Rádio Real FM conquista prêmio Só Esporte
como emissora que mais apoiou o esporte na
Região dos Inconfidentes em 2021

Na última sexta-feira, 17 de dezembro, a Rádio Real FM, por votação popular, levou para casa o
Troféu Só Esporte em sua 20ª edição. O prêmio é destinado a veículos de imprensa, comércios,
associações e jornalistas que mais apoiaram o esporte da Região dos Inconfidentes. No mesmo
evento,também foram premiados os ganhadores do tradicional troféu Paulo Munheca, na sua 25ª
edição.
A cerimônia foi dedicada à maior referência do esporte amador da região, o jornalista esportivo,
radialista, locutor e apresentador Jota Missias que faleceu vítima da Covid-19 em março deste ano.
O organizador do evento Aloísio Bento, mais conhecido como Caburé, nos contou um pouco sobre a
história da tradicional premiação:

“Já são 25 anos que realizamos essa premiação do Troféu Paulo Munheca e do
troféu Só Esporte que foi criado em 1996 pelo jornalista João Bosco Carneiro. Na
época eu ajudava na portaria, ajudava a escolher os agraciados, entregava
convites, mas, em 2001 o João Bosco veio a falecer, e para a premiação não cair
no esquecimento, a família me delegou a organização. Já tem 25 anos, muita
história, muitos homenageados, muitas pessoas boas que já foram homenageadas
com a gente, que já se foram.”
E completou falando sobre a Rádio Real FM, veículo que venceu pela primeira vez:

“Os agraciados não foi o Caburé que escolheu, foi uma enquete. E a Rádio Real
FM venceu como órgão de imprensa que divulga o esporte da nossa cidade, e da
nossa região, é uma rádio que está crescendo muito. Como organizador do
evento fico muito feliz em estar vendo o crescimento da Rádio Real FM que
divulga tudo que acontece não só em Mariana, Ouro Preto, Itabirito na região.
Então pra mim, como organizador do evento, eu fico muito feliz de homenagear
pessoas, entidades e empresas como vocês que fazem muito em prol do esporte
na nossa região”, celebrou.
O diretor geral da Rádio Real, Rodrigo Guerra, agradeceu a organização do evento e destacou o
compromisso do veículo com o esporte amador da região:

“Gostaria de agradecer a organização do troféu Paulo Munheca pelo
reconhecimento do nosso trabalho em promover o esporte amador aqui na
região. É uma pauta que desde o falecimento do nosso querido Jota Messias está
muito largada pela pela mídia local. Então, estamos tentando resgatar essa pauta
Gostaria também de parabenizar a Hellen que foi eleita a repórter que mais
incentivou o esporte local na região. Parabéns a ela e é isso. A Rádio Real se
compromete com essa pauta e estaremos sempre atentos às competições locais.”
Também foram homenageados personalidades como: o Jogador Foguinho, ouro-pretano, atleta da
Chapecoense, Joseph, marianense, atleta do Cruzeiro, representantes do poder público, empresários
e veículos de comunicação.
A lista completa:
Troféu Só Esporte
Troféu Paulo Munheca
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