
NARRAÇÃO – PROGRAMAÇÃO DA FM VALE DAS SERRAS 87,9 

 

Amanhece o dia e a FM Vale das Serras entra no AR e o sertanejo acorda 

cedo liga seu rádio para ouvir a programação da 87,9 e a melhor música 

raiz. Chega às 8 horas começa o programa JESUS É VIDA com o melhor da 

música católica e o evangelho do dia com a espiritualidade de Diolange. 

Depois, vem ela Cristiane Avelar com o Programa Show da Manhã 

agitando geral a galera com a melhor sintonia interagindo com o ouvinte 

com músicas, entretenimento e participação do ouvinte.  

Um breve intervalo na 87 para um suplemento musical antes do noticiário. 

Trabalhamos em nome de todos os anunciantes e apoios culturais do 

comercio local. Anuncie aqui, você também! 

Chegou a hora do ouvinte ficar bem informado com o Programa 

Informativo 87 com o comunicador George Araújo com as notícias local, 

regional, estadual, nacional e internacional com compromisso e 

credibilidade da informação na medida certa. 

Então gente, chegou a hora de semear a palavra com o Programa 

Semeando a Palavra da Igreja Evangélica Batista com a pregação do 

genuíno evangelho de Cristo na comunicação Pastor Iram. 

Agora o Avivamento Pentecostal entra no Ar com tudo pra abençoar e 

tocar os corações com a unção e poder do espírito santo usando o seu 

pastor Vicente de Paula e diáconos pra abençoar vidas. 

É a vez do Programa Interação 87 entrar pra balançar geral a audiência 

dos ouvintes antes de começar a Hora do Vaqueiro. Lá vem ele o pato 

mais irreverente da 87,9 o comunicador João Batista com o melhor forró 

pé de serra, xote, baião, forró universitário, forró das antigas e da 

atualidade, e os ritmos que os vaqueiros gostam. Segura peãooooooo! 



Momento de reflexão com a Hora do Angelus quando bate as seis horas 

de joelhos sobre o chão o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria! 

Bate às 20 horas na 87,9 e entra no ar o melhor do brega com  a 

comunicação, sonoplastia e direção do tubarão da noite, Kerginaldo 

Ferreira. Senhores ouvintes, boa noite!  

E para fechar a programação da rádio que toca seu coração, Jota Mariano 

comanda o Programa Romantismo 87, as melhores músicas românticas 

nacional e internacional. “Só não se apaixona quem não quer”. Termina 

aqui a programação da Rádio Comunitária FM Vale das Serras 87,9, um 

rádio legal. Senhores ouvintes, boa noite!   

Final de semana chegou! O sábado na 87 começa com o Programa Aqui 

tem feira livre com George Araújo e Josiel Silva com música, informação e 

participação do ouvinte.  

Na sequência vem o Programa Deus tem uma palavra pra você na 

comunicação da cantora Hadassa e Rita Freire com a mensagem do 

evangelho e melhor do louvor gospel. 

E segue toda uma programação de final de semana com muito louvor e 

pregação das Igrejas Evangélicas de Campo Redondo. O Paradão Sertanejo 

encerra a programação do sábado com Adalberto Locutor. 

O domingo da Vale das Serras amanhece com a  comunicação do locutor 

Jonas Santos interagindo com o ouvinte e tocando as melhores da 

semana. O agito 87 com Bruno Silva continua tocando os sucessos mais 

tocadas nas rádios e interagindo com o ouvinte. 

A tarde de domingo da 87 toca as mais belas canções do mundo gospel da 

igrejas evangélicas de Campo Redondo. Finalizando a programação do 

domingo com a transmissão ao vivo da Santa Missa dominical direto da 

Matriz de Nossa Senhora de Lourdes sob a responsabilidade de Linduarte 

Marinho, Renato Pop e Bruno Silva. Senhores ouvintes, boa noite! 

 

Por George Araújo 


