VOCÊ ESTÁ NA
JOVEM PAN ALTO VALE
A Jovem Pan Alto Vale é uma emissora do Grupo de Comunicação Difusora que já administra
outras duas emissoras em uma das regiões
de maior poder de compra e desenvolvimento
econômico do Brasil.
Opera em 92,9 MHZ e busca um público alvo
com perfil jovem, a partir dos 15 até os 45 anos
das mais variadas classes sociais, com destaque para as classes B e C.
A extensa e dinâmica programação da Jovem
Pan com seus sucessos nacionais e destaques
locais fazem a mais recente emissora da região
um verdadeiro fenômeno pop.
Muita música eletrônica, pop e rock aliado com
muito conteúdo jornalístico e o melhor humor
do Brasil, tudo em multiplataforma.

ÁREA DE
ABRANGÊNCIA
Com os mais modernos equipamentos de
áudio, a Jovem Pan Alto Vale chega ao lar de
quase 100 mil pessoas, com destaque para a
cidade de Rio do Sul (71.061 habitantes), Lontras (12.130 habitantes), Agronômicas (5.448
habitantes) e Laurentino (6.970 habitantes).
Uma região com pujante economia e um dos
mais altos índices de desenvolvimento humano
do Brasil, segundo a ONU.

JORNAL DA MANHÃ
06:00 ÀS 08:00
O maior jornal do rádio brasileiro. Thiago Uberreich
comanda a bancada que tem em destaque o historiador
Marco Antonio Villa. Em tempo real os principais acontecimentos do Brasil e do Mundo, além de entrevistas e
matérias especiais do nosso time de repórteres.

OS PINGOS NOS IS
18:00 ÀS 20:00
O programa que trouxe o debate político para o rádio.Na
bancada Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil e José Maria
Trindade.

PÂNICO
12:00 ÀS 14:00
Emílio Surita está a frente do programa de entrevistas
que faz sucesso há mais de 20 anos, com a bancada mais
bem humorada do rádio brasileiro.

MISSÃO IMPOSSÍVEL
17:00 ÀS 18:00
O Missão Impossível é um programa perfeito para quem
tem problemas de relacionamento. Os ouvintes pedem
ajuda para que seus impasses de relacionamento sejam
resolvidos. Problemas solucionados ou não, a risada é
garantida! O programa é apresentado por Ligia Mendes e
o locutor Bob Fernandez.

CHUCHU BELEZA
EM DIVERSAS EDIÇÕES DIÁRIAS
Relembre o programa de humor criado por Felipe Xavier. Aqui você ouve os personagens muito engraçados:
Naldinho (O Anjinho), Dr. Pimpolho, Cigana Catita, Homem
Cueca, Jonelson e Rick Bu Boiol.

NA BALADA
SEMPRE NO PERÍODO NOTURNO

AS 7 MELHORES DA PAN
EM DIVERSAS EDIÇÕES DIÁRIAS
O programa apresenta a sequência de músicas mais famosa da programação da rádio. Os hits, as novidades e os
destaques da programação são condensados em um dos
melhores programas da rádio.

PLANETA DJ
14:00 ÀS 15:00
As notícias e as músicas dance mais tocadas nas pistas!

As músicas mais tocadas nas pistas de todo o mundo, os
maiores sucessos da dance music e as versões exclusivas
dos hits da programação fazem do Na Balada o programa
responsável pelo esquenta das noites de todo o Brasil.

ROCK AND POP
08:00 ÀS 08:30
Comece o dia curtindo o melhor do Rock e do POP

ANUNCIE NA
JOVEM PAN ALTO VALE
Consulte valores através de nosso
departamento comercial
Ligue para

(47) 3411-1155

ou mande e-mail para

ATENDIMENTO@GCD.COM.BR

