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Prateado, o cara anTenado
Dono da rádio T, maior rede de emissoras do Paraná, traz sua “troupe” a Cascavel

Marcio Martins é um cara antenado em duplo
sentido. Primeiro, no literal. Ele escalou muita antena como técnico de radiofusão desde o final dos
anos 70. E antenado no sentido figurativo. Veja o
time que ele escalou para sustentar a programação da vertiginosa expansão da rede T de rádio
no Paraná: sentados: Nego, Pastor e Diácono.
Em pé: Valéria e Diego Caetano; deitados: Jauri
Gomes e Juca Bala.
Márcio Martins, conhecido nas internas da rede
como “Galo Prateado”, é um sujeito que chegou a
uma conclusão bastante óbvia, embora ignorada na
maioria das empresas de comunicação: time se faz
com craque, rádio se faz com locutores talentosos.
“Quem quer ouvir música hoje tem múltiplos
meios: baixa na internet, põe no pen drive, tem no
celular, personaliza tudo, enfim, atração musical
não é mais diferencial para emissora de rádio”, Marcio Martins
ensina o antenado. E aqui ele tem razão. Ainda não
inventaram download de gente com talento. “O que sempre mandou
e hoje está mais enfatizado ainda é o conteúdo produzido a partir
do comunicador talentoso”, concorda Valdomiro Cantini, sócio do

homem da T em duas emissoras no Sudoeste.
Válvula - Márcio Martins quase nasceu
dentro de uma emissora de rádio. Aos 14 anos
era operador de som. “Quando eu era criança
achava que o locutor estava dentro do aparelho,
atrás da válvula”, diz ele. Da inocência para o
mercado de trabalho, aquele aparelhinho alvo
da imaginação infantil virou o negócio para ele.
A partir de uma emissora em Ponta Grossa,
Martins produziu a rede T, agora com abrangência estadual. Hoje são 16 emissoras, e serão
19 até o Papai Noel chegar. Ele mostrou a sola
da chuteira em Cascavel há quase dois anos,
quando adquiriu a Verdes Campos, a primeira
FM da cidade, em transação milionária.
Onde a expansão da T vai parar? “Vou até
onde minha mulher deixar. Temos dois tipos
de homem: aqueles que são mandados pela
mulher e admitem e aqueles que não admitem
mas também são mandados”. Convivendo com gente como Juca Bala,
Jauri Gomes e o Pastor, o ‘Galo Prateado’ só podia mesmo terminar
a entrevista com uma anedota.
.
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Marcio Martins e sua troupe de comunicadores extrovertidos estarão
em Cascavel na próxima terça-feira. Será uma apresentação para o
mercado do rádio e convidados da
imprensa. O desafio de se estabelecer na Capital do Oeste está a
altura de um “galo prateado”: pôr
uma cunha entre as líderes Capital
e Tarobá, briga de gente grande
– é façanha que pedirá inúmeras
orações do pastor que imita a
perfeição o impagável
(literalmente) Edir Macedo.

E a lâmina que tirou o bigode também pode
decepar pescoços. Tanto Beto Richa como
Edgar Bueno estão “afiando os facões”.
Ambos voltam ao “açougue” nas próximas
semanas com cortes de cargos. Vai sobrar
para muito companheirinho que comeu pó
nas carreatas.

Raspadinha
O Facebook não serve só para convocar manifestações. Também serve para balizar importantes decisões. O chefe local da Cohapar, Odjalma Cordeiro, tirou o bigode após a esposa
dele por uma enquete no Face perguntando se
o marido ficava melhor com ou sem dito cujo.

“Gostaria de reiterar a retratação
com a consciência de que atos
como este não mais se repetirão”
(Mario Seibert, em retratação pública por ofensas
a Emilio Martini, publicada hoje por determinação judicial)

BBom é Telex amanhã?
Palavras e acrônimos
com final “x” andam meio
em baixa no mercado: OGX,
EBX, Telex... Mas e o bom,
pode virar ruim? O BBom é
um sistema também embalado no MMN (Marketing Multi Nivel). E tem
muitos adeptos em Cascavel. Gente que investe desde
os pacotes básicos, de R$
600,00 a R$ 3 mil (os mesmos do
TelexFree), até valores mais elevados,
como o sujeito de Cascavel que pôs
R$ 90 mil no BBom.
Há o risco do tsunami que afundou
o Telex emborcar o BBom? Haverá
contágio? Os adeptos refutam. Segundo eles, o sistema é provido de

Só rindo

um produto palpável, o rastreador de
veículos, ao passo que a turma do
Telex tinha apenas anúncios e créditos virtuais de telefonia.
A propósito: o que o Eike Batista
fará com os escassos 2,9 bilhões de
dólares que lhe restaram? A) Trocar
o carrão de sua sala de jantar por
um Fiat Uno; B) retomar o namoro
com a Luma, e dividir as despesas do
cartão dela com o “sócio” bombeiro;
C) montar um novo negócio, baseado
no marketing multi nível.

The end
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E vai sair mesmo o espelho d’água na
margem direita da Avenida Brasil, na
região do loteamento FAG.
Avançadas tratativas neste sentido
estão por conta do ‘trio parada dura’,
Edgar Bueno, Assis Gurgacz e
Jorge Samek.

Os veterinários agora estão
proibidos por lei de cortar a cauda
dos animais. O Pitoco avisa que
desde sempre cumpre a nova lei,
pois já nasceu, segundo reza a
lenda, desprovido de rabo.

LIQUIDA

Pitocas

Outra obra já em fase final de projeto
é a segunda pista do Lago Municipal,
pavimentada com paver. Será exclusiva para ciclistas.
O segundo espelho da região do Lago
também está em obras. O local, entre
a Rocha Pombo e a BR 277, também
receberá pista de caminhada.
A pesquisa DataSonda/Pitoco que
aferiu a amnésia do eleitor em suas
escolhas para o parlamento também
trouxe diferenças por faixa de renda.
Entre aqueles que ganham até dois
salários mínimos, 63,8% não lembram
em quem votaram para deputado. Já
acima de oito mínimos, o índice de
esquecimento cai para “apenas” 45%.
A pedido, reiteramos aqui que o Paulo
Martins não é mais o chefe de Jorna-
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lismo da Tarobá, cargo agora ocupado
pela bela ruiva, Carla Hachmann.
E também, para os amigos e inimigos
do ilustre riograndense, afirmamos
que a outrora ventilada aposentadoria, não está mais nos planos do
Paulo Martins, cuja idade verdadeira
é ignorada até pela esposa, embora
saiba-se que ele não viu o dilúvio, mas
pisou no barro.
Lísias Tomé está de volta a Prefeitura. Ele atende no PAC 2. Virá para
deputado?
Fernando Giacobo pôs tapete vermelho para o empresário Maycon
Zandavalli ingressar no PR. E lhe
ofereceu a sigla para se candidatar a
uma cadeira na Assembléia.
A Unila anunciou que irá estabelecer o
curso de Medicina em Foz do Iguaçu
até 2016.

Abraços
Para Mara Salete Wypych, Rafael
Salvatti, Alberto Back, José Alberto
Iegas, Antônio Severino Trigo, Juliano
Murbach e Iloni Rodrigues.

Válido de
01 a 07/07

