


A Rádio

A Rádio Capital é uma Rádio da Fundação Nossa senhora de Fátima,
que tem como missão levar informação, entretenimento e a
evangelização. Fundada em 15 de outubro de 1999, pelo pároco
Monsenhor Wilson Galiani. Como Rádio Capital AM 990.



Abrangência

Hoje vivendo o melhor momento de sua história, a rádio migrou do
AM para o FM. A sua freqüência passou para o 91,9, e essa mudança
possibilitou o aumento do seu raio de alcance para 95km, atingindo
cerca 80 municípios totalizando aproximadamente 1.000.000 de
pessoas.
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Perfil dos Ouvintes



O tempo médio do consumo
nacional é de 3 Horas e 50
minutos. Maringá é uma das
melhores praças com 4 Horas e
58 minutos.

INVESTIMENTO PUBLICITARIO

2º Canal que mais recebe
verbas publicitárias e tem
uma projeção de 500.000.000
(meio bilhão de reais) até
2020.

89% da população
ouve radio

30% ouvem
diariamente
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Programação

Programa dedicado a quem gosta de acordar bem cedo ouvindo uma das
mais tradicionais variações da musica sertaneja. E tem uma comunicação
que fala a língua do homem do campo.

Acorda Cianorte
Maurício Ribeiro



Bom dia Capital
Pedro Farias

Programa repleto de quadros interessantes e divertidos, com prêmios e
participação do ouvinte. Prestação de serviços a comunidade, informação
e uma programação musical variada.

É um programa onde o padre ajuda a despertar a espiritualidade dos
ouvintes. proporcionando um maior contato com deus, buscando sempre
alcançar um equilíbrio emocional. Sua estrutura consiste em participações
de ouvintes, leituras de testemunhos, leitura bíblica e a novena diária,
tornando este programa o mais ouvido em todo o país

Experiência de Deus
Pe. Reginaldo Manzotti
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Zap Zap Capital 1° Edição
Claudemir Daniel

O ouvinte participa pedindo sua música através do telefone, WhatsApp, e
concorre a prêmios diários. Programação musical repleta de sucessos
com comunicação jovem e descontraída.

Jornal da Capital
Pedro Farias e 
Maurício Ribeiro
Programação com notícias locais e regionais, esportes, boletim policial, e
informações gerais.
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O melhor da tarde
Guilherme Augusto

Programação popular com sucessos de vários géneros musicais. Vários
quadros com receitas, dicas de saúde, noticia do mundo dos famosos e
muitos prêmios.

Zap Zap 2° Edição
Guilherme Augusto
O ouvinte participa pedindo sua música através do telefone, WhatsApp, e
concorre a prêmios diários. Programação musical repleta de sucessos
com comunicação jovem e descontraída.
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Hora do Ângelus
Padres da Diocese 18:10

18:00

A hora do Ângelus é um momento de puro contato com a Virgem Maria e
uma oportunidade de reflexão da Fé Cristã e das Práticas tomadas no dia
a dia. Nesse instante reza-se as Ave-Marias intercaladas com os versículos
bíblicos revivendo o momento da anunciação da vinda do nosso salvador
ao mundo.

Bem Brasil
Wilson Silva Jr

O melhor programa de músicas sertanejas da região. Seleção musical
apurada, com grandes sucessos atuais e clássicos sertanejos de todos os
tempos.
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Baú da Capital
Clássicos que Marcaram
Seleção musical com clássicos do passado, anos 70, 80, 90, e 2000. Uma
viagem ao passado só com músicas que marcaram época.

Boa Noite Capital
Programação Popular

Programação que oferece aos ouvintes uma oportunidade de ouvir
sucessos atuais de vários gêneros musicais.



TABELA DE PREÇOS VALIDA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021: 

TEMPO VALOR DE INSERÇÃO

Spot 30” indeterminado R$109,00

Spot 30” rotativo R$109,00

Spot 30” determinado R$109,00

Spot 60” indeterminado R$218,00 

Spot 60” rotativo R$218,00

Spot 60” determinado R$218,00

Testemunhal 30” 
indeterminado

R$125,00

Testemunhal 30” rotativo R$125,00

Testemunhal 30” determinado R$125,00



Horário rotativo da emissora: das 07:00 
às 19:00hrs, exceto no horário entre às 
10:00 e as 11:00 (grade completa, sem 

espaço para novas mídias). 

Os valores citados são valores brutos.  



• Infláveis

• Capital Móvel

• Sorteio & Brincadeiras

Ações
Externas



Capital91.com.br/Capital91FM
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