


No ar desde 1951, a Rádio Marconi agora é 
99.9 FM. A “Voz dos Vinhedos” é sinônimo 
de qualidade e credibilidade. Com um 
alcance maior, a Rádio Marconi chegará 
com força no sul de Santa Catarina, com 
abrangências nas regiões da Amrec, 
Amesc e Amurel. Além disso, a 
abrangência é ampliada com a transmissão 
via Portal www.radiomarconi.net, e um 
trabalho todo voltado pelas redes sociais. 
Com uma programação 24 horas, o 
conteúdo divide-se em religioso, 
jornalismo, esporte e entretenimento. O 
que antes era uma programação voltada 
para o público local, atualmente o trabalho 
estende-se a região sul de Santa Catarina.





Cobertura em toda 
a região sul de SCUrubici

São Joaquim

Araranguá

Urussanga

Tubarão Laguna

De Laguna até a região de Araranguá 
chegando também até o Planalto 
Catarinese a frequência FM da Rádio 
Marconi  chega para dezenas de 
cidades do Sul de Santa Catarina, 
onde mais de 1.000.000 pessoas 
podem sintonizar na 99.9 fm.



Programação Completa



Alvorada
doCristão

De Segunda à Sexta-feira das 05:00 às 07:00 horas
Sábado das 06:00 às 08:00 horas

Para começar bem o dia. Momento de 
fé e reflexão. Programa musical religioso 
e recados da Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição de Urussanga. 
Apresentado pelos padres da Paróquia.



Hora da Prece

De Segunda à Sábado das 18:00 às 18:30 horas
Sábado das 18:00 às 19:00 horas

O programa religioso antecede a transmissão 
da Santa Missa, direto da Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Conceição de Urussanga. 
Apresentado pelos padres da Paróquia.



MARCONI

De Segunda à Sexta das 7:00 às 10:00 horas

Dinâmico e com participação de todo o Departamento 
de Jornalismo da Rádio Marconi FM. Com ênfase aos 
assuntos locais e regionais, o programa Comando 
Marconi, apresentado por Geraldo Custódio, é 
dividido em entrevistas, reportagens e prestação de 
serviço. Com mais de 20 anos, é o programa de 
maior audiência na emissora.



De Segunda à Sexta das 10:00 às 13:00

Um programa musical, informativo e interativo. 
O Ponto de Encontro, apresentado por Jair de 
Ávila, presta grande serviço à comunidade 
regional e aborda temas diversos como saúde, 
direitos do consumidor, psicologia (assuntos 
do cotidiano), entre outros.

Ponto de
Encontro



De Segunda à Sexta das 10:00 às 13:00

Programa musical. Na linha atual, do 
sertanejo universitário, o programa Tarde 
Total, apresentado por Ruan Innocenti, 
roda as músicas mais executadas em todo 
o Brasil. O programa abre participação do 
ouvinte.



MaisSertanejo

De Segunda à Sexta das 15:00 às 17:00 horas

O programa, apresentado por Rosana 
Sebastião, resgata o sertanejo a partir dos 
anos 90. Músicas que são relembradas nos 
dias atuais. O programa conta com a 
participação e a interação do ouvinte.



GIRO
FINAL

De Segunda à Sexta das 17:00 às 18:00 horas

O programa atualiza e resume as principais 
informações do dia. Nos fins de tarde, Edi 
Carlos apresentará um jornalismo dinâmico, 
priorizando a rapidez na informação. 
Os assuntos que foram notícias no dia 
passarão pelo programa Giro Final.



CLÁSSICAs
MARCONI

DA

De Segunda à Sexta das 19:00 às 21:00 horas e das 22:00 às 23:00 horas
Sábados das 20:00 às 22:00 horas

O programa Clássicas da Marconi, apresentado por Bruno Brognoli, 
apresentará músicas do passado, uma verdade nostalgia. As canções, 
nacionais e internacionais, que embalaram muitos romances, que 
marcaram época, e que são lembradas nos dias de hoje.



A equipe esportiva da Rádio Marconi FM tem como 
principais características, a agilidade na informação e a 
interatividade. Naturais de Urussanga, os componentes 
da equipe esportiva destacam, ao longo da 
programação, o esporte amador e profissional com 
excelência. Há alguns anos, acompanha todos os jogos 
do Ciciúma E.C, em diversas competições. A “Equipe 
Dez” transmite, ainda, competições amadoras.



Hora da Prece

MARCONI

CLÁSSICAs
MARCONI

DA

GIRO
FINAL
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EMPRESAS PARCEIRAS





48 3465 1055  •  98452 1235
radiomarconi@radiomarconi.net

Rua da Criança, 171 • 88840-000
Urussanga • Santa Catarina

www.radiomarconi.net


