
Dia do Radialista: amor e dedicação 
em sintonia com o ouvinte

Locutora Hellen Mayara apresenta o Manhã de Sucessos, na Serra FM-104,9

tia invadem as manhãs 
em um programa pra lá 
de animado, por meio da 
Rádio Serra FM- 104,09. 
A radialista iniciou sua 
carreira como recepcio-
nista em uma  emissora, 
mas não demorou muito 
para pegar gosto e paixão 
pela locução. “Iniciei na 
locução como um teste, 
porque na época estava 
faltando locutor. Após 
isso, comecei com um 
programa aos sábados, e 

depois ganhei um no ho-
rário nobre, de segunda a 
sexta-feira pelas manhãs. 
Era a Rádio Educado-
ra, em Juína”, lembrou 
Hellen Mayara, ao desta-
car sua satisfação pelo Dia 
do Radialista, comemo-
rado nacionalmente hoje, 
dia 07 de novembro.

Atualmente, a radialis-
ta está em sintonia com 
toda a população de Tan-
gará da Serra e região, atra-
vés do programa Manhã 

de Sucessos. “Está sendo 
uma experiência única. A 
Serra FM está crescendo 
a cada dia mais, cheia de 
novidades e conseguindo 
agradar a todos os públi-
cos. O reconhecimento 
que temos da população 
é muito bom. As vezes, a 
gente chega num local e 
as pessoas nos reconhe-
cem pela voz. Isso é muito 
bacana”, relatou Hellen 
Mayara, que se encontrou 
na profissão de radialista.
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Quem nunca teve a 
curiosidade de saber de 
quem é a voz misteriosa 
que se esconde atrás das 
frequências de um rádio? 
Ou até mesmo passou ho-
ras e horas ouvindo seu 
programa favorito, idola-
trando o locutor, mesmo 
sem nem conhecê-lo? 
De fato, a magia do rá-
dio ainda atrai milhares 
de expectadores, sendo 
uma forma garantida para 
quem deseja anunciar seu 
negócio, mandar um reca-
dinho para aquele paren-
te que mora longe, ou até 
mesmo ouvir sua música 
favorita.

Mas para que tenha 
efeito, o responsável em 
transmitir essa mensa-
gem, no caso o radialista, 
tem a missão de conven-
cer o ouvinte. E disso, a 
radialista Hellen Mayara 
entende muito bem. En-
volvida com rádio desde 
seus 15 anos de idade, a 
voz doce e jovial acom-
panhada por sua simpa-
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