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EM POUCAS PALAVRAS 

 

A historia da SKALA FM começa no ano de 1.996 com a formação da Associação de 

Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social. Um grupo pioneiro de representantes de dez 

famílias de Palmeira d´Oeste (SP), uniram-se em torno do propósito de tentar, mais uma vez, 

conseguir implantar uma emissora de radio na cidade. Um longo caminho foi percorrido. O 

envolvimento de grande parte da população e de número significativo de entidades foi 

fundamental. A autorização provisória para a execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária 

foi emitida em 16 de julho de 2.002 pelo Ministério das Comunicações para operar na freqüência 

de 105,9 Mhz, entre as 5 horas e 24 horas, diariamente, e com a potência estonteante de 25 watts. 

A infra-estrutura da primeira sede localizada na Rua Brasil 68-129 foi implantada no 

sistema de mutirão e no dia 01 de setembro de 2.002 foi inaugurada a emissora com a equipe 

integralmente formada por pessoas voluntárias residentes no município. 

A licença para funcionamento da Estação de Radiodifusão Comunitária foi emitida em 17 

de maio de 2.004 pelo Ministério das Comunicações. 

Em 17 de agosto de 2.008 foi inaugurada a nova sede na Rua João Frede, 55-64, com 
instalações totalmente reformuladas seguindo o alto padrão de qualidade. 

A Skala FM tem veiculado uma programação de acordo com a cultura local. Tem 

procurado tornar o dia do ouvinte mais agradável e com bons momentos de entretenimento, 

informação e conhecimento. 

A equipe de trabalho tem sido constituída exclusivamente por voluntários, pessoas 

residentes em Palmeira d´Oeste, “amadores” do radio, cheios de vontade e autodidatas. 

Na Programação Musical tem primado pela qualidade do que toca. Não se limitando a 

tocar as músicas da moda, pesquisando músicas novas e antigas oferecendo ao ouvinte cultura. 

Tem incentivado a interferência direta na programação veiculando as mensagens dos ouvintes e 

atendendo os seus pedidos. O incentivo aos músicos locais e regionais tem ocorrido através de 

entrevistas, divulgação e veiculação do trabalho musical destes artistas. 

A Prestação de Serviço de Utilidade Pública tem sido efetivada veiculando 

Comunicados, Campanhas, Ofertas de Trabalho, Achados e Perdidos e Festas. Tem colaborado 

com o desenvolvimento da Comunidade com a divulgação de eventos, realizações, campanhas, 

comunicados e congêneres das Entidades Locais: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário; 

Sindicatos, Escolas, Entidades Religiosas e outras Associações sem fins lucrativos e Empresas de 

Prestação de Serviço Público. 

Na Programação Jornalística tem procurado veicular os principais acontecimentos 

enfatizando o que acontece na região e no município. O noticiário de Esportes tem colocado em 

primeiro plano aos eventos locais cobrindo todas as modalidades e incentivando a prática 

esportiva. Numa economia baseada na agricultura familiar e micro-empresas familiares as 



informações de interesse específico são prioridade. A transmissão da Sessão da Câmara 

Municipal na íntegra também tem sido considerada importante para a informação e formação do 

cidadão. 

As Entrevistas têm sido realizadas com autoridades, esportistas, artistas novos e 
consagrados, e pessoas do município. 

A SKALA FM, durante a sua jornada tem procurado contribuir com a formação das 

pessoas e também ser um agente facilitador do desenvolvimento do Município de Palmeira 

d´Oeste. 

 

O GRUPO DOS DEZ 

 

O grupo foi formado no ano de 1.996, por iniciativa do Senhor Valnei Montoro. 

Inicialmente, a intenção era conseguir uma FM comercial para Palmeira d´Oeste, algum tempo 

depois acamparam, também a idéia de conseguir uma emissora de rádio comunitária. Com o 

objetivo específico da rádio comercial foi constituída a STUDIO 10 FM com dez sócios: 

Valnei Montoro; 

Hermenegildo José Ferreira; 

Edson Domingos Martins Rossini; 

Luiz Conceição Righetto; 

Paulo Afonso da Silva Nunes; 

Valdemar de Paula; 

Salvador Luiz Zanelati; 

Evandro Luiz Campanholo Mingati; 

Jurandir Soares da Silva; 

José Donizeti Mossoleto. 

A STUDIO 10 FM e seu pessoal custearam todo o oneroso e difícil processo que designou 

um canal de rádio FM para a cidade. Surgiu, então, mais um grupo de pessoas residentes em 

Palmeira d´Oeste interessados em participar da concorrência pelo canal de rádio designado para a 

cidade, diante deste fato, o grupo dos dez deu sua missão por quase cumprida, encerrou a 

STUDIO 10 FM e concentrou suas forças para viabilizar a emissora de rádio comunitária 

SKALA FM, agora com sucesso na empreitada. 

 

DATAS IMPORTANTES 

 

21 de Agosto de 1.996 

Fundação da Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social com o objetivo 

principal de criar uma emissora de radiodifusão comunitária. 

 

26 de Novembro de 1.996 

Entra na Justiça Federal com Ação declaratória de direito para funcionamento da emissora de 
radio. 

 

06 de Dezembro 1.996 

Aprovado o novo estatuto da entidade com o intuito de previamente adequá-lo a lei de 
radiodifusão comunitária que tramitava no Congresso Nacional. 

 

21 de Dezembro de 1.996 



Inicio da atividade da SKALA FM com transmissão de radio em freqüência modulada em 106,5 

Mhz e potência de 49,5 watt com a presença de populares, associados e autoridades locais no 

endereço da rua Brasil no 68-129. 
 

23 de Junho de 1.998 

Inicia junto ao Ministério das Comunicações o processo para obter Outorga autorizando a 
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária no Município de Palmeira d´Oeste (SP). 

 

29 de Agosto de 1.998 

Lacrada pelo Ministério das Comunicações, com o apoio da Polícia Federal, encerra suas 

transmissões temporariamente. 

 

Dezembro de 1.998 

Teimosamente reinicia suas transmissões de rádio 

 

Março de 1.999 

Encerra suas transmissões de rádio para facilitar a obtenção da autorização de funcionamento 

 

29 de Março de 1.999 

Enviado para o Ministério das Comunicações 14 volumes de brochuras contendo o comprovante 

do apoio de entidades, empresas e da população, e também, outros documentos exigidos. 

 

05 de Março de 2.002 

O Ministério das Comunicações encerra a análise do processo para Outorgar a autorização para 

executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária no Município de Palmeira d´Oeste (SP). 

A Associação Comunitária El Shadai e também a Associação Comercial Industrial de 

Palmeira d´Oeste, outras pretendentes não cumprem os requisitos exigidos pelo Ministério das 

Comunicações. 

 

16 de Julho de 2002 

Ministério das Comunicações Emite a licença para funcionamento em caráter provisório. 
 

01 de Setembro de 2.002 

Totalmente legalizada, a SKALA FM iniciou suas atividades transmitindo na freqüência 

modulada 105,9 Mhz e potência de 25 watt no endereço da Rua Brasil 68-129, no município de 

Palmeira d´Oeste (SP). 

 

02 de Outubro de 2.003 

Publicação no Diário Oficial da União o Decreto Outorgando a autorização para executar o 

Serviço de Radiodifusão Comunitária no Município de Palmeira d´Oeste (SP). 

 

17 de Maio de 2.004 

Ministério das Comunicações Emite a licença para funcionamento em caráter permanente. 
 

17 de Agosto de 2.008 

A SKALA FM transfere sua sede para a Rua João Frede no 55-64. 
 

02 de Novembro de 2.009 



Início das transmissões via rede mundial de computadores (Internet) através do site 

www.skalafm.org.br. Ou www.skalafm.com.br 
 

10 de Novembro de 2.009 

Promulgada a lei Municipal que Declara de Utilidade Pública a Associação de Desenvolvimento 

Artístico, Cultural e Social – A.D.C.A.S – SKALA FM. 
 

http://www.skalafm.org.br/
http://www.skalafm.com.br/
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