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Aos 37 anos nos reinventamos. O maior Quality Paper do estado foi totalmente reformulado 

para oferecer aos leitores uma experiência completa de entretenimento e informação. Venha 

aproveitar os grandes resultados do Jornal do Tocantins, seu novo jeito de ver notícias.

A evolução do Jornal do Tocantins



O Jornal onde cabe um estado inteiro. 

Jornal é
a fonte de
informação
mais
confiável.

58% dos entrevistados 
confiam nos jornais impressos.

21% dos entrevistados leem 
jornais ao menos uma vez por 
semana.

79% dos brasileiros que leem 
jornais afirmam ler o impresso.

50% dos leitores de jornal não 
fazem outra atividade ao 
mesmo tempo – Atenção 
exclusiva para o jornal.

Fonte: IBOPE/ Secom. - Pesquisa Brasileira de Mídia 2015

RELEVANTE
Fatos do mercado regional, 
nacional e internacional que 
influem na vida cotidiana.

CONFIÁVEL
É o jornal de maior 
credibilidade do estado.

INFLUENTE
Atinge o público formador de 
opinião, inclusive a classe 
empresarial.

INTEGRADO
Faz parte da vida dos 
Tocantinenses.



O formato que já é destaque mundial. Prático, fácil de manusear e com uma 
diagramação mais inteligente, que conserva a excelência do conteúdo. O tamanho 

perfeito para entregar mais sem perder o que o jornal já tem de bom.

Novo Formato

Os leitores ganham
- Mais praticidade no manuseio

- Leitura mais agradável e fluída

- Diagramação inteligente

- Formato de sucesso mundial

- Design mais moderno

- Mantém a excelência do conteúdo

Sua marca ganha
- Maior destaque para os anúncios

- Formatos consagrados pelos grandes resultados

- Muita criatividade através de formatos especiais e

ferramentas exclusivas

Um anúncio por página*

*A partir do formato ¼



Novas editorias. 
A sua nova forma de ver notícia.

OPINIÃO NOTÍCIAS MAGAZINEVIDA URBANA CLASSIFICADOSESPORTE



Uma profunda reorganização das editorias traz dinamismo e interatividade ao jornal. O leitor 
tem à mão mais conteúdo e opinião de forma rápida e fácil. Com os novos colunistas 
reconhecidos nacionalmente, sua marca pode aproveitar ainda mais esses benefícios.

OPINIÃO
Mais opiniões para você 

formar a sua.

NOTÍCIAS
Traz o mundo até você.

VIDA URBANA
Tudo que envolve o 

cotidiano do cidadão.

MAGAZINE
Entretenimento e 

conteúdo analítico de 
forma atrativa.

CLASSIFICADOS
Negócios e oportunidades 
para o leitor e sua marca.

ESPORTE
Mundo esportivo, análises 

e colunas. Tudo junto e 
misturado. 

NOVOS COLUNISTAS
NACIONAIS
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RUY CASTRO

CONTARDO CALLIGARIS

LUIZ FELIPE PONDÉ

TOSTÃO



COLUNAS TEMÁTICAS

ANTENA LIGADA
De terça a domingo, 

sobre bastidores e especulação 
política. A coluna mais lida do jornal 

– Aline Sêne

OPINIÃO
 De terça a domingo,

 Temas relevantes sobre os cenários 
político e econômico – Carlos Alberto di Franco

JUDICIÁRIO
Aos domingos, com notícias do 
Judiciário. A coluna é veiculada 

também na CBN Tocantins – Dídimo Heleno

SUSTENTABILIDADE 
Sextas-feiras, sobre temas como 

desafios e variáveis do 
desenvolvimento sustentável nas cidades, no 

campo e na economia – Ramis Tetu 

MUNDO DO AGRONEGÓCIO 
As quartas-feiras, temas relevantes do 
agronegócio tocantinense e brasileiro, 

acompanhando as tendências de mercado, 
cotações do boi gordo, reposição, pecuária, 

mercados, além de atualizações 
dos prazos governamentais, normativas e 

campanhas sanitárias 
– Fernando Scotta

BIP
De terça a domingo, é uma coluna de 
variedades, especialmente voltada 

para os acontecimentos sociais do 
estado do Tocantins e às pessoas que 
são destaques em nossa sociedade
– Mara Roberta

MODA
Sábado, tudo sobre o mundo 
da moda, estações, tendências, 

análises de looks, etc – Patrícia Fregonesi

TENDÊNCIAS & IDEIAS (OPINIÃO) 
Página de opinião para artigos de colunistas 
nacionais e de jornalistas da casa, além de 
mensagens de leitores e internautas 
– Vários colunistas

EMPRESAS & NEGÓCIOS
Às quintas-feiras, para divulgação de negócios 
na área comercial, oportunidades, 
lançamentos, parcerias etc 

CRÔNICAS & CAUSOS
Terça-feira, espaço para crônicas 
– Vários colunistas

LAZER & CIA
Agenda cultural, shows, cinema, teatro, 
exposições, etc – Vários colunistas 



ANÚNCIOS FORMATO VALORES 
TAG 9,2 x 4,7 cm R$    338
BANNER 5,4 x 25,5 cm R$    990
1/4 PÁGINA 9,2 x 25,5 cm R$ 1.690
1/3 PÁGINA 13 x 25,5 cm R$ 2.390
1/2 PÁGINA 18,7 x 25,5 cm R$ 3.490
1 PÁGINA 37,5 x 25,5 cm R$ 6.890

ACRÉSCIMOS: • Domingo: +40%. • Primeira página (Capa): sob consulta. • Determinação, formatos especiais e posicionamento 
na página: sob consulta. • Multiplicidade de marca: 15% de acréscimo.

• Valor cm/coluna R$ 37,00 • Valor cm/coluna R$ 84,55 • Valor cm/coluna R$ 96,00

Nova comercialização. Muito mais resultados para sua marca.

Novo formato Berliner: 29 x 42cm 

VAREJO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS, EMPRESAS PRIVADAS, 
ANÚNCIOS RELIGIOSOS E DEMAIS SEGMENTOS.

ANÚNCIOS FORMATO VALORES 
TAG 9,2 x 4,7 cm R$    790
BANNER 5,4 x 25,5 cm R$ 2.290
1/4 PÁGINA 9,2 x 25,5 cm R$ 3.890
1/3 PÁGINA 13 x 25,5 cm R$ 5.490
1/2 PÁGINA 18,7 x 25,5 cm R$ 8.090
1 PÁGINA 37,5 x 25,5 cm R$15.890

INFORME, EXPRESSÃO, ORGAOS E EMPRESAS PUBLICAS, 
MERCADO FINANCEIRO E PUBLICIDADE ELEITORAL

ANÚNCIOS FORMATO VALORES 
TAG 9,2 x 4,7 cm R$    876
BANNER 5,4 x 25,5 cm R$ 2.568
1/4 PÁGINA 9,2 x 25,5 cm R$ 4.384
1/3 PÁGINA 13 x 25,5 cm R$ 6.201
1/2 PÁGINA 18,7 x 25,5 cm R$ 9.055
1 PÁGINA 37,5 x 25,5 cm R$17.876

PUBLICIDADE LEGAL, CONVOCAÇÕES S/A, ATAS, 
DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, AVISOS E EDITAIS 

TAG
9,2
X

4,7 CM
BANNER

5,4 X 25,5 CM

1/4 DE PÁGINA
9,2 X 25,5 CM

1/2 PÁGINA
18,7 X 25,5 CM1/3 PÁGINA

13 X 25,5 CM

1 PÁGINA
37,5 X 25,5 CM



Modelos de anúncios 
TAG BANNER 1/4 PÁGINA

1/3 PÁGINA 1/2 PÁGINA 1 PÁGINA

VEICULAÇÃO RESERVA/AUTORIZAÇÃO/CANCELAMENTO  ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia Dia Hora Dia Hora
Terça a sábado Dia anterior 17h Dia anterior          17h30
Domingo Sexta 17h Sábado     13h

PRAZOS: NOTÍCIAS | BÚSSOLA | VIDA URBANA | ESPORTE  

VAMOS TENTAR ALGO NOVO?
SAIA DA CAIXA, OFERECEMOS TODO SUPORTE A SUA CRIATIVIDADE. CONSULTE-NOS.



Conteúdo inédito de alta temperatura. 

Um Breaking News que resume as principais 

notícias que o leitor precisa saber no dia. 

Textos curtos e dinâmicos para guiar a leitura 

pelos principais fatos. Certeza de alta audiência. 

Bússola



COLUNAS BÚSSOLA

PLANO DE MÍDIA (valor mensal)

COLUNA ANÚNCIO DIAS INSERÇÕES  FORMATO VALOR UNIT. MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL  ANUAL
BÚSSOLA Simples  4ª e 6ª 8 25,5 x 4 R$    790 R$   6.320 R$   2.465 R$   2.086  R$   2.022

Simples  3ª, 5ª e sábado 12 25,5 x 4 R$    790 R$   9.480 R$   3.697 R$   3.128  R$   3.034
Simples  Domingo 4 25,5 x 4 R$ 1.390 R$   5.560 R$   2.168 R$   1.835  R$   1.779

BÚSSOLA SIMPLES - 25,5 X 4 CM



Condensa o noticiário de Política, Economia e 

Mundo. Informa sobre fatos do dia, negócios, 

indicadores econômicos, agronegócio e 

muito mais. 

Notícias



ANTENA LIGADA
9,9 X 5,5 CM

INDICADORES ECONÔMICOS - 25,5 X 3,5 CM

ANTENA LIGADA

INDICADORES ECONÔMICOS

EMPRESAS E NEGÓCIOS

COLUNA NOTÍCIAS

PLANO DE MÍDIA (valor mensal)

COLUNA 

SUSTENTABILIDADE

MUNDO DO AGRONEGÓCIO

EMPRESAS & NEGÓCIOS

INDICADORES 

INDICADORES

ANTENA LIGADA 

ANTENA LIGADA

ANTENA LIGADA

DIAS

6ª

4ª

5ª

4ª e 6ª

3ª, 5ª e sábado 

4ª e 6ª

3ª, 5ª e sábado 

domingo

INSERÇÕES 

4

4

4

8

12

8

12

4

FORMATO

9,9 x 9,2

9,9 x 9,2

9,9 x 9,2

25,5 x 3,5

25,5 x 3,5

9,9 x 5,4

9,9 x 5,4

9,9 x 5,4

VALOR UNIT.

R$    790

R$    790

R$    790

R$    790

R$    790

R$    590

R$    590

R$ 1.090

MENSAL

R$   3.160

R$   3.160

R$   3.160

R$   6.320

R$   9.480

R$   4.720

R$   7.080

R$   4.360

TRIMESTRAL

R$ 1.232

R$ 1.232

R$ 1.232

R$ 2.465

R$ 3.697

R$ 1.841

R$ 2.761

R$ 1.700

SEMESTRAL

R$ 1.043

R$ 1.043

R$ 1.043

R$ 2.086

R$ 3.128

R$ 1.558

R$ 2.336

R$ 1.439

ANUAL

R$ 1.011

R$ 1.011

R$ 1.011

R$ 2.022

R$ 3.034

R$ 1.510

R$ 2.266

R$ 1.395

MUNDO DO AGRONEGÓCIO

MUNDO DO
AGRONEGÓCIO
9,9 X 9,2CM

SUSTENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE
9,9 X 9,2CM

EMPRESAS
E NEGÓCIOS
9,9 X 9,2CM



Notícias de educação, saúde, trânsito, 

meio ambiente, segurança pública, 

clima, transporte, limpeza pública, 

saneamento e tudo que ajuda a 

informar a população sobre fatos que 

dizem respeito ao seu dia a dia. 

Vida Urbana

COLUNA  DIAS INSERÇÕES  FORMATO VALOR UNIT. MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

JUDICIÁRIO Domingo 4 9,9 x 9,2 R$ 990 R$ 3.960 R$ 1.544 R$ 1.307 R$ 1.267

PLANO DE MÍDIA (valor mensal)
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De acordo com a Secretaria
Estadual de Saúde (SES) de Goiás,
foram registrados 35 casos
confirmados de Guillain-Barré no
Estado este ano. Em quatro casos
foi possível identificar o agente
causador, sendo que apenas um
estava relacionado ao zika vírus. No
ano passado, o Estado registrou 60
casos da síndrome. Procurada, a
diretora de vigilância em saúde
ambiental da Secretaria Municipal
de Saúde de Aparecida de Goiânia,
Fernanda Fagundes, informou que
até ontem não tinha conhecimento
do caso de Sebastião. Ela não
soube informar a quantidade de
pessoas que contraíram a síndrome
no município este ano.

Géssica Veloso
gessica.veloso@opopular.com.br

Umhomem de 47 anosestá in-
ternado na Santa Casa da Miseri-
córdiaapósdesenvolveraSíndro-
medeGuillain-Barré(SGB).Oem-
presário Sebastião Ferreira dos
Santos, morador de Aparecida de
Goiânia,descobriua síndromehá
cerca de 10 dias. O diagnóstico
ocorreu 25 dias após ele contrair
zikavírus.

Raimundo Ferreira dos San-
tos, de 44 anos, conta que o irmão
desenvolveu os primeiros sinto-
masda SGB enquanto fazia o exa-
me da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). “Ele passou muito
mal e teve de ir embora. A partir
deste dia, a perna dele já não teve
flexibilidade e quase não conse-
guiamexerosolhos.Sófoipioran-
do”,relata.

AindadeacordocomRaimun-
do, Sebastião chegou a ser levado
para o Hospital de Urgências de
Aparecida de Goiânia (Huapa),
onde teria tomado soro e realiza-
doexamedesanguequenãoiden-
tificou nenhuma doença. O ir-
mão conta que só conseguiu a
transferência de Sebastião após
suspeitarqueeletivessedesenvol-
vidoasíndrome.

“Pesquisei na internet e disse
ao médico que ele poderia estar
com Guillain-Barré, só aí ele pe-
diu a transferência do meu ir-

mão. Esta é uma doença muito
rápida. Se eles não tivessem de-
morado tanto para diagnosticar,
meu irmão talvez não estivesse
nestasituação”,reclama.

Sebastião está internado na
SantaCasadeMisericórdiaháseis
dias.Somentenolocaleleteriafei-
to exames e confirmado a síndro-
me. A unidade informa que o pa-
ciente foi internado com os sinto-
mas da síndrome e que o estado
de saúde dele é bom. O hospital
afirma ainda que Sebastião é o
único paciente internado com
Guillain-Barré.

Raimundo conta que não é a
primeiravezqueoirmãoéinfecta-
do pelo zika vírus e não sabe onde
ele pode ter contraído o vírus, já
que trabalha em muitos lugares.
Sebastião é casado e pai de três fi-
lhos. Ele aguarda o nascimento
daprimeiranetaestemês.

JUDICIÁRIO

Dídimo
Heleno

VOLUME DE CHUVA
0 mm
PROBABILIDADE
0%

MANHÃ TARDE NOITE

Goiânia Hoje

Tempo

28° 15°
MAX MIN

Quarta Quinta Sexta
28°
14°

28°
16°

28°
15°

Umidade
MAX. 77%
MIN. 34%

Pôr
do sol

Nascer
do sol 06H41 18H05

Fontes: Inmet, Climatempo e Weather

São MMiguel
do Arraguaia

333°/14°
Porangatu
29°/15° Minaçu

36°/20°

Possee
28°/15°°

FFoorrmmosa
227°//13°

Luziâniia
27°/1133°

Anápolis
26°/12°

Goiás
30°/17°

AAragarças
34°/15°

Mineiros
2299°/15°

Rio Verde
29°/15°

Quirinóóppolliis
31°/17°

Itumbiara
30°/16°

Caldas Novas
228°°/1155°°

Caattalão
228°/14°

Ceres
29°/15°

Fases da lua

Cheia
18/8

Nova
2/8

Minguante
25/8

Crescente
10/8

GUILLAIN-BARRÉ Homem de 47 anos fazia prova
da OAB quando passou mal. Ele está internado na
Santa Casa de Misericórdia em bom estado de saúde

35 casos
confirmados

Álbum de família

Apóspegarzikavírus,
empresárioapresenta
sintomasdesíndrome

ASGBÉ UMASÍNDROME
AUTOIMUNEQUE SE
MANIFESTA,NA
MAIORIADASVEZES,
SEMANASAPÓSUMA
INFECÇÃOPORVÍRUS
OUBACTÉRIA

didimo.heleno@opopular.com.br

*Pontodeinformações
WORKSHOP SOBRE
CRIME SEXUAL
A comarca de Uruaçu
realiza na próxima
sexta-feira um workshop
com o tema Crimes
Sexuais contra Crianças e
Adolescentes: Reflexões
e Abordagem. Ministrado
pela equipe da Secretaria
Interprofissional Forense
da Corregedoria-Geral da
Justiça de Goiás
(CGJ-GO) e pela
Unidade Técnica de
Psicologia da
Coordenação de Apoio
Técnico Pericial (Catep)
do Ministério Público do
Estado de Goiás
(MP-GO), o evento tem
como alvo operadores do
Direito que realizam
audiências na abordagem
aos menores vítimas de
abuso sexua

4 DIAS PARA
DOCUMENTAÇÃO
Os candidatos aprovados
na prova escrita do
concurso de oficial das
Promotorias de Justiça
de Guapó devem fazer a
apresentação dos títulos
até o próximo dia 5,
sexta-feira . Eles têm
de entregar toda a
documentação
comprobatória dos
títulos, com o devido
requerimento, na 1ª
Promotoria de Guapó.

Palestrantes
decongresso
emGoiânia
publicamlivro
OFórumdeSaúdeeSegurança
noTrabalhodoEstadodeGoiás
(FSST-GO)publicoucoletânea
dospalestrantesdo6ºCongresso
InternacionaldeSaúdeMental
noTrabalho,ocorridoemoutubro
doanopassadoemGoiânia.O
livroOrganizaçãodoTrabalho
eAdoecimento:UmaVisão
Interdisciplinar,daeditorada
PUC-Goiás,reúnetextosdivididos
em15capítulos,comoitotemas.
Foramimpressastrêsmilcópias,
comrecursosdoMinistério
PúblicodoTrabalho,oriundos
demultaseindenizaçõespagas
porempresascondenadaspor
teremcometidoirregularidades
trabalhistas.Olivropodeser
acessadogratuitamentepelo
sitewww.prt18.mpt.gov.br.

Detentosdevem
irapalestras
Osdetentosdoregimeabertoda
comarcadeQuirinópolisterãode
participardepalestraseducativas
semanaisorganizadaspeloPoder
Judiciário.Ainiciativaédojuizda
VaraCriminal,FelipeMorais
Barbosa.Casoosdetentosnão
compareçamaoeventosem
apresentaçãodejustificativa,
podemterregressãodoregimede
pena.Amedidavaledesdesábado.

Formadedar
satisfaçãoàJustiça
Naprimeirapalestra,FelipeMorais
Barbosaexpôsosdireitosedeveres
dosreeducandos,pontuandoquea
medidaéumaformadefazercom
queospresospercebamquenão
estãolivresequedevemsatisfação
àJustiça.Oprimeiroevento
contouaindacomoprofessor
LeonCorreaeoConselhoda
Comunidade,presididopelo
advogadoMarcosSantos.

SebastiãoFerreira: sintomasdeSGBsurgiram25dias após zikavírus

JUDICIÁRIO
9,9 X 9,2CM



Dados estatísticos e reportagens 
com pitadas de humor e 
sagacidade. Um flerte com o 
entretenimento, sem renunciar ao 
jornalismo. Noticiário, colunas, 
tabelas, crônicas, comentários, 
mercado esportivo, eventos locais e 
nacionais, campeonatos, 
olimpíadas e o novo colunista 
Tostão.

Esporte

COLUNA  DIAS INSERÇÕES  FORMATO VALOR UNIT. MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

ARTIGOS DE ESPORTE 4ª 4 9,9 x 9,2 R$ 990 R$ 3.960 R$ 1.544 R$ 1.307 R$ 1.267

Domingo 4 9,9 x 9,2 R$ 990 R$ 3.960 R$ 1.544 R$ 1.307 R$ 1.267

PLANO DE MÍDIA (valor mensal)
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Ex-jogador, médico e 
comentarista esportivo

Só a vitória interessa

20

13
gols na temporada já 

marcou o meio-campista 
Pedro Panca, que tem se 

destacado pela fácil 
adaptação ao 

esquema tático

N ão entendo muitas 
coisas que são 
frequentes no futebol 

brasileiro.
Não entendo por que, no 

auge da ciência esportiva, da 
tecnologia, da presença de 
tantos especialistas nas 
comissões técnicas e das 
estatísticas que calculam e 
medem tudo, até quantos 
suspiros um jogador dá durante 
uma partida, há tantos atletas 
no departamento médico, por 
causa de lesões, estiramentos ou 
distensões musculares. Não me 
refiro às contusões por traumas.

Uma das razões seria que eles 
correm muito e atuam no limite 
entre a altíssima performance 
física e as lesões. Mesmo assim, 
não entendo o número elevado, 
já que os atletas fazem, 
frequentemente, exames de 
sangue, como a dosagem de 
lactato, que mede os riscos de 
um potencial problema 
muscular. Quando a dosagem 
está alta, os jogadores 
costumam ser poupados.Isso 
me faz lembrar de Pelé. Mesmo 
não tendo nenhum cuidado 
especial na infância, mesmo 
sem a ajuda da moderna ciência 
esportiva, mesmo jogando 
muito e treinando pouco, pois o 
Santos era um time do mundo, 
que atuava três vezes por 
semana, quase sempre em 
países diferentes, Pelé era um 
superatleta, um fenômeno 
técnico e físico. Não entendo por 
que os clubes, com tantos 
técnicos competentes e com 
analistas de desempenho, 

atividade da moda, um avanço 
científico, costumam contratar 
muito, e mal. Trazem jogadores 
caríssimos, bons, e pagam como 
se fossem craques, ou contratam 
dezenas de jogadores medianos, 
medíocres. Melhor do que três 
ruins é um bom. Um dos 
motivos seria a dependência e as 
relações promíscuas de alguns 
clubes com empresários.

Não entendo por que, pelo 
que vi nos treinos diários em 
várias Copas do Mundo, ou pelo 
que vejo nas reportagens da 
televisão, os técnicos de todo o 
mundo fazem tantos 
treinamentos de dois toques, em 
campos pequenos. Sei que são 
eficientes, que ajudam o atleta a 
tocar rápido, quando é marcado 
de perto, mas essa enorme 
obsessão dificulta o mais 
importante aprendizado de um 
grande jogador, que é a 
capacidade de tomar uma 
decisão no instante do lance, de 
saber se é melhor dar um, dois 
ou três toques, ou driblar um ou 
dois adversários. Os times estão 
cada vez mais padronizados, 
com excessiva troca de passes 
em dois toques. É preciso juntar 
a repetição e a improvisação.

Não entendo por que muitos 
comentaristas fazem tanta 
confusão sobre os sistemas 
táticos, sobre a nomenclatura no 
futebol, sobre as diferenças 
entre os atuais meias ofensivos e 
os antigos pontas de lança, sobre 
os camisas 8 e os camisas 10 do 
passado e sobre tantos outros 
detalhes. Se os comentaristas 
têm dificuldades, imagine um 
jovem que quer entender e 
aprender futebol. Não entendo 
por que o Flamengo contrata o 
bom centroavante Guerrero e 
paga a ele como se fosse um 
Suárez. Pior, contrata outro 
centroavante, Leandro Damião, 
pior do que Guerrero, e paga a 
ele como se fosse Ibrahimovic. 
Pior, atrapalha a carreira de um 
promissor jovem centroavante, 
Vizeu. Não entendo muitas 
coisas. Às vezes, também não 
me entendo.

Não entendo 
muitas coisas

jogos com a camisa do 
Palmas completa hoje o 
meia Dênis. Ele 
é a principal arma do time 
para fazer a bola chegar 
nos atacantes

TOSTÃO

Reinaldo de Jesus Cisterna 
reinaldo.cisterna@jtocantins.com.br

Palmas e Tocantinópolis podem 
confirmar neste domingo a classifi-
cação para a segunda fase do Cam-
peonato Brasileiro da Série D. Para 
isso precisam vencer seus jogos pa-
ra não depender de combinações de 
resultados. 

O Palmas encara o São Francisco 
(PA), às 18 horas, no Estádio Colosso 
dos Tapajós, em Santarém (PA). O 
Tricolor palmense ocupa a segunda 
colocação do Grupo A-2 com sete 
pontos, enquanto o time paraense é 
o terceiro, com cinco. Uma vitória
do Palmas colocará a equipe na  
próxima fase, como primeiro ou se-
gundo colocado da chave,  pois o  

Princesa do Solimões encara o Baré, 
no mesmo horário, em Boa Vista 
(RR), e como já tem dez pontos preci-
sa de apenas um empate para garan-
tir a primeira colocação. Para esta 
decisão, o técnico do Palmas, Max 
Sandro Barbosa terá o time comple-
to. Em razão do falecimento do pre-
sidente do Palmas, Alexandre Al-
ves, no último domingo, jogadores 
e comissão técnica prometem mui-
ta luta para poder homenagear o di-
rigente morto.

TOCANTINÓPOLIS
O Tocantinópolis entra na roda-

da dependendo apenas de suas pró-
prias forças para avançar na compe-
tição. O TEC enfrenta o Águia de Ma-
rabá (PA), às 18 horas, no Estádio Ri-

beirão, em Tocantinópolis. O time 
tocantinense precisa apenas vencer 
para garantir a classificação. Com 
um empate e, dependendo de uma 
série de combinações de resultados, 
ainda poderá se classificar. Já em ca-
so de derrota, o TEC dará adeus ao 
campeonato.

O técnico Neto Costa, que está à 
frente do Verdão do Norte há cinco 
anos, terá todo o elenco à disposi-
ção e promete colocar a equipe no 
ataque para não deixar escapar a 
classificação diante de seus torce-
dores.  A diretoria  disponibilizou 
ingressos mais baratos no valor de 
R$ 10,00 visando contar com um 
grande público no Ribeirão. Pal-
mas e TEC podem se enfrentar nas 
quartas de final.

SÉRIE D Tricolor enfrenta o São Francisco, no Pará; Verdão 
do Norte joga no Ribeirão contra o Águia de Marabá

Tostão escreve neste espaço às quartas e domingos
Com quase um metro de altu-

ra, cerca de 20 metros quadrados
de área e mais de 1,5 mil quilos, a
Lego, empresa de brinquedos,
montou uma maquete do Rio em
homenagem aos Jogos Olímpi-
cos,quecomeçamnasexta-feira.

Para a realização dos 25 ícones
da cidade foram mobilizados
maisde50artistasdosEUA,Dina-
marcaeRepúblicaTcheca.

A maquete ficará exposta no
PortoMaravilha,dentrodoBoule-
vard Olímpico no período de 5 a
21deagostoeseráabertoaopúbli-
co para visitação. De acordo com
a empresa, após os Jogos do Rio o
modelo será doado à Secretaria
MunicipaldeCulturadoRio.

Já a rede de transporte urbano
do Rio viveu momentos distintos
ontem. De um lado, um bom de-
sempenho na conexão de metrô e
BRT entre Ipanema e o Parque
OlímpicodaBarra.

De outro, um nó no trânsito
ocasionado pelas faixas exclusi-
vasparaveículoscredenciados.

Ruas e vias expressas da cida-
de tiveram congestionamentos
que chegaram a 17 quilômetros
de extensão no caso da Linha
Amarela – via expressa que faz a
conexão entre o aeroporto inter-
nacionaldoGaleãoeaBarradaTi-
juca,nazonaoeste.(FP)

947mil

Fabio Gonçalves

Maquete homenageia cidade

Feita de Lego, Maquete do Rio ficará exposta no Boulevard Olímpico

peças compõem a maquete de
Lego da cidade do Rio, que ficará
exposta para visitação do público
no Boulevard Olímpico, no Porto
Maravilha, durante os Jogos

ESPORTE
9,9 X 9,2CM
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MODA BIPCRÔNICAS & CAUSOS

Veiculação Reserva/autorização/Cancelamento   Entrega de materiais 
Dia Dia Hora Dia Hora
Diariamente 2 dias antes 17h Dia anterior  14h

PRAZOS

PLANO DE MÍDIA (valor mensal)

COLUNA 

CRÔNICAS & CAUSOS

MODA

BIP

BIP

BIP

DIAS

3ª

Sábado

4ª e 6ª

3ª, 5ª e sábado

Domingo

INSERÇÕES 

4

4

8

12

4

FORMATO

9,9 x 9,2

9,9 x 9,2

9,9 x 9,2

9,9 x 9,2

9,9 x 9,2

VALOR UNIT.

R$ 790

R$ 790

R$ 790

R$ 790

R$ 990

MENSAL

R$   3.160

R$   3.160

R$   6.320

R$   9.480

R$   3.960

TRIMESTRAL

R$ 1.232

R$ 1.232

R$ 2.465

R$ 3.697

R$ 1.544

SEMESTRAL

R$ 1.043

R$ 1.043

R$ 2.086

R$ 3.128

R$ 1.307

ANUAL

R$ 1.011

R$ 1.011

R$ 2.022

R$ 3.034

R$ 1.267

BIP
9,9 X 9,2CM
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No ar desde 1973, o Globo 
Repórter ganhará um progra-
ma especial no Canal Viva, que 
recordará algumas das edições 
mais marcantes destes mais de 
40  anos.  Atual  apresentador  
do telejornal -que já foi coman-
dado por Celso Freitas e Glória 
Maria-, Sérgio Chapelin con-
duz uma série de episódios te-
máticos sobre a música brasi-
leira dos anos 1980, que vai ao 
ar até a próxima quinta-feira, 
às 23 horas.

O Festival Globo Repórter, 
exibido originalmente na Glo-
bo três décadas atrás, destaca 
ícones da história musical bra-
sileira,  como  Luiz  Gonzaga,  
que estreia a série especial, Gal 
Costa, Elba Ramalho e Nelson 
Ned. Entre as lendas do rock 
nacional, participam Lulu San-

tos, Blitz e Ritchie, no episódio 
que será mostrado na quinta-
feira. A bossa-nova e até o pa-
gode (os dois amanhã) são as-
sunto do programa que abor-
da o surgimento, os hits e as 
personalidades  desses  gêne-
ros.

"Sou uma cantora da paz,  
da alegria e do amor acima de 
tudo", fala Elba Ramalho, que 
terá o especial sobre ela exibi-
do hoje. "Era uma voz inusita-
da, né? As pessoas estranha-
vam. Mas gostei de cara. Hoje 
em dia, fico com uma sensação 
de  "vi  primeiro"",  diverte-se  
Chico Buarque, nos bastidores 
de um show de Elba no Rio, 
acompanhado pelo Globo Re-
pórter  em  1986.  No  mesmo  
dia, a trajetória de Gal Costa se-
rá lembrada. (Folhapress)

CONFIRA ALGUNS DOS 
ÚLTIMOS LANÇAMENTOS EM 
DVD E BLU-RAY, SEGUNDO 
LEVANTAMENTO DE 
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS 
FOLHAPRESS

TOP 3 DVDs 
e Blu-rays

Os sinais já se faziam sentir 
um julho, mas a coisa toda 
explodiu em agosto. Os 
ventos a varrer Palmas com 
suas vassouras de poeira, 
folhas, carvões de queimadas, 
trazem pelo ar muito mais que 
ondas sonoras, de rádio, de TV 
e de toda a parafernália 
virtual. Aliás, há uma outra 
onda virtual, inaugurada no 
dia 4 de agosto aqui no Brasil, 
e que forçosamente deve ser 
registrada nesta agostiniana 
crônica: Pokémon Go!

Pokémon GO entrou em 
minha vida através do frisson 
que provocou em alguns 
tantos conhecidos e muitos 
outros desconhecidos que 
resolveram participar do jogo 
ou que, de cara, subiram nas 
tamancas, abespinhados (sei, 
a palavra é velhíssima, mas 
cheia de encanto) com a onda, 
que chamam “alienante”. Isso 
no primeiro momento, 
porque logo depois aconteceu 
de um tal Pokémon se alojar 
no meu ombro esquerdo, sem 
que eu tivesse a mínima noção 
do que se passava. Só descobri 
tarde demais e paguei um 
mico histórico, Explico:

Frequento regularmente o 
Parque Cesamar, em Palmas 
(TO), para as caminhadas ou 
para exercício literário junto à 
Academia Palmense de 
Letras. Pois eu justamente 
havia adentrado pelo portão 
do parque e me dirigia à APL 
quando uma jovem (ai, que 
recordar dói!) linda, 
ostentando o design próprio 
da esportista radical, vem em 
minha direção, olhos 

Como escravo absoluto da 
beleza, continuei a caminhar, 
embora em passos mais lentos 
e muuuito miudinhos, 
alongando o tempo de 
exposição daquela beleza 
feminina aos meus muito 
rodados olhos (6.0 chegando 
em dezembro).

A distância entre nós, 
diminuindo; ela com os olhos 
juvenis (1.8, no máximo) 
coladíssimos no celular e, de 
repente, levanta a cabeça e 
lança-me um daqueles 
olhares enevoados, 
perpassados do véu do gozo, 
permissivos, alucinados! Foi a 
força daquele olhar que me 
iludiu, encantou, apaixonou 

e... derrubou. Ocorre que a 
linda garota não olhou para 
mim (me explicou depois), 
tentava visualizar o Pokémon 
que estava aí pela altura do 
meu ombro esquerdo. Pediu 
desculpas pelo encontrão, 
sem a mínima ideia de que 
tinha derrubado coisa muito 
mais importante que meu 
corpo físico: tinha posto no 
chão minha dignidade.

Contudo, há concretudes 
em agosto. Tem as 
Olimpíadas Rio 2016 (a 
abertura foi uma catarse 
brasílica!), a revelar a 
incompetência dos brasileiros 
no planejamento de obras, no 
preparo da infraestrutura, no 
trato com a coisa pública, o 
que é muito menos virtual e 
infinitamente mais maléfico 
que o personagem que me 
invadiu no Parque Cesamar.

E tem também coisas 
lindas e boas a erigir agosto, 
como essas folhas que você 

tem em mãos, o Jornal do 
Tocantins em novo formato, 
com renovada proposta, e o 
quadro de medalhas que o 
Brasil conseguiu nas 
Olimpíadas. Aliás, com as 
Olimpíadas, muito mais que 
medalhas, o Brasil conseguiu 
ser manchete mundial, às 
vezes bem na foto, às vezes 
nem tanto. Mas o importante 
é que competimos, 
aprontamos tudo com muita 
beleza e o resultado geral foi 
também um vendaval de 

prejuízo. Que venha 
setembro. 

Pokémon GO entrou em 
minha vida através do frisson 
que provocou em alguns 
tantos conhecidos e muitos 
outros desconhecidos que 
resolveram participar do jogo 
ou que, de cara, subiram nas 
tamancas, abespinhados (sei, 
a palavra é velhíssima, mas 
cheia de encanto) com a onda, 
que chamam “alienante”. Isso 
no primeiro momento, 
porque logo depois aconteceu 
de um tal Pokémon se alojar 
no meu ombro esquerdo, sem 
que eu tivesse a mínima noção 
do que se passava. Só descobri 
tarde demais e paguei um 
mico histórico, Explico:

Canal Viva 
resgata série 
de musicais

DRAMA
Joy, o Nome do Sucesso, de 

David O. Russell (R$ 69,90 – 
Blu-ray). O time é o mesmo de O 
Lado Bom da Vida” (2012): o 
diretor David O. Russell e os 
atores Bradley Cooper, Robert De 
Niro e Jennifer Lawrence. Joy 
pode não ter repetido o mesmo 
sucesso, mas prende o 
espectador no sofá ao contar a 
improvável história de uma garota 
tentando vencer no mundo dos 
negócios, contra o ceticismo de 
todos, inclusive sua família.

COMÉDIA
Família do Bagulho, de 

Rawson Marshall Thurber (R$ 
72,90). É uma comédia de 
situação, daquelas em que as 
piadas nascem de uma sucessão 
de eventos desastrados ou 
absurdos. Jason Sudeikis é um 
traficante que vai pegar drogas 
no México usando um trailer e 
uma família falsa para não 
despertar suspeitas. Ele recruta 
dois “filhos” adolescentes. A 
“mãe” é uma stripper (Jennifer 
Aniston). Entre confusões e 
apuros, uma família de verdade 
pode estar nascendo no quarteto.

Ocorre que a linda 
garota não olhou 
para mim (me 
explicou depois), 
tentava visualizar 
o Pokémon que 
estava aí pela
altura do meu
ombro esquerdo

Pedro Curi/Globo

NOVELAS/ RESUMOS DO DIA

GLOBO REPÓRTER Programas 
temáticos sobre a música brasileira 
dos anos 80 serão exibidos até a 
próxima quinta-feira

MUSICAL
A Noviça Rebelde, de 

Robert Wise. (R$ 129,90 – 
Blu-ray). Todo mundo conhece a 
história e já viu pelo menos uma 
vez, mas essa nova edição tem 
atrativos suficientes para valer a 
compra. Além da qualidade da 
imagem em Blu-ray e do som 
remasterizado, o pacote vem 
com quatro discos, repletos de 
documentários e cenas de 
bastidores. Há também cards, um 
minipôster e um livreto. E, claro, 
Julie Andrews em seu grande 
papel no cinema, cantando e 
dançando com muita graça.

3

“

Sérgio Chapelin é o apresentador do Festival Globo Repórter

2

1

CRÔNICAS &CAUSOS

Calendário 
do vendaval

Osmar Casagrande
Escritor, membro da APL

Esta coluna sai às terças-feiras

Para os fãs dos músicos Leandro e de Renato Russo, a Globo/TV 
Anhanguera exibe uma programação especial sobre os ídolos: hoje e no 
próximo dia 30, serão reprisados dois episódios de Por Toda a Minha 
Vida. Com apresentação de Fernanda Lima (foto), os programas 
marcam as homenagens ao aniversário de 55 anos do cantor sertanejo e 
aos 20 anos da morte do líder da Legião Urbana.

CRÔNICAS
& CAUSOS

9,9 X 9,2CM
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No ar desde 1973, o Globo 
Repórter ganhará um progra-
ma especial no Canal Viva, que 
recordará algumas das edições 
mais marcantes destes mais de 
40  anos.  Atual  apresentador  
do telejornal -que já foi coman-
dado por Celso Freitas e Glória 
Maria-, Sérgio Chapelin con-
duz uma série de episódios te-
máticos sobre a música brasi-
leira dos anos 1980, que vai ao 
ar até a próxima quinta-feira, 
às 23 horas.

O Festival Globo Repórter, 
exibido originalmente na Glo-
bo três décadas atrás, destaca 
ícones da história musical bra-
sileira,  como  Luiz  Gonzaga,  
que estreia a série especial, Gal 
Costa, Elba Ramalho e Nelson 
Ned. Entre as lendas do rock 
nacional, participam Lulu San-

tos, Blitz e Ritchie, no episódio 
que será mostrado na quinta-
feira. A bossa-nova e até o pa-
gode (os dois amanhã) são as-
sunto do programa que abor-
da o surgimento, os hits e as 
personalidades  desses  gêne-
ros.

"Sou uma cantora da paz,  
da alegria e do amor acima de 
tudo", fala Elba Ramalho, que 
terá o especial sobre ela exibi-
do hoje. "Era uma voz inusita-
da, né? As pessoas estranha-
vam. Mas gostei de cara. Hoje 
em dia, fico com uma sensação 
de  "vi  primeiro"",  diverte-se  
Chico Buarque, nos bastidores 
de um show de Elba no Rio, 
acompanhado pelo Globo Re-
pórter  em  1986.  No  mesmo  
dia, a trajetória de Gal Costa se-
rá lembrada. (Folhapress)

C&A/Divulgação

CONFIRA ALGUNS DOS 
ÚLTIMOS LANÇAMENTOS EM 
DVD E BLU-RAY, SEGUNDO 
LEVANTAMENTO DE 
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS 
FOLHAPRESS

TOP 3 DVDs 
e Blu-rays

Ossinaisjásefaziamsentir
umjulho,masacoisatoda
explodiuemagosto.Os
ventosa varrerPalmascom
suasvassourasdepoeira,
folhas,carvõesdequeimadas,
trazempeloarmuitomaisque
ondassonoras,derádio,deTV
edetodaaparafernália
virtual.Aliás,háumaoutra
ondavirtual, inauguradano
dia4deagostoaquinoBrasil,
equeforçosamentedeveser
registradanestaagostiniana
crônica:PokémonGo!

PokémonGOentrouem
minhavidaatravésdofrisson
queprovocouemalguns
tantosconhecidosemuitos
outros desconhecidosque
resolveramparticipardojogo
ouque,decara,subiramnas
tamancas,abespinhados(sei,
apalavraévelhíssima,mas
cheiadeencanto)comaonda,
quechamam“alienante”.Isso
noprimeiromomento,
porquelogodepoisaconteceu
deumtalPokémonsealojar
nomeuombroesquerdo,sem
queeutivesseamínimanoção
doquesepassava.Sódescobri
tardedemaisepagueium
micohistórico,Explico:

Frequentoregularmenteo
ParqueCesamar,emPalmas
(TO),paraascaminhadasou
paraexercícioliteráriojuntoà
AcademiaPalmensede
Letras.Poiseujustamente
haviaadentradopeloportão
doparqueemedirigia àAPL
quandoumajovem(ai,que
recordardói!) linda,
ostentandoodesignpróprio
daesportistaradical,vemem
minhadireção,olhos
cravadosnosmartphone.
Comoescravoabsolutoda
beleza,continueiacaminhar,
emboraempassosmaislentos
emuuuitomiudinhos,
alongandootempode
exposiçãodaquelabeleza
femininaaosmeusmuito
rodadosolhos(6.0chegando
emdezembro).

Adistânciaentrenós,
diminuindo;elacomosolhos
juvenis(1.8,nomáximo)
coladíssimosnocelulare,de
repente,levantaacabeçae
lança-meumdaqueles
olharesenevoados,
perpassadosdovéudogozo,
permissivos,alucinados!Foia
forçadaqueleolharqueme
iludiu,encantou,apaixonou

e... derrubou.Ocorrequea
lindagarotanãoolhoupara
mim(meexplicoudepois),
tentavavisualizaroPokémon
queestavaaípelaalturado
meuombroesquerdo.Pediu
desculpaspeloencontrão,
semamínimaideiadeque
tinhaderrubadocoisamuito
maisimportantequemeu
corpofísico:tinhapostono
chãominhadignidade.

Contudo,háconcretudes
emagosto.Temas
OlimpíadasRio2016(a
aberturafoiumacatarse
brasílica!),arevelara
incompetênciadosbrasileiros
noplanejamentodeobras,no
preparodainfraestrutura,no
tratocomacoisapública,o
queémuitomenosvirtuale
infinitamentemaismaléfico
queopersonagemqueme
invadiunoParqueCesamar.

E temtambémcoisas
lindaseboasaerigiragosto,
comoessasfolhasquevocê
tememmãos,oJornal do
Tocantinsemnovoformato,
comrenovadaproposta,eo
quadrodemedalhasqueo
Brasilconseguiunas
Olimpíadas. Aliás,comas
Olimpíadas,muitomaisque
medalhas,oBrasilconseguiu
sermanchetemundial,às
vezesbemnafoto,àsvezes
nemtanto.Masoimportante
équecompetimos,
aprontamostudocommuita
belezaeoresultadogeralfoi
tambémumvendavalde
agosto. Sófalta apuraro
prejuízo.Quevenha
setembro.

Canal Viva 
resgata série 
de musicais

DRAMA
Joy, o Nome do Sucesso, de 

David O. Russell (R$ 69,90 – 
Blu-ray). O time é o mesmo de O 
Lado Bom da Vida” (2012): o 
diretor David O. Russell e os 
atores Bradley Cooper, Robert De 
Niro e Jennifer Lawrence. Joy 
pode não ter repetido o mesmo 
sucesso, mas prende o 
espectador no sofá ao contar a 
improvável história de uma garota 
tentando vencer no mundo dos 
negócios, contra o ceticismo de 
todos, inclusive sua família.

COMÉDIA
Família do Bagulho, de 

Rawson Marshall Thurber (R$ 
72,90). É uma comédia de 
situação, daquelas em que as 
piadas nascem de uma sucessão 
de eventos desastrados ou 
absurdos. Jason Sudeikis é um 
traficante que vai pegar drogas 
no México usando um trailer e 
uma família falsa para não 
despertar suspeitas. Ele recruta 
dois “filhos” adolescentes. A 
“mãe” é uma stripper (Jennifer 
Aniston). Entre confusões e 
apuros, uma família de verdade 
pode estar nascendo no quarteto.

Ocorre que a linda
garota não olhou
para mim (me
explicou depois),
tentava visualizar
o Pokémon que
estava aí pela
altura do meu
ombro esquerdo

Pedro Curi/Globo

patriciafregonesi@gmail.com

Atual
Sapato e bolsa são sempre bons presentes, e no dia dos pais continua 
sendo uma ótima opção. O universo masculino ganha destaque com 
propostas arrojadas e elegantes, sem perder o conforto. Para dias 
casuais, sapatos com solado claro e amarração em couro. Fica a dica. 

Cópia
Que tal homenagear os 
pais de uma maneira 
diferente este ano? 
Marcas de underwear 
masculinas trazem 
pijamas coordenados 
para pais e filhos, com a 
linha de dormir “Tal Pai, 
Tal Filho”. Um jeito 
carinhoso de 
presentear. 

NOVELAS/ RESUMOS DO DIA

GLOBO REPÓRTER Programas 
temáticos sobre a música brasileira 
dos anos 80 serão exibidos até a 
próxima quinta-feira

MUSICAL
A Noviça Rebelde, de 

Robert Wise. (R$ 129,90 – 
Blu-ray). Todo mundo conhece a 
história e já viu pelo menos uma 
vez, mas essa nova edição tem 
atrativos suficientes para valer a 
compra. Além da qualidade da 
imagem em Blu-ray e do som 
remasterizado, o pacote vem 
com quatro discos, repletos de 
documentários e cenas de 
bastidores. Há também cards, um 
minipôster e um livreto. E, claro, 
Julie Andrews em seu grande 
papel no cinema, cantando e 
dançando com muita graça.

3

“

Sérgio Chapelin é o apresentador do Festival Globo Repórter

Cinema
A Fundação Cultural de Palmas em 
parceria com a Cinemateca 
Francesa traz a Mostra de Cinema e 
Moda. Bonequinha de Luxo, Yves 
Saint-Laurent e A Vingança Está na 
Moda são alguns dos títulos.

Cópia
Que tal homenagear 
os pais de uma maneira 
diferente este ano? 
Marcas de underwear 
masculinas trazem 
pijamas coordenados 
para pais e filhos, com a 
linha de dormir “Tal Pai, 
Tal Filho”. Um jeito 
carinhoso de 
presentear. 2

1

CRÔNICAS &CAUSOS

Calendário
do vendaval

Osmar Casagrande
Escritor, membro da APL

Esta coluna sai às terças-feiras

MODA
Patricia Fregonesi

Divulgação

Arezzo/Divulgação

Trend
Gisele Bündchen revive lembranças alegres e divertidas na nova 
campanha de uma marca nacional de acessórios. A coleção reflete 
esta brincadeira e alegria e traz peças atemporais, lindas e 
confortáveis para todas as mulheres.

DICAS

Para entrar no clima olímpico 
vale apostar nas coleções 
desenvolvidas por várias 
marcas para comemorar este 
momento único do nosso país. 
As cores da bandeira nacional 
aparecem em estampa, assim 
como os arcos olímpicos e a 
marca Rio 2016 se 
multiplicam em peças 
estilizadas. 

no clima olímpico vale 
apostar nas coleções 
desenvolvidas por várias 
marcas para comemorar este 
momento único do nosso país. 
As cores da bandeira nacional 
aparecem em estampa, assim 
como os arcos olímpicos e a 
marca Rio 2016.

Para os fãs dos músicos Leandro e de Renato Russo, a Globo/TV 
Anhanguera exibe uma programação especial sobre os ídolos: hoje e no 
próximo dia 30, serão reprisados dois episódios de Por Toda a Minha 
Vida. Com apresentação de Fernanda Lima (foto), os programas 
marcam as homenagens ao aniversário de 55 anos do cantor sertanejo e 
aos 20 anos da morte do líder da Legião Urbana.

MODA
9,9 X 9,2CM



Vida Social
Publicações cobrindo acontecimentos 
sociais como: festas de 15 anos, 
casamentos, formaturas, bodas e 
eventos corporativos, etc.
O material fica sujeito à aprovação 
do Departamento Comercial.

Consulte sempre seu atendimento comercial
sobre disponibilidade de espaço.

PRODUTO DIAS FORMATO VALOR

VIDA SOCIAL  Diariamente 1 Página R$  3.000

COLUNAS Veiculação Reserva/autorização/Cancelamento Entrega de materiais
Dia  Dia Hora Dia Hora

VIDA SOCIAL 3ª a sábado 2 dias antes 16h 2 dias antes  16h
Domingo Quinta 16h Quinta 14h

PRAZOS



Moda
É direcionado às 
confecções tocantinenses, 
às indústrias regionais de 
calçados, bolsas e bijuterias 
e pequenas lojas de 
perfumes e decoração.

COLUNA Veiculação Reserva/autorização/Cancelamento Entrega de materiais
Dia Dia Hora Dia Hora

MODA Terça  Sexta 17h Sábado 10h
Domingo Quinta 17h Sexta 14h
Terça  Sexta 17h Segunda 14h

PRAZOS

PRODUTO Dias Formato Valor

MODA Diariamente 1 Página R$  2.290

Diariamente 1/2 Página R$  1.590

Capa Magazine: sob consulta.

GOIÂNIA, domingo, 1, de maio de 2016

ZINE
GOIÂNIA, DOMINGO, 1 DE MAIO DE 2016 / OPOPULAR.COM.BR

MAGA
Júlia Chaves

Aosresistentes
AVENTURA Para aqueles que curtem a natureza, trilhas
oferecem vistas espetaculares. Leia nas páginas M8 e M9

JORNAL TOCANTIS PALMAS, sexta-feira, 15 de abril de 2016

JORNAL TOCANTIS PALMAS, sexta-feira, 15 de abril de 2016



Formatos Especiais

Ouse. Seja criativo,
nós adoramos!

FORMATO CADERNO VALORES DIA ÚTIL VALORES DOMINGO
Sobrecapa Simples Capa(*) R$ 34.490  R$   48.286
Multipage Notíciario(*) R$ 24.597  R$  34.435,80
Cinta Noticiário(*) R$ 11.290 R$ 15.806

CINTA

MULTIPAGE

Material sujeito a aprovação comercial. *Somente  para assinante  **Venda avulsa + assinantes

SOBRECAPA SIMPLES



• Chega a todos os públicos.

• Processo profissional, sem desperdício.

• Credibilidade e confiança de 37 anos.

Encartes

PRODUTO Veiculação Reserva/autorização/Cancelamento Entrega de materiais
Dia Dia Hora Dia Hora

ENCARTE Domingo Quinta 17h Sexta 16h
Terça a sábado 2 dias antes 17h Dia anterior 16h

PRAZOS

Seu encarte com os
nossos ótimos resultados.

CUSTO DA VEICULAÇÃO POR MILHEIRO - TIRAGEM TOTAL
Até 04 páginas R$ 350
Até 08 páginas R$ 420
Até 12 páginas  R$ 504
Até 16 páginas  R$ 605
Até 20 páginas  R$ 726
Até 24 páginas R$  871
Até 28 páginas  R$  1.045
Até 32 páginas  R$  1.254

TIRAGEM CUSTO MILHEIRO
Total  (até 4 páginas) R$ 350
Por região (até 8 páginas) R$ 541

PROCEDIMENTOS:
• Formato máximo: 27cm de largura x 38,5cm de altura.

• Formato mínimo: 17cm de largura x 17cm de altura.

• Encartes com conteúdo de caráter institucional, de guia de 

ofertas ou que expressem opinião, consultar o nosso 

Departamento Comercial.

• Todo encarte deverá ser entregue na sede do Grupo Jaime 

Câmara, obrigatoriamente acompanhado da nota fiscal de 

transporte, conforme Lei nº 8846 de 21 de janeiro de 1994.

Descrições das regiões nas páginas nº 22 e 23.



Mais serviços para o leitor, 

mais resultados para sua 

marca. Classificados, ofertas, 

autos, imóveis, empregos, 

negócios e oportunidades.

PRODUTO POSIÇÃO FORMATO VALOR DIA ÚTIL FORMATO VALOR DOMINGO

CLASSIFICADOS 1ª página cm/col. R$ 14,20 cm/col. R$   20,00

Outras seções cm/col R$ 11,00  cm/col. R$   15,40

Publicidade legal, cm/col R$ 81,20  cm/col. R$ 113,75

editais, balanços

e avisos

Classificados

2,7CM 5,9CM 9,2CM 12,4CM 15,7CM 18,9CM  22,2CM 25,5CM

A
LT

U
RA

 3
7,

5C
M

TIPOS DE ANÚNCIOS DE LINHA 
Básico 4 linhas R$      3,20
Composto 1* R$ 4,30
Composto 2** R$ 5,00
Borda preta R$ 2,90
Logo redes sociais R$ 1,00
Destaque e-mail/site R$ 1,00
Borda vermelha R$ 3,00
Linha adicional R$ 0,75
Destaque texto vermelho R$      3,00
Marca texto R$ 4,00
Logo colorida  R$ 5,00

*Composto 1: Titulo + texto
**Composto 2: Titulo + Subtítulo  + texto



Procedimentos para
arquivamento de materiais

Centro de Distribuição
CENTRO NORTE: 303 NORTE, 305 NORTE, 307 NORTE, 407 NORTE, 
405 NORTE, 404 NORTE, 506 NORTE, 603 NORTE, 508 NORTE, 606 
NORTE, AV NS 10, EMBRAPA, 503 NORTE, 406 NORTE, 605 NORTE, 
607 NORTE E 409 NORTE.

CENTRAL: 1004 SUL, 1005 SUL, 1006 SUL, 1103 SUL, 1106 SUL, 
1112 SUL, 1203 SUL, 1204 SUL, 1206 SUL, 1212 SUL, 1304 SUL, 
1306 SUL, 207 SUL, 305 SUL, 403 SUL, 405 SUL, 603 SUL, 704 SUL, 
804 SUL, 806 SUL, 904 SUL, 906 SUL E PRAIA DA GRACIOSA ORLA 
14.

TAQUARALTO: JARDIM BELA VISTA, JARDIM SANTA HELENA, SANTA 
BARBARA, SETOR CHACARA II, SETOR UNIÃO SUL, TAQUARALTO E 
TAQUARUSSU.

DISTRIBUIÇÃO DIURNA:  104 NORTE E 104 SUL.

TAQUARUSSU: TAQUARUSSU

TAQUARALTO II: JARDIM ARUENY I, JARDIM ARUENY II, JARDIM 
ARUENY III, JARDIM ARUENY IV, JARDIM TAQUARI, LAGO SUL, SANTA 
BARBARA E TAQUARALTO.

LUZIMANGUES: LUZIMANGUES

CENTRO SUL: 101 SUL, 102 NORTE, 103 NORTE, 104 NORTE, 104 
SUL, 106 NORTE, 106 SUL, 108 SUL, 110 NORTE, 110 SUL, 206 SUL, 
208 SUL, 210 SUL, 212 SUL, 504 SUL, 602 SUL, 604 SUL, 606 SUL, 
612 SUL, 704 SUL E 712 SUL.

ROTA GURUPI:

Aliança do Tocantins 
Alvorado do Tocantins
Araguaçu
Brejinho de Nazará
Duere
Fátima 
Figueiropólis
Formoso do Araguaia
Gurupi
Monte do Carmo
Peixe
Porto Nacional 
São Valério da Natividade

ROTA ARAGUAÍNA

Ananas
Araguaína
Arapoema
Bom Jesus do Tocantins
Brasilândia
Colinas do Tocantins
Colmeia
Fortaleza do Tabocão
Goianorte
Lajeado

Arquivo PDF |O formato PDF reúne, em 

um só arquivo digital, todas as 

informações e elementos (fontes, imagens, 

etc) necessários para impressão remota do 

mesmo, proporcionando vantagens. 

Algumas observações:
Estilo PDF: Padrão PDF/x-1 OU Acrobat 4.0;

Salvar arquivo como saída de impressão;

Ao exportar, observar imagens com 

resolução acima de 200 DPI´s;

Salvar somente um anúncio para cada PDF;

Fontes: convertê-las em curvas 

ou Embutir todas;

Conferir o PDF com o arquivo original 

antes de enviar;

ATENÇÃO:
Não use cores especiais (pantones);

Não converta as fontes para Bitmaps;

Fontes:

Fonte em Preto deve ser configurado 100% K (PRETO).

Menor fonte aceitável em anúncio é corpo 6pt.

Cores:

CMYK é o padrão de 

cores que o

arquivo deve ser 

configurado para

saída de impressão 

gráfica.

Imagem

Imagens  devem ter 

acima de 200 DPI´s;

Guarai
Miracema do Tocantins
Miranorte
Nova Olinda
Pedro Afonso
Presidente F. Kenedy
Tocantinópolis
Xambioa

ROTA SUDESTE/CENTRAL DA VANS

Almas
Chapada da Natividade
Dianópolis
Natividade 
Santa Rosa do Tocantins
Silvanópolis

ROTA PARAíSO

Araguacema 
Barrolândia
Cristalândia
Divinópolis
Dois Irmãos
Lagoa da Confusão
Nova Rosalândia
Paraíso
Pium 

Rotas interior Tocantins

Cuidado com transparências de 

programas Vetoriais (CorelDraw);

Observar se o Arquivo não está em RGB;

A revisão dos anúncios, realizada pela 

Opec-Jornal, tem como objetivo evitar 

possíveis problemas para o processo 

gráfico. A responsabilidade pelo conteúdo 

dos mesmos, sua produção e gravação 

em arquivo é da agência e do anunciante. 

A Opec - Jornal se  coloca ainda à 

disposição para qualquer esclarecimento.

Endereços para entrega de materiais:

opec@jornaldotocantins.com.br

Email do seu contato publicitário de vendas



Regulamento
1) DEFINIÇÃO DE PUBLICAÇÕES ESPECIAIS

Art. 1º É obrigatória, nos anúncios feitos por exigência 
legal nos jornais, sejam editais, convocações, balanços, 
citações e avisos, a utilização de um corpo 
suficientemente legível, devendo o tipo de letra ser, no 
mínimo, de corpo seis, de quaisquer famílias, e que o 
título dessas publicações seja de tipo doze ou maior, de 
qualquer família.

II) EDITAIS JUDICIAIS (Base: 2 colunas)

• Editais de praça, hasta pública, citação, intimação (com 
assinatura do juiz que determinou a publicação), para
publicação exclusiva no caderno de Classificados.

III) EXPRESSÃO DE OPINIÃO

• Anúncio com mensagem de cunho político partidário 
e/ou ideológico, de pessoa física, empresa, partido
político ou outras entidades de caráter público ou
privado, nos quais deverá constar, necessariamente, a
expressão “Informe Publicitário”.

IV) PUBLICIDADE ELEITORAL

• Para anúncios de partidos políticos e candidaturas a
cargos eletivos de caráter público ou privado, sindicatos, 
associações e clubes.

V) TRANSCRIÇÕES

Anúncios com citações, textos na íntegra ou resumidos, 
que tenham sido citados, mencionados ou publicados 
em quaisquer outros meios de comunicação, sendo 
obrigatória a menção à data e veículo onde foi 
divulgado o material transcrito. Deverão conter também 
a expressão “Informe Publicitário”.

2) PROCEDIMENTOS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO
DE ANÚNCIOS

O Jornal do Tocantins na qualidade de veículos de 
comunicação, seguem as orientações do Código 
Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária e as 
determinações da legislação em vigor. No intuito de 
zelarem pela integridade das informações difundidas 
pela propaganda comercial, reservam-se no direito de 
não publicar anúncios  publicitários que favoreçam, 
induzam ou estimulem a prática de atividades ilegais, 
ficando eliminada qualquer interpretação de censura.

I) PEDIDOS DE INSERÇÃO (Reservas)

Os pedidos de inserção (reservas), que são 
incanceláveis, devem ser feitos sempre por escrito, como 
autorização definitiva, poderão ser enviados por 
agências ou anunciantes e conter, obrigatoriamente: 
dados completos da agência e do cliente (endereço 
completo, razão social, CNPJ e inscrição estadual), todas 

as condições de negociação e a identificação do 
atendimento comercial envolvido. Código da seção, 
título do anúncio, formato em cm. e as datas de 
veiculação, além do tipo de faturamento (bruto ou 
líquido).

Observações:
• Não são aceitos pedidos de inserção (reservas) por
telefone.
• O material para a publicação deve ser entregue dentro 
dos horários estipulados na tabela de prazos.
• No caso da não entrega no prazo limite, será cobrado 
o espaço reservado, sem direito a compensação.
• Anúncios redigidos em língua estrangeira terão
acréscimo de 50% sobre o preço de tabela.
• Não são aceitos anúncios nas páginas de Opinião.

II) TERMO DE RESPONSABILIDADE

Os pedidos de inserção de anúncios de Publicidade 
Eleitoral, Informe Publicitário, Expressão de Opinião e 
Transcrições devem ser enviados com o termo de 
responsabilidade do anunciante, assinatura e fotocópia 
do RG do mesmo, ou de seu representante legal, com 
firma reconhecida em cartório. Na publicação, 
obrigatoriamente, o anúncio será cercado, caracterizado 
como INFORME PUBLICITÁRIO e seu texto terá uma 
tipologia diferenciada daquela utilizada pelo Jornal do 
Tocantins.

III) EXCLUSIVIDADE

A exclusividade na veiculação de anúncio em uma 
página pode ser feita mediante o pagamento no mínimo 
de 1\4 de página (ou 25%). Não é aceito o 
condicionamento da não publicação de anúncios de 
empresas concorrentes na mesma página ou em 
páginas espelhadas, embora o Jornal do Tocantins 
procure ao máximo evitar publicações desta ordem.

IV) RECLAMAÇÕES

Somente serão aceitas reclamações sobre anúncios 
publicados cujos materiais estejam em perfeitas 
condições técnicas e apresentem-se dentro das 
especificações. A publicação de anúncio com erro gera, 
por parte do Jornal do Tocantins e a critério do 
anunciante, a responsabilidade pelo cancelamento do 
faturamento ou a compensação em edições futuras, no 
prazo máximo de 15 dias após a publicação, sem 
alteração de formato e/ou conteúdo e no dia 
correspondente à publicação incorreta.

V) OUTROS PROCEDIMENTOS

Anúncios a partir de 31,8cm de altura serão cobrados 
como 37,5cm, tanto para o Noticiário quanto para os 
Classificados do Jornal do Tocantins (espaço total vertical 
da página). Para o Jornal do Tocantins, em função de 
auditoria interna permanente e do risco de eventuais 
cancelamentos ou alterações de pedidos, as solicitações 

de faturamento antecipado serão submetidas à análise e 
aprovação. Problemas de incorreção no faturamento 
somente serão examinados quando contestados em até 
72 horas após o recebimento da fatura. Não serão 
fornecidos comprovantes de veiculação para 
anunciantes do Tocantins. A quantidade fornecida é de 
03 exemplares e qualquer exceção deve ser tratada com 
a área comercial.

Agenciamento - As agências de publicidade e 
agenciadores cadastrados no Jornal do Tocantins que 
estiverem devidamente enquadrados no item 2.5 e seus 
subitens das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, 
instituídas pelo CENP – Conselho Executivo das 
Normas-Padrão, em consonância com a Lei nº 
4.680/65, Decreto nº 2.262/97 e Decreto nº 
57.690/66, terão direito ao Desconto de Agência, 
calculado sobre o valor bruto dos anúncios autorizados.

Cadastramento - Os clientes não cadastrados no Jornal 
do Tocantins, devem enviar diretamente à área 
comercial, ou por intermédio de sua agência, ficha 
cadastral devidamente preenchida (formulário fornecido 
pelo jornal), acompanhada de contrato social ou 
estatuto, CNPJ, inscrição estadual e comprovante de 
endereço, no prazo de 24 horas antes da primeira 
publicação. Para cada cliente cadastrado a agência de 
publicidade ou agenciador cadastrado, deverá 
apresentar ao Jornal do Tocantins, para fazer jus ao 
desconto de agência, a Carta de Credenciamento 
assinada pelo anunciante, conforme modelo fornecido 
pelos veículos, que poderá ser específica para o Jornal 
do Tocantins ou para os Veículos do Grupo Jaime 
Câmara.

VI) ANÚNCIOS INVERTIDOS

Anúncios de "cabeça para baixo" ou atravessados devem 
conter (na parte inferior, em posição normal e em corpo 
7 ou maior) a expressão: "Este anúncio foi autorizado 
propositalmente nesta posição".



Palmas: 63 3215-9514

Goiânia: 62 3250-1453 | 9 9904-4649

São Paulo: 11 9 9556-0526 (Gabriella Almendra) 

Brasília: 61 8556-0761 (Renata Monteiro)

 61 8144-8252 (Nara Moura)

Rio de Janeiro: 21 2524-5644

Belo Horizonte: 31 2535-2711 | 8865-7363 

Vitória: 27 2124-9739 | 9 9762-4151




