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O SEU PRODUTO NO LUGAR CERTO!

Programação local 24h

Site atualizado diariamente: 
www.novatropicalfm.com.br

App. RÁDIO NOVA TROPICAL 105,9Mhz, 
disponível na Google Play

http://www.novatropicalfm.com.br/


A Nova Tropical FM (105,9Mhz) é uma rádio comunitária da cidade 
de Votorantim. A Associação e Rádio FM Comunitária Tropical foi 
autorizada a executar o serviço de radiodifusão comunitária através 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 177, de 2004.

A Nova Tropical FM tem programação musical diversificada, 
prestação de serviços, jornalismo e cultura, que busca atender o 
gosto e as necessidades dos nossos ouvintes. 

Nova Tropical FM



Perfil

10 A 19 ANOS

20 A 29 ANOS

30 ANOS OU +



Cobertura



Jornalismo

JORNAL DA NOVA TROPICAL:
O Jornal da Nova Tropical vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 8h às 
10h da manhã. Traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com foco na 
divulgação das ações que acontecem nas cidades de Votorantim e Sorocaba.

A apresentação é do jornalista e radialista Alexandre Moreto e dos 
colaboradores Michele Sonsim e Vinicius de Paula. 

O Jornal da Nova Tropical acompanha o ouvinte no carro ao levar os filhos 
para escola, para o trabalho, em casa ou em qualquer lugar do mundo pelo 
site e aplicativo.



Programação Matinal

TROPICAL NEWS:
O programa Tropical News vai ao ar de segunda à sexta, das 10h às 12h e 
tem como intuito principal trazer ao público humor, bate papo, prestação de 
serviço, sorteios e muito mais. 

A apresentação fica a cargo de Carlinhos Now e Anderson Bueno.



Entretenimento

PAÍS TROPICAL:
A País Tropical vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 12h às 14h. É um 
programa musical para deixar o seu horário de almoço ainda mais gostoso. 

A Tarde Tropical é apresentado pelo radialista Nestor Soares.



Entretenimento

TARDE TROPICAL:
A Tarde Tropical vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 14h às 18h. É um 
programa musical e interativo com o radialista Gerson Vianna. 

A Tarde Tropical traz informações de filmes, eventos, notícias e um 
programação variada das décadas de 80, 90, 2000 e as atuais.



Entretenimento

SHOW DO AMIGÃO:
O Show do Amigão vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 18h às 20h. É 
um programa irrelevante, com música, entrevistas, informações e muito 
mais. 

O Show do Amigão é apresentado por Carlos Pepper.



Entretenimento

AMOTINADOS:
O programa Amotinados traz o melhor das atividades culturais de 
Votorantim e Sorocaba, com música de qualidade, informação, descontração, 
entrevistas e sorteio de prêmios. 

Amotinados vai ao ar aos sábados, das 13h às 15h, com apresentação de 
Glenda Bianca.



Divulgação

Spots individuais no horário rotativo:
O horário rotativo compreende o espaço entre 10h e 22h. O cliente pode 
atingir vários públicos, em diversos horários em nossos breaks comerciais 
com spots de 30 segundos.

Contrato de 3 meses: R$ 15 cada inserção.
Contrato de 6 meses: R$ 12 cada inserção.
Contrato de 12 meses: R$ 10 cada inserção.



Divulgação
Jornal da Nova Tropical

Patrocínio de meia hora: 
corresponde ao apoio de meia hora, ou seja, patrocínio de um bloco do 
jornal, divulgando que a meia hora escolhida tem o patrocínio do cliente no 
início e no final do bloco. Também são veiculados 03 (três) spots comerciais 
de 30 segundos durante o programa.

Investimento: R$ 1.200/mês (desconto de 5 até 15% para contratos com 
período de 3 a 12 meses).



Divulgação
Jornal da Nova Tropical

Boletins informativos: 
é o apoio para um determinando boletim do Jornal da Nova Tropical FM, 
sendo diferentes temas (saúde, economia, educação, cultura, esportes, etc.)

Esquema comercial: duas menções (abertura e encerramento do boletim) 
e um spot de 30 segundos no término do informativo.

Investimento: R$ 300/mês.



Divulgação
Jornal da Nova Tropical

Hora certa: 
até 3 (três) menções para cada informação de hora certa.

Esquema comercial: o cotista terá garantido, no mínimo, oito menções por 
edição e dois spots de 30 segundos durante o programa.

Investimento: R$ 600/mês.



Divulgação
Demais programas

Cota Ouro: 
• 4 spots individuais no horário do programa escolhido
• 4 menções de 7 segundos falando do patrocinador
• 1 testemunhal diário de 60 segundos

Investimento: R$ 600/mês.



Divulgação
Demais programas

Cota Prata: 
• 2 spots individuais no horário do programa escolhido
• 2 menções de 7 segundos falando do patrocinador
• 1 testemunhal diário de 60 segundos

Investimento: R$ 350/mês.



Divulgação
Demais programas

Cota Bronze: 
• 2 spots individuais no horário do programa escolhido
• 4 menções de 7 segundos falando do patrocinador de 30 em 30 minutos

Investimento: R$ 250/mês.



Divulgação
Site

Colunas: 
No portal www.novatropicalfm.com.br há uma seção destinada a um blog, 
com espaço para diversas colunas e distintos segmentos. Existem duas 
possibilidades destinados aos colunistas:
• Uma vez por semana - Investimento: R$ 100/mês.
• Duas vezes por semana - Investimento: R$ 250/mês.

Banners: 
Na lateral esquerda do portal www.novatropicalfm.com.br há espaço para 
banners rotativos, com a possibilidade de ser “linkados” com o site/perfil do 
cliente. Também há a possibilidade do banner tradicional, fixo, também 
“linkado” para o cliente.
• Banner rotativos - Investimento:  R$ 150/mês.
• Banner fixo - Investimento: R$ 250/mês.

http://www.novatropicalfm.com.br/
http://www.novatropicalfm.com.br/


Divulgação
Site

Patrocinador: 
Na seção de maior visibilidade e acesso do site, que são as notícias, há duas 
possibilidades de investimentos: patrocínio exclusivo ou compartilhado. 
• Patrocínio exclusivo - Investimento: R$ 650/mês.
• Patrocínio compartilhado - Investimento: R$ 300/mês.

Seção vídeos: 
Outra opção de investimento é na coluna “Vídeos” do site, onde são inseridas 
entrevistas, chamadas dos jogos do São Bento e demais equipes, além de 
coberturas em eventos. 
• Patrocínio fixo da seção + logo da empresa no vídeo - Investimento: R$ 

400/mês.
• Logo apenas no vídeo – Investimento: R$ 200/mês.



Contato

Telefone: (15) 3413-6001 | 3413-6002
WhatsApp: (15) 99740-2138
Endereço: Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 890 – Vl. 
Dominguinho – Votorantim – SP (Polo Unopar)
E-mail: novatropicalfm.noticias@gmail.com


