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Programa Show da Tarde: Com apresentação de Clemir Schmidt, o foco do programa é 

o entretenimento. Atende aos ouvintes com sucessos antigos e atuais em diferentes estilos, 

especialmente música sertaneja e popular.  Vai ao ar das 13h 30min às 15h 15min, de 

segunda a sexta-feira. 

Show do Povo: Fechando a programação vespertina de entretenimento, a Rádio 

Catarinense   conta   com   a alegria  e  a  irreverência  do  locutor  Marcos Vinicius, das 

15h 15 min às 18 horas.  Boa música,  brincadeiras com ouvintes no ar, informações e 

notícias locais e regionais são os ingredientes para a grande audiência do Show do Povo.   

Rádio Contato: O derradeiro programa do período diurno é um noticioso que resume as 

principais ocorrências, abrangendo desde o cenário nacional até as questões locais. Com a 

apresentação de Amarildo Monteiro, o Rádio Contato, vai ao ar das 18 às 19 horas com 

entrevistas, reportagens e comentários. Entrevistas ao vivo e sem cortes diferenciam-no 

dos demais programas jornalísticos. As notícias mais quentes do dia ganham espaço para 

serem detalhadas com a participação dos repórteres, locutores e convidados.  

O Melhor do Nativismo: Após A Voz do Brasil, vai ao ar um programa voltado para a 

preferência e os costumes do Rio Grande do Sul. O gaúcho de Bagé, Roberto Azevedo, 

apresenta as músicas mais famosas de consagrados cantores nativistas.  

Catarinense A Dona da Noite: Romantismo e saudosismo fecham a programação da 

Catarinense. Na voz de Marcelo Santos, das 22 às 24 horas, o programa Catarinense A 

Dona da Noite oferece uma comunicação calma, com seleção musical que alterna hits do 

momento com canções do passado, prevalecendo o estilo romântico da MPB. 

Jornadas Esportivas: O segmento esportivo também recebe atenção especial na grade de 

programação da Rádio Catarinense. Além de modalidades amadoras da região, futebol, 

futsal e automobilismo, a emissora transmite competições nacionais e internacionais, em 

parceria com outras emissoras, principalmente a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. 

 


