PRÓXIMA DE VOCÊ!
A RÁDIO AMIGA.
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.

O MELHOR TIME DA RÁDIO AM
A Planalto AM conquista diariamente uma audiência fiel com a sua programação
calorosa e simples que valoriza a participação do ouvinte e contribui para uma rádio mais
humana e próxima. Entretenimento, jornalismo, prestação de serviços, utilidade pública
e todo o carisma dos apresentadores.
A Planalto também retransmite a programação da Super Rádio Tupi, uma das pioneiras
na radiodifusão brasileira. Há 8 décadas, a Tupi faz parte do Grupo Diários Associados
no Rio de Janeiro e agora fará parte também da vida dos brasilienses com uma
programação diversificada com muita informação, esporte e prestação de serviços.
De segunda a sábado, a Planalto AM apresenta em horários específicos os programas locais que já
conquistaram tantos fãs. Aos domingos a programação é exclusiva da rádio carioca.

Programação local:
SEGUNDA A SEXTA
Ricardo Noronha
RICARDO NORONHA
11h00 às 12h30

Juarez Vieira
A TARDE É NOSSA

O jornalista Ricardo Noronha apresenta aos seus milhares de ouvintes, os principais
fatos locais e nacionais, política, esporte, saúde, segurança, transporte e educação. A
opinião de quem está há muitos anos informando sobre os acontecimentos da cidade.
O programa que desperta o Distrito Federal, com melhor da música sertaneja, informações e
as principais manchetes dos jornais do Brasil, com a alegria e o carisma de Juarez Vieira.

14h00 às 15h00

SÁBADO
Lucas (com Lucas Neto)
SHOW DO LUCAS COM LUCAS NETO

O Show do Lucas é a melhor companhia para a sua manhã de sábado. O
amigo Lucas Neto apresenta um programa cheio de variedades, prestação
de serviço, utilidade pública e a sua participação. Não perca!

9h00 às 10h30

Chico Jardim
PROGRAMA CHICO JARDIM
10h30 às 12h00

Roberto Cavalcanti
SKINDÔ BRASIL
12h00 às 13h30

Kleyton Correia
KLEYTON CORREIA
COM VOCÊ
13h30 às 15h00
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Todo sábado de 10h30 ao meio dia a Tupi apresenta as canções nacionais e internacionais
que marcaram os anos 80. O campeão de audiência Chico Jardim traz um papo descontraído
e intimista, além de muita interatividade com os ouvintes! Peça a sua música, participe!
A Casa do Samba em Brasília, transmitido ao vivo, aos sábados das 12 às
13H30, com Roberto Cavalcanti e Eduardo Monteiro, o programa apresenta
de forma lúdica e interativa, curiosidades, histórias e novidades do mundo do
samba, carnaval e cultura popular, além de muito samba de primeira.
Os grandes sucessos do passado da música brasileira e os quadros mais legais do
rádio! A música da minha vida, A estrela do dia, A canção do Rei e muito mais.
Muita alegria e a sua a participação pelo telefone, redes sociais e WhatSapp. Kleyton
Correia chega na sua Tupi AM para deixar o seu sábado muito especial!
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
CACHÊS:
• Cachê para gravação de comerciais, locutor para testemunhal (comercial ao vivo), locutor
para flash ao vivo e 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”

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