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PRODUZIDO POR ARILTON BRITO PRODUÇÕES. 

CONTATO: (91) 98037-8508/98385-0587. 

Rua: Luiz Gonzaga, nº 16, Camboatã I.  

Cep.: 68.626-502 

E-mail: ariltonbrito83@gmail.com 

 

 

 

Rua Drº Luiz Carlos, Centro, Praça Célio Miranda. Fone: 3729-4570. 
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EDITORIAL 

Arilton Brito é repórter e apresentador de programas de rádio. 

Há mais de dez anos atua na área da comunicação, começou 

pela escrita, produzindo um jornalzinho para um grupo de 

jovens e juvenis. Foi apresentador e repórter do programa 

“Viva com Esperança” durante três anos. Também foi repórter 

do “Balanço Geral”, na TV Record Paragominas, apresentou 

um programa na TV Record de Paragominas por três meses, o 

“Paragominas e Notícias”; depois foi repórter e apresentador do 

“Nazaré Esporte” na TV Nazaré de Paragominas. Atualmente 

apresenta programas de rádio e escreve em seu site 

www.ariltonbrito.com. 

“Trabalhar na comunicação é um prazer para mim e não um 

fardo. Aprendo, me divirto, conheço novas pessoas, é bom 

demais! Faço com amor e dedicação porque eu gosto do que 

faço!” diz ele. 

 

 

O programa com a apresentação de Arilton Brito teve início 

em 10 de outubro de 2016. Tem seu público fiel e a cada dia 

novas pessoas passam a conhecer ou se ligar no programa. 

Além de músicas que são tocadas no horário, tem a 

participação dos ouvintes, sorteios de prêmios, notícias, 

curiosidades de músicas e artistas no “segredo musical”*. Há 

um grupo no whatsapp, feito pelo apresentador, onde os 

ouvintes mantêm interação com o programa.  O grupo foi 

criado em 12 de março de 2017, a cada dia aumenta o 

número de membros no grupo que é bem participativo. 

A partir do dia 18 de junho a programação da noite da 

Rádio Jarana fm 101,1 terá mudanças. Se liga como será: 

20h às 22h – 1ª parte do programa NIGHT SHOW (músicas e 

programetes); 

22h às 23h – Igreja Universal do Reino de Deus; 

23h às 00h – 2ª parte do programa NIGHT SHOW (Game 

Show do Night Show); 

00h às 01h – Recados e Canções. 

PROGRAMAS: “NIGHT SHOW” E “RECADOS E CANÇÕES”.  

APRESENTAÇÃO: ARILTON BRITO. 

*quadro do programa 

 

DE SEGUNDA A QUINTA-

FEIRA, DAS 20H ÀS 22H. 

RÁDIO JARANA FM 101,1. 

PATTI   SALGADOS 

2º Piso do Shopping Diamond, Centro, Praça 

Célio Miranda. 

Encomendas de salgados, bolos e docinhos: 

98349-4459 (zap). 

Arilton Brito no estúdio da 

Rádio Jarana fm.  

 

RÁDIO JARANA 

FM 101,1 

www.radiojaranafm.net 
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Programa romântico do fim de noite da Rádio Jarana fm que 

tem passado por gerações e sempre fez sucesso. A combinação 

é perfeita, recados e canções românticas, tudo o que um 

apaixonado gosta! Aquele recadinho de amor ao som de uma 

trilha apaixonante faz qualquer coração ficar apaixonado! 

Músicas que fizeram sucesso e ainda faz aos corações 

apaixonados, músicas que foram trilhas de casais em filmes e 

novelas que marcaram época e músicas românticas recém-

lançadas que embalam os enamorados, despertando-lhes ainda 

mais a chama do amor e a deixando acesa! É o que toca no 

programa noturno. 

E aqueles (as) que estão solteiros (as) e em busca de um amor, 

tem a chance de poder encontrar alguém deixando sua 

mensagem e contato no ar para interessados (as). 

Arilton Brito apresenta o programa romântico desde maio de 

2017.  

Frases românticas: 

“O amor não vê com os olhos mas com o coração.” William 

Shakespeare. 

“As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar.” 

Leonardo da Vinci. 

 

 

Apresentado por Arilton Brito desde 21 de fevereiro de 2016. 

A atração é ao vivo nas tardes de domingo pela Rádio Jarana 

fm 101,1. Promoções especiais já foram e são realizadas no 

programa e tem sempre a participação dos ouvintes por 

mensagens de whatsapp e sms. 

 

Quadros e programetes como: “Alô é da rádio, Paródias e a 

Pegadinha do Mução” deixam o programa bem mais divertido 

e alegre! 

Durante o programa é feito transmissões ao vivo pelo 

Facebook (live) e os internautas interagem em tempo real com 

mensagens, curtidas e compartilhamentos. 

Todo domingo tem o sorteio de uma pizza da pizzaria “Pop 

Pizza” e os ouvintes sempre desejando ser o sortudo para 

saborear a pizza com os amigos ou a família. 

Se liga nas tardes de domingo na Rádio Jarana fm 101,1 ou 

pela internet no www.radiojaranafm.net e também pelo 

facebook (Jarana Paragominas) você poderá ver ao vivo o 

programa.  

 

 
ARMARINHO E CONFECÇÕES MONTEIRO 

Rua Célio Miranda, Centro. (Próximo ao Teatro Reinaldo Castanheira). 
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POUSADA GLAMOUR 

MOTEL 

Rodovia dos Pioneiros, 777, 

Uraim III. (Próximo a 

Cerâmica Carijó). 

CERÂMICA CARIJÓ 

Rodovia dos Pioneiros, 

bairro Industrial. 

Fone: 3729-3674. 

TRANSPORTES CALIMAN 

 

Avenida Tropical, Parque 

IV. Fones: 98151-8382/ 

3729-3231. 

ADONIS 

ADONAI 
O SEU 

CORRETOR 

 

98106-8156 
Whatsapp 

RESTAURANTE SAVI 

GRILL 

Avenida Teresina, 

Cidade Nova. 

Fone: 98301-3552 

DE SEGUNDA A QUINTA-

FEIRA, DAS 00H ÀS 01H. 

RÁDIO JARANA FM 101,1. 

 

TODO DOMINGO, DAS 

13H ÀS 17H. RÁDIO 

JARANA FM 101,1. 


