
Caderno Especial 250 anos de Porto Alegre
História, economia, cultura, turismo e tecnologia e tudo que envolve a capital dos Gaúchosna comemoração dos 250 anos.
Reportagem especial sobre história econômica da cidade, chegando nos destaques de hoje
Reportagem sobre lugar preferido pelos leitores, a partir da enquete
Coluna Mercado Digital sobre ecossistema de inovação em poa, pacto alegre etc
Uma página com programação completa do South Summit
Coluna pensar a cidade - sobre iniciativas sociedade- poa inquieta etc
Coluna Minuto Varejo - novos polos comerciais poa
Polos de Saúde - Eixo de crescimento da economia em Porto Alegre.

1. Reportagem Especial – o espaço que faz um raio-x da economia do Rio Grande do Sul 
no caderno Empresas&Negócios terá, no mês de março, matérias focadas na economia do 
Porto Alegre, em diferentes setores

2. GeraçãoE – especial do caderno de empreendedorismo mapeará empreendedores que 
têm negócios relacionados a Porto Alegre.

3. Reportagem Cultural – toda a sexta-feira, o Jornal do Comércio publica uma grande 
reportagem sobre o cânone da cultura gaúcha no caderno Viver. No mês de março, serão 
perfis e reportagens relacionadas a personagens marcantes ou manifestações culturais 
relacionadas a Porto Alegre.

4. South Summit – a feira internacional de inovação será realizada nos dias 29, 30 e 31 de 
março no Cais Mauá. O Jornal do Comércio fará uma cobertura especial, desde os 
preparativos, com entrevistas exclusivas e textos da jornalista especializada em tecnologia e 
inovação Patricia Knebel, titular da coluna Mercado Digital.

 5. Lugar ícone de Porto Alegre - Enquete com leitores do JC vai eleger local favorito da 
cidade no início do mês de março. Uma matéria especial sobre esse lugar escolhido será 
publicado na edição de aniversário da cidade.

 

5 conteúdos especiais

A
N

O
S

PORTO ALEGRE

Departamento comercial agencias@jornaldocomercio.com.br (51) 3213.1333 | (51) 996.490.062

Entre em contato conosco para uma proposta customizada e adequada ao seu perfil

2 presentes para a cidade

 - Coluna Pensar a cidade completa 2 anos em março e passará a ser publicada dois dias 
por semana, também nas sextas-feiras. No mês de aniversário da coluna e de Porto Alegre, 
em março, uma série vai apresentar os grandes urbanistas que projetaram a cidade, com 
um perfil por semana. 

- Coluna Porto Noite Alegre: o jornalista Marcello Campos, reconhecido autor de vários 
livros-reportagens especializados na memória da cidade, vai assinar a coluna Porto Noite 
Alegre, contando a história das casas noturnas da cidade ao longo de um ano, em 50 
capítulos, publicados todas as sextas-feiras, a partir de março.
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Circulação 25 de Março

Outros formatos consultar departamento comercial.

PREMIUM

MÍDIA
AVULSA

COTA ÚNICA 2 COTAS COTA ÚNICA
(Digital mínimo 50%)

Digital
* Logo em Bannercard
(280x330px / 16kb) capa do site JC
* Banner quadrado no hotsite e no site
JC (250x250px / 30kb)

Site JC: 50%
Hotsite: 25%

Hotsite: 25%
* Logo em Bannercard
280x330px / 16kb) capa do site JC  

* Banner quadrado no hotsite e no site JC
250x250px / 30kb)

* Mobile banner (320x50px) no site JC

Página
5col. x 35cm
R$ 30.180,00

1/2 página
5col. x 17,2cm
R$ 14.800,00

Rodapé
5col. x 8,3cm
R$ 7.100,00

Digital
• Publicações no Facebook, Twitter e LinkedIn
com menção a marca
• Vídeos via Facebook e Instagram Stories com
menção a marca

(Digital mínimo 25%) (Digital mínimo 25%)

R$ 42.000,00 R$ 30.000,00 R$ 19.500,00

MASTER STANDARD

Selo
Capa

Selo
Capa

Selo
Capa

Contra
1/2

página

1/2
página

Rodapé

Rodapé

Digital
Banner quadrado no hotsite e no site JC
(250x250px / 30kb)

Site JC: 50%
Hotsite: 50%

Patrocínio 07/03
Avulso 13/03
Entrega de material 21/03

Fechamento Comercial

* Fullbanner (728x90) no hotsite

* Fullbanner (728x90) no hotsite


