


O programa “Fique Bem!”, apresentado por Edmilson Migowski, é um boletim eletrônico sobre 
cultura, entretenimento, saúde  e  bem-estar. Tem veiculação diária na Radio Paradiso FM, do 
Rio de Janeiro e pela internet para o mundo 

Após veiculação em rádio, o conteúdo é disponibilizado em Podcasts  na pagina da rádio,  
internet, nos canais oficiais do Youtube e redes sociais. 

Por meio do Youtube, com o Canal “Edimilson Migowski”, milhares de famílias estão sendo 
impactadas positivamente com informações claras e atualizadas. Em cinco semanas, o canal, teve 
mais de 95 mil novos inscritos, hoje são mais de 300 mil! Além disso, o Dr. Edimilson está inserido em 
diversos veículos de comunicação como, TV Bandeirantes, Record TV Rio, Jovem Pan, entre outros. 

https://www.youtube.com/channel/UCgItDi37C-Ni3M4HSZkHHXQ/about

https://www.youtube.com/channel/UCgItDi37C-Ni3M4HSZkHHXQ/about


O Dr. Edimilson Migowski é uma referência de inovação e de melhores 
práticas da medicina preventiva. 

Professor Doutor- MD, PhD, MSc, MBA. Mestre em Pediatria, Doutor em 
Doenças Infecciosas, MBA em Gestão em Saúde pelo Instituto COPPEAD, 
tudo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de pesquisador e 
professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. 

Membro Titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil / 
Academia Nacional de Farmácia, Membro Titular da Academia de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Atualmente, a informação em saúde tem sido seu maior objetivo. Tudo 
fundamentado na literatura científica, bom senso e prática médica 
humanitária e segura, tendo como missão levar educação em saúde, 
minimizando dor, sofrimento e morte.



O programa tem o foco nas questões relacionadas à saúde, ou seja, bem-estar 
físico, social e mental que é a definição de saúde, segundo a oms (organização 
mundial da saúde). Portanto tudo que se refere ao bem-estar, arte, tecnologia, 
cultura, moda, tendências, estética e comportamento são de interesse do 
programa. 

A Sulamérica Paradiso é mais do que uma rádio. 
É provedora de notícias e conteúdo de música brasileira para diversos meios. 
além do dial no Rio de Janeiro (95,7), está na web, aplicativo de celular e muitos 
outros projetos. 
 

 





Mídia impressa 

Revistas e jornais especializados  

- 1/4 de pagina a cada mês  

Mídia eletrônica  
radio 

-60 spots comerciais de 30" mensais 

-90 chamadas teasers de 10" mensais  

 

mídias digitais 

-banners diários em diferentes veículos  

-pagina de internet 
- canal de youtube 

 
Assessoria de imprensa 

-atualizações diária e mídia espontânea  

A empresa PATROCINADORA terá diariamente sua assinatura  dentro da chamada 
do programa, seguido por spot comercial de 30” junto a chamada.  
O numero de inserções dependerá do valor da cota de patrocínio. 

Cota Master Anual - R$527.000,00 (Através da Lei Municipal de Incentivo a Cultura)
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