Luís Eduardo Magalhães, BA, em 24 de maio de 2017.
Assunto:

Mídia Kit

Prezado(a) Sr.(a),
Vimos, por meio deste, apresentar as principais informações sobre a rádio Moderna FM, a qualidade dos seus serviços e o
público para o qual ela irradia o seu sinal FM.
Missão
A Moderna FM está localizada no município de Luís Eduardo Magalhães, Estado da Bahia. A Moderna FM é uma rádio educativa,
concedida e administrada pela Fundação Cultural Alzira da Silva Corrêa. Fundada em 2005, a Fundação Cultural é uma fundação de direito
privado, financiada pelos recursos que foram destinados pelo seu patrono, o saudoso e ilustre Dr. Antonio Corrêa, que acreditou, sempre,
no potencial da cidade de Luís Eduardo Magalhães.
A Moderna FM obedece, pois, ao propósito da Fundação Cultural de promover o serviço de radiodifusão sonora educativa, com
fins culturais e educativos. Mais do que isso, a MODERNA FM pretende ser uma aliada da população de Luís Eduardo Magalhães, servindolhe como instrumento de difusão da cultura local e de conhecimento específico à sustentabilidade da cidade e da sua região.
A Moderna FM espera, enfim, ser a voz para expressar as virtudes e as qualidades do povo mais empreendedor do oeste da
Bahia, o luiseduardense.
Som com qualidade digital
A Moderna FM investiu na alta qualidade dos seu serviço de radiodifusão. Para processar o sinal de áudio, a Moderna FM investiu
em um estúdio 100% digital, com os melhores equipamentos do mercado (p. ex. BIQUAD, TELETRONIX, BBTech, Behringer, AKG,
Senheiser).
O sinal é, então, enviado para um transmissor (da marca TELETRONIX), operando em 2000 W de potência, que o irradia por meio
de uma antena omnidirecional de 4 elementos (da marca Ideal Antenas), instalada em uma torre autoportante de 50 metros de altura.

Alcance e público estimados
Em razão da qualidade dos seus equipamentos e das condições geográficas do município de Luis Eduardo Magalhães, a rádio
Moderna FM é capaz de irradiar seu sinal em um raio de 125 km de alcance, ao redor da torre de transmissão, conforme dados de
telemetria obtidos pelos aparelhos Drive Rack PA (da marca DBX) e Ultra Curve SP2496Pro, com software embutido.
Irradiar com tamanho alcance e qualidade significa transmitir seu sinal para os principais municípios do Extremo Oeste do
Estado da Bahia, com uma população estimada total de 140.843 (cento e quarenta mil, oitocentos e quarenta e três) habitantes, conforme
dados obtidos no sitio eletrônico www.cidades.ibge.gov.br:

R u a R io G ran d e d o S u l, n . º 336 | Lu is Ed u ard o Mag alh ãe s - B A | 47850- 970 | ( 77) 3628- 2306 | www. m o d e rn a. fm

BAHIA
1
2
3
4
5

Município
Barreiras•
Formosa do Rio Preto•
Luis Eduardo Magalhães
Riachão das Neves•
São Desidério•

População (2016)
15.327
9.945
81.730
12.533
21.308
140.843

PIB per capita (2014)
R$21.946,49
R$54.551,79
R$50.056,36
R$21.267,16
R$78.114,10

• exclusivamente a população rural

Em 2017, sua grade de programação está dividida, conforme a tabela a seguir:
06:00-08:00

Segunda

Terça

Quarta
Bom dia, Sertanejo

08:00-09:00

Bom dia, Bahia!

09:00-12:00
12:00-13:00
13:00-15:00
15:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-06:00

Revista Moderna
Direto ao Assunto – 1.ª Edição
Raízes do Nordeste
Conexão Moderna
Direto ao Assunto – 2.ª Edição
A Voz do Brasil
Programado

Quinta

Sexta

Sábado
Bom
dia,
Sertanejo
Musica, eterna
musica
Geração Moderna

Domingo
Programado

O Som do Sul

Programado

Programado

Programado

A Moderna FM é o único veiculo de comunicação (rádio) que atinge todas as classes sociais, definidas pelo IBGE (A, B, C, D e E),
em Luís Eduardo Magalhães e região.
Bom dia, Sertanejo! é um programa de entretenimento, focado em música sertaneja de raiz (caipira ou “modão”) e notícias e
informações sobre a economia agrícola. Apresentação de Malu Araújo. Público-alvo: B, C, D e E.
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Bom dia, Bahia! é um programa jormalístico, gerado pela rádio Metrópole de Salvador (101,3 MHz), transmitido em cadeia para
27 municipios da Bahia. Apresentação de Mário Kertész e Nardele Gomes. Público-alvo: A, B, e C.
Revista Moderna é um programa de entretenimento, focado em musica brasileira (MPB, Bossa Nova, pop), entrevistas e
notícias de Luis Eduardo Magalhães e região. Apresentação: André Bitencourt. Público-alvo: A, B, e C.
Direto ao Assunto é um programa jormalístico, gerado pela redação da rádio Moderna FM, com as principais notícias sobre
Luis Eduardo Magalhães, região e Estado da Bahia. Apresentação e redação: Douglas Batista e Raquel Santana. Reportagem: Chico do Valle.
Público-alvo: A, B, C, D e E.
Raízes do Nordeste é um programa de entretenimento, focado em musica nordestina (MPB, forró, baião, xote, samba).
Apresentação: Edmar Fernandes. Público-alvo: C, D e E.
Conexão Moderna é um programa de entretenimento, focado em musica brasileira e internacional (rock e pop). Apresentação:
Eraldo Fernandes. Público-alvo: A, B e C.
Música, eterna música é um programa de entretenimento, focado em musica erudita. Público-alvo: A e B.
Geração Moderna é um programa de entretenimento, focado em musica brasileira e internacional (rock, pop e sertaneja).
Apresentação: Eraldo Fernandes. Público-alvo: A, B e C.
O Som do SUl é um programa de entretenimento, focado em musica tradicional gaúcha. Apresentação: Diego Fontana. Públicoalvo: B, C, D e E.
A Moderna FM ainda conta com fan page na rede social FACEBOOK com mais de 30.000 (trinta mil) fãs, sendo 1/3 de Luis
Eduardo Magalhães e as principais cidades do Oeste da Bahia, e, com sitio eletrônico, cuja visitação diária é 3000 (três mil) usuários.
Maiores informações sobre a rádio Moderna FM podem ser obtidas no www.modernafm.com.br e
www.facebook.com/modernafm92.1
Atenciosamente,

______________
Moderna FM 92,1
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