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SUA MARCA COM 
A FORÇA DA VERDADE 
QUE SÓ O JORNAL TEM.
É a fonte de informação mais confiável.

59% 
dos entrevistados 
confiam no jornal 

impresso.

66%
dos brasileiros que leem 

jornal afirmam ler o 
impresso.

33% 
dos entrevistados 

leem jornal impresso ao 
menos  uma vez por semana.

59% 
dos leitores do jornal 

não fazem outra atividade
ao mesmo tempo 

– Atenção exclusiva ao jornal.

Informações Técnicas: 
- Formato Berliner

- 62 municípios cobertos

- 39 anos de mercado 

- Circulação de terça a domingo

Fonte: IBOPE/ Secom – Pesquisa Brasileira de Mídia 2016.
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NOSSOS CADERNOS

Condensa o noticiário de Política, Economia e Mundo. 

Informa sobre fatos do dia, negócios, indicadores 

econômicos, agronegócio e muito mais. 

Noticiário

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 e mundiais.

Esporte

Saúde, bem-estar, cultura, crônicas, família, arte, música, sua 

casa, literatura, cinema, qualidade de vida, guias, turismo, 

colunismo social, horóscopo, moda, astrologia, celebridades, 

televisão, religião, teatro, gastronomia, passatempos, 

quadrinhos, ciência e tecnologia.

Magazine

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
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FORMATOS SUGERIDOS
Noticiário e Magazine

FORMATO BERLINER 25,5 CM X 37,5 CM

1 Coluna
4,7 cm

2 Colunas
9,9 cm

3 Colunas
15,1 cm

4 Colunas
20,3 cm

5 Colunas
25,5 cm

REVISTA
3 col x 19 cm

RODAPÉ
5 col x 5 cm

1/4 DE PÁG
 5 col x 10 cm

 ROUBA PÁG
4 col x 30 cm

1 PÁG
5 col x 37,5 cm

    PÁG DUPLA
10 col (54cm) x 37,5 cm

1/2 PÁG
5 col x 19 cm

54 CM

37
,5

 C
m
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Noticiário, Vida Urbana e Esporte

Segmento de Mercado cm x col
Ter. a Sáb

cm x col 
Domingo

Serviços de Cultura, Lazer, Turismo, 
Anúncios Religiosos e Fúnebres

ACRÉSCIMOS E FORMATOS:

Determinação:
• Página 5: 50%, sob consulta e tamanho 
   mínimo 50 cm x col.
• Outras páginas: 30%
• Anúncio ilhado e posicionamento 
dentro da página: 100% (Sob consulta)
• Capa: sob consulta. 
 
Formatos mínimos:
a) ANÚNCIO ILHADO 
em uma página - 14 cm x 3 col
b) ANÚNCIO ILHADO 
em página geminada - 14 cm x 6 col

  
Multiplicidade de marcas:
10% de acréscimo por marca.

Varejo, Serviços, Mercado Imobiliário, 
Automotivo, Educação, Saúde

e demais segmentos

Informe, Expressão, Órgãos e Empresas Públicas, 
Mercado Financeiro, Publicidade Eleitoral, 

Indústria, Sindicatos/Associações de Classe.

Publicidade Legal, Convocações S/A, Atas, 
Demostrações Contábeis, Avisos e Editais

15

26

84

96

18

32

Magazine

Segmento de Mercado cm x col
Ter. a Sáb

cm x col 
Domingo

Varejo, Mercado Imobiliário, 
Educação e Saúde

ACRÉSCIMOS E FORMATOS:

Determinação:
• Capa: 35%, formato máximo 93,7 cm x col
• Outras páginas: 30%
• Anúncio ilhado e posicionamento dentro
 da página: 100% (Sob consulta)

Formatos mínimos:
a) ANÚNCIO ILHADO 
em uma página - 14 cm x 3 col
b) ANÚNCIO ILHADO 
em página geminada - 14 cm x 6 col

Multiplicidade de marcas:
10% de acréscimo por marca.

Serviços de Cultura e Lazer

Obs: Demais segmentos, seguir tabela Noticiário

18

10

22

12

100

134

EXEMPLO DE CÁLCULO:

Multiplique o número de colunas por centímetros
5 col x 19 cm = 95 área total

Depois multiplique a área total pelo valor do centímetro x coluna
95 x 26 = R$ 2.470

Nesse exemplo de meia página para anúncios varejo, 
em dias úteis, o valor do anúncio é: R$ 2.470

FORMATO BERLINER 25,5 CM X 37,5 CM

1 Coluna
4,7 cm

2 Colunas
9,9 cm

3 Colunas
15,1 cm

4 Colunas
20,3 cm

5 Colunas
25,5 cm

REVISTA
3 col x 19 cm

RODAPÉ
5 col x 5 cm

1/4 DE PÁG
 5 col x 10 cm

 ROUBA PÁG
4 col x 30 cm

1 PÁG
5 col x 37,5 cm

    PÁG DUPLA
10 col (54cm) x 37,5 cm

1/2 PÁG
5 col x 19 cm

54 CM
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PATROCÍNIO DE SEÇÕES 
E COLUNAS
Consulte seu contato comercial quanto as colunas, os formatos 

e os valores para disponíveis para comercialização.
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IMPACTO E VISIBILIDADE
Sobrecapa Simples e Sobrecapa Completa 

Sobrecapa CompletaSobrecapa Simples

Capa e verso (2 páginas) 
Somente para assinantes.

Material sujeito à aprovação comercial.

4 Páginas que envolvem 
todo o jornal.

Somente para assinantes.

Material sujeito à aprovação comercial.

Os produtos mais nobres do jornal. As sobrecapas são ideais para as 

campanhas que exigem visibilidade máxima e impacto. São produtos 

que fortalecem ainda mais a estratégia criativa, transformando em 

manchete a mensagem do anunciante.
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Cinta

Envelope

Formato aberta: 70 cm
Formato fechada: 31 cm
Área de colagem: 8 cm (4 cm sobre 4 cm)
Altura máxima ideal: 13 cm
Deve ser entregue fechada/colada 

Material sujeito à aprovação comercial

Área de impressão: 22,5 x 31,5 cm
Somente para assinantes.

Material sujeito à aprovação comercial.

É uma solução para quem deseja surpreender 

o leitor no seu primeiro contato com o jornal.

A cinta envolve toda a edição e permite ao 

anunciante escolher o roteiro de distribuição 

que melhor se ajuste aos seus objetivos.

Produto capaz de surpreender o leitor antes 

mesmo que ele interaja com o jornal. 
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Anúncio de Capa

Transforma seu anúncio em uma das 

manchetes do nosso jornal e impacta 

o leitor desde o primeiro contato.

Formato: 5 col x 6 cm
Outros formatos sob consulta. 

Material sujeito à aprovação comercial.

Tabela com valores:

Formato Ter. a Sáb Domingo

Sobrecapa Simples

Sobrecapa Completa

Cinta*

 Envelope

Anúncio de Capa

11.700

21.450

4.680

5.850

3.900

14.400

26.400

5.760

7.200

4.800

Valores válidos para o segmento varejo. Para outros segmentos, Informes Publicitários e Expressões de Opinião, 
consulte seu atendimento comercial. *Valor referente à tiragem total do jornal. Compra regionalizada sob consulta.
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Produtos que transformam a sua empresa/produto/serviço em 

protagonistas do Jornal do Tocantins.

São ideais para quem deseja estreitar o relacionamento com os leitores/

consumidores, associando a sua marca com conteúdos de qualidade.  

É você que pauta o que será escrito*! Um conteúdo capaz de informar  

e despertar o interesse dos leitores do Jornal do Tocantins.

Mínimo de 1 página, sendo ¼ de página 
disponível para anúncio.
Material sujeito à aprovação comercial.

*Conteúdo desenvolvido pelo núcleo independente de Branded Content do Jornal do Tocantins.

Projeto de Marketing

INTERVENÇÕES 
ESPECIAIS
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Vida Social

O Vida Social é ideal para 

cobertura de acontecimentos 

sociais como: festas de 15 anos, 

casamento, formaturas, bodas 

e eventos corporativos etc. Foi 

desenvolvido para dar máxima 

visibilidade ao seu evento, com 

glamour, brilho e o impacto do 

maior Quality Paper do Centro-

Oeste.

Formato mínimo: 1 página
Material sujeito à aprovação comercial.

Tabela com valores:
Formato Ter. a Sáb Domingo

Projeto de Marketing de 1 página

Vida Social 1 página

4.900

1.875

4.900

2.250

Valores válidos para o segmento varejo. Para outros segmentos, Informes Publicitários  
e Expressões de Opinião, consulte seu atendimento comercial.
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Pagedoor Ilhado Página Central

Espaço privilegiado 

do jornal, proporciona 

visibilidade ao anúncio 

do cliente.

Formato:
10 col x 14 cm

Preços sob consulta

ANÚNCIOS CRIATIVOS

Ilhado Página Central

Posição privilegiada 

para dar ao seu 

anúncio muito 

mais visibilidade.

Formato:
6 col x 14 cm

Preços sob consulta

33,2 CM

54 CM
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Formato L

Espelhado

Torne seu anúncio o 

grande destaque da 

página.

A posição é o grande 

diferencial deste produto 

que inspira a criatividade 

do anunciante.

Formato:
2 col x 37,5 cm (altura)

+ 3 col x 5 cm (base)
Preços sob consulta

Formato:
2 anúncios de 

1 col x 37,5 cm (cada)
Preços sob consulta
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SEGMENTAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Entregamos sua mensagem 
diretamente nas mãos de quem 
interessa.
Produto que oferece a possibilidade 
de um alcance eficaz, focado nos seus 
objetivos de mídia.
• Alcance focado nos seus objetivos 
de mídia;
• Processo profissional, ágil e sem 
desperdício.

Procedimentos
• Formato máximo: 
27 cm de largura x 38,5 cm de altura.
• Formato mínimo: 
17 cm de largura x 17 cm de altura.
Encartes com conteúdo de caráter 
institucional, de guia de ofertas ou 
que expressem opinião, consultar o 
departamento comercial.
• Atente-se à nota fiscal: 
os materiais que forem encartados no 
jornal só serão recebidos, pela Expedição, 
acompanhados de nota fiscal. Isto de 
acordo com a Lei que obriga a emissão 
de nota fiscal para a circulação de 
mercadoria (Lei 8846 de 21 de janeiro de 
1994). Caso tenha alguma dúvida sobre 
essa emissão, consulte-nos!

PREÇO DA VEICULAÇÃO POR MILHEIRO

Qtd. de pág. Tiragem 
total

Por
Região

Até 04 páginas

Até 08 páginas

Até 12 páginas

Até 16 páginas

Até 20 páginas

Até 24 páginas

Até 28 páginas

Até 32 páginas

350

420

504

605

726

871

1.045

1.254

525

630

756

908

1.089

1.307

1.568

1.881
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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 DIURMA
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.

POSSIBILIDADES  
DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENCARTES:
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•  Figueirópolis
•  Paranã
•  Peixe
•  São Valério da Natividade
•  Fátima
•  Paraíso do Tocantins
•  Cristalândia
•  Pium
•  Araguacema
•  Divinópolis
•  Marianópolis
•  Lagoa da Confusão
•  Dois Irmãos 
•  Abreulândia 
•  Barrolândia 

ROTAS JORNAL 
DO TOCANTIS
CAPITAL PALMAS

ROTA NORTE:

•  Lageado
•  Miranorte
•  Miracema do Tocantins
•  Araguaina
•  Araguatins
•  Tocantinópolis
•  Arapoema
•  Xambioa
•  Nova Olinda
•  Colinas do Tocantins
•  Brasilândia
•  Presidente Kennedy
•  Guarai
•  Colmeia
•  Pedro Afonso
•  Goianorte
•  Bom Jesus
•  Fortaleza do Tabocão

ROTA SUL:

•  Almas
•  Chapada da Natividade
•  Dianópolis
•  Natividade
•  Santa Rosa do Tocantins 
•  Silvanopólis
•  Porto Nacional
•  Brejinho do Nazaré
•  Aliança do Tocantins
•  Gurupi
•  Araguaçu
•  Alvorada do Tocantins
•  Formoso do Araguaia
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
NOTICIÁRIO, VIDA URBANA, ESPORTE E MAGAZINE

1col. = 4,7 cm

Para formatos especiais e posição determinada, consulte seu atendimento comercial.

2col. = 9,9 cm 3col. = 15,1 cm 4col. = 20,3 cm 5col. = 25,5 cm

PRAZOS

Cadernos Veiculação Reservas Entrega de material

Noticiário/ Vida 
Urbana/ Esporte

Noticiário/ Vida 
Urbana/ Esporte

Magazine

Encarte

Magazine

Encarte

3ª feira a sábado

domingo

3ª feira a sábado

3ª feira a sábado

domingo

domingo

Dia anterior à veiculação
até as 17h

6ª feira até as 17h

2 dias antes da veiculação 
até as 17h

2 dias antes da veiculação
até as 17h

5ª feira até as 17h

5ª feira até as 17h

Dia anterior à veiculação 
até as 17h30

Sábado até as 13h

Dia anterior à veiculação 
até as 14h

Dia anterior à veiculação 
até as 16h

6ª feira até as 14h

6ª feira até as 16h
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Algumas orientações:

• 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;

• 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;

• Anúncios sem background/ cor de fundo que os diferenciem da cor da página, 

devem conter borda/ fio delimitando seu espaço.

Cuidados ao fechar o arquivo:

• Não use cores especiais (pantones);

• Não converta as fontes para Bitmaps;

• Cuidado com transparências de programas Vetoriais (CorelDraw);

• Observar se o arquivo está em CMYK;

• Tamanho mínimo de fonte: 6pt.

Endereços para entrega 
de materiais:

• opec@opopular.com.br

• E-mail do seu contato comercial

A responsabilidade pelo conteúdo dos 

anúncios, sua produção e gravação 

em arquivo é da agência e do 

anunciante. A revisão dos anúncios 

e a moderação realizada pela Opec 

Jornal têm como objetivo evitar 

possíveis problemas para o processo 

gráfico.

Havendo dúvidas, ligue:  

(63) 3215 – 9516

6 / JORNALDOTOCANTINS PALMAS, domingo, 13demaiode2018

Maisde60processosbaixados
SUPREMO Com a restrição do alcance do foro privilegiado, STF está devolvendo inquéritos
às instâncias inferiores; cinco estão relacionados à Lava Jato e seus desdobramentos

AgênciaBrasil
Brasília

Menosdedezdiasdepoisque
oplenáriodoSupremoTribunal
Federal (STF) decidiu restringir
oalcancedoforoprivilegiadode
deputados e senadores, no últi-
modia3,aomenos65processos
foram baixados para instâncias
inferiores,dosquaisnomínimo
cinco estão relacionados à Lava
Jatoeseusdesdobramentos.

Comisso,começaaserdrasti-
camente reduzido o número de
inquéritoseaçõespenaiscontra
pessoas com foro especial que
tramitam no Supremo. Antes
da restrição, o total chegava a
540 processos, sendo cerca de
100relacionadosàLavaJato.Se-
gundoonovo entendimento do

STF, só devem permanecer na
Corte processos contra parla-
mentares que apurem fatos
ocorridosduranteeemrazãodo
mandato.

O primeiro ministro a reme-
terprocessosparaaprimeirains-
tância após o julgamento foi
DiasToffoli, queassinoudespa-
chosdeclinandoaçõeseinquéri-

tosaindanomesmodiadadeci-
sãoemplenário.

OministroLuísRobertoBar-
roso, que já havia enviado três
processos ainda antes do julga-
mento, confirmou a remessa
desses e de ao menos outros se-
te.Açõespenais e inquéritos fo-
ram remetidos para a primeira
instância também pelos minis-

tros Edson Fachin, Alexandre
deMoraes, LuizFux,MarcoAu-
rélioMello,CelsodeMelloeCár-
menLúcia,presidentedoSTF.

No caso de Marco Aurélio,
porexemplo,foifeitoumverda-
deiro pente-fino no gabinete,
sendo remetidos para a primei-
rainstância45%detodosospro-
cessos contra parlamentares

queestavamsobsuarelatoria.
Entre os inquéritos declina-

dos estão investigações como a
que apura a participação do se-
nador Aécio Neves (PSDB) em
desviosdecercadeR$5milhões
nasobrasdaCidadeAdministra-
tivadeMinasGerais, entre2007
e2009,quandofoigovernador.

Ocasofoienviadopelominis-
tro Alexandre de Moraes para a
Justiça mineira. A defesa disse
que a declinação do processo já
era esperada e negou qualquer
envolvimento do parlamentar
emirregularidades.

Agrandemaioriadosproces-
sos remetidos a outras instân-
ciasseenquadranatesedequeo
parlamentarnãoocupavaocar-
gona época emqueos supostos
delitosteriamocorrido.

Éocasodoinquéritoenviado
por Fachin ao juiz Sérgio Moro,
responsável pela Lava Jato no
primeiro grau, no qual o sena-
dor Fernando Bezerra (MDB-
PE) foi denunciado pela PGR
por corrupção em 2016. Ele foi
acusado de ter recebido R$ 41,5
milhões em propina nas obras
da Refinaria Abreu e Lima, em
Pernambuco.

CarlosMoura/SCOSTF

CORTESTFdecidiu restringir oalcance do foroprivilegiadodedeputadose senadores, no últimodia3

SEGUNDOOSTF,SÓ
DEVEMPERMANECER
NACORTEPROCESSOS
QUEAPUREMFATOS
OCORRIDOSDURANTE
EEMRAZÃODO
MANDATO

Extensão:
PDF

Cores: 
Padrão CMYK 
Preto 100% K

Imagem:
Mínimo de 200 

DPI

Fontes:
Menor fonte

aceitável em anúncio 
é corpo 6pt
Fonte em 

Preto 100% K
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NORMAS E PRÁTICAS 
COMERCIAIS
O Jornal do Tocantins, na qualidade de veículo de comunicação, segue as orientações 

do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária e as determinações da 

legislação em vigor. No intuito de zelar pela integridade das informações difundidas pela 

propaganda comercial, reserva-se no direito de não publicar anúncios publicitários que 

favoreçam, induzam ou estimulem a prática de atividades ilegais, ficando eliminada 

qualquer interpretação de censura.

1. Cadastro
A compra de espaço publicitário no Jornal do 
Tocantins depende da aprovação prévia de 
cadastro do cliente e de sua agência e deve 
ser precedida de atendimento comercial.
Os clientes novos deverão apresentar a ficha 
cadastral (fornecida pelo jornal) preenchida, 
acompanhada de cópia do contrato social ou 
estatuto, cartão CNPJ, inscrição estadual e 
comprovante de endereço, no prazo de até 24 
horas antes da primeira publicação. 

2. Remuneração de agências 
e agenciadores
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.
Para isso deverão apresentar ao jornal a 
Carta de Credenciamento assinada pelo 
anunciante, conforme modelo fornecido pelo 
veículo.

3. Entrega do Pedido 
de Inserção
O Pedido de Inserção (reserva) somente será 
recebido pela OPEC via e-mail ou entregue 
em mãos. Deve conter obrigatoriamente: 
dados completos da agência e do cliente 
(endereço completo, razão social, CNPJ e 
inscrição estadual), todas as condições de 
negociação, nome da seção, título do anúncio, 
formato em cm x col, data de veiculação, 
tipo de faturamento (bruto ou líquido) e a 
identificação do atendimento comercial.
Todo processo de compra deve vir 
acompanhado do PI original, constando 
assinatura do cliente e/ou carta de 
credenciamento.
A entrega do PI deve respeitar os prazos de 
fechamento das seções e editorias. 
A falta da autorização nos prazos estipulados 
revoga a negociação previamente 
estabelecida e os espaços previamente 
reservados.

4. Análise financeira prévia
A venda só será concretizada após aprovação 
da análise de crédito realizada a cada Pedido 
de Inserção (PI).
Caso o cliente esteja bloqueado, só o 
Financeiro poderá autorizar a veiculação
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a partir de liberação de saldo para o valor 
determinado no PI.

5. Entrega de material
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.

6. Compra incancelável
Toda comercialização é realizada sob 
a condição de não cancelamento, 
determinada pela necessidade de se planejar 
adequadamente o tamanho do jornal e a 
disposição dos anúncios com o objetivo de 
garantir ao anunciante a exibição de sua 
mensagem, independentemente do setor a 
que pertença ou do tamanho de sua verba. 
A alteração de programação ou material a 
ser publicado, só serão permitidos se houver 
tempo hábil para efetuar tal transação, 
visto que existem prazos para fechamento 
e entrega de materiais diferenciados para 
cada seção. Caso este procedimento não seja 
adotado, o anúncio será faturado, obrigando 
o anunciante a pagar pelo espaço reservado. 

7. 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, em via original. 
Na publicação, obrigatoriamente, o anúncio 
será cercado, caracterizado como INFORME 
PUBLICITÁRIO e seu texto terá uma tipologia 
diferenciada daquela utilizada pelo Jornal do 
Tocantins.

8. Exclusividade na página
A exclusividade na veiculação de anúncio em 
uma página pode ser feita mediante área 
mínima de 60% da página. 

9. Anúncios em posição
determinada
O anunciante poderá determinar a página em 
que deseja que o anúncio seja veiculado, mas 
dependerá esta posição de disponibilidade 
do espaço solicitado. Os preços para 
determinação de espaço publicitário constam 
na tabela de preços apresentada no portfólio 
comercial.
Os anúncios que estiverem em páginas 
determinadas perderão a posição sem prévia 
consulta, caso não cheguem ao Jornal do 
Tocantins nos prazos estipulados para a 
seção em que estava previsto.

10. 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".

11. 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.

12. Outros Procedimentos
• Anúncios a partir de 31,8 cm de altura serão 
cobrados como 37,5 cm (espaço total vertical 
da página) em qualquer um dos cadernos do 
Jornal do Tocantins. 
• Anúncios redigidos em língua estrangeira 
terão acréscimo de 50% sobre o preço de 
tabela.
• Não são aceitos anúncios nas páginas de 
Opinião.
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A) Indústria e Serviços ao 
Consumidor
Empresas públicas, privadas ou de 
economia mista que atuem na indústria 
ou prestação de serviços, incluindo 
montadoras de automóveis, companhias 
aéreas, transportadoras aéreas e terrestres,  
entretenimento que queiram veicular qualquer 
tipo de mensagem comercial, promocional ou 
institucional.

B) Mercado Financeiro / 
Corretora de Seguros e Afins
Empresas públicas, privadas ou de economia 
mista que atuem no segmento, incluindo 
empresas do setor de seguro saúde, 
previdência privada, corretoras de quaisquer 
tipos de seguros e consórcios em geral, que 
queiram veicular qualquer tipo de mensagem 
comercial, promocional ou institucional.

DEFINIÇÃO DOS SEGMENTOS 
ANUNCIANTES

• 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.
• Para o Jornal do Tocantins, em função de 
auditoria interna permanente, as solicitações 
de faturamento antecipado serão submetidas 
à análise e aprovação prévia.
• Problemas de incoerência ou falha no 
faturamento somente serão examinados 
quando contestados em até 72 horas após o 
recebimento da fatura.
• Não serão fornecidos comprovantes de 
veiculação para anunciantes de Goiás. 
Para anunciantes de demais estados, a 
quantidade fornecida é de 03 exemplares 
e qualquer exceção deve ser tratada com a 
área comercial.

13. 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.

13.1 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.

13.2 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”.

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

13.4 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”.
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C) Campanhas Públicas 
/ Empresas Públicas ou 
Concessões 
Ministérios, Secretarias e Órgãos que 
compõem a estrutura dos mesmos, sob 
administração direta do Governo Federal e 
Estadual, bem como Secretarias de Estado, 
Administrações Municipais, Administrações 
Regionais ou Órgãos Especiais e Secretarias 
Municipais e Organismos Internacionais, que 
queiram veicular qualquer tipo de mensagem 
institucional ou de utilidade pública.

D) Construção / 
Incorporação
Empresas que atuem no ramo de imóveis, 
como construtoras, incorporadoras, 
imobiliárias e empresas de engenharia, 
que queiram veicular qualquer mensagem 
comercial, promocional ou institucional.

E) Serviços de Cultura, 
Educação, Lazer e Saúde
Empresas privadas que atuem nas áreas de 
participação social, cultural, de lazer, turismo, 
hotelaria, saúde e educação, incluindo eventos, 
feiras e exposições e também colégios, escolas 
e cursos, hospitais e clínicas, espetáculos, 
shows, cinemas, teatros, restaurantes e afins, 
que queiram veicular mensagem institucional, 
promocional ou comercial.
  

F) Comércio / Varejo
Empresas privadas que atuem nos segmentos 
do varejo não alimentar (atacadistas, 
shopping centers, lojas de departamento, lojas 
de brinquedos, cine / foto / som, informática, 
comércio eletrônico, eletrodomésticos / 
utilidades do lar, materiais de construção, 
móveis, decoração, vestuário, calçados, 
farmácias / perfumarias, papelarias / 
livrarias / editoras e outros assemelhados) 
e do varejo alimentar (supermercados, 

mercearias, padarias, lojas de conveniência e 
outros assemelhados), que queiram veicular 
qualquer mensagem comercial, promocional 
ou institucional.

G) Auto Revendas 
Concessionárias / Serviços 
Automotivos e Afins
Empresas que atuem na prestação de 
serviços para automóveis, revenda de 
veículos ou acessórios (concessionárias, 
agências de automóveis, lojas de autopeças/
acessórios, oficinas e outros assemelhados), 
que queiram veicular qualquer mensagem 
comercial, promocional ou institucional.
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