Mídias impressas
Lista de Preços

Agosto de 2017 a Março 2018

Publicidade é a grande
aliada para o crescimento
/fortalecimento do
seu negócio.
Veja como ela responde às necessidades
do negociante de uma só vez.
1- Dá velocidade ao giro de estoque;
2- Expande o mercado, ampliando o número absoluto de clientes;
3- Amplia o nível de conhecimento do seu produto;
4- Constrói barreiras competitivas mais sólidas contra a concorrência;
5- Otimiza o investimento em publicidade.
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Siga essa estratégia
para se destacar no varejo.
Exposições regulares ao longo do ano +
Investimentos pontuais de maior intensidade
de mídia (datas comemorativas, por exemplo)
Esta técnica é mais adequada às categorias
de produto que são vendidos o ano inteiro,
mas têm concentrações de vendas em
alguns períodos do ano.
Trata-se da opção mais segura, pois cobre
diferentes situações de marketing
e vendas, limitando as ações
da concorrência.
Além do mais, é uma estratégia
que possibilita o trabalho com diferentes
disponibilidades de verba.

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.

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

Investir no Jornal
do Tocantins
é retorno certo.
O Tocantins vê sua vida aqui.

Relevante
Fatos e notícias dos mercados regional,
nacional e internacional com a curadoria
de informações que o leitor merece.

Confiável
Com 38 anos de mercado,
é o jornal de maior credibilidade
do Estado.

Integrado
Tradicional, pioneiro, familiar
e integrado à vista dos tocantinenses.
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Condensa o noticiário de Política,
Economia e Mundo. Informa sobre fatos
do dia, negócios, indicadores
econômicos, agronegócio e muito mais.
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eventos locais e nacionais,
campeonatos, olimpíadas e o novo
colunista Tostão.

O investimento é pequeno
para tanto lucro.
Ter a sáb

Dom

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

15

18

Varejo, Serviços, Mercado Imobiliário,
Automotivo, Educação, Saúde e demais segmentos

26

32

Informe Publicitário, Expressão de Opinião,
Publicidade Eleitoral, Órgãos e Empresas Públicas,
Mercado Financeiro e Indústria

84

100

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

96

134

Noticiário

Acréscimos

• Determinação de página: acréscimo de 30%
• Capa: sob consulta
• Multiplicidade de marca: 10% de acréscimo por marca adicional

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, meio de semana
o valor do anúncio é: R$ 2.470

1/2 PÁG

5 col x 19 cm

Prazos: Notícias | Vida Urbana | Esporte
Veiculação
Reserva/autorização/Cancelamento
Dia
Dia
Hora
Terça a sábado
Dia anterior
17h
Domingo
Sexta
17h

Entrega de materiais
Dia
Hora
Dia anterior
17h30
Sábado
13h

PALMAS, TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2016 /
JORNALDOTOCANTINS.COM.BR

MAGA

ZINE
TELEVISÃO Com 39 atores e em
formato de esquetes, humorístico estreia
nova temporada mais amadurecido

AZORRA
VOLTOU!
uem resiste a uma boa piada? Aquela de doer a barriga,tervontadedecompartilhar nas redes, e, em muitos
casos, convidar à reflexão. A partir de
amanhã, Zorra volta com o repertório
renovado e ainda mais ágil e dinâmico.
Elenco,direção, autorese equipe dohumorístico se reuniram na tarde desta
quarta-feira, nos Estúdios Globo, para
apresentarasnovidadesdaatraçãoàimprensa.
Duranteobate-papocomosjornalistas e a exibição do clipe com as primeiras cenas, a equipe se acomodou em
uma aconchegante sala de estar cenográfica, lembrando que a melhor pedida para um sábado à noite é reunir gente querida diante da TV para assistir ao
programae curtirboaspiadas.
A descontração deu o tom do encontro, que contou com os humoristas Dani Calabresa e Nelson Freitas no papel
demestresdecerimônia.Fazendo as vezes de repórter,

Q

aduplacomeçouentrevistandoofigurinista Marcelo Henrique, a produtora de
arte Angela Melman e a caracterizadora
Isabel Arbizu sobre os principais desafios do programa e a nova linguagem
comesquetescurtoseemgrandenúmero. A sintonia entre todas as equipes foi
ressaltada pelo trio e pelo redator final
Celso Taddei que também reforçou as
parcerias de sucesso em um trabalho
tão diverso e minucioso. “Temos mais
de 20 esquetes, cada um num cenário,
porprograma”,disse Celso Taddei.
MarciusMelhem,tambémredatorfinal, lembrou que a matéria-prima do
Zorra é o cotidiano e que o principal objetivo do programa é trazer esquetes
quentes e em diálogo com a atualidade.
“A piada parte do ponto de vista do personagem sobre a situação. Temos a meta de nos conectar com a vida das pessoas.Asegundatemporadaéde amadurecimentodeumalinguagem e deaprofundamento nos assuntos”, pontuou.
(Rede Globo)

Magazine
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.

Vida Social
Publicações cobrindo acontecimentos sociais
como eventos corporativos, inaugurações,
lançamentos, eventos empresariais etc.
O material fica sujeito à aprovação do
Departamento Comercial – mínimo de 1 página.
Consulte sempre seu atendimento comercial
sobre a disponibilidade de espaço, prazos de
reserva e entrega de materiais.

Ter a Sáb

Dom

Varejo, Mercado Imobiliário, Educação e Saúde

18

22

Serviços de Cultura, Lazer, Vida Social

10

12

Acréscimos

• Determinação de página: acréscimo de 30%
• Capa: sob consulta
• Multiplicidade de marca: 10% de acréscimo por marca adicional

Prazos: Magazine
Veiculação
Dia
Diariamente

Reserva/autorização/Cancelamento
Dia
Hora
2 dias antes
17h

Entrega de materiais
Dia
Hora
Dia anterior
14h

Veja os formatos mais
utilizados para comunicar
com o público

PÁG DUPLA
10 col (54cm) x 37,5 cm

1 PÁG
5 col x 37,5 cm

ROUBA PÁG
4 col x 30 cm

54 CM

1/2 PÁG
5 col x 19 cm

REVISTA
3 col x 19 cm
1/4 DE PÁG
5 col x 10 cm

RODAPÉ
5 col x 5 cm

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

Surpreenda o leitor
com formatos
especiais!

54 CM

PAGE DOOR ILHADO
PÁGINA CENTRAL

10 col (54cm) x 14 cm

FORMATO L

2 col x 37,5 cm
+ 3 col x 5 cm

Observações:

ESPELHADO

Dois anúncios de
1 col x 37,5 cm cada

ILHADO
PÁGINA CENTRAL

33,2 CM

6 col (33,2) x 14 cm

Materiais sujeitos à aprovação comercial.
Índice de acréscimo de 30% de determinação
/colocação na página.

Para impactar todo o mercado:
Formatos Premium.

CINTA

Altura máxima
de 15 cm

MULTIPAGE

4 páginas de
5 col x 37,5 cm cada

CAPA FALSA

4 páginas de
5 col x 37,5 cm cada

Formato

Capa Falsa
Multipage
Cinta

Caderno

Capa
Notíciario
Noticiário

Materiais sujeitos à aprovação comercial.

VALORES DIA ÚTIL

R$ 17.245
R$ 12.299
R$ 7.903

VALORES DOMINGO

R$ 20.694
R$ 14.758
R$ 9.484

Você escolhe quem recebe
seu encarte.
Para aumentar a eficácia
do seu encarte:
• Alcance focado nos seus objetivos de mídia;
• Processo profissional, ágil e sem desperdício.

Quantidade
de Páginas

Custo do
Milheiro*

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

*Para tiragem total.

Normas e Procedimentos
Formato máximo: 27 cm de largura x 38,5 cm de altura.
Formato mínimo: 17 cm de largura x 17 cm de altura.
• Segmentação por região: acréscimo de 50%.
• 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 de nota fiscal de transporte, conforme
Lei nº 8846 de 21 de janeiro de 1994.

Prazos

Produto
Encarte

Veiculação
Dia
Terça a Sábado
Domingo

Reserva/Aut./Cancelamento
Dia
Hora
2 dias antes
17h
Quinta
17h

Entrega de materiais
Dia
Hora
Dia anterior 16h
Sexta
16h

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Centro Norte: 303 Norte, 305 Norte, 307 Norte,

Distribuição Diurna: 104 Norte E 104 Sul.

407 Norte, 405 Norte, 404 Norte, 506 Norte,

Taquarussu: Taquarussu

603 Norte, 508 Norte, 606 Norte, Av Ns 10,

Taquaralto Ii: Jardim Arueny I, Jardim Arueny Ii,

Embrapa, 503 Norte, 406 Norte, 605 Norte, 607

Jardim Arueny Iii, Jardim Arueny Iv, Jardim

Norte E 409 Norte.

Taquari, Lago Sul, Santa Barbara E Taquaralto.

Central: 1004 Sul, 1005 Sul, 1006 Sul, 1103 Sul,

Luzimangues: Luzimangues

1106 Sul, 1112 Sul, 1203 Sul, 1204 Sul, 1206 Sul,

Centro Sul: 101 Sul, 102 Norte, 103 Norte, 104

1212 Sul, 1304 Sul, 1306 Sul, 207 Sul, 305 Sul,

Norte, 104 Sul, 106 Norte, 106 Sul, 108 Sul, 110

403 Sul, 405 Sul, 603 Sul, 704 Sul, 804 Sul, 806

Norte, 110 Sul, 206 Sul, 208 Sul, 210 Sul, 212 Sul,

Sul, 904 Sul, 906 Sul E Praia Da Graciosa Orla 14.

504 Sul, 602 Sul, 604 Sul, 606 Sul, 612 Sul, 704

Taquaralto: Jardim Bela Vista, Jardim Santa

Sul E 712 Sul.

Helena, Santa Barbara, Setor Chacara Ii, Setor
União Sul, Taquaralto E Taquarussu.

ROTAS INTERIOR TOCANTINS
Rota Gurupi

Brasilândia

Natividade

Aliança do Tocantins

Colinas do Tocantins

Santa Rosa do Tocantins

Alvorada do Tocantins

Colmeia

Silvanópolis

Araguaçu

Fortaleza do Tabocão

Brejinho de Nazará

Goianorte

Araguacema

Duere

Lajeado

Barrolândia

Fátima

Guarai

Cristalândia

Figueiropólis

Miracema do Tocantins

Divinópolis

Formoso do Araguaia

Miranorte

Dois Irmãos

Gurupi

Nova Olinda

Lagoa da Confusão

Monte do Carmo

Pedro Afonso

Nova Rosalândia

Peixe

Presidente F. Kenedy

Paraíso

Porto Nacional

Tocantinópolis

Pium

São Valério da Natividade

Xambioa

Rota Araguaína

Rota Sudeste/

Ananas

Central Da Vans

Araguaína

Almas

Arapoema

Chapada da Natividade

Bom Jesus do Tocantins

Dianópolis

Rota Paraíso

ROTAS DO
INTERIOR DO
TOCANTINS

PA
MT

GO

Rota Gurupi
Rota Araguaína
Rota Sudeste/
Central Da Vans
Rota Paraíso

MA
PI

BA

Procedimentos para
arquivamento de materiais
Arquivo PDF |O formato PDF reúne, em um só

ATENÇÃO:

arquivo digital, todas as informações e elementos

Não use cores especiais (pantones);

(fontes, imagens, etc) necessários para impressão

Não converta as fontes para Bitmaps;

remota do mesmo, proporcionando vantagens.

Cuidado com transparências de programas Vetoriais
(CorelDraw);

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 DPIs;
Salvar somente um anúncio para cada PDF;
Fontes: convertê-las em curvas
ou Embutir todas;

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.

Conferir o PDF com o arquivo original antes
de enviar;

Endereços para entrega de materiais:
opec@jornaldotocantins.com.br
Email do seu contato publicitário de vendas

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 DPIs;

Fontes:
Fonte em Preto deve ser configurado 100% K (PRETO).
Menor fonte aceitável em anúncio é corpo 6pt.

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 3215-9524
Goiânia: 62 3250-1453 | 99904-4649
São Paulo: 11 3434-6632
Brasília: 61 98144-8252
Razão Social J. Câmara & Irmãos S/A
CNPJ: 01536754/0003-95 - Inscr. Estadual: 29.053.802-5
Endereço: 102 Norte, Av. NS 02 c/ Rua NS B nº 2, Centro
Cidade: Palmas - TO. Cep.: 77.006-004

O queridinho do Tocantins.
Perfil leitores:
Sexo:
Masculino - 29,8%
Feminino - 70,2%

Faixa etária:
45 a 59 - 20,7%
35 a 44 - 26,3%
25 a 34 - 35%
16 a 24 - 14,3%

Comportamento dos leitores:
Exclusividade

79% Só leem o Daqui
Heavy Users

64% Leem o jornal todos os dias
Valor percebido

97% consideram o jornal como ótimo ou bom
Alta Satisfação

61% acham o jornal perfeito (não mudariam nada)

Fonte: Pesquisa Instituto Verus quantitativa,
período 01 a 5 de março 2016, amostragem
acidental de 600 pessoas entre frequentadoras
das Trocas e PDVs em Palmas e Araguaína – TO.

O jornal que faz parte
da vida dos leitores
Bom preço:
Adequado aos
gastos da
população.

Resumido:

Fácil de
manusear:

Leitura rápida,
compatível com
o ambiente
(trajeto/ônibus/
almoço).

Pode ser lido
no ônibus.

Fácil
compreensão:
Texto e
vocabulário
direto.

Seções:

• Policial
• Gostoso e custa pouco
(receita)
• Emprego
• Diversão: 7 Erros,
Palavras Cruzadas,
Piadas
• Resumo das Novelas

Fácil de
comprar:

Sempre um PDV
no caminho.

• TV, Gente Famosa e
Artista Lá de Casa
• Previsão do Tempo,
Horóscopo e Esportes
• Cinema
• Frases do Dia
• Tá na Web – novidades
da internet

• Sou bom nisso
(habilidades dos leitores)
• Resultado de Loterias
• Indicadores
Econômicos
• Telefones Úteis
• Classificados

Promo

Uma das maiores promoções do estado.
A promoção Juntou Trocou garante fidelidade e
tiragem alta do jornal. Além de oferecer ao leitor
uma experiência de cumplicidade e prazer através
dos kits trocados, a promoção aproxima ainda mais
a marca do leitor e proporciona uma experiência
real, reforçando nossa presença no seu cotidiano.

4 TROCAS por ano.

4 anos de Promoção.

Em cada edição, 60 selos
para completar a cartela.
O selo é veiculado na capa do jornal
(garantia de tiragem alta).

Formatos que fazem sucesso
com o nosso público!

1/2 PÁG
5 col x 14 cm

RODAPÉ
5 col x 5 cm

1 PÁG
5 col x 29 cm

1/2 PÁG
10 col (54,6) x 29 cm

54,6 CM

Formato Tabloide 25,8 cm x 29 cm
1 COLUNA
4,8 cm

2 COLUNAS
10 cm

3 COLUNAS
15,2 cm

4 COLUNAS
20,6 cm

5 COLUNAS
25,8 cm

Formato tabloide

Exemplo de cálculo:
Multiplique o número de colunas
por centímetros
5 col x 14 cm = 70 área total

29CM

Depois, multiplique a área total
pelo valor do centímetro x coluna
70 x 15 = R$ 1.050
Nesse exemplo de meia página
para anúncios varejo,
o valor do anúncio é: R$ 1.050

1/2 PÁG
5 col x 14 cm

4,8 cm

10cm

15,2cm

20,6

25,8

Ter a Sáb
350

Capa
Varejo, serviços, empresas privadas,
anúncios religiosos e demais segmentos.

15

Informe, expressão, órgãos e empresas
públicas, mercado financeiro, publicidade
eleitoral e indústria.

70

Acréscimos
Determinação:

Página 3: 50% (sob consulta).

Outras páginas: 30%.

Multiplicidade de marcas: 15% de acréscimo por marca adicional.

Prazos
Caderno
noticiário

Veiculação

Reserva/autorização/Cancelamento

Entrega de materiais

Dia

Dia

Hora

Dia

Hora

Terça a Sábado

Dia anterior

17h

Dia anterior

17h30

Moda

Um desfile de grandes resultados.

As confecções, marcas de roupas, indústrias de calçados, moda, bolsas,
bijuterias, as lojas de perfumes e as de decoração terão espaço de
destaque no jornal mais disputado do Estado. Anuncie na Página Moda
do Daqui e comece uma nova tendência de ótimos resultados.

Produto

Dias

Formato

Caderno

Valor

1 Página

Terça a Sábado

25 x 28 cm

Tabloide

R$ 650

½ Página

Terça a Sábado

25 x 14 cm

Tabloide

R$ 500

Moda

Prazo
Caderno
Moda

Veiculação

Reserva/Autorização/Cancelamento

Entrega de materiais

Dia

Dia

Hora

Dia

Hora

Terça a Sábado

Dia anterior

17h00

Dia Anterior

17h30

Chegou o Classificados
do Jornal Daqui!

PALMAS

Mais serviços para o
leitor, mais resultados
para a sua marca.
Classificados, ofertas,
autos, imóveis, empregos,
negócios e oportunidades.

PALMAS

PALMAS
PALMAS

PALMAS
PALMAS

Imagem ilustrativa

PALMAS

PALMAS

PALMAS

PALMAS

PALMAS

Anúncios de Linha
Básico 4 linhas
C1 – Básico + Destaque de Título
C2 – Básico + Destaque de Título + Subtítulo
Borda Preta
Logo redes sociais
Destaque de texto
Linha adicional
Logo

Anúncio Cm/Col

Produto

Valor

Formato

CLASSIFICADOS

R$ 15,00*

cm/col

3,20
4,30
5,00
2,90
0,50
1,00
0,75
4,00

*Valor referente aos segmentos varejo, serviços, empresas privadas, anúncios religiosos e demais segmentos.

Encartes

Encartes sem desperdício,
na mão do seu cliente.

Produto Dias

Formato máximo Milheiro(1000) Valor

Encarte

25cm x 28 cm

Prazo

Caderno

Encarte

Terça a Sábado

Tabloide

R$ 200

Veiculação

Reserva/Autorização/Cancelamento

Entrega de materiais

Dia

Dia

Hora

Dia

Hora

Terça a Sábado

Dia anterior

17h

Dia anterior

16h

Palmas: 63 3215-9524
Goiânia: 62 3250-1453 | 99904-4649
São Paulo: 11 3434-6632
Brasília: 61 98144-8252

Razão Social J. Câmara & Irmãos S/A
CNPJ: 01536754/0003-95 - Inscr. Estadual: 29.053.802-5
Endereço: 102 Norte, Av. NS 02 c/ Rua NS B nº 2, Centro
Cidade: Palmas - TO. Cep.: 77.006-004
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CNPJ: 01536754/0003-95 - Inscr. Estadual: 29.053.802-5
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