prefeito e a Primeira Dama que lhe 

acompanha, também estendendo aos Secretários Fernando, Rogir, Elaine que estão 

prestigiando, um cumprimento especial ao Padre Alcindo e ao Bispo Dom Alessandro que 

estão compondo a Mesa e que representam muitos dos profissionais que se encontram aqui 
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nesta noite. Nós temos também um enumerado de pessoas representativas na comunidade, 

o que mostra o prestígio que esta Rádio tem e a importância da Sessão desta noite. 

Portanto, gostaria de iniciar dizendo que quando Marconi inventou o Rádio, ele não 

imaginava a longevidade que teria esse invento, muitas na época acreditavam que seria 

algo passageiro, uma moda, mas realmente veio para ficar. A Rádio hoje, como os outros 

veículos de comunicação, como a Televisão, como o Jornal e o Jorge não vai ficar brabo, 

mas hoje é da Rádio, Jorge, tem as mídias digitais e a Rádio Miriam, não só através das 

ondas sonoras, mas hoje também tem o seu streaming a partir do 

“www.radiomiriam.com.br”, também está disponível internacionalmente através da 

internet. Eu poderia dizer que talvez a Rádio tenha um certo romantismo, vou fazer um 

comparativo com a minha área, o Rádio está para a literatura, assim como o livro, porque o 

Rádio ainda exige muito mais da imaginação e da criatividade de quem está ouvindo e a 

percepção de quem está transmitindo na forma de que palavras utilizar, na forma de que 

entoação de voz utilizar, no timing que se dá essa informação, então essa é uma riqueza 

que a Rádio traz e que realmente diferencia e torna ela apaixonante, de certa forma, faz 

com que ela seja admirada, estudada e que, no caso aqui na nossa comunidade, venha 

perdurando por tanto tempo. A Rádio Miriam, em especial, falando agora da nossa 

emissora aqui da cidade, ela tem uma localização muito bem quista, que é muito cara para 

nós, farroupilhenses, embora eu até já tenha participado do escritório que tínhamos aqui no 

centro e com certeza a Rádio Miriam se fez muito nas transmissões das romarias, das 

transmissões futebolísticas, das entrevistas, enfim, é todo um aparato que se tem para que 

se faça uma transmissão que a Rádio não acontece só dentro do estúdio de Caravaggio. 

Mas o que talvez, é mais especial pela Rádio Miriam e nos faz celebrar esses 60 anos, é a 

forma como ela afeta a comunidade, ela afeta com afeto, essa é a raiz da palavra e que eu 

gostaria de fazer esse registro, ela afeta pela maneira como ela trabalha com a cultura da 

nossa região, como ela trabalha com o esporte, como ela trabalha com a música, com 

carinho, com as personalidades do nosso município que, indiscriminadamente recebem 

espaço para se manifestar e debater assuntos. Portanto, esse é o compromisso, ela afeta 

com afeto, é isso o que faz também uma das coisas mais importantes no dia a dia da Rádio 

Miriam. Eu quero agradecer também ao Vereador Ildo Dal Soglio, que me cedeu a palavra 

na noite de hoje, para poder contar uma breve passagem: este final de semana eu estava 

conversando com a minha irmã, que é formada em Jornalismo pela Unisinos, a Juliana, 

hoje ela reside no Rio de Janeiro, ela trabalhou um tempo na Rádio e foi inevitável a nossa 

conversa sobre a Sessão de hoje, eu disse que graças ao meu companheiro de Bancada, eu 

teria a oportunidade de falar e homenagear a Rádio, então eu gostaria muito de ouvir dela 

sobre a experiência que ela teve lá, porque como ela já reside longe há bastante tempo, 

mais de 10 anos, fazia muito tempo que eu não sentava para conversar com ela. Nessa 

conversa, me chamou a atenção, nós trocamos além do áudio, algumas mensagens por 

WhatsApp e ela me mandou em alguma mensagem, duas coisas que eu gostaria de 

reproduzir aqui, ela disse o seguinte: “Lá conheci os melhores líderes da minha carreira, 

pessoas que levo no meu coração”. Veja o que chamou a minha atenção, o 

profissionalismo e a humanidade, o profissionalismo dos líderes de saber liderar, indicar o 

caminho, tratar o dia a dia com bastante cuidado nas questões que dizem respeito a todo 

esse aparato, porque apenas com carinho e afeto a Rádio não estaria sustentada, se não 

tivesse um profissionalismo, se não tivesse uma tecnicidade empregada no seu fazer diário 

e ela falou das pessoas que ela leva no coração, que é outra coisa que chamou a minha 
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atenção, que aí estão no mínimo dois, de muitos pilares que a Rádio possui com certeza, 

que é o profissionalismo e a humanidade, que é a capacidade técnica e também o carinho 

que trata com as pessoas. É um privilégio dela ter trabalhado lá e poder ter levado para a 

vida dela isso, estando hoje longe de Farroupilha, conversando com pessoas, interagindo 

em outros momentos e mesmo assim, as coisas daqui de Farroupilha, daqui da Rádio 

Miriam ainda tocam no coração dela, ainda fazem com que ela sinta essa saudade e tenha 

levado isso como um ensinamento, isso é o maior legado que uma instituição, que uma 

organização, que uma corporação pode deixar para a sua comunidade, ensinamento e 

educação, são essas coisas que fazem a Rádio Miriam ser especial. Em nome do Partido 

dos Trabalhadores de Farroupilha, eu quero agradecer e parabenizar pelos 60 anos que 

passaram e pelos outros que virão, sucesso e parabéns Rádio Miriam. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Vinicius Grazziotin de Cezaro. Convido o 

Partido da REDE Sustentabilidade, para que faça uso da palavra. Com a palavra, Vereador 

Alberto Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora 

Maristela Rodolfo Pessin. Quero dar uma saudação ao nosso Prefeito e a Primeira Dama, 

secretários presentes, funcionários da Casa, família e equipe da Rádio Miriam e a todos os 

religiosos que se encontram presentes nesta noite. É verdade que os Vereadores que me 

antecederam, falaram tudo sobre a Rádio Miriam e agora só me resta fazer uns versos, 

como de costume, em homenagem também a Rádio Miriam. Vou fazer a minha 

homenagem cantando em versos: “Ó querida Rádio Miriam hoje é o teu aniversário, esta 

data tão querida marcada no calendário, sei que tudo começou, lá naquele Santuário e hoje 

receba as bênçãos do nosso padre vigário. Sessenta anos de vida para este Rio Grande além 

e tua história tão bonita o povo conhece bem e neste verso cantando me obrigo a ir além, ó 

querida Rádio Miriam, vai os nossos parabéns. Programa da Rádio Miriam tem uma 

grande valia e o povo de Farroupilha que tão bem te conhecia, sempre ligando seu rádio, 

pela tua sintonia, para as 18:00 horas da tarde, a benção da Ave Maria. Em Caravaggio, a 

Rádio Miriam e que nunca esteve só, aqui faço a referência ao Senhor Ricardo Ló, sempre 

levando mensagens, até lá para os “cafundós” e ele com sua equipe formou o grupo Del 

Filó. Quis fazer a referência, que ninguém não leve a mal, mas o Senhor Ricardo Ló foi a 

peça principal, para formar um belo grupo com gente muito especial e hoje reconhecido 

nos países internacionais. “ Ó querida Rádio Miriam, sei que tens grande valor, levando 

tuas mensagens para a cidade e para o interior, tua equipe que trabalha sempre está de bom 

humor para tratar o nosso povo com carinho e muito amor. Sou querida Rádio Miriam e eu 

cantando me acredite e se algo precisar é até bom que solicite, para vir nos visitar não 

precisa de convite”. E que Deus sempre abençoe esta Rádio e sua equipe. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Alberto Maioli. Devolvo a palavra ao 

Vereador Lino Ambrósio Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras e 

Senhores. Eu quero dizer ao Padre Alcindo da importância desse trabalho que o Senhor 

desenvolve na Rádio Miriam, naquele seu programa de manhã cedo, aquela mensagem 

espiritual bem importante e eu muitas vezes, recordo de duas figuras que passaram pela 

nossa vida. Nos anos 70, o falecido Padre Rui Lorenzi e o Padre Oscar Bertholdo, que 

também tinham um perfil igual ao seu, tinham a capacidade de passar uma homenagem de 

otimismo, espiritualidade, carinho e confiança. Senhoras e Senhores, quando apareceu a 

televisão, diziam: “e agora o que vai acontecer com o rádio? ”. O rádio se manteve 
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qualificado, o rádio se qualificou e continua mantendo o seu espaço. Quando apareceram 

as mídias sociais, também foi dito: “coitada da rádio”, a Rádio hoje vive da mídia social, 

fazendo daquilo uma interação com os seus ouvintes, fazendo com que essa interatividade 

possa realmente acontecer, mas, Dom Alessandro e meus caros Sacerdotes e colaboradores 

da Rádio Miriam, vejam a importância do trabalho que os Senhores estão fazendo, 

Farroupilha hoje tem um número muito grande, aproximadamente 3.000.000 de visitantes 

ao Santuário de Caravaggio, fala-se em números eventualmente maiores, mas esse trabalho 

também é desenvolvido por vocês. O turismo religioso que se faz em Farroupilha, também 

se deve pelas Romarias, tanto na Romaria de agosto, quanto na Romaria de maio, as duas 

Romarias são feitas a partir da promoção e do desenvolvimento feito pela Rádio Miriam, 

isso é tão importante que o Prefeito Claiton Gonçalves desenvolve com uma outra 

comunidade de Canela, os Caminhos de Caravaggio, certamente teremos no futuro e um 

futuro que eu gostaria que Deus permitisse a todos de estar presentes ou de participar dessa 

caminhada, saindo de Gramado, vindo para Farroupilha para uma caminhada em 

homenagem, em agradecimento, em um pedido de amor, carinho e espiritualidade para 

todos nós aos pés de Nossa Senhora, ao lado da Rádio Miriam. Essa promoção que a Rádio 

desenvolve, que a Rádio faz, é que se justifica a característica da Rádio Miriam, de estar 

presente interagindo e vivendo com a comunidade. Parabéns a todos, obrigado Vereador 

Presidente e Vereador Paulo Roberto Dalsochio pela oportunidade, desejo muito sucesso e 

a Câmara de Vereadores é esse instrumento de interação com a nossa comunidade. 

Obrigado pela participação de todos os Senhores nesse momento importante, parabéns a 

Rádio Miriam. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Quero registrar a 

presença do Secretário da Agricultura, Fernando Silvestrin, a Secretária da Saúde, Maria 

da Glória Menegotto e também da Diretora do Núcleo Farroupilha, Fernanda Maria 

Francischini Schimitz. Convidamos para fazer uso da Tribuna o Diretor da Rádio Miriam, 

Padre Alcindo Trubian. 

PADRE ALCINDO TRUBIAN: Quero saudar inicialmente o Senhor Prefeito Claiton 

Gonçalves, saudar também o Presidente da Câmara de Vereadores Raul Herpich, em nome 

dele, saudar todos os Vereadores, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, o Dom 

Alessandro, nosso Bispo Diocesano, o Padre Gilnei Fronza, o Padre Vigário da Nossa 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, o Padre Paulo Gasparetto, o Vigário Geral Padre Jairo, 

enfim, quero saudar todas as autoridades presentes ou representadas, as Senhoras e os 

Senhores que estão aqui participando dessa homenagem a nossa querida Rádio Miriam. A 

minha manifestação é muito simples e bastante espontânea, o Vereador Lino Ambrósio 

Troes me ajudou em uma palavra ou pensamento que eu gostaria de colocar em primeiro 

lugar: eu me identifico muito com a agricultura, com a terra, o campo, as flores, as árvores, 

a natureza, os pássaros e muitas vezes eu fico meditando e refletindo, encontrando o 

próprio Deus que vai se manifestando e revelando nessa realidade. Portanto, nós temos 

também a semente que o Vereador Lino falou, justamente esse é um pensamento que eu 

tinha arquitetado na minha cabeça para trazer aqui, mas o que significa a semente? Nós 

sabemos que a Rádio, como um meio de comunicação, tem uma missão, principalmente a 

Rádio Miriam, de colocar junto ao ouvinte que sintoniza a emissora, justamente a 

mensagem construtiva, positiva, aquela que ajuda a fazer com que a nossa vida pessoal e 

familiar, se torne uma vida mais otimista, alegre e feliz. O evangelho, muitas vezes nós 

encontramos na Bíblia, que é comparado a uma semente, então nós temos que colocar a 
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semente na terra e ela, dependendo do tipo e do tamanho, ela tem o seu tempo para 

germinar, crescer e produzir frutos, por isso nós temos que ter essa paciência, quem se 

propõe a semear, a colocar algo de construtivo e positivo no coração das pessoas, sem 

dúvida nenhuma, tem que ter essa sabedoria, essa paciência, os valores, sejam eles 

humanos, religiosos ou qualquer tipo de valor. Esse pensamento que eu gostaria de colocar 

aqui, é que a Rádio Miriam, como esse instrumento de 60 anos que está já em evidência e 

continuará a fazer com que essa semente e essa palavra que são colocadas no coração das 

pessoas, continue sendo realmente essa semente construtiva e positiva, principalmente no 

mundo de hoje tão veloz e tão desafiador. O segundo pensamento que me parece muito 

importante é de agradecer a Sessão Solene, ao Presidente Raul Herpich, a todos os 

Vereadores, a Vereadora, ao Senhor Prefeito Municipal e todos os que estão presentes, pois 

estão prestando a Rádio Miriam, eu acredito que é uma homenagem muito bonita e 

edificante que nós, o Bispo Diocesano, eu Padre Alcindo e todos os Sacerdotes que estão 

aqui, ficamos muito agradecidos por essa homenagem que estão prestando a essa Rádio e 

nós queremos que essa Rádio continue realizando a missão que no início, o falecido Dom 

Benedito Zorzi colocou no intuito para que ela fosse realmente junto ao Santuário de 

Caravaggio, a propagadora da devoção à Nossa Senhora de Caravaggio e a semeadora da 

semente do Evangelho. Muito obrigado e que esse momento seja muito edificante para 

todos nós. Agora, em nome da rádio, em nome dos nossos profissionais, em nome do Dom 

Alessandro, do Padre Gilnei, do Padre Vigário Geral, o Padre Jairo, o Padre Paulo e em 

nome dos profissionais da rádio, nós queremos entregar essa recordação muito bonita ao 

Presidente da Câmara de Vereadores, o Raul Herpich. 

PRES. RAUL HERPICH: Nesse momento, convido o Senhor Leandro Ávila e sua filha 

Mariana, para que também façam uma homenagem a Rádio Miriam pelos seus 60 anos de 

existência. (Execução das músicas). Obrigado Senhor Leandro Ávila e sua filha Mariana 

pela bela apresentação, essa última música foi um pedido meu para ser cantada, muito 

obrigado por isso. Eu gostaria de fazer alguns registros de pessoas importantes que estão 

presentes na Sessão, o Senhor Basílio Pasa, o Senhor Mário Buscaino e a sua esposa, muito 

obrigado pela presença nessa Casa, nessa noite. Nesse momento, eu convido o 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, o Bispo Diocesano Dom Alessandro 

Ruffinoni e o Padre Alcindo Trubian Diretor da Rádio Miriam para juntamente com este 

Presidente, fazermos o descerramento simbólico da Placa alusiva aos 60 anos de fundação 

da Rádio Miriam, que posteriormente será afixado na sede da Rádio. Convido para que 

faça uso da Tribuna, o Bispo Diocesano Dom Alessandro Ruffinoni. 

BISPO DIOCESANO DOM ALESSANDRO RUFFINONI: Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Claiton Gonçalves, cumprimento de maneira especial o Presidente da Câmara de 

Vereadores, Raul Herpich e todos os Vereadores, a Vereadora também presente nesse 

momento. É uma honra para mim estar nessa Casa recebendo como representante da 

Diocese de Caxias do Sul, essa homenagem pelos 60 anos da Rádio Miriam. Seria muito 

longo recordar todas as pessoas que tornaram realidade esse sonho, esse desafio de fundar 

uma Rádio, como meio de comunicação e evangelização, mas eu não posso deixar de 

nomear os pioneiros, na pessoa do nosso antecessor, o Dom Benedito Zorzi, segundo Bispo 

de Caxias do Sul e dos Padres: Jongolo Sartori e Ângelo Félix Mugnol que deram início as 

atividades em 21 de novembro de 1956, a partir dessa data, a Rádio Miriam tornou-se o 

meio mais forte e abrangente de divulgar a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio e 

muitos municípios dessa Região Serrana, do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Desde o 
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começo, o rádio e Nossa Senhora de Caravaggio simbolizam uma única realidade, pois 

dizer Rádio Miriam e Nossa Senhora de Caravaggio, significa uma coisa só: “divulgar a 

devoção a Maria e levar nos lares mais distantes, uma palavra de paz e serenidade”. Parece 

ainda hoje, depois de 60 anos, poder ouvir as palavras de Dom Benedito, que ao apertar a 

chave do início das atividades da Rádio Miriam teria dito uma frase, eu procurei, pesquisei 

várias ideias e construí uma frase que Dom Benedito teria dito, nós consultamos todos os 

arquivos e não encontramos essa frase, mas ele deve ter dito: “vai, Rádio Miriam, leva nas 

tuas ondas as mensagens de amor e de paz ao nosso povo”. A presença da Rádio Miriam 

junto ao Santuário criou um laço muito forte entre as notícias que entram na casa dos 

ouvintes e ao povo sofrido e ferido que vem à Casa da Mãe para agradecer e pedir, são as 

ondas da Rádio Miriam que vão às multidões e as multidões que voltam, formando um 

lindo intercâmbio de louvores e preces. A nossa Rádio Miriam junto com outras emissoras 

e um vasto conjunto de mídias, disputa a atenção das pessoas, mas ela tem um 

compromisso muito importante e desafiador, que é “evangelizar”. Evangelizar é fazer 

conhecer Jesus Cristo, a alegria do Evangelho, disse o Papa: “enche o coração e a vida 

daqueles que se encontram com Jesus”. É bom recordar que na trajetória histórica, cultural 

e religiosa da população da nossa região, a Rádio Miriam se mantém fiel aos princípios de 

bem informar os seus assíduos ouvintes, priorizando a informação atualizada, precisa e 

acima de tudo, com a necessária e sempre presente credibilidade, respeito e amor a 

verdade. A Rádio Miriam tem ouvintes assíduos em todas as faixas etárias, no interior, na 

cidade e nas áreas de abrangência, os empresários, profissionais liberais, funcionários de 

diferentes categorias, agricultores, muitas mulheres e mães, são os nossos ouvintes, 

empresas industriais e comerciais, entidades profissionais e prestadores de serviços são 

anunciantes nas ondas da Rádio Miriam. A Rádio Miriam no seu dia a dia, em cada hora e 

minuto é feita pela sua equipe de funcionários e colaboradores, eles são os responsáveis 

imediatos da construção dessa história, obrigado a todos os que passaram pela Rádio 

Miriam nesses 60 anos, especialmente aos que estão na equipe hoje, juntamente com o 

Superintendente, o Padre Alcindo Trubian. Concluindo, eu gostaria de recordar que a 

Rádio Miriam está pensando e planejando o futuro, no sentido de querer se atualizar e 

caminhar com o progresso da técnica e da variedade dos meios de comunicação para 

sempre servir melhor os seus fiéis ouvintes. Em pouco tempo, migrará para o FM e 

utilizará outras plataformas digitais para disponibilizar a sua mensagem, integrará ainda 

mais o seu conteúdo e ações com a comunidade e o Santuário de Caravaggio. Finalizo, 

recordando aquilo que Dom Benedito escreveu nos primeiros estatutos da Rádio Miriam, 

esses nós temos, dizia: “foi fundada a Rádio Miriam para a Glória de Deus, Louvor a 

Virgem Maria e para a salvação das almas”, era uma expressão que se usava, hoje diríamos 

para a salvação do homem integral. A Câmara de Vereadores, na pessoa do Vereador Raul 

Herpich e de cada um que se manifestou aqui nessa Tribuna, quero mais uma vez externar 

os meus sentimentos de gratidão e que Nossa Senhora de Caravaggio continue protegendo 

essa Cidade de Farroupilha e a nossa Diocese de Caxias do Sul, muito obrigado. Portanto, 

eu tenho a honra, em nome da Rádio Miriam, de entregar esse Troféu ao nosso Prefeito 

Claiton Gonçalves para que recorde e sempre colabore conosco, como demonstrou nesses 

anos em que foi Prefeito e continuará sendo durante os próximos 4 anos. 

PRES. RAUL HERPICH: A Câmara de Vereadores, através desse Presidente, também 

vai fazer a entrega de um Mimo, vou fazer isso ao Padre Alcindo que é o Diretor da Rádio 
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Miriam, é uma pequena lembrança pelos 60 anos da Rádio Miriam. Convido para que faça 

uso da Tribuna, em nome do Poder Executivo Municipal, o Prefeito Claiton Gonçalves. 

PREFEITO MUNICIPAL CLAITON GONÇALVES: Eu fiquei de olho no rádio, Padre 

Alcindo, eu queria ver qual era o modelo, porque eu sou aficionado por rádio, mas esse aí 

já não funciona mais, porque está dentro de uma caixa de vidro, já é memória, então não 

vai adiantar muito. Outro dia eu mandei consertar meia dúzia de rádios antigos, um faltava 

uma válvula, outro as traças tinham comido a tela, um os cupins tinham comido a madeira, 

a situação não estava fácil, então levei todos para um desses cidadãos que arrumam, porque 

rádio é algo muito especial, é quase como a estátua de uma Santa, é alguma coisa que traz 

a memória de outros tempos e ela é fonte de comunicação, eu diria que é um instrumento 

de religião, porque religião significa “religare”, Bispo e o rádio propicia essa questão de 

ligar de novo, de religar, então tem essa história bonita. Quero saudar o Vereador Raul 

Herpich Presidente do Legislativo Municipal de Farroupilha, em nome do Vereador Raul 

Herpich, saúdo todos os Vereadores, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, quero saudar o 

Bispo Diocesano de Caxias do Sul e da Paróquia de Farroupilha Dom Alessandro 

Ruffinoni que lá está incluído e ao Padre Alcindo, Diretor nesse momento da nossa querida 

Rádio Miriam, Rádio com 60 anos de história que se encaixa no contexto de 

desenvolvimento da cidade, ao qual eu tenho pregado, Bispo, que é o contexto de que 

Farroupilha é uma cidade que propõe atos que unam a família, que desenvolva a fé, que 

tenha confiança no trabalho e que seja inovador e a sua notícia é de inovação, Rádio 

Miriam da amplitude modulada para a frequência modulada, é uma inovação dentro desse 

contexto de modernidade, embora como muito bem disse o Vereador Vinicius, as 

plataformas digitais chegaram a Rádio Miriam e hoje ela faz história em todo o mundo, 

isso é muito bonito. Nós temos um carinho muito especial e pelos nossos Secretários que 

estão presentes, a Elaine, o Fernando, o Rogir e a Maria da Glória, quero fazer uma 

menção também de reverência a Márcia George da EMATER, porque ela visita 

constantemente esses lares onde as ondas da Rádio Miriam chegam, lá onde nós temos as 

plantações, as frutas do caroço, da uva, onde nós temos a pequena propriedade das 

hortaliças, do leite, o rádio está presente lá todos os dias. Nós estamos aqui hoje em uma 

festividade, em uma festa de memória e é importante que sejam lembradas algumas 

pessoas e eu talvez não lembre de todas, mas eu queria fazer uma referência ao Marcelo, 

que tem trabalhado na Rádio Miriam, ao Celso que não está treinando para ser Papai Noel, 

mas que tem também tempo de rádio bastante grande, ao Tadeu que faz aquele programa 

com uma voz muito forte todos os sábados. Quero saudar também o Vigário Jairo, por essa 

relação com Caxias do Sul, com a nossa Rádio Miriam, o nosso querido Padre Paulo 

Gasparetto, sempre presente que também está conosco nessa tarde, a Flávia, a Viviane, a 

Cláudia, o Vieceli que fica controlando o que está saindo no rádio, a Mirna, o Edinho, 

enfim, esse pessoal que faz a Rádio Miriam acontecer todos os dias, todas as manhãs, 

tardes e a noite também estão lá propiciando essa alegria de manter Farroupilha bem 

informada com as suas notícias. Em 26 de agosto de 1953, o então Bispo da Diocese de 

Caxias do Sul, escreve uma carta ao Presidente da República, ao Getúlio Dornelles Vargas 

e ele faz um pedido de concessão de uma Emissora de Rádio para Farroupilha, escreve 

uma carta para o Presidente Dom Alessandro Ruffinoni e diz: “quero fazer uma rádio”. Em 

1954 foi constituído o contrato Social da Rádio Miriam e em 09 de agosto do mesmo ano, 

o Dom Benedito ratificou, ele estava em uma viagem para o Rio de Janeiro e eu sei que 

estava lá, porque assinou o documento lá no Rio Janeiro para a autorização da instalação 
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da Rádio, ele fez um pedido de clemência, vou tentar ler alguma coisa aqui, porque está 

manuscrito e eu não fiz a tradução, diz assim: “Memorandum”. Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República Doutor Getúlio Dornelles Vargas, saudações cordiais; referindo-

me no pedido dirigido por essa carta a Vossa Senhoria ou a Vossa Excelência, há um ano 

comunico que foram dados os passos necessários para a concessão de uma Rádio em 

Farroupilha, a saber a instalação de uma rádio que ainda não tinha nome, de uma Rádio na 

Cidade de Farroupilha, emissora possivelmente de 1.000 Watts em Caravaggio Município 

de Farroupilha, a serviço do Santuário de Nossa Senhora, lá sediada, falta agora a benévola 

licença de Vossa Excelência, faltava o Getúlio assinar. Enfim, em Caravaggio há um 

grande concurso, de pessoas, de povos de todos os recantos do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e até do Paraná, dessa afluência, nós notamos um interesse cada vez maior pelas 

questões do Santuário e vai aumentando gradativamente, de ano para ano. Nesse ano, por 

exemplo, no dia da festa principal, 26 de maio, houveram 50.000 pessoas, 10.000 a mais 

do que no ano passado, eu fiquei pensando, mas 50.000 pessoas em 1954, nós deveríamos 

ter 1.000.000 agora, então a gente diz que a fé continua forte, Bispo, mas na época, as 

pessoas realmente conduziam a fé de uma forma muito mais intensa. Ao entregar aos 

cuidados especiais de Vossa Excelência o assunto em apreço, permito-me lembrar que 

Vossa Excelência terá, não somente o seu nome ligado a história desse Santuário e da 

Diocese de Caxias do Sul, mas de modo particular a proteção de Nossa Senhora, de vez 

que a emissora estará continuamente a entoar os louvores da Grande Mãe de Deus e Mãe 

Nossa. Viu, Padre Gilnei Fronza, assim era e assim é e será. Deixo, outrossim, nas mãos de 

Vossa Excelência o requerimento da diretoria do Círculo Operário Caxiense para dar-lhe 

benigno deferimento, veja que aqui o Círculo Operário já lidava com saúde, “benigno 

deferimento”, quer dizer, sendo essa, palavras de quem entendia de saúde. Portanto, muito 

se tem feito, mas nós precisamos realmente manter essa Rádio apoiada na estrutura 

proposta. Deus guarde a Vossa Excelência, Rio de Janeiro, 09 de Janeiro de 1954, 

Benedito Zorzi, Bispo de Caxias do Sul. Eu vou deixar, Marcelo para você colocar na 

parede, eu emoldurei essa carta, eu acho que você tem, mas de qualquer forma, eu vou 

deixar lá para vocês colocarem lá, Ricardo Ló, para você fazer uma referência quando falar 

sobre o assunto. Quero dizer aos demais, que rádio é um instrumento de Deus e por ser um 

instrumento de Deus, ele foi criado e Marconi diz muito bem isso na Itália, foi criado para 

unir as pessoas e é isso que a Rádio Miriam tem feito há 60 anos, unir as pessoas, unir as 

vocações, unir corações quebrantados através das ondas do rádio, porque a doença desse 

século tem sido a depressão, muitas vezes a letra de uma música, uma melodia toca o 

coração de uma pessoa quebrantada e alivia a sua alma, ou às vezes, uma palavra de um 

Sacerdote, porque a rádio também tem e mais do que ninguém a missão Missionária toca o 

coração de alguém que está precisando ouvir aquela palavra, naquele momento, naquele 

tom, com aquela voz e isso o rádio faz, por isso que o rádio se sustenta através dos anos 

com tantas outras mídias que apareceram, surgiram e que tem tomado conta dos menores, 

mas que não tem feito esse trabalho gigante que o rádio faz através da história, seja pelo 

esporte, lazer, música, informação, seja para a condução religiosa. Portanto, vida longa a 

Rádio Miriam que fez história, mas que fará ainda muito mais, porque ela está aos pés da 

Santa de Caravaggio que tem conduzido com brilho esse caminho e fará com que ele seja 

realmente esse baluarte eterno. Muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Novamente, queremos agradecer a presença de todos, em 

especial aos nossos Vereadores, aos Vereadores que se manifestaram nessa noite, 
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justificando a ausência do Vereador Josué Paese Filho da Bancada do PP por motivo de 

doença na família, agradecer a presença dos Vereadores eleitos, em especial ao nosso 

Prefeito Claiton Gonçalves, ao Padre Alcindo, que continue firme nesse trabalho na Rádio 

Miriam que tem trazido a comunicação e informação ao nosso povo de Farroupilha, em 

especial ao nosso Bispo Diocesano Dom Alessandro Ruffinoni, obrigado pela sua presença 

que engrandeceu muito essa Sessão como Pastor das Ovelhas, hoje Pastor das 

comunidades, das Paróquias, que tem conduzido com muita propriedade e tem feito um 

trabalho excelente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A todos os 

funcionários da rádio, pessoas de entidades, pessoas que se fizeram presentes nessa noite, 

Senhoras e Senhores, muito obrigado pela presença, é uma Sessão realmente histórica que 

vem homenagear a nossa querida Rádio Miram de Farroupilha. Nada mais a ser tratado 

nesta noite, declaro encerrados os trabalhos desta Sessão Solene. Boa noite a todos. 
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