PROJETO ANTENAS
SEJA UMA RETRANSMISSORA
DA RÁDIO TRANS MUNDIAL

Conteúdo de qualidade com base bíblica;
Programação diversificada;
Formatos flexíveis à sua programação;
Programas ao vivo e gravados;
Equipe especializada em produção de conteúdo.
Divulgação da emissora no site da rádio;
Saudação dos locutores ao vivo para as emissoras em rede.

A Rádio Trans Mundial (RTM) tem tudo isso e muito mais para sua
emissora, site ou web rádio! Retransmita a programação da RTM!

2

Formatos oferecidos gratuitamente
Programas individuais - de forma adaptável à grade
da emissora;
Em rede - retransmitindo a programação da RTM
ao vivo em sua frequência!
A RTM possui mais de 40 programas próprios voltados
a diversos temas e segmentos, produzidos por uma
equipe de profissionais de comunicação engajados na
geração de conteúdo de qualidade.
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A RÁDIO TRANS MUNDIAL
A Rádio Trans Mundial é uma emissora cristã brasileira ligada
à maior rede de radiodifusão do planeta em número de línguas
transmitidas, a Trans World Radio, que realiza transmissões em mais
de 220 idiomas e dialetos.
Atuando no Brasil desde 1970, a RTM produz e transmite
programas de qualidade para toda a família com ensino bíblico,
entretenimento e jornalismo, a fim de atender às necessidades da
nação brasileira.
Hoje, suas ondas chegam em 85% do território brasileiro por
meio de três antenas próprias de Ondas Curtas e dois canais de
áudio on-line. Conta ainda com mais de 70 afiliadas entre AMs,
FMs comerciais e comunitárias (legalizadas), além de web rádios,
superando 8 mil horas de transmissão ininterrupta mensalmente.
A RTM é uma missão brasileira que não promove denominações,
igrejas, personalidades ou grupos, tampouco critica a esses ou a
outras religiões. Além disso, não pede donativos em seus programas.
Vamos juntos levar essa história ainda mais longe!
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A RTM EM NÚMEROS

Destrito
Federal

•
•
•
•
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Mais de 40 programas próprios;
Formatos de 30 min., 15 min., 8 min. e 3 min.;
3 programas em línguas indígenas;
Presente em 17 estados e no Distrito Federal;

•

Programação transmitida em rede, principalmente na madrugada, e parcialmente, com programas individuais
por rádios de Benjamim Constant, Lábrea e Tonantins (AM), Ipupiara, Serra do Ramalho e Vitória da Conquista
(BA), Aracati, Fortaleza, Nova Russas e Varjota (CE), Sobradinho (DF), Goiânia, São Luís de Montes Belos
e Uruaçu (GO), Carolina, Governador Edison Lobão, Imperatriz, Pinheiro, São José do Ribamar e São Luís
(MA), Alfenas, Belo Horizonte, Carmo do Paranaíba, Cataguases, Divinópolis, Governador Valadares, Lajinha,
Nepomuceno e Santa Rita do Sapucai (MG), Corumbá (MS) Brasnorte e Varzea Grande (MT), Campina Grande
e São João do Rio do Peixe (PB),Capitão Gervásio Oliveira e Teresina (PI), Curitiba (PR), Nova Iguaçú e Rio de
Janeiro (RJ), Natal (RN), Porto Velho (RO), Santa Maria, Santo Augusto, Tenente Portela e Uruguaiana (RS),
Florianópolis eJoinvile (SC), Alumínio, Bebedouros, Campinas, , Porto Ferreira, Ribeirão Preto, São José dos
Campos, Taubaté e Ubatuba (SP), e Araguaína, Carrasco Bonito e Palmas (TO), além de rádios internacionais em:
New Bedford, dos Estados Unidos, Cayenne, da Guiana Francesa e TWR de Bonaire.

Os áudios da Rádio Trans Mundial são acessados por mais de 30 mil ouvintes e reproduzidos mais de
90 mil vezes mensalmente!
Ainda contamos com parceiros como:
• AudioNow – que disponibiliza áudio de rádio por telefone, pelos números +55 (12) 3042-1804 (Brasil) e
+55 1712 775-8187 (USA);
• TWR 360 – Plataforma de áudio e vídeo com programas em mais de 40 línguas.
Seja parceiro da RTM para juntos levarmos essa história ainda mais longe.
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TESTEMUNHOS DE OUVINTES
“Esta rádio tem sido uma grande bênção na minha vida, todos os
programas têm me edificado muito, me orientado e têm sido a voz
de Deus nos dias mais sombrios e cinzas da minha vida. E é esta
rádio que tem me dado um pouco mais de alento e esperança.”
Raimundo, por e-mail
“Tenho aprendido muito com muitas programações da RTM. É
sempre bom ouvir o Entendendo a Bíblia, além dos programas
Através da Bíblia, Família Hoje, Ajuda do Alto e outros. Tenho
convidado pessoas a se ligarem na RTM devido à credibilidade
que há nas programações.”
Nerli - Anchieta/Espírito Santo, por e-mail.
“Quero dizer que sou muito grato a Deus pelo trabalho de vocês.
Nós ouvintes somos abençoados, privilegiados por poder ouvir
estudos tão coerentes e fundamentados na Palavra de Deus.
Muito obrigado e que Deus os abençoe e guarde.”
Leandro, por e-mail.
“Como amo o que essa rádio faz para seus ouvintes!. Oro a
Deus que continue abençoando e dando sabedoria, como por
exemplo esse assunto sobre criança especial na igreja. Como
ajudou na minha compreensão em como lidar com minha filha
autista... Agradeço muito à RTM por toda a informação que
traz para os ouvintes.”
Jussara - Jundiaí/SP, via WhatsApp
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“Feliz por estar abrindo as portas da minha casa e enchendo-a com
essa programação de excelência, feita e elaborada por uma equipe
que tem o propósito de esclarecer, edificar, instruir e divulgar as
boas novas do Senhor, cumprindo assim o ide que Jesus requereu
de todos os que o amam. Que ótimo saber que tantas pessoas
estão sintonizadas. Um abraço a você, Cláudio Rodrigues e a
equipe, e todos os que estejam participando dessa graça.”
Cláudio - Goiânia/GO, via Whatsapp.
“Minha história com a Trans Mundial marca desde quando eu
era criança. Morávamos na ilha de Barbado, uma comunidade
chamada Catuá no município de Coari/AM. Meu pai ligava a
rádio pela madrugada e gostava muito de aprender da Palavra.
Desta forma eu fui aprendendo a gostar da Rádio.
Por um período da minha vida perdi o contato.
Até que conseguimos internet aqui na cidade e procurei e
consegui ouvir a rádio, fiquei muito feliz por ouvir.
Em nossa casa tenho a RTM como membro da família. Tenho
aprendido da palavra e tenho sido edificada. Atualmente
ouço toda programação e tenho feito anotação dos estudos
sistemáticos do programa Através da Bíblia, com o pastor Itamir
Neves. Agradeço a Deus por vocês.”
Marília - Manaus/AM via Facebook.

TESTEMUNHOS DE EMISSORAS AFILIADAS
Há dois anos, nós da 92 FM de São Luís - MA, passamos a retransmitir a Rádio Trans Mundial em nossas
madrugadas. Nosso desejo em firmar essa parceria era grande, pois precisávamos de um entretenimento de
qualidade para o horário. E para nossa surpresa, em pouco tempo a nossa audiência cresceu, superando, assim as
nossas expectativas. Estamos satisfeitos, reconhecendo o sucesso da Rádio Trans Mundial como um veículo que
contribui para o crescimento do reino de Deus e de todas as suas afiliadas. Parabéns!
92 FM - Ramon Ernandes, Diretor
A Paz Fm de Goiânia, na sintonia de 89,5, no ar desde 1 de novembro de 2006,se destaca com uma impressionante
audiência, ocupando o 1º lugar absoluto no segmento gospel e o 2º no ranking geral de emissoras com pesquisa
aferida pelo Kantar Ibope Media no período de julho a setembro 2017.
Programação exclusivamente cristã com programas variados, jornalismo atuante, debates, cultura, saúde,
promoções especiais e o melhor da música gospel nacional e internacional.
Dentro desse projeto vencedor a rádio Transmundial entrou como uma luva em nossa programação. Uma emissora
que tem um legado na evangelização do mundo e que desbravou o Brasil de ponta a ponta fazendo chegar o
evangelho de Jesus das cidades até os ribeirinhos do Amazonas.
Em Goiás não é diferente. Todos os dias milhares de ouvintes são alcançados pela programação da Trans Mundial
em nossas madrugadas e através de programas veiculados em nossa rádio, como o Através da Bíblia e o Rota 66.
São testemunhos que chegam diariamente de pessoas alcançadas pela explanação da bíblia sagrada e que estão
tendo as suas vidas transformadas pelo poder do evangelho.
Com uma linguagem simples e de fácil acesso a qualquer ouvinte,a Trans Mundial agrega no dia a dia a nossa
audiência com valores sagrados. Agradeço a Deus pela vida de cada integrante desta emissora: diretores,
produtores, locutores e parceiros que estão obedecendo o chamado divino de pregar o evangelho a toda criatura.
Nesses onze de Paz Fm em Goiânia vocês definitivamente fazem parte da nossa família.
Paz FM - Pr. Elizeu Lima, Diretor Artístico
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CONHEÇA NOSSOS PROGRAMAS
A RTM conta com uma equipe de apresentadores
conduzindo a programação ao vivo.
BOM DIA RTM
Programa musical, de entretenimento,
estudo bíblico, jornalismo e edificação
espiritual.
De segunda a sábado das 6h30 às 11h55.
Apresentação: Renata Burjato
TARDE RTM
Programa musical, de entretenimento,
estudo bíblico, jornalismo e edificação
espiritual.
De segunda a sábado das 12h às 17h55.
Apresentação: Ricardo Santos
NOITE RTM
Programação especial para toda a família, com
destaque para os principais programas da RTM,
além da reprodução de programas antigos e
programação voltada ao público infantil.
De segunda a domingo das 18h às 00h.
Programa ao vivo de segunda a sexta-feira.
Apresentação: José Carlos Bento e
Fábio Zamana
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UM AMIGO NA MADRUGADA
Programa musical, com estudos bíblicos,
informação e a participação do ouvinte. A
madrugada mais animada e amiga do rádio!
De segunda a sábado entre 00h e 04h.
Apresentação: Cláudio Ronk
PRIMEIRAS HORAS
Programa que traz devocionais diárias e
poções da Palavra de Deus para começar o
dia muito bem!
De segunda a sexta das 04h às 06h
Apresentação: Cláudio Ronk
DOMINGO NO RÁDIO
Programa informativo, com mensagens cristãs
e músicas para começar o domingo muito bem
animado com o melhor da programação RTM!
Domingos entre 00h e 06h
Apresentação: Fábio Zamana
Programas de Estudo Bíblico
ROTA 66
Programa de estudo dos 66 livros da Bíblia de
maneira simples, objetiva e bem-humorada.
Duração: 27’.
Produção e apresentação: Prof. Luiz Sayão e
Alberto Veríssimo

ATRAVÉS DA BÍBLIA
Programa voltado ao estudo da Bíblia, com
comentários capítulo por capítulo.
Duração: 27’.
Produção e apresentação: Pr. Itamir Neves
CAMINHOS DA VERDADE
Programa que aborda as adversidades da
vida e as respostas que a Bíblia oferece a
essas situações, com enfoque especial no
livro do profeta Jeremias.
Duração: 12’.
Produção e apresentação: Itamir Neves,
Israel Mazzacorati e Renata Burjato.
A VERDADEIRA ESPIRITUALIDADE
Programa interativo de reflexão sobre o
relacionamento com Deus com base no
estudo do livro de Salmos.
Duração: 27’.
Produção: André Castilho. Apresentação:
Luiz Sayão
Programas musicais
SONS DO CORAÇÃO
Programa que traz lindas canções, reflexões
e entrevistas com músicos e compositores.
Duração: 27’.
Produção e apresentação: Nelson Bomilcar.

DIÁRIO DE VIAGEM
Programa com relatos de viagens,
testemunhos de vida, entrevistas e conceitos
sobre adoração.
Duração:12’.
Produção e apresentação: Wesley e Marlene.
HINOS QUE TOCAM
Programa especial com os mais belos hinos
clássicos da programação da RTM.
Duração: 15’.
Produção e apresentação: André Castilho
Programas sobre espiritualidade cristã
180 GRAUS
Programa voltado a quem está iniciando a
caminhada cristã e tem muitas perguntas
sobre isso.
Duração: 12’.
Produção e apresentação: André Castilho,
Luiz Sayão e Susie Lee.
ESPELHO NA JANELA
Programa que conta a história de
personagens bíblicos de forma narrativa, a
partir de informações contidas na Bíblia e
em pesquisas relacionadas.
Duração: 12’
Produção e apresentação: Israel
Mazzacorati e Renata Burjato
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CALENDÁRIO DE ORAÇÃO
Programa que reúne mulheres que oram
umas pelas outras e também por pessoas e
instituições dedicadas a ajudá-las.
Duração: 3’.
Produção: Susie Pek. Apresentação: Juliana
Taveira e Susie Pek.
CONVERSANDO COM LUIZ SAYÃO
Programa interativo de perguntas e
respostas sobre questões relacionadas à
vida e à fé.
Duração: 12’.
Produção: André Castilho. Apresentação:
Luiz Sayão e André Castilho.
CAFÉ COM DEUS
Uma reflexão bem humorada a respeito de
Deus e da fé.
Duração: 5’
Apresentação e Produção: Rubinho Pirola
DIDÁTICA
Programa que traz teologia sem
complicações e respostas sobre doutrinas
bíblicas de forma simples.
Duração de 6’.
Produção e apresentação: Israel
Mazzacorati
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FAMÍLIA HOJE
Programa que traz questões sobre
relacionamento familiar e soluções que a
bíblia apresenta sobre elas.
Duração de 5’.
Produção: Susie Pek e Kleber Lima
FÉ E SOCIEDADE
Programa que traz reflexões sobre o que a
Bíblia diz a respeito de acontecimentos atuais
e históricos da política, economia e cultura.
Duração de 6’.
Produção e apresentação: Luiz Sayão.
MENSAGEM PARA HOJE
De maneira prática e simples, o programa
traz um assunto contemporâneo para
edificar o seu dia.
Duração: 4’
Apresentação e produção: Janus Tarso
PECADOS E PECADINHOS
Programa baseado no livro ‘Pecados e
Pecadinhos’ do Dr. Russell Shedd.
Duração: 12’
Apresentação e Produção: Russell Shedd

Segmentados
ATLETAS NO AR
Programa que tem como objetivo levar
informações do esporte como ferramenta
de transformação social e evangelização.
Duração: 27’
Apresentação e produção: Equipe Atletlas
de Cristo
CHAMADOS À VITÓRIA
Programa que encoraja e treina homens
para alcançar a vitória por meio de Cristo.
Duração: 12’
Produção e Apresentação: Edson Tauhyl e
Douglas Pek
MULHERES DE ESPERANÇA
Programa que traz testemunhos, conselhos
práticos e ensinamentos espirituais sobre o
cotidiano da mulher.
Duração: 27’.
Produção: Susie Pek. Apresentação: Susie
Pek e Juliana Taveira.
NA CONTRAMÃO
Programa interativo com entrevistas, músicas
e debates sobre temas do universo jovem.
Duração: 27’.
Produção e apresentação: Julio Pardo.
Apresentação: Julio Pardo, André Castilho, e
Renata Theodoro.

FINANÇAS EM AÇÃO
Programa que apresenta princípios
financeiros contidos na Bíblia e sua aplicação
no dia a dia.
Duração: 6’
Produção e apresentação: Paulo de Tarso
PAINEL LITERÁRIO
Programa que se dedica a discutir, em
entrevistas dinâmicas e inteligentes,
literatura cristã relevante para os
nossos dias.
Duração: 12’
Produção e apresentação: João Paulo Gouvêa
Jornalísticos
PENSANDO VERDE
Programa que traz reflexões sobre ecologia
e meio ambiente.
Duração: 6’.
Produção: Kaká Rodrigues.
Apresentação: Fábio Zamana.
VOCÊ SABIA?
Programa que visa trazer informação
sobre aspectos do universo feminino que
têm influência direta em sua saúde e bemestar em geral.
Produção: Susie Pek.
Apresentação: Keila di Salis
Duração: 2’
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CONHEÇA NOSSOS APRESENTADORES

Dora Bomilcar é formada em
teologia e pedagogia, e também
atua como locutora. É coordenadora
do departamento de oração da
Associação de Missões Transculturais
Brasileiras (AMTB). Faz parte
da equipe da RTM desde 1999 e
apresenta o programa Entre Amigas.

Israel Mazzacorati é teólogo,
professor, produtor e apresentador
do programa Espelho na Janela.
Trabalhou nos programas
Entendendo a Bíblia com Itamir
Neves, Caminhos da Verdade,
Didática e Palavra-Chave, e faz
a revisão de conteúdo bíblico e
teológico da programação diária.
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Nelson Bomilcar é músico,
compositor, pastor e escritor. É
conhecido por suas composições,
produções e trabalho pastoral pelo
Brasil.

Paulo de Tarso é pastor, escritor,
palestrante, engenheiro civil,
mestre em teologia e fundador do
Ministério Finanças para a Vida, que
ensina pessoas de todas as idades
a administrar o dinheiro de acordo
com a Bíblia. Apresenta o programa
Finanças em Ação.

Wesley & Marlene formam uma
dupla de cantores que tem percorrido
o Brasil levando o Evangelho por
meio da música e testemunhos.

Luiz Sayão é teólogo, linguista,
hebraísta, tradutor bíblico, pastor
da Igreja Batista Nações Unidas, em
São Paulo – SP, autor de diversos
livros, produtor e apresentador
dos programas Rota 66, 180 graus,
A Verdadeira Espiritualidade,
Conversando com Luiz Sayão, De
volta às Raízes e Fé e Sociedade.

Itamir Neves é pastor há 41 anos,
produtor e apresentador dos
programas A Palavra em Canções,
Através da Bíblia e Entendo a Bíblia.
Também é autor de diversos livros,
além de conferencista e professor de
Bíblia, teologia, homilética e pregação
expositiva.

Rubinho Pirola é cartunista, pastor,
autor de sete títulos e foi missionário
na Europa por 17 anos, onde
fundou a Transmundial de Portugal.
É produtor e apresentador do
programa Café Com Deus.

Susie Pek é coordenadora do
ministério Mulheres de Esperança
RTM e tem duas grandes paixões:
pela oração e por suavizar a dor
e promover esperança e cura às
mulheres. Produtora e apresentadora
dos programas ‘Mulheres de
Esperança’,‘Você sabia?’e do
calendário de oração do ME RTM.

Kléber Lima é psicólogo clínico
e bacharel em Teologia. Pastor
há mais de 20 anos, atualmente
pastoreia a Igreja Batista da Família
em Higienópolis/SP. Apresenta o
programa Família Hoje na RTM.
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NOSSA EQUIPE
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PRESENTE DIÁRIO
O Presente Diário é um ministério multiplataforma da RTM que
traz mensagens de esperança, fé, ânimo e superação para cada
dia do ano. Esse material tem sido usado como instrumento
evangelístico e devocional pessoal e familiar, alcançando diversas
pessoas nos mais diferentes locais e contextos no Brasil.
Este é um programa de 3 minutos disponível para sua programação.
A devocional é distribuída nacionalmente por meio de mais de 700
mil cópias impressas, áudio veiculado na programação da rádio e
disponibilizada no site e nas redes sociais da RTM.
Esta é uma ferramenta que a RTM disponibiliza para cristãos,
igrejas e comunidades cumprirem sua missão de evangelização,
discipulado e crescimento. Por isso, oferece a possibilidade de
personalizar a capa do periódico,além de incluir oito páginas que
podem trazer conteúdos institucionais ou relacionados à sua rádio,
igreja ou missão.
Saiba mais na Loja Trans Mundial:
http://loja.transmundial.com.br/.
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FAÇA DE SUA EMISSORA UMA PARCEIRA DA RTM!
RETRANSMITA SUA PROGRAMAÇÃO!
A RTM disponibiliza gratuitamente alguns de seus programas para que emissoras locais que
tenham seu funcionamento devidamente outorgado pelo Ministério das Comunicações
possam retransmiti-los. O objetivo da RTM é oferecer uma programação atual e de qualidade
que tenha como base princípios cristãos a diversas emissoras por todo o território brasileiro.
A veiculação pode ser feita de duas maneiras:
1. Transmissão de programas: A RTM disponibiliza os programas gravados solicitados em
formato mp3 pela internet, via FTP. Para veiculá-los, basta a emissora ou programa fazer o
download desse material diretamente do FTP e transmitir nos dias e horários que preferir.
Consulte os programas disponibilizados nesse link:
http://www.transmundial.com.br/radio/podcasts/
2. Transmissão Ao Vivo: A RTM também oferece a retransmissão ao vivo de sua programação
diariamente via satélite ou pela internet. A transmissão via satélite depende de questões
típicas de cada região, como alcance da emissora, população, etc. Dessa forma, disponibiliza
uma programação de qualidade e ao vivo para seus ouvintes.
Consulte a programação ao vivo em nosso site:
www.transmundial.org.br
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COMO SE AFILIAR
É muito simples tornar sua emissora uma parceira de transmissão da RTM!
Para transmitir os programas da RTM, basta acessar esse link
(www.transmundial.com.br/projeto-antenas) e preencher o formulário de solicitação
para afiliação. Após receber seu formulário e verificar a legalização de sua rádio junto à
Anatel, a RTM enviará um cadastro com login e senha para que possa fazer o download
dos programas solicitados.
Para rádios AMs e FMs que queiram transmitir a programação da RTM ao vivo, após o
preenchimento do formulário, é feita uma parceria com contrato, horas veiculadas, etc.
e a RTM fornece todo o equipamento para a realização da transmissão.
Além disso, você pode ter o player da Rádio Trans Mundial em seu site de forma simples!
A transmissão online pode ser feita por meio de um link ou por download diretamente
do FTP. Após o cadastro, a emissora receberá um login para baixar os programas e
veiculá-los a qualquer hora em sua programação de maneira gratuita!
Agregue conteúdo de qualidade à sua emissora!
Seja um parceiro da Rádio Trans Mundial!
Contatos:
+55 (11) 3017-6600
Departamento de Relações Públicas
rtm@transmundial.org.br
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FM e AM
Consulte a relação no nosso site:
www.transmundial.com.br/afiliadas-rtm-rede/

Baixe o app
Rádio Trans Mundial

www.transmundial.org.br
www.twr360.org

/radiotransmundialoficial @transmundial @radiotransmundial radiotransmundial

Caixa Postal: 18.113 - São Paulo/SP
CEP 04626-970
Telefax: (11) 3017.6600
Email: rtm@transmundial.org.br

