
JORNALISTAS REPUDIAM COMUNICADORES DA RÁDIO 

CLUBE E MANIFESTAM APOIO ÀS PROFESSORAS OFENDIDAS 

DURANTE ENTREVISTA 

 

Na última terça-feira (22/03), fomos surpreendidos com a truculência e misoginia 

dos apresentadores da Rádio Clube FM, Humberto Pinheiro e Washington 

Rodrigues, contra as diretoras do Sindicato do Magistério Municipal Público de 

Vitória da Conquista (SIMMP), Elenilda Ramos e Greissy Reis. Esse, no entanto, 

não é um caso isolado de machismo e ataque ao gênero feminino, realizado por 

veículos de comunicação do município.  

Nós, jornalistas, temos consciência do impacto daquilo que veiculamos e 

lutamos por um jornalismo que seja instrumento de transformação, na luta contra 

todo tipo de opressão. Atos misóginos atacam diretamente a nossa categoria, 

formada por muitas mulheres, que estão, principalmente, no processo de 

produção. 

Com relação à Rádio Clube, é de conhecimento da sociedade conquistense que 

nos últimos anos a emissora, por intermédio destes dois comunicadores, virou 

palco de disseminação de mentiras a respeito de diversos temas, sobretudo 

ligados à saúde, como a defesa de medicamentos sem comprovação científica 

para suposta cura da Covid-19; ataques ao jornalismo profissional, para os quais 

os comunicadores demonstraram desprezo quando deveriam prezar e apoiar, 

para que a sociedade seja bem informada; uso ideológico da rádio em favor da 

extrema direita, com ideias de cunho fascista, machista e racista; atitudes 

antidemocráticas, com ataques velados às instituições do país, sobretudo 

ligadas ao sistema eleitoral, dentre outras atuações repugnantes de tais 

comunicadores, dignas da rede de extremistas da direita que realizam por todo 

o país ações de ataque ao sistema democrático, com flerte até com o 

neonazismo. 

Tal histórico de atuação não poderia resultar em outra forma na entrevista que 

as professoras Elenilda Ramos e Greissy Leôncio, respectivamente presidente 

e vice do Simmp (Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da 

Conquista), tentaram dar à rádio nesta última terça-feira, no programa Sudoeste 

Agora. 

Numa atitude desprezível e desrespeitosa, os comunicadores Humberto Pinheiro 

e Washington Rodrigues trataram as professoras com violência, com ataques 

pessoais e xingamentos aos berros dentro do estúdio, tendo as mesmas sido 

impossibilitadas de falar; a entrevista encerrada e as professoras colocadas para 

fora da rádio. 

Nos solidarizamos com as professoras Elenilda Ramos e Greissy Leôncio e 

todas que integram esta categoria, e esperamos que a direção da rádio tome 

providências relativas a tais comunicadores de seus programas. 



A Rádio Clube, por ser um veículo histórico, tem a sua importância e 

credibilidade construída tanto ao lado do público quanto com seus anunciantes. 

Porém, a postura que estes comunicadores se acostumaram a tomar em seus 

microfones, com certeza não coadunam com os valores das empresas, 

pequenas e grandes que procuram a rádio por seu alcance. Assim, é preciso 

mobilizar a sociedade em torno deste episódio, tornando um grande exemplo de 

falta de respeito ao direito das mulheres, à liberdade de expressão e à 

democracia. 
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