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SÚMULA: Concede Título de Cidadão Honorário ao 

proprietário da Radio Cornélio Sr. Walrides Brevilheri 

pelos 59 (cinquenta e nove) anos de serviços prestados 

ao Município de Cornélio Procópio. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, FREDERICO CARLOS DE 
CARVALHO ALVES, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte: 

 
LEI 
 
Art. 1º- Fica concedido o “Título de Cidadão Honorário 

do Município de Cornélio Procópio ao Senhor Walrides Brevilheri, pelos 59 (cinquenta e 

nove) anos de serviços prestados ao Município de Cornélio. 

Art. 2º- O título ora outorgado será entregue em sessão 

solene do Legislativo Municipal em data a ser designada pela Presidência. 

Parágrafo Único – A entrega do título deverá ser realizada no prazo máximo de 120 (cento 

e vinte dias) após a publicação da presente lei. 

Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Cornélio Procópio, 18 de abril de 2016. 

 
 
 

Fernando Vanuchi Peppes 

Vereador – PMDB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 
Senhora Presidente;  
Senhores Vereadores. 

 

Walrides Brevilheri nasceu em Andirá – PR no dia 27 de setembro de 1939 e 
mudou-se com seus pais para Cornélio Procópio aos 03 (três) anos de idade.  

Foi casado com a Sra. Iracema Carbonieri Brevilheri (in memorian) e teve os 
seguintes filhos: Walrides Brevilheri Júnior, Adilson Brevilheri, Humberto Brevilheri, 
Amauri Brevilheri e Janaina Brevilheri. 

Iniciou sua carreira como radialista em 1.957 na antiga “Rádio ZY R 5”, 
ocupou a Presidência do Rotary Club, foi por 2 (duas) vezes Venerável da Loja Maçônica 
Cavaleiros de Malta nº 7, é advogado jubilado pela OAB do Paraná, foi idealizador dos Jogos 
Abertos do Município de Cornélio Procópio, é membro fundador da associação das 
Emissoras de Rádio – AERP, realizou já como proprietário  da Rádio Cornélio a cobertura 
de 04(quatro) copas do mundo e durante 30 (anos) realizou o Programa Jornal da Manhã 
junto com seu irmão Vergílio. 

Um pouco da história da Rádio Cornélio que também é a história de nossa 
cidade.  

Nascida em 1946 do sonho e ousadia dos pioneiros Rui Carvalho Santos, 
Jacinto Cunha, Hugo Franco Cunha e Reynaldo Scheib e depois de 02 anos de lutas e 
persistência tornava-se realidade nossa primeira emissora de rádio difusão. 

O dia 16 de setembro de 1948 foi um dia que jamais será esquecido por nossa 
cidade. Esta data marcou a primeira transmissão oficial de rádio da então ZYR-5 – Rádio 
Sociedade Norte do Paraná. Com uma potencia de 100 watts a primeira programação era 
ouvida em nossa cidade.  

Iniciava seus trabalhos na então “Capital Mundial do Café” a 3ª (terceira) 
emissora a instalar-se na Região Norte do Paraná e a 9ª (nona) de todo nosso Estado. 

A primeira voz feminina a ser ouvida na então ZYR-5 foi a da professora 
procopense Mercedes Pavani apresentando ao programa da “Ave Maria” que continua no ar 
até hoje. 

Em 1956, a ZYR-5 passou a ser chamada de “Rádio Cornélio Procópio sendo 
pioneira, também, no Norte do Paraná na transmissão da primeira radionovela brasileira – O 
Direito de Nascer.  

Em 1975 o já então gerente da rádio Sr. Walrides Brevilheri torna-se o 
proprietário da mesma. A partir desta data a Rádio Cornélio Procópio passa a escrever uma 
nova história com a aquisição de um novo e moderno transmissor de 1.000 watts passando 
a ser ouvida em mais de 30 municípios da região. 
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A Rádio Cornélio Procópio sempre esteve na vanguarda das transmissões e 
na divulgação das notícias não só de nosso Município como de todos os fatos que marcaram 
a história da humanidade. 

Em 13 de maio de 1981 a apenas 10 minutos do ocorrido já noticiava o 
atentado contra o Papa João Paulo II na Praça São Pedro. Mesma rapidez foi dada quando 
do impeachment do então presidente Fernando Collor e a morte do presidente Tancredo 
Neves. 

Muitos dos locutores formados pela batuta do maestro em comunicação 
Walrides Brevilheri se destacaram no cenário nacional e até internacional, entre os quais 
podemos citar: 
• Adelzon Alves – Radio Globo do Rio de Janeiro e Rádio MEC; 
• Joel Alves – Deutsch Welle na Alemanha e Radio Nederland da Holanda; 
• Hélio Claudino – TV Record e TV Gazeta; 
• Walter Vidal – TV Cultura de Maringá 
• Gustavo Baiano – Hoje em Campinas e 
• Marcelo Villa – RIC TV de Londrina. 

Os nomes citados acima são apenas alguns dos inúmeros locutores, jornalistas 
e demais profissionais da área de comunicação que começaram suas carreiras na Rádio 
Cornélio Procópio. 

Pelos motivos citados acima e por outros, que tenho a certeza que os meus 
Colegas de Câmara acrescentarão, peço a aprovação por unanimidade da presente lei 
concedente de “Título de Cidadão Honorário” pelos 59 anos dedicados a informar e entreter 
a família procopense. 

 

Cornélio Procópio, 18 de abril de 2016.  

 
 
 

Fernando Vanuchi Peppes 
Vereador - PMDB 


