
A Rádio Portal FM iniciou suas atividades no ano de 2005, com publicações no
DOU, promovidas pelo Ministério das Comunicações. E, em setembro de 2006,
realizamos nossas primeiras transmissões.

Desde o início buscamos investir em equipamentos e softwares para
proporcionar ao nosso ouvinte a melhor experiência sonora. Nossos esforços
também giram em torno de proporcionar uma programação de qualidade, com
muita alegria pra que tenhamos resultado no encantamento gradual do público.

O sinal de rádio da Portal FM está presente nas cidades do extremo Sul de Minas
e em boa parte da região Bragantina. No entanto, nosso sinal rompe as fronteiras
geográficas através das redes sociais, fazendo com que marquemos presença nos
quatro cantos do mundo.



PROGRAMAÇÃO!

Com uma programação eclética, a 106.5 viaja entre vários gêneros musicais,
desde Sertanejo, Pop Internacional e Rocks Clássicos que marcaram época, até o
melhor da MBP, Forró Pé de Serra, Pagode e Samba. Abaixo, alguns dos
programas que marcam presença na nossa programação:

Clássicos sertanejos a moda caipira.
4h às 7h30

Principais notícias da região e do mundo.
7h30 às 9h

Sucessos do mundo Sertanejo.
9h às 13h

Melhor do Pop Nacional e Internacional.
13h às 17h

Músicas de Rock’n Roll que marcaram época. 
18h às 22h

Flashbacks no ritmo do amor.
23h às 1h



E no fim de semana o agito continua com vários programas com as músicas mais
tocadas nas rádios do Brasil e do mundo:

PROGRAMAÇÃO!

Programa com muita alegria e 
personagens que marcaram a história da 

cultura nordestina e do samba.
12h às 14h

Aos sábados 19h e domingos 17h , 
com as mais tocadas do rádio

Sábados a noite, melhor da balada a 
partir das 22h às 00:00h

Uma mistura já animar o 
domingão, a partir das 

12h
E pra fechar a nossa programação, 
só as tops das paradas de sucessos, 

domingo às 19h



ALCANCE!



Atendemos ao formato de anúncios de Spots com o tempo de: 15’’, 30’’ e 60’’
em arquivo MP3, com gravação em alta qualidade. Além dos testemunhais
feitos ao vivo, com muito dinamismo, passando sempre a mensagem e as
características do produto/serviço contratado, valorizando e potencializando, a
marca do anunciante.

Dispomos também de uma produtora de áudio exclusiva que atende nosso
segmento e que supri a necessidade dos nossos clientes para um comercial de
qualidade.

Além dos formatos de mídias, como spots e testemunhais, atendemos também
patrocínios exclusivos para cada segmento, em programas vinculados ao
propósito do cliente, abrindo, encerrando a transmissão, durante o programa e
com o testemunho da empresa patrocinadora.

FORMATOS!



REDES SOCIAIS!

Somos mais de 11.000 seguidores.

Somos mais de 2.000k!  

Interatividade diária com os ouvintes!

Somos mais de 100 seguidores. 



DEPOIMENTOS!

‘’ A rádio portal FM é uma empresa séria e comprometida com o cliente; cumpre com seu
compromisso e supera nossas expectativas. Temos uma parceria de anos e recomendamos para
todos os nossos clientes’’ Bruno Shindi Kurihara – Corretor.

‘’ Anunciar na Portal FM é resultado garantido, além da credibilidade e a grande
audiência na região, os profissionais prestam um ótimo atendimento e sugerem ações
fantásticas para melhoria dos resultados.’’ Departamento de Marketing.

‘’ A rádio pra nós da Lojas ÉD+ é muito prestativa em nossa divulgação.  Em principal 
atinge todos nossos clientes que ouve sua programação através de um simples radinho ou 
qualquer outro meio que chegue a seus ouvintes. Obrigado a todos da equipe Portal FM. ‘’ 
Mailson – Gerente da Lojas ÉD+ de Extrema

‘’ Fazem alguns anos que somos parceiros da Rádio Portal e o que temos a dizer que é a 
nossa parceria só cresce a cada dia, pois a Portal é uma rádio que tem crescido muito e tem 
dado certo.’’ Edinho – Proprietário da Edinho Pneus.


