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R$ 25,00 (142 cm)

R$ 1.562,00 ( R$ 11,00 cm x col.)

      R$ 1.846,00 ( R$ 13,00 cm x col.)04 ou mais

VALORES PARA COMPRA COM VOLUME
NOTICIÁRIO  (VAREJO E SERVIÇOS)

SEGMENTOS
PREÇO R$ (CM x COL)

DIA ÚTIL 

Institucional

Varejo

Educação/Entretenimento
Fúnebre(*) /Religioso

Social

Saúde

Informática

Outros Segmentos

Publicidade Legal
Mercado Financeiro

Anúncios Políticos

Informe Publicitário

Expressão de Opinião

Nota Oficial

Comunicados

Primeira Página

35,00

25,00

18,00
18,00

18,00

18,00

18,00

40,00

35,00
36,00

 41,00

 41,00

 41,00

 40,00

 40,00

340,00

NOTICIÁRIO

Rua Dr. Manoel Clementino Cavalcante, 65-A - 1º andar
Centro - Cabo de Santo Agostinho-PE -  CEP: 54.510-400

Fone: (81) 3521 6300 
Atendimento Comercial: (81)9692 0991/ 9918.1622

e-mail: anuncios@jornaltribunapopular.com

01 R$ 3.550,00

R$ 2.130,00 ( R$ 15,00 cm x col.)
02 a 03

QUANTIDADE DE
PÁGINAS

VALOR DO
 CM x COL TABELA

VALORES NEGOCIADOS
PREÇO POR PÁGINA C/ DESC.

Varejo: R$ 166,00 à vista / R$ 184,00 30 d.d.

Institucional: R$ 190,00 à vista / R$ 207,00 30 d.d.

ENCARTES Milheiro até 08 páginas.



QUEM SOMOS:

ÁREA DE ABRANGÊNCIA -  Principais  cidades  da  Mata Sul  do Estado  que fazem parte da
REGIÃO METROPOLITANA: Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Ipojuca 
e Escada  

  O jornal Tribuna Popular passa a circular todas as segundas-feiras com a inédita tiragem de 30 mil 
exemplares.Temos a versão online (www.jornaltribunapopular.com) a qual é atualizada diariamente. Tem 
sede na Cidade do Cabo de  Santo Agostinho/PE. É o mais respeitado e de maior credibilidade da Região 
Metropolitana Sul. O perfil de nossos leitores é de um público formador de opinião: (universitários, 
empresários, políticos, professores, sociedade em geral etc...), atingindo as classes A, B, C e D. Tem 
sistema de distribuição dirigida chegando a diversos setores específicos da iniciativa privada e órgãos 
públicos, rodoviárias, edifícios comerciais e faculdades. A distribuição nas cidades é a seguinte: Cabo - 
7.000 exemplares; Jaboatão dos Guararapes - 15.000 exemplares; Recife - 5.000 exemplares; Ipojuca - 
2.000 exemplares; Escada - 1000 exemplares.

? Reservas e Entrega de Material

- Anúncios na Capa, área máxima permitida até 1/8

? Informações Adicionais

- Anúncios em cores 30% de acréscimo
- Anúncios determinados 30% de acréscimo
- Anúncio na Capa de caderno 30% de acréscimo
- Anúncios com formatos especiais 50% de acréscimo

colocação determinada
- (* )Anúncios fúnebres e missa não poderão ter 

Circulação Segunda-feira

Entrega de Material Até às 20h da 6ª feira

Reserva de Espaço Até às 18h da 5ª feira

José Pereira
Coordenador Comercial/Executivo de Vendas 

Fone: (81) 9918 1622/8537 0302

Wilson Firmo
Diretor Comercial 

Fone: (81) 9692 0991/8871 9644

? Formatos Comerciais - Tablóide 05 col (25,0) x 28,4 cm

1 PÁGINA
5 col (25,0) x 28,4cm

142 cm/col

? Tabela de Formatos NOTICIÁRIO

Tablóide 1 col

5 col x 28,4

2 col 3 col 4 col 5 col

4,6 cm 9,7 cm 14,8 cm 19,9 cm 25,0 cm

½ PÁGINA
5 col ( ) x 14,2cm

71 cm/col
25,0 11 col (52,0) x 28,4cm

PÁGINA DUPLA

312,4 cm/col

1/4 PÁGINA
3 col (14,8) x 12cm

36 cm/col

RODAPÉ
5 col (25,0) x 6cm

30 cm/col



Rua Dr. Manoel Clementino Cavalcante, 65-A - 1º andar

Centro - Cabo de Santo Agostinho-PE - CEP: 54.510-400
Fone: (81) 3521 6300

Atendimento Comercial: (81) 96920991 / 9918.1622
e-mail: anuncios@jornaltribunapopular.com

QUEM SOMOS
 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Ipojuca e Escada (atual região de maior desenvolvimento 
econômico de Pernambuco por sediar o Complexo Industrial Portuário de Suape).
 
Com 30 mil exemplares, o Tribuna Popular é o maior jornal gratuito de Pernambuco e circula as segundas-feiras. É o periódico 
mais respeitado e de maior credibilidade da região estratégica do Complexo Industrial Portuário de Suape.
 
A estratégia de distribuição permite que cerca de 150 mil leitores tenham acesso ao Tribuna Popular todas as semanas. Pessoas 
de negócios, dos mais diversos segmentos empresariais e dos poderes públicos, que formam opinião e que decidem nas 
diversas áreas. 
 
Na distribuição dos 30 mil exemplares, Jaboatão dos Guararapes fica com15 mil. Cabo de Santo Agostinho, 7 mil, Recife, 5 mil, 
Ipojuca 2 mil  e Escada mil.
  

NOSSAS EDITORIAS
. Metropolitana 
Nas páginas 2, 3, 4 e 5 os leitores ficam sabendo o que de mais importante acontece no dia-a-dia das cidades de cobertura do 
Tribuna Popular, além de ações do Governo de Pernambuco que beneficiam a todos.

. Política
As páginas 6 e 7 são destinadas ao noticiário político. Inclui a coluna Dinâmica da Política, assinada pelo jornalista José 
Ambrósio. E mais o Blog do Magno, do jornalista Magno Martins. Além do noticiário, as colunas revelam os bastidores da política 
nos âmbitos local, estadual e nacional.

. Brasil + Mundo
As páginas 8 e 9 abordam os principais acontecimentos do Brasil e do mundo de modo a que os leitores, em rápida leitura, 
saibam o que ocorre no país e no planeta. 
 

. Oportunidade
A página 10 apresenta aos leitores as principais oportunidades de emprego em oferta na região do entorno do Complexo 
Industrial Portuário de Suape, além dos concursos que também representam a possibilidade de inserção no mercado de 
trabalho.
 

. Economia
Na sequência, na página 11, o jornal Tribuna Popular destaca os mais importantes acontecimentos no campo da economia, 
com foco para o que ocorre no território estratégico de Suape. 
 

. Cultura / Entretenimento
Nas páginas 12 13 o jornal Tribuna Popular abre espaço para a divulgação da arte e da cultura produzidas na região. Os leitores 
também são contemplados com a programação dos filmes em cartaz nas salas de cinema do Shopping Guararapes, além de 
palavras cruzadas, quadrinhos.

. Carta ao leitor / Opinião
A página 14 contempla os leitores com artigos de personalidades diversas e de diversos estados, que versam sobre os mais 
variados temas. E mais o editorial, o espaço no qual o jornal exprime o seu ponto de vista sobre determinado tema.

. Atualidades
A página 15 é destinada ao que de mais importante acontece nos campos da ciência, tecnologia, meio ambiente e saúde.
 

. Esportes
A página 16 traz as notícias mais atuais do futebol e outros esportes. E mais os resultados da Mega Sena e outros jogos da 
Caixa Econômica Federal.
 
OBS: A disposição das Editorias pode sofrer alteração de páginas, conforme os anúncios publicitários que eventualmente 
poderão aumentar o número de páginas.
 
 

. Tribuna Popular online
O jornal Tribuna Popular tem um site no endereço www.jornaltribunapopular.com onde são atualizadas notícias a cada 
instantes, com destaque para os acontecimentos da região do Complexo Industrial Portuário de Suape.
O site disponibiliza o exclusivo serviço de transmissão online com imagens em tempo real através da tecnologia 3G – a internet 
banda larga sem fio.
Com pouco mais de três anos de funcionamento, o site registra a audiência diária de milhares de internautas e já contabiliza 
mais de 2 milhões de acessos únicos (com registro apenas do IP).


