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Única emissora no segmento tradicionalista no FM com
programação baseada nos grandes ícones da música do
Rio Grande do Sul e que valoriza os artistas locais. A
Liberdade resgata as origens e o orgulho do povo gaúcho
e com essas características atinge um público altamente
qualificado que valoriza suas raízes.



RÁDIO LIBERDADE FM

A rádio Liberdade é a única emissora do segmento tradicionalista no FM que resgata as origens e o orgulho do povo
gaúcho. Em sua programação se destacam os grandes ícones da música nativista do Rio Grande do Sul.

A rádio Liberdade FM possui um público qualificado e adulto, que valoriza suas raízes tradicionalistas e a música regional
gaúcha. Uma emissora ligada às tradições do Rio Grande do Sul e a cultura gaúcha. A rádio que toca o Rio Grande.



Perfil do ouvinte
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Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA. De dezembro/2017 a fevereiro/2018. Porto Alegre e Região Metropolitana. 

Média geral, todos os dias do mês, das 05h às 05h, todos os públicos, em todos os locais.
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Número de ouvintes por minuto

(hora a hora - segunda à sexta feira)

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA EasyMedia 4. De dezembro/2017 a fevereiro de 2018.
Audiência hora a hora, de segunda a sexta, sexo ambos das 08h às 19h.
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Número de ouvintes por minuto 

(hora a hora - sábado e domingo)

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA EasyMedia 4. De dezembro/2017 a fevereiro de 2018.
Audiência hora a hora, de sábado e domingo, sexo ambos das 07h às 19h.
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“O cliente ... e a rádio Liberdade 
oferecem agora ‘As Mais Pedidas 

da Liberdade’

Durante uma hora, no final da tarde, 
tocam as músicas mais pedidas do dia.

Você acabou de ouvir: ‘As Mais Pedidas 
da Liberdade’. Um oferecimento  

(cliente + slogan), seguido comercial de 
30” do cliente”.

As músicas mais pedidas durante o dia são 
tocadas no final da tarde. O ouvinte tem a 

oportunidade de curtir novamente os sucessos 
nativista nas vozes dos grandes nomes do 

cancioneiro gaúcho. O programa é exibido de 
segunda a domingo das 17h às 18h.



“O cliente ... e a rádio Liberdade 
oferecem agora ‘Clássicos do Rio 

Grande’

Teixeirinha começou a viajar para todo o 
Brasil como o “Gaúcho Coração do Rio 

Grande”. Em 1963, ganhou o 
troféu “Chico Viola” que tinha  por  

objetivo premiar os melhores dos disco 
de cada ano e Teixeirinha ganhou por 

ter sido o cantor campeão de vendas por 
dois anos consecutivos, 1962/1963. 
Internacionalmente ganhou o troféu 

“Elefante de Ouro” como maior 
vendagem de discos em Portugal. 

Você acabou de ouvir: ‘Clássicos do Rio 
Grande’. Um oferecimento  (cliente + 
slogan), seguido comercial de 30” do 

cliente”

O programa “Clássicos do Rio Grande” 
relembra grande sucessos que marcaram 
época na música nativista gaúcha, como 
as canções “Céu, Sol, Sul, Terra e Cor”, 
“Veterano”, “Esquilador”, entre outras. 

Nas vozes dos grandes nomes do 
cancioneiro gaúcho, como “Teixeirinha”, 

“Irmãos Bertussi” e “Conjunto 
Farroupilha”, o programa “Clássicos do 

Rio Grande” conta com uma 
programação especial para os ouvintes 

apaixonados pelos clássicos do  
Rio Grande. O programa veicula de 
segunda a domingo, das 07 às 8h            

da manhã.



“O cliente ... e a rádio Liberdade 
oferecem agora ‘O Melhor do 

Cancioneiro Gaúcho’

O destaque da música instrumental da 
terra gaúcha de hoje vai para o Renato 
Borguetti! Borguetinho toca de Gilberto 
Monteiro a composição Milonga para as 

Missões (roda música).

Você acabou de ouvir: ‘O Melhor do 
Cancioneiro Gaúcho’.  Um oferecimento  
(cliente + slogan), seguido comercial de 

30” do cliente”

A Liberdade FM, por meio do programete 
“O Melhor do Cancioneiro Gaúcho” 

homenageia os artistas que valorizam a 
música do Rio Grande do Sul. 

O programete vai ao ar de segunda a 
domingo e, para um melhor 

aproveitamento comercial, oferecemos 4 
cotas de patrocínio, onde o cliente pode 
escolher o horário de veiculação de suas 

citações, sendo estes: 8h50, 12h50, 
16h50 ou 20h50. Visando o 

fortalecimento ainda maior da marca do 
anunciante, o comercial do patrocinador 

é colado ao programete.



“O cliente ... e a rádio Liberdade 
oferecem agora ‘Ritmos do Rio Grande’

Destaque para o ritmo Bugio – O Bugio 
vem sendo dançado em todas as classes 
sociais. Inicialmente o Bugio era tocado 
em gaita ponto, ou como é chamada de 

gaita de voz trocada,  que ao abrir e 
fechar  o fole tirava-se sons que 

pareciam ser o do ronco do Bugio, e é 
assim que surge o ritmo essencialmente 

gaúcho que tem como sua principal 
característica o jogo de fole. Mas a 

relação com o primata não para por ai, 
pois nos passos da dança imitamos o 
Bugio na forma de caminhar dando 

pequenos saltos, ora para um lado, ora 
para outro.

Você acabou de ouvir: ‘Ritmos do Rio 
Grande’. Um oferecimento  (cliente + 
slogan), seguido comercial de 30” do 

cliente”

O programete “Ritmos do Rio Grande” 
veiculado na rádio Liberdade FM descreve 
ritmos que o gaúcho adora ouvir e bailar, 
destaque para a Vanera, Chote, Milonga, 

Chamamé, entre outros. Além disso, conta a 
história da origem e inserção do ritmo no 

estado do Rio Grande do Sul. 

O programete vai ao ar de segunda-feira a 
domingo e, para um melhor aproveitamento 
comercial, oferecemos 4 cotas de patrocínio, 
em que o cliente pode escolher o horário de 

veiculação de suas citações, sendo estes: 
9h50, 13h50, 17h50 ou 21h50. Para o 

fortalecimento e visibilidade ainda maior da 
marca anunciante, veiculamos o comercial 
de 30” do cliente, após cada programete.

.



“O cliente ... e a rádio Liberdade 
oferecem agora ‘Cotações Agrícolas’

O quilo do boi vivo ficou na média de 
Três reais. O quilo do suíno para o 

produtor no interior chegou a dois reais 
e 23 centavos. O quilo da carcaça 
comum completa, três reais e 80 

centavos. Frango Vivo na granja, um 
real e 68 centavos o quilo. O frango 

abatido, congelado ou resfriado está 
dois reais e 65 centavos o quilo. Arroz 

ficou na base de 24 reais e 62 centavos a 
saca de 50 quilos. Trigo em grão sem 

ICMS, 450 reais a tonelada. O Feijão, 60 
reais a saca de 60 quilos. Soja, 48 reais a 
saca de 50 quilos e o milho, 45 reais e 50 

centavos a saca de 60 quilos.

Você acabou de ouvir ‘Cotações 
Agrícolas’. Um oferecimento  (cliente + 

slogan) seguido do comercial de 30” 

Uma das forças econômicas do Rio Grande do 
Sul é agricultura. Por este motivo, o gaúcho 

tem interesse pelas cotações agrícolas. O 
programete veiculado na Liberdade FM tem 

objetivo de manter seus ouvintes bem 
informados, noticiando as cotações do 

mundo agrícola. 

O programete vai ao ar de segunda a sábado 
entre 07h e 19h. Visando o fortalecimento 

ainda maior da marca do anunciante, o 
comercial do patrocinador é colado ao 

programete.



“O cliente ... e a rádio Liberdade 
oferecem ‘Gaúcho da Hora e do 

Tempo’.

Nesta quinta-feira o céu estará 
parcialmente nublado, com temperatura 

mínima de 7 graus e máxima de 25 
graus. Já nesta sexta a previsão é de céu 
parcialmente nublado com pancadas de 

chuva e trovoadas.
Fonte: instituto nacional de 

metereologia.

Você acabou de ouvir ‘Gaúcho da Hora 
e do Tempo’. Um oferecimento  (cliente 
+ slogan) seguido do comercial de 30” 

O gaúcho é um povo que gosta de estar bem 
informado, e a previsão do tempo é um item 
que ele fica ligado. A Liberdade FM veicula 

diariamente o programete “Gaúcho da Hora 
e do Tempo” que traz para os seus ouvintes 

as condições climáticas no Rio Grande do Sul. 
Destaques são as previsões do tempo e as 
temperaturas na capital gaúcha e região 

metropolitana.

O programete vai ao ar de segunda a sábado 
entre 07h e 19h. Visando o fortalecimento 

ainda maior da marca do anunciante, o 
comercial do patrocinador é colado ao 

programete.



Resumo da programação

Programas:

• “Programa Clássicos do Rio Grande"

O programa vai ao ar de segunda a domingo das  

07h às 8h.

•“Programa As Mais Pedidas da Liberdade”

O programa vai ao ar de segunda a domingo das 

17h às 18h.

Programetes:

• “Programete O Melhor do Cancioneiro Gaúcho"

O programete vai ao ar de segunda a domingo às 8h50, 12h50, 16h50 ou 20h50.

• “Programete Ritmos do Rio Grande"

O programete vai ao ar de segunda a domingo às 7h50, 13h50, 17h50 ou 20h50.

• “Programete Cotações Agrícolas”

O programete vai ao ar de segunda  a sábado às 7h15, 11h15 ou 17h15.

• “Programete Gaúcho da Hora e do Tempo”

O programete vai ao ar de segunda a sábado entre às 7h e 19h.



Mapa de abrangência

O quadro abaixo representa a cobertura geográfica da rádio Liberdade FM, 

onde a população é de 4.903.383 habitantes

Fonte: IBGE – Censo 2010Obs.: Não considerada a penetração da rádio através da internet. 

Cidade  N.° habitantes Cidade  N.° habitantes Cidade  N.° habitantes  Cidade  N.° de habitantes  

Porto Alegre 1.409.351 Charqueadas 35.320 Maratá 2.527 S. Sebastião do Caí 21.932

Alto Feliz 2.917 Cidreira 12.668 Mariana Pimentel 3.768 Sâo Vendelino 1.944

Alvorada 195.673 Dois Irmãos 27.572 Montenegro 59.415 Sapiranga 74.985

Araricá  4.864 Eldorado do Sul 34.343 Morro Reuter 5.676 Sapucaia do Sul 130.957

Arroio dos Ratos 13.606 Estância Velha 42.574 Nova Hartz 18.346 Sentinela do Sul 5.198

Balneário Pinhal 10.856 Esteio 80.755 Nova Petrópolis 19.045 Sertão Santana 5.850

Barão 5.741 Farroupilha 63.635 Nova Santa Rita 22.716 Tabaí 4.131

Barão do Triunfo 7.018 Feliz 12.359 Novo Hamburgo 238.940 Tapes 16.629

Barra do Ribeiro 12.572 General Câmara  8.447 Osório 40.906 Taquara 54.643

Bom Princípio 11.789 Glorinha 6.819 Palmares do Sul  10.669 Taquari 26.092

Cachoeirinha 118.278 Gramado 32.273 Pareci Novo     3.511 Terra de Areia 9.878

Cambará do Sul 6.542 Gravataí 255.660 Parobé 51.202 Tramandaí 46.369

Capivari do Sul 3.890 Guaíba 95.204 Paverama 8.044 Três Coroas  23.848

Campo Bom 60.074 Harmonia 4.254 Picada Café 5.182 Três Forquilhas  2.914

Canela 39.229 Igrejinha  31.660 Portão 3.857 Triunfo 25.793

Canoas 323.827 Imbé  17.670 Presidente Lucena 2.484 Tupandi 3.924

Capão da Canoa 42.040 Itati 2.584 Rolante 130.988 Vale Real 5.118

Capela Santana 11.612 Ivoti  19.874 Santa Maria do Herval 6.053 Viamão 239.384

Capivari do Sul 3.890 Jaquirana 4.177 S. Antônio da Patrulha 39.685 Xangri-lá 12.434

Caraá 8.452 Lindolfo Collor 5.227 São Jerônimo 22.134

Caxias do Sul 435.564 Linha Nova 1.624 São José do Hortêncio 4.094

Cerro Grande do Sul 10.268 Maquiné 6.905 São Leopoldo 214.087



REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO 

Rua Orfanotrófio, 711 - Alto Teresópolis - CEP 90840 440 - Porto Alegre RS - Fone: 51. 3218.2588


