ELA ESTÁ DE VOLTA!
A Rádio do coração dos brasilienses, conta com grandes
apresentadores em uma só equipe. Única opcão entre as AMs, faz
o rádio “carinho”, onde o ouvinte se sente acompanhado pelos
comunicadores e participa, fazendo a programação da emissora.
É o rádio próximo, participante da vida dos que a ouvem.

Os Gigantes do Rádio estão de volta com a Planalto.
A Planalto AM, está com um time de comunicadores que fazem
programas voltados para o público que gosta de companhia.
Entrenimento, jornalismo, prestação de serviços, utilidade
pública e todo o carisma dos apresentadores.

A equipe que está reconquistando os ouvintes do rádio AM.

Juarez Vieira

Lucas Neto

ACORDA
BRASÍLIA

JORNAL DA
MANHÃ

5h às 7h

8h às 8h30

Ricardo Noronha
PROGRAMA
RICARDO
NORONHA

Rose
PROGRAMA DA
ROSE
10h ao meio-dia

8h30 às 10h
O programa que
desperta o Distrito
Federal e Entorno com
uma boa moda
sertaneja, utilidade
pública, vagas de
emprego e o carisma de
seu apresentador com a
hora certa de minuto em
minuto, para que o
trabalhador não perca a
hora.

José Nery

Os fatos relevantes
estarão no noticiário da
emissora logo de manhã,
e o ouvinte estará
sempre atualizado, com
as edições, de hora em
hora, do EM CIMA DA
HORA, sob o comando
de Lucas Neto e Valter
Lima.

Ricardo Noronha é a voz
do povo, trazendo as
reivindicações para os
microfones da Planalto,
fazendo chegar a quem
tenha a solução dos
problemas apontados,
sem faltar um bom bate
papo, com a intimidade
que “um amigo” pode
dar aos ouvintes.

Edelson Moura

Clayton Aguiar

Edmar Soares

O GIRO DA
NOTÍCIA

LIGAÇÃO
NACIONAL

SHOW DA NOITE

12h30 às 13h

13h às 15h

PROGRAMA
CLAYTON
AGUIAR

Sob o comando de José
Nery, os comentários
dos principais fatos com
os COBRAS DA
NOTÍCIA. A notícia de
maneira diferenciada,
apresentada de forma
bem humorada e
descontraída.

O sorriso de Edelson
Moura ecoa nas tardes
da Planalto com seu
programa que atende
aos pedidos musicais dos
ouvintes, e conta com
diversos quadros.
Edelson recebe por uma
hora em seu programa,
AMADO BATISTA, o
ídolo popular, sucesso
por onde passa.

16h às 18h
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Programa voltado para o
público feminino, tendo
em seu conteúdo o papo
de mulher para mulher,
receitas, dicas e muito
mais. O programa conta
com a participação do
comunicador Chico
Jardim.

São vários os quadros do
programa, mas o
apresentador destaca
como mais importantes,
a prestação de serviço e
a participação do
ouvinte. Os
lançamentos
musicais têm espaço
garantido no programa
Clayton Aguiar.

20h às 00h
O Show da noite é
apresentado pelo
jornalista Edmar Soares.
São quatro horas
voltadas para diversão,
informação, música,
prêmios, humor, emoção
e a participação direta
do ouvinte. Destaque
para os quadros " A sua
história ", O luar do
Sertão", "O Artista do
dia", "Momento Gospel",
"Forró Bodó" e outros.
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Preços
Secundagem

30"

15"

10"

Determinado

R$ 174

R$ 122

R$ 86

Indeterminado (0h às 24h)

R$ 97

R$ 68

R$ 49

Rotativo (7h às 19h)

R$ 145

R$ 102

R$ 72

Patrocínio de
Programas

Abertura 5'' +
Encerramento 5"

Abertura 5'' +
Encerramento 5" +
spot 30’’

Veiculação

Observação

Segunda a
domingo

R$ 5.171

R$ 12.555

30 dias

Sendo 1 inserção por dia, de segunda
a domingo, até completar o total de
veiculações

Segunda a
sábado

R$ 4.407

R$ 10.703

26 dias

Sendo 1 inserção por dia, de segunda
a sábado, até completar o total de
veiculações

Segunda a
sexta

R$ 3.726

R$ 9.057

22 dias

Sendo 1 inserção por dia, de segunda
a sexta, até completar o total de
veiculações

Semanal

R$ 734

R$ 1.782

4 dias

Sendo 1 inserção por semana, até
completar o total de veiculações

Solução

Descrição

Duração

Valor

Adicionais*

Testemunhal

Comercial ao vivo dentro
do programa, narrado pelo
locutor

Mínimo 30''

R$ 500

Cachê Locutor

Cachê do locutor não incluído.

OBSERVAÇÕES
• Produção e gravação do spot é responsabilidade do anunciante
• Para gravações internas, cachê do locutor não está incluso
em nenhum dos valores apresentados.
• Entrega de material: de segunda a sexta, até as 18h.
• Envio de material: estudio@correioweb.com.br
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
CACHÊS:
• Cachê para gravação de comerciais, locutor para testemunhal (comercial ao vivo), locutor
para flash ao vivo e de produção para gravação de dicas programetes: sob consulta.
• Sobre cachês de locutores e promotoras não incidem comissão de agência, assim como
sobre qualquer outro serviço terceirizado, devendo constar em campo distinto no PI.

ACRÉSCIMOS:
Propagandas sem finalidade comercial ou de interesse pessoal
Sob consulta, sofrerão acréscimo de 200% sobre
o preço de tabela da faixa horária.
Multiplicidade de marcas
15% por marca excedente.

Conversões/ Secundagem
5" = 0,35 X 30"
45" = 1,5 X 30"
60" = 2 X 30"
90” = 3 x 30”

ACRÉSCIMOS:
Entrega de material: de segunda a sexta, até as 18h.
Envio de material: estudio@correioweb.com.
br ou pelo FTP: ftp.correioweb.com.br

60

Razão Social: S.A. Correio Braziliense • CNPJ: 00.001.172/0001-80 • SIG Qiadra 2, n 340 – Brasília/DF

