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de Alencar e Romeu Kovaleski, mais tarde Borges de Alencar e Nelson Paulo, que 

acumulava locução com a gerência da Rádio. 

- 07h 45 min, “Giro Esportivo”: programa de 15 minutos com Gilmar Barros e 

depois Roberto Azevedo. 

- 08 horas, “Show Espetacular”, alegrando as manhãs da Catarinense, apresentado 

nos primeiros anos por Nelson Paulo e depois por Roberto Azevedo. 

- 10  horas, “Programa Borges de Alencar”: uma variedade de assuntos abordados 

e ótima seleção musical prendia a atenção dos ouvintes.  

Os dois últimos programas foram substituídos em seus respectivos horários pelo 

“Programa da Alegria” no ar até hoje. Seu primeiro apresentador foi Marco Antônio. A 

atração se tornaria uma das principais marcas da Rádio Catarinense, especialmente por 

proporcionar maior relação com o público ouvinte. 

- 11h 50 min, “Passarela Social”: com Iolanda Bordignon, relatando e 

comentando eventos sociais de Joaçaba e região. 

- 12 horas, “Grande Jornal”: um dos programas que resgatou o prestígio e a 

audiência da Catarinense. Nos primeiros anos da nova equipe, muitos nomes se 

destacaram na apresentação e reportagens do noticiário em seus diferentes segmentos: 

policial, esportivo, social ou geral: Romeu Kowaleski, Borges de Alencar, Nelson Paulo, 

Edenir Silva,  Roberto Azevedo, Gilmar Barros, Gervasio Tadeu, Glicério Morgan, Renato 

Maba entre outros. 

 - 13h 30min, “Cultivando a Tradição” com Tio Nonore apresentava os grandes 

sucessos da música gaúcha . 

 - As tardes da Catarinense de 1985 até o início dos anos 90, tiveram atrações como 

“Correio Musical” com Eron de Sá; “Programa Roberto Azevedo”, com o próprio 

Roberto; “Até as Cinco Com Sucessos”, “Som Brasil” e “Clube do Rei” com Borges de 

Alencar. 

- 17 horas, “Arquivo”: com Eron de Sá. 

- 17h 30 min, “Cheiro da Terra”, genuinamente sertanejo, com Compadre Bide. 

  - 20h 30 min, “De Sul a Norte”, com Tio Nonore. 

- 22 horas, “Quando fala o Coração”, com Renato Luiz Maba 

 


