Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa para
fazer um registro de enorme importância para a área de comunicação social do
Nordeste, especialmente para o meu querido Estado de Pernambuco.
Desde ontem o programa Frente a Frente, na Rádio Folha FM 96,7, volta a
ser comandado pelo jornalista Magno Martins. Após um período afastado por
motivos de saúde, Magno retornou ao rádio para ancorar o quadro, que vai ao ar
de segunda a sexta-feira, às 18h, e é transmitido para uma rede de emissoras do
interior do Pernambuco, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha.
“Estou reassumindo o programa e também o meu blog. Fiquei fora dos dois
veículos. Eu sou pioneiro aqui em Pernambuco, de blogs. Criei o primeiro há doze
anos. O problema de saúde me tirou do foco, mas graças a Deus estou bastante
animado porque me recuperei bem e vou retomar. Já são 25 anos de batente”,
comemora Magno.
De acordo com ele, o Frente a Frente continuará utilizando a fórmula
anterior: a apresentação dos fatos e análises do cenário político local e nacional.
“A expectativa é a de que a gente possa fazer um programa nos mesmos moldes
do que eu deixei, com a política nacional e a local e a participação de analistas
políticos. Não é um programa chapado. É muito informativo e opinativo”, explica
Magno.
“Muita gente estava com saudade das minhas opiniões, dos meus editoriais.
O programa tem como carro-chefe o editorial (abertura). Quando eu saí de cena,
muita gente lamentou minha ausência. Espero reconquistar esses ouvintes que
estavam com vontade de me ver de volta. Estaremos com toda a animação, garra,
toda a empolgação para dar tudo certo, como sempre deu. Sempre fomos
campeões em audiência”, afirma.
Magno também adiantou que pretende retomar suas viagens a Brasília para
comandar o programa, ao vivo, direto do Salão Verde da Câmara Federal. “Morei
15 anos lá e trabalhei em vários jornais. Comandava o programa ao vivo de lá”,

lembra.
Magno Martins é bacharel em Jornalismo pela Universidade Católica de
Pernambuco, com pós-graduação em Ciência Política pela mesma instituição.
Começou a carreira em 1980, logo após se formar. Passou por diversos veículos
de comunicação, como Correio Braziliense, Última Hora, Jornal de Brasília, o
Globo, entre outros.
De forma pioneira, criou a Rede Nordeste de Rádio, com mais de 40
emissoras, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha, no Recife, que
retransmitem o programa Frente a Frente, ancorado por ele.
Ao querido amigo Jornalista Magno Martins, meus cumprmentos pela volta e
o desejo de dias de sucesso na comunicação social do nosso Estado.

