FM DOM BOSCO 96,1

RELATÓRIO SOCIAL
Trimestre Julho – Agosto – Setembro de 2021

Apresentação da instituição
A FM Dom Bosco foi fundada em 1997 como rádio comunitária. Na época, Pe. Sebastião estava à frente da
direção da emissora, que buscava perante os órgãos regulamentadores de radiodifusão, a concessão para funcionar como
rádio educativa. Para que a FM DOM BOSCO fosse ao ar, foi preciso muito empenho de seu fundador, paroquianos, amigos,
moradores do bairro Joaquim Távora e adjacências, que juntos e com a essencial ajuda de Deus, conseguiram com dedicação
e trabalho, a concessão, que transformou a rádio comunitária em FM Dom Bosco.
No dia 18 de abril de 2001, foi aprovado pelo Senado Federal, o Ato que outorgou permissão da Fundação
Educacional Salesiana Dom Bosco para executar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada. Assim, o sonho
tornou-se realidade. Em 2002, Pe. Orsini Nuvens Linard assumiu a direção da emissora.
Em janeiro de 2011, chegam a Fortaleza os novos salesianos. A rádio passa a ser administrada pelo Padre Gilberto
Silva. A nova administração imprimiu um perfil visionário e empreendedor, com a contratação de vários colaboradores,
equipamentos digitais, reformulação do site e redes sociais, além de um relacionamento mais próximo com a equipe e os
ouvintes da rádio.
Atualmente, a FM Dom Bosco tem a direção de Padre Mauro e destaca-se no cenário da radiodifusão cearense,
com programas educativos, culturais, informativos e religiosos, que tem o objetivo de levar aos ouvintes uma comunicação
de qualidade, quanto ao conteúdo veiculado e à parte técnica. Por isso, tem o reconhecimento dos órgãos públicos e de
milhares de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio e os eventos que a mesma promove.

Apresentação de contas - receita
• VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
Julho de 2021
RATEIO: R$ 2.131,37
Agosto de 2021
RATEIO: R$ 2.075,64
Setembro de 2021
RATEIO: R$ 1.991,26

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA SUA NOTA
TEM VALOR
Julho de 2021
DESPESA: Manutenção da programação educativa, religiosa e
social da emissora. As receitas mensais do programa “Sua Nota
tem Valor” auxiliam a sanar despesas com pessoal e energia,
por exemplo. Esse mês o principal foco da receita foi colocar no
ar as ações do programa “Papo de Família” que tratou do tema
Gravidez na Adolescência – R$ 2.200,00

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA SUA
NOTA TEM VALOR
Agosto de 2021
DESPESA: Manutenção da programação educativa, religiosa e
social da emissora. As receitas mensais do programa “Sua
Nota tem Valor” auxiliam a sanar despesas com pessoal e
energia, por exemplo. Esse mês o principal foco da receita foi
colocar no ar a programação de 13h a 14h na emissora – R$
2.350,00

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA SUA NOTA TEM
VALOR
Setembro de 2021
DESPESA: Manutenção da programação educativa, religiosa e social da
emissora. As receitas mensais do programa “Sua Nota tem Valor”
auxiliam a sanar despesas com pessoal e energia, por exemplo. Esse
mês o principal foco da receita foi colocar no ar a campanha de
arrecadação de alimentos para entidades de assistência a pessoas em
situação de insegurança alimentar - Valor R$ 2.000,00

Registros e anexos

OBRIGADO!

