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INTERATIVA FM,nasceu com o intuito de se tornar em pouco tempo a rádio mais ouvida de
uruguaiana no segmento popular.
Para isso acontecer, precisamos montar um time de profissionais qualificados, pois
brincar de rádio é para amadores.
Com isso, a radio INTERATIVA FM, alcançou em 3 meses o que nenhuma radio antes em
Uruguaiana tinha conseguido.AUDIENCIA, CREDIBILIDADE E RESPEITO.
Agora, estamos começando uma nova caminhada, mais potencia, mais qualidade, novos
profissionais chegando e se somando aos que já estavam na casa.
Rádio se faz com amor e emoção, rádio se faz com profissionais que sabem fazer
rádio do jeito popular e vibrante.

A Rádio
INTERATIVA FM, é um projeto do empresário Damião Marques,já dono de duas
empresas de grande sucesso em nossa cidade,GEANDRE CREDIFACIL e da D.R
MUDANÇAS.

Damião
Marques (Paraiba), juntamente com seus familiares (filho e esposa)e amigos
como Rogerio Freitas e Nelson Ibarra Jr. (Tim Maia),estão começando essa
caminhada.

A equipe da
Rádio INTERATIVA FM, foi escolhida a dedo, com isso chegamos aos melhores
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profissionais que existem na atualidade do rádio de Uruguaiana.

Todos os
profissionais aqui escolhidos para fazer parte da “FAMILIA INTERATIVA” já tem
uma vasta bagagem profissional e experiencia no rádio.
Foi dentro
desta realidade que formamos o melhor time do rádio hoje, para fazer parte da
INTERATIVA FM, em todos os segmentos.

Queremos
que apartir de hoje, você seja parte dessa história que vem para ser grande,
não apenas em sonho, mas grande em tudo...
Só depende
De todos nós...
Vamos
Juntos vencer e mostrar que esse time tem condições de fazer história no rádio
Uruguaianense.
Rádio Interativa 100,3 Fm.
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