Para ocupação via Edital:
- 6h às 7h da manhã (segunda a sexta)
- 8h às 9h da manhã (segunda a sexta)
- 20h às 22h (segunda a sexta)
- 8 às 10h (sábado e domingo, programa infantil)
- 10 às 12h (sábado, forró)
- 12h às 13h (sábado e domingo, Fala Comunidade)
- 13h às 16h (sábado e domingo, a ver, talvez Revista LGBT num dia; Revista da Mulher no outro)
- 16h às 18h (sábado, reggae)
- 19h às 20h (sábado, cinema)
- 20h às 22h (sábado, música do mundo)
- 22h às 24h (sábado, música eletrônica)
- 10 às 12h (domingo, samba)
- 14h às 16h (domingo, frevo)
-16h às 18h (domingo, hip-hop)
- 19h às 20h (domingo, esportivo)
- 20h às 22h (domingo, blues)
- 22h às 23h(domingo, experimental)
- 23h às 24h (domingo, rock pesado)
Segunda – Debate
Terça – Negra
Quarta – Rock pop
Quinta – Erudita
Sexta – Jazz e Frevo
Rua da Aurora: De segunda à sexta das 5 às 6h da manhã
Programa de Música nostálgica, Samba-Canção, Boleros, Bregas clássicos, Sertanejo tradicional e
Frevos de bloco.
Feira Livre: De segunda à sexta das 9 às 12h
Revista de Variedades, com entrevistas, música (Ênfase em MPB 70,80 e 90 e música
pernambucana) e matérias jornalísticas e entradas ao vivo, artistas convidados e especiais ao vivo.
Rua Da Harmonia: De segunda à sexta das 13 às 14h.
Programa de Música instrumental, alternando as mais diversas linguagens da música de
instrumentistas, mesclando Música clássica e erudita à música popular, desde standards do Jazz, ao
chorinho, frevos, tango e entre outros, e ainda música instrumental étnica de países Árabes,
Africanos e Latinos.
Sistema Sonoro: De segunda à sexta das 14 às 16h.
Programa de Música pop de Pernambuco, do Brasil e do Mundo, trazendo novidades ao lado
artistas conhecidos apresentando o panorama da música pop urbana.
Entardecer: De segunda à sexta das 16 às 18h.
Programa que mescla Música Pop nacional e internacional com MPB, com entrevistas e colunas
sobre cultura.
Revista Cultural: De segunda à sexta das 18 às 19h
Revista com ênfase em jornalismo cultural com música e agenda, trazendo entrevistas e convidados

para falar de seu trabalho e escolher musica.
Especial das 10: De segunda à sexta das 22 às 23h, 15 música e a história do artista ente os blocos,
sempre alternando locais, nacionais e internacionais, estilos e garantindo a representatividade de
gênero.
Primeiro Jornal: Boletim noticioso da manhã com 1hora de duração com noticias locais, nacionais
e internacionais. Sugestão de 7 as 8h
Segundo Jornal: Boletim noticioso da tarde com 1hora de duração com noticias locais, nacionais e
internacionais. Sugestão de 13h as 14h
Debate: programa semanal de debates, trazendo temas importantes à sociedade sobre direitos
humanos, cultura, Educação e sociedade. Sugestão de segundas das 20 as 22h
Rua do Sossego: programa musical de fim de noite indo ao ar das 23 a 0h trazendo seleção musical
suave e calma, com artistas pernambucanos, brasileiros e estrangeiros.
Do Frevo ao Jazz : programa de música instrumental, voltado a apresentar música de Pernambuco,
do Brasil e do mundo, com ênfase em temas jazzísticos de vários estilos e linguagens que flertem
com a música brasileira e Frevos de instrumentistas que exploram o ritmo pernambucano ao
extremo de suas possibilidades. Sugestão de quartas das 20 as 22h
Erudito (Sala de Concerto): Programa musical informativo, com caráter educativo voltado a
música erudita e clássica, desde os mais tradicionais compositores aos interpretes contemporâneos,
passando por novos nomes desta linguagem, sempre com a condução didática à fim de promover a
formação de público. Sugestão Terças das 20 as 22h
Música Negra: Programa musical semanal informativo, voltado a promoção de música e cultura
negra, desde temas tradicionais ao hiphop, passando pela samba, reggae, funk, soul até a música
eletrônica. Trazendo um outro olhar sobre a música e cultura negra atuando contra os preconceitos e
ampliando a compreensão da diáspora africana, fortalecendo o combate ao racismo.
Rock: Programa musical semanal, voltado aos mais diversos estilos de Rock, trazendo bandas
locais, brasileiras e estrangeiras apoiando a cena musical independente. Sugestão de quinta das 20
as 22h
Forró: Programa Musical semanal e informativo voltado a promover o mais nordestino dos ritmos,
trazendo desde a música tradicional a novas linguagens do estilo, abraçando artistas dos mais
variados estados nordestinos,bem como oriundos de outras regiões do Brasil. Sugestão 8h da manhã
de Domingo.
Infantil: faixa de programas a manhã de sabado voltado ao publico infantil e infanto juvenil,
contendo musical, histórias e ficção. Das 8 as 10h da manhã do sábado
Fala Comunidade: faixa de programação voltado a parcerias com emissoras comunitárias, de
conteúdo livre, mas trazendo sempre a visão e o ponto de vistas das comunidades do Recife, esta
faiza será ocupada por projetos vencedores do Edital de Ocupação da Rádio. Sugestão sábados das
12h as 14h
Reggae: Programa musical informativo focado nos mais variados estilos do reggae, este importante
ritmo musical latino e de matriz africana que influencia a música pop em todo o mundo. Dub,

Ragga, Ska, Rocksteady, Reggaeton, Raggamuffin, Naiabing entre outros. Sugestão sábado 16 as
18h
Revista da Mulher: Programa informativo; realizado, apresentado e o dirigido por mulheres para
mulheres, com perfil de revista, contendo entrevistas, seleção musical, matérias e debates sobre
temas relevantes para as mulheres e suas pautas sociais, culturais e políticas, garantindo espaço de
fala qualificada para as Mulheres.
Sugestão 18 as 20h do sábado
Música do Mundo: Programa musical informativo, trazendo música popular de vários países,
apresentando ao público ouvinte da rádio diverso idiomas, sonoridades e ritmos que caracterizam a
música destes diversos lugares. Sugestão de sabado das 20 as 22h
Eletrônica: Programa musical informativo, com entrevistas e seleção musical, apresentando o
melhor da música eletrônica em suas mais diversas linguagens e expressões, trazendo bandas,
produtores e Djs, sugestão sábado das 22 as 0h.
Resumo Esportivo: Programa Jornalístico, voltado a cobertura de esportes, focado em promover o
esporte amador em suas diversas modalidades, desconstruíndo a hegemonia da abordagem do
futebol e dos 3 grandes times da capital, ampliando a visão sobre o esporte como uma ferramenta
inclusão social, bem estar e saúde. Sugestão 19h do Domingo
Revista LGBT:Programa informativo; realizado, apresentado e o dirigido por LGBTs para
mulheres, com perfil de revista, contendo entrevistas, seleção musical, matérias e debates sobre
temas relevantes para o público LGBT suas pautas sociais, culturais e políticas, bem como para a
sociedade ser pautada por estes temas pelo ponto de vista dos LGBTs.
Sugestão 18 as 20h do sábado
Samba: o mais brasileiros dos ritmos é a melhor das trilhas sonoras para o domingo de manhã, o
encontro de amigos e familiares na praia, na piscina ou no quintal. Todas as cores que formam o
samba com grandes nomes ao lado de novos artistas, classicos do estilo com suas histórias e novas
canções que ampliam o repertório do ouvinte. Sugestão das 10 as 12h do domingo.
Tradição (Brincantes): programa musical informativo, voltado a promover e debater a música
tradicional e as mais diversas expressões da cultura popular, alternando música, entrevistas e
depoimentos, trazedo ainda agenda cultural das atividades, eventos e manifestações de nossa
cultura. Sugestão 8h as 9h do domingo.
Rock Pesado: Programa Musical informativo pautado em bandas e artistas que produzem rock
extremo em suas mai diversas modalidades e linguagens, com entrevistas, seleção musical e agenda
de eventos. Sugestão de 22h do Domingo
hiphop: Programa Musical informativo, voltado a promover a música e cultura negra urbana
pautado no universo do hiphop trazendo informaçoes sobre grafite, rap, dança de rua e demais
linguagens que representem a cultura urbana das periferias de Recife, do nordeste, do Brasil e do
mundo. Sugestão 16h do Domingo
Experimental: Programa Sonoro/Musical educativo de radio arte, apresentando musicas,
experimentações sonoras, abordadas de maneira didática e informativa, convidando o ouvinte a
contemplar sons, ruídos e provocações artísticas. Sugestão domingo 23h

