


A Rádio Jangadeiro FM Fortaleza, está entre as duas emissoras líderes de audiência, por seu 
trabalho sério e comprometido e por deter grandes nomes do rádio em sua grade, como 
Paulo Costa, Joel Manzonni, Paulinho Leme e Rocha Lima. A abrangência da rádio chega a um 
raio de 150Km partindo de Fortaleza estando presente em 51% dos domicílios do estado.
A Jangadeiro FM Fortaleza, é uma rádio com forte audiência no público feminino e nela tocam 
os maiores sucessos dos segmentos Forró, Pagode, Sertanejo, Flash Back, Religioso e MPB. 
Uma de suas características mais marcantes, é a alegria contagiante de seus comunicadores 
que transpõem as ondas do rádio se materializando através das ações que a aproximam a 
rádio de seu público, com promoções de grande repercussão, como a 88 Super Prêmios, 
dentre outras ações como o Pedágio Jangadeiro, Invasão nos Bairros, sorteios diários e até 
mesmo visita dos locutores nas casas dos ouvintes, trazendo o sentimento de que todos 
fazem parte de uma só família.



Região Metropolitana (3.741.397 milhões 
de habitantes) -
Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba, 
Aquiraz, Maracanaú, Eusébio, Itaitinga, 
Guaiúba, Chorozinho, Pacajus, Horizonte, 
São Gonçalo do Amarante, Pindoretama, 
Cascavel, Paracuru, Paraipaba, Trairi, São 
Luís do Curu.

Demais municípios (732.888 mil 
habitantes) - Acarape, Aracati, Aracoiaba, 
Aratuba, Barreira, Beberibe, Caridade, 
General Sampaio, Guaramiranga, 
Ibaretama, Icapuí, Itaiçaba, Itapipoca, 
Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacoti, Palmácia, 
Paramoti, Pentecoste, Redenção, Tururu, 
Umirim e Uruburetama.





ENCONTRO COM O REI 
APRESENTAÇÃO: ROCHINHA | DOMINGO - 05:00 ÀS 09:00 - Uma homenagem ao cantor Roberto Carlos . Neste programa, os 
ouvintes podem escutar os sucessos consagrados do Rei Roberto Carlos, além das músicas interpretadas por grandes vozes da atualidade. 
Curiosidades da vida e histórias das suas composições também pautam este programa.

FORRÓ DA JANGADEIRO 
APRESENTAÇÃO: TEREZA D’AVILLA | SEGUNDA A SÁBADO - 17:00 ÀS 19:00 - Um programa para agitar o seu fim de tarde. No Forró 
da Jangadeiro, além de escutar o melhor do forró, você fica por dentro das melhores festas da cidade. As músicas mais pedidas no Brasil e o 
quadro as mais estouradas. Sucessos antigos que marcaram uma época, no forró das antigas. Pense num programa arretado de bom!

JANGADEIRO ALTO ASTRAL 
APRESENTAÇÃO: PAULINHO LEME | SEGUNDA A SÁBADO - 13:00 ÀS 17:00 - Um acervo musical feito para deixar o ouvinte em 
pleno alto astral. Neste programa, ele curte as melhores músicas da programação, concorre a vários prêmios, e ainda fica por dentro das 
principais dicas de lazer.

JANGADEIRO É SUCESSO
APRESENTAÇÃO: JOEL MANZONNI | SEGUNDA A SÁBADO - 11:00 ÀS 13:00 - Neste programa as músicas mais pedidas da Jangadeiro 
FM são tocadas em uma hora seguida de sucessos. 

MANHÃ DE SUCESSO
APRESENTAÇÃO: PAULO COSTA | SEGUNDA A SÁBADO - 05:00 ÀS 10:00 - As manhãs da 
Jangadeiro são sucesso do início ao fim. Paulo Costa, grande nome do rádio no Ceará, comanda 
esta atração com quadros interativos e cheios de prêmios, como: “Charadinha Jangadeiro”, “História 
da Minha Vida”, e “As Mais Pedidas”, no qual o ouvinte pede sua música favorita. O programa ainda 
apresenta ofertas de emprego; reflexão e fé com o Momento de Oração, com o Padre Reginaldo 
Manzotti; e as notícias da hora com o “Informativo Jangadeiro.”

JANGADEIRO RELAX
APRESENTAÇÃO: ROCHINHA | DOMINGO A SEXTA - 20:00 ÀS 00:00 - Um programa para acalmar o coração dos ouvintes. Músicas 
nacionais e internacionais deixam as noites mais leves e apaixonadas. No Jangadeiro Relax, os ouvintes podem mandar torpedos de amor, 
participar dos classificados do coração e curtir traduções de suas músicas preferidas, além das lindas mensagens de otimismo para 
encerrar o dia.

MADRUGADA JANGADEIRO
SEGUNDA A DOMINGO - 00:00 ÀS 05:00 - Um programa que vai deixar os ouvintes acordados. O “Madrugada Jangadeiro” deixa as 
noites repletas de boa música e sucessos dos mais variados estilos musicais, agradando desde quem está saindo da balada até quem 
está com insônia. 

PARADÃO 88
SÁBADO - 09:00 ÀS 00:00 - Antes de sair para a Balada ou para fazer a festa em casa, o programa é um super esquenta nas noites de 
sábado. Pop, forró, samba e axé são alguns dos ritmos reunidos que em 5 horas de músicas, sem parar, animam os ouvintes. O programa 
conta com sucessos da atualidade e flash backs para não deixar ninguém parado. 

SOM DAS PRAIAS
APRESENTAÇÃO: JHONNY D’PAULA & TEREZA D’AVILLA | DOMINGO - 09:00 ÀS 14:00 - O programa que faz a trilha sonora do 
domingo é sucesso em barracas de praias e no lazer do público em geral. O Som das Praias reúne o que há de melhor em axé, forró, pop e 
samba, e faz da Jangadeiro a sua praia.

PADRE REGINALDO MANZOTTI
APRESENTAÇÃO: PADRE REGINALDO MANZOTTI |SEGUNDA A SÁBADO  - Em três momentos diários transmitimos programação de 
caráter religioso, às 06h da manhã o programa Sinais do Sagrado (30 min), às 10h o programa Experiência de Deus (1 hora) e às 15h a Hora da 
Misericórdia. Todos os programas apresentados pelo Padre Reginaldo Manzotti.



OBS: NNão poderá ser feito testemunhais nos programas Experiência de Deus, Terço das Santas Chagas e Hora da Misericórdia.



ATIVAÇÃO DA JANGADEIRO FM
 Promotores com mochilas-banner personalizadas impactam motoristas e pedestres 

distribuindo material publicitário do cliente, enquanto um ator/atriz faz uma 
apresentação performática envolvendo o seu produto ou serviço. Ativar sua marca de 

forma eficaz é com a Jangadeiro FM. 

ESTRUTURA: 4 promotores uniformizados, 1 coordenador, 1 locutor, 4 mochilas banners.
MÍDIA: 10  spots de 30”de envolvimento , 02 flashes ao vivo de 60”+ 10 spots de 30”exclusivos.

INVASÃO PREMIADA JANGADEIRO FM
Promotores Jangadeiro FM “invadem”os domicílios e envolvem sua marca em uma 
mecânica que estimula o consumo do seu produto. Perguntaremos: Você tem 
este produto em casa? Se o dono(a) de casa tiver o produto, ganhará prêmios. 
Oportunidade única de falar, diretamente com o consumidor.

ESTRUTURA: 3 promotores uniformizados, 1 coordenador, 1 locutor e carro personalizado. 
MÍDIA: 100  chamadas de 30” , 22 flashes ao vivo de 60’ + 50 spots de 30”, mídia volante e ações de mechandising 
excluivos.

DESAFIO JANGADEIRO
Ações criativas e diferenciadas no PDV são excelentes formas de envolver o consumidor 
gerando valor para a marca e estímulo ao consumo. Para criar este ambiente favorável 
nós temos o Desafio Jangadeiro, ação realizada dentro do PDV com locução animada, 
interação com o consumidor através de brincadeiras e distribuição de brindes.

PEDÁGIO JANGADEIRO FM
Para estar presente em pontos estratégicos de grande fluxo da cidade, de uma forma 

diferenciada no PDV , você pode contar com a Jangadeiro FM.  Levando alegria, 
descontração e a sua marca,  o Pedágio Jangadeiro impacta, durante 2 horas, pedestres 
e motoristas envolvendo-os em brincadeiras descontraídas, degustação de produtos e 

distribuição de brindes. 

ESTRUTURA: 4 promotores uniformizados, 1 coordenador, 1 locutor, pórtico promocional e carro personalizado. 
MÍDIA: 10  spots de 30”de envolvimento , 02 flashes ao vivo de 60”+ 10 spots de 30”exclusivos.

ESTRUTURA: 3 promotores uniformizados, 1 coordenador, 1 locutor e backdrop personalizado. 
MÍDIA: 10  chamadas de 30” , 2 flashes ao vivo de 60’ + 10 comerciais de 30”exclusivos.





A Rede Jangadeiro, composta pelas 

rádios Jangadeiro FM Sobral 99,1, 

Iguatu 103,1, Quixeramobim 98,9, 

Crato 97,5, Crateús 92,1 e Limoeiro 

100,1, recebe o sinal do nosso estúdio 

de contribuição via satélite. Possui 

uma programação exclusiva para o 

interior e uma abrangência significativa 

sendo responsável junto com a 

Jangadeiro FM Fortaleza por 80% do 

total dos domicílios do estado.

 

A programação da Rede Jangadeiro 

FM é diferenciada porque mescla 

a programação local e de rede 

com entretenimento e jornalismo. 

Dessa forma, a Rede é composta de 

programação exclusiva de rede com 

o Revista Jangadeiro, Super Tarde 

Jangadeiro e Forró da Jangadeiro, 

programação exclusiva local por região 

com o Desperta  Jangadeiro, Voz e Vez, 

Super Tarde Local e Diocese Informa 

e programação compartilhada com 

o Tribuna Band News e a Jangadeiro 

FM (Tribuna Band News 1ª Edição e 

Jangadeiro Relax), o que proporciona  

uma programação bastante diversifica 

e qualificada para o interior do estado.



Sobral - Alcântaras, Cariré, Forquilha, 
Flecheirinhas, Groaíras, Guaraciaba do 
Norte, Ibiapina, Irauçuba, Massapê, Meruoca, 
Mucambo, Reriutaba, Santana do Acaraú, São 
Benedito, Sobral, Tianguá, Ubajara e Varjota.  

Cariri - Altaneira, Barbalha, Caririaçu, Crato, 
Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Juazeiro do Norte, 
Missão Velha, Nova Olinda, Porteiras e Santana 
do Cariri.

Limoeiro - Alto Santo, Jaguaribara, Limoeiro do 
Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, São João 
do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.

Crateús - Tamboril, Nova Russas, 
Arandera,  Poranga, Ipaporanga, Croatá, 
Ipueira, Ipu,  Novo Oriente, Independência, 
Quiterianópolis e Monsenhor Tabosa.

Iguatu - Iguatu, Quixeló, Orós, Icó, Cedro, 
Cariús, Jucás, Acopiara, Várzea Alegre e Lavras 
da Mangabeira.

Quixeramobim - Banabuiú,  Quixadá, Madalena, 
Choró, Boa Viagem,  Senador  Pompeu, Milhã e 
Mombaça.



SUPER TARDE
APRESENTAÇÃO: PAULO COSTA | SEGUNDA A SEXTA - 12:00 ÀS 14:00 
O Super Tarde, apresentado por um dos mais populares locutores do Ceará, Paulo Costa, faz parte da Rede Jangadeiro FM. No 
comecinho da tarde a programação é diversificada e popular, onde toca muito forró, sertanejo, romântico, religioso, pagode dentre 
outros estilos populares. O programa conta também com quadros especiais, pedidos de música dos ouvintes e muita descontração.

FORRÓ DA JANGADEIRO 
APRESENTAÇÃO: TEREZA D’AVILLA | SEGUNDA A SEXTA - 16:00 ÀS 18:00
O Forró da Jangadeiro FM é um programa de pura energia e animação. Comandado por Teresa D’avilla o programa traz o forró das 
antigas, sucessos do momento, além de prêmios! Um verdadeiro festival de forró com a energia de uma locutora que é sucesso. 

REVISTA JANGADEIRO
APRESENTAÇÃO: WANDERLEY FILHO | SEGUNDA A SÁBADO - 11:00 ÀS 12:00 
Um resumo das principais notícias do dia e o giro de informações policiais do Interior do Ceará estão no Revista Jangadeiro. Com a 
apresentação do jornalista Wanderley Filho, o programa vai ao ar de segunda a sábado, de 11h às 12h. O Revista Jangadeiro conta 
ainda com a coluna Cem Quilômetros, ancorada por Roberto Costa, e Esportes com Jussiê Cunha. 

TRIBUNA BAND NEWS 1ª EDIÇÃO
APRESENTAÇÃO: NONATO ALBUQUERQUE E ARIANE CAJAZEIRAS | SEGUNDA A SÁBADO - 08:00 ÀS 09:00 
O Tribuna Band News 1ª Edição apresentado pelos jornalistas Nonato Albuquerque, grande formador de opinião nos veículos de 
comunicação, TV e Rádio e Ariane Cajazeiras, uma das vozes mais conhecidas do rádio e formada há oito anos pela Universidade 
Federal do Ceará.
Com noticiário diário, o programa aborda tudo sobre o trânsito, mobilidade urbana, política e economia locais. Entrevistas com 
pessoas de relevância em diversas áreas do conhecimento e prestações de serviços são um dos objetivos do programa. Com o 
conceito, “Em 20 minutos, tudo pode mudar” a rádio sempre está atualizada com as últimas notícias do dia. 

EXPERIÊNCIA DE DEUS
APRESENTAÇÃO: PADRE REGINALDO MANZOTTI |SEGUNDA A SÁBADO  - Programação de caráter religioso, de 10h às 11h da 
manhã.



OBS: Não poderá ser feito testemunhal no programa Experiência de Deus.












