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O pernambucano sabe: notícia, prestação de serviço, esporte,
entretenimento, debates e opinião é na Rádio Jornal. Sempre com o
padrão de qualidade que só o Sistema Jornal do Commercio de
Comunicação pode oferecer. Por isso a rádio faz parte do dia a dia do
pernambucano. Uma relação de confiança que já dura mais de 67 anos.
Quer construir uma relação mais próxima com o público bem informado?
Conte com a Rádio Jornal.



A Rádio Jornal atinge 85% do estado de Pernambuco, levando sua programação
para 121 municípios e toda a Grande Recife, o que corresponde a mais de 7
milhões de pernambucanos.

Para uma transmissão tão ampla a Rádio Jornal conta com dois transmissores
digitais operando na capital - AM 20kW e FM 10kW, cinco emissoras próprias
nas principais cidades do interior (Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e
Petrolina) e mais três afiliadas (Serra Talhada, Arcoverde e Bom Conselho).
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GRANDE RECIFE +
121 CIDADES 9 MILHÕES

DE PERNAMBUCANOS
Fonte: IBGE



A primeira rádio em Pernambuco a transmitir pela AM e FM também foi a
primeira da América Latina a transmitir pela internet e fazer
transmissões móveis no continente. Com emissoras em Caruaru,
Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina, além de Recife, a cabeça de
rede, a Rádio Jornal garante a maior cobertura do estado. O site e os
aplicativos completam o enxoval. É a garantia que o ouvinte precisa para
sintonizar na Rádio Jornal, seja onde ele estiver.
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O público da Rádio Jornal é fiel e forma uma das maiores audiências do
Norte/Nordeste. Quem ganha é o anunciante, que tem a garantia de um
ouvinte atento todos os dias.

94%
25+ anos 

71%
AB | C

MAS
67%

FEM
33%

Fo
nt

e:
 Ib

op
e 

Ea
sy

M
ed

ia
4 

| C
on

so
lid

ad
o 

de
 s

ei
s m

es
es

| 2
01

5 
| T

od
os

 o
s d

ia
s 

| 5
h 

às
 0

h 
| G

ra
nd

e 
Re

ci
fe



PROJETOS ESPECIAIS



CARNAVAL  

Conhecido internacionalmente por sua combinação de alegria,
espontaneidade, história, irreverência, lirismo e presença de milhões de
pessoas, o Carnaval de Pernambuco, a cada ano, conquista mais foliões do
mundo inteiro, interessados em participar de um evento grandioso,
colorido e animado.
No carnaval de Recife e Olinda, troças, grupos formados por amigos e
familiares que saem às ruas dos bairros onde vivem, blocos carnavalescos,
maracatus e escolas de samba. Todos participam. É só trazer a animação.
Na cobertura da Rádio Jornal, serão contempladas as principais festas da
semana pré-carnavalesca e dos 4 dias de folia: Virgens do Bairro Novo,
Galo da Madrugada, Olinda, Recife Antigo e Papangus de Bezerros, com
flashes ao vivo, muita prestação de serviço, dicas de saúde e segurança,
trânsito e pontos de achados e perdidos.

Período: 30 dias
(De 9 de janeiro a 9 de fevereiro)Observações: Valores da tabela vigente (2016) / Número de cotas: 6 (não conflitantes)

ITEM

Chamadas - Assinatura de 5"”

Comercial de 30”

INS P/ DIA

05

04

TOTAL DIAS

30

30

TOTAL INS

150

120

Total de inserções: 350
Investimento Mensal:  R$ 57.180,00

Flashes /Boletins com assinatura de 5" 20 04 80

Entrega Comercial



PASSEIO CICLÍSTICO RÁDIO JORNAL  

A Rádio Jornal promoverá o Segundo Passeio Ciclístico, com o propósito
de homenagear as cidades-irmãs: Olinda e Recife, 481 e 479 anos,
respectivamente. Um evento consolidado que reúne cerca de 600
integrantes. A ideia é que o percurso seja um “City Tour” com a largada em
Olinda (Praça do Carmo) e a chegada no Recife (Marco Zero), passando
por pontos turísticos das cidades.
Os clientes parceiros da Rádio Jornal, terão a possibilidade de fazer
ativações promocionais na concentração, no percurso e na chegada. Uma
ótima oportunidade de valorizar duas cidades repletas de história e
riqueza cultural.

Período: 30 dias
(março)

Observações: Valores da tabela vigente (2016) / Número de cotas: 6 (não conflitantes)

ITEM

Chamadas - Assinatura de 5"”

Comercial de 30”

INS P/ DIA

05

02

TOTAL DIAS

30

30

TOTAL INS

150

60

Total de inserções: 214
Investimento Mensal:  R$ 31.632,00

Flashes com ass. de 5" 04 01 04

Entrega Comercial



SEMANA SANTA

A Rádio Jornal monta um esquema especial para os seus ouvintes, com
agenda dos shows, gastronomia, roteiros especiais e a cobertura completa
das festividades de Gravatá, entre outras, além de informações sobre o
trânsito, prestação de serviço, oportunidades e tudo que for de interesse
da população pernambucana nessa época do ano.

Período: 20 dias
de 02 a 21 de abril

Observações: Valores da tabela vigente (2016) / Número de cotas: 6 (não conflitantes)

ITEM

Chamadas - Assinatura de 5"”

Comercial de 30”

INS P/ DIA

04

02

TOTAL DIAS

20

20

TOTAL INS

80

40

Total de inserções: 196
Investimento Mensal:  R$ 25.248,00

Flashes com ass. de 5" 04 04 16
Citação de 5" nos boletins

da agenda e atrações 03 6020

Entrega Comercial



Uma das maiores festas regionais do Brasil. Assim é o São João de
Pernambuco. Uma festa do tamanho do Estado. Praticamente, todas as
cidades entram em festa ao mesmo tempo, a partir do dia 1º de junho até
o último dia do mês. Da Capital ao Interior, não há um só município sem
as músicas, as comidas e as bebidas típicas. Do forró pé-de-serra aos
grandes shows, qualquer um pode entrar na dança e viver o clima do
autêntico São João. E é nesse ritmo, que a Rádio Jornal prepara a melhor
programação de Rádio, com agenda do arrasta-pé, gastronomia, trânsito,
prestação de serviço, e claro, a melhor cobertura dos principais pólos de
Recife, Caruaru, Pesqueira, Petrolina, Garanhuns e Limoeiro, com
transmissões de shows, flashes e entrevistas ao vivo.

SÃO JOÃO

Período: 30 diasObservações: Valores da tabela vigente (2016) / Número de cotas: 6 (não conflitantes)

ITEM

Chamadas - Assinatura de 5"”

Comercial de 30”

INS P/ DIA

05

04

TOTAL DIAS

30

30

TOTAL INS

150

120

Total de inserções: 362
Investimento Mensal:  R$ 62.796,00

Flashes com ass. de 5" 04 08 32

Citação de 5" - Boletins 03 20 60

De 1 a 30 de junho

Entrega Comercial



Ao completar 68 anos, a Rádio Jornal vai comemorar seu aniversário
novamente junto ao ouvinte e repetir o sucesso do show que marcou 2015.
A data é importante para reafirmar o compromisso da Rádio Jornal de
continuar trabalhando, todos os dias, para levar a melhor programação.
O segundo show reunirá novamente os grandes nomes do brega
romântico, entre eles: Fernando Mendes, Conde do Brega, Banda
Trepidant´s, Leonardo Sullivan, Augusto Cesar, e outros.
Público: estimativa de 5 mil pessoas (festa paga)
São mais de 5 horas de festa, criando uma oportunidade única para o
patrocinador, além do plano de mídia, interagir com o público através da
sua presença na arena.

ANIVERSÁRIO DA RÁDIO JORNAL

Período: 30 dias
agosto

Observações: Valores da tabela vigente (2016) / Número de cotas: 6 (não conflitantes)

ITEM

Chamadas - Assinatura de 5"”

Comercial de 30”

INS P/ DIA

05

02

TOTAL DIAS

30

30

TOTAL INS

150

60

Total de inserções: 214
Investimento Mensal:  R$ 31.632,00

Flashes com ass. de 5" 04 01 04

Entrega Comercial



A Rádio Jornal acompanhará, com boletins, agenda, gastronomia, matérias
especiais e flashes ao vivo, um dos principais eventos do calendário
cultural do Estado de Pernambuco: A temporada do Frio.
Nos meses de julho e agosto, cinco cidades do interior pernambucano
aproveitam a oportunidade para o turismo cultural.

PROGRAMAÇÃO :
Festival de Inverno em Garanhuns -10 dias
Festa dos Estudantes em Triunfo - 8 dias
Festa da Renascença em Pesqueira - 3 dias
Festa das Dálias em Taquaritinga do Norte - 3 dias
6ª Festa da Estação em Gravatá - 3 dias

ESTAÇÃO DO FRIO

Período: 30 dias
Observações: Valores da tabela vigente (2016) / Número de cotas: 6 (não conflitantes)

ITEM

Chamadas - Assinatura de 5"”

Comercial de 30”

INS P/ DIA

04

02

TOTAL DIAS

30

30

TOTAL INS

120

60

Total de inserções: 180
Investimento Mensal:  R$ 38.340,00

Flashes com ass. de 5" 04 15 60

Boletins com citação de 5" 04 15 60

julho e agosto

Entrega Comercial



A emissora vai realizar o 1º Aulão Rádio Jornal para os vestibulandos em
Outubro. O objetivo é revisar e resolver questões da prova e explicar
conteúdos das quatro áreas cobradas pelo Exame Nacional do Ensino
Médio (linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e matemática)
A prova do Enem se tornou a principal forma de acesso ao Ensino Superior.
Local: Auditório do SJCC

Disponibilidade para o patrocinador realizar ações de ativação no local.
Possibilidades:
- Marca em toda sinalização e material de divulgação
- Espaço para montagem de estrutura própria
- Liberação para ações de sampling | degustação

VESTIBULAR – AULÃO RÁDIO JORNAL

Período: 30 dias
Outubro

Observações: Valores da tabela vigente (2016) / Número de cotas: 6 (não conflitantes)

ITEM

Chamadas - Assinatura de 5"”

Comercial de 30”

INS P/ DIA

05

02

TOTAL DIAS

30

30

TOTAL INS

150

60

Total de inserções: 214
Investimento Mensal:  R$ 31.632,00

Flashes com ass. de 5" 04 01 04

Entrega Comercial



A Rádio Jornal realiza parcerias com as principais corridas de rua do Recife
através de toda a cobertura do evento com chamadas, boletins e flashes
durante a programação.
Disponibilidade para o patrocinador realizar ações de ativação no local
(arena).
Possibilidades:
- Marca em toda sinalização e material de divulgação
- Espaço para montagem de estrutura própria
- Liberação para ações de sampling | degustação

CORRIDAS

30 dias

Observações: Valores da tabela vigente (2016) / Número de cotas: 6 (não conflitantes)

ITEM

Chamadas - Assinatura de 5"”

Comercial de 30”

INS P/ DIA

05

02

TOTAL DIAS

30

30

TOTAL INS

150

60

Total de inserções: 214
Investimento Mensal:  R$ 31.632,00

Flashes com ass. de 5" 04 01 04

Entrega Comercial



O Projeto Rádio Jornal, Rádio do Povo é uma excelente oportunidade para
exibição e integração de qualquer marca ou produto. A prestação de
serviço é o objetivo principal do projeto, com levantamento completo dos
problemas da comunidade e a cobrança de soluções junto às autoridades
competentes.

Além da prestação de serviço, o projeto oferece:

• Espaço para oficinas/ palestras que podem ser ministradas com o
conteúdo de acordo com a necessidade do cliente e que seja de
interesse do público ouvinte.

• Espaço para ativação da marca/serviço, com espaço para balcão
itinerante de negócios, sampling, degustação, demonstração, etc.

Durante todo o ano

RÁDIO JORNAL, JORNAL DO POVO



O QUE O PROJETO OFERECE?

• A programação da Rádio Jornal dedica espaço exclusivo para o projeto,
com o levantamento das necessidades da comunidade, através de nossos
repórteres, ao vivo;
• Emissão de documentos como carteira de identidade e de trabalho e
palestras com assuntos de interesse das comunidades - Corpo de
Bombeiros;
• Inclusão digital. Em parceria com o site www.beabyte.com.br a Rádio
Jornal está desenvolvendo aulas de informática, nos bairros, através de
vídeo aulas de informática.
• Palestras sobre a Lei Seca ministradas pelo Detran
• Testes de visão e orientações para o maior cuidado com a saúde ocular.

RÁDIO JORNAL, JORNAL DO POVO

Investimento Mensal: R$ 55.458,00

Rádio do Povo

Cham. de envolvimento c/ ass.de 5”

Flashes de 60” com assin. 5” Comunidade

Comerciais de 30” - praça Recife*

Ins P/ Dia

5

3

5

Total Dias

26

12

26

Total Ins

130

36

130

* Exceto Primeira Página

Total de inserções: 296

Entrega Comercial



Sol, praia e mar. Cenário perfeito para aproveitar a estação mais quente do
ano. O litoral de Pernambuco é um dos destinos mais cobiçados nessa
época, atraindo pessoas de todo o Brasil à procura de diversão, descanso,
sombra e água fresca. Os pernambucanos não ficam de fora e também
aproveitam as vastas opções que nossas praias oferecem.
A Rádio Jornal preparou uma proposta diferenciada para o verão. Os
ouvintes ficarão por dentro de tudo que acontece através de boletins sobre
as estradas, previsão do tempo, calendário de eventos, dicas de saúde,
além de flashes ao vivo das praias. Ações promocionais também serão
realizadas, com blitz, exposição de produtos e sinalizações da Rádio
juntamente com ativações do patrocinador.

VERÃO 2017

Período: 30 diasObservações: Valores da tabela vigente (2016) / Número de cotas: 6 (não conflitantes)

ITEM

Chamadas - Assinatura de 5"”

INS P/ DIA TOTAL DIAS TOTAL INS

Investimento Mensal:  R$ 64.086,00

Citação 5" nos boletins

Flashes com ass 5"

4 30 120

3 22 66

2 8 16

5 30 150Comerciais de 30"

Total de Inserções: 352

janeiro e fevereiro

Entrega Comercial



BLITZ | AÇÕES DE PROMO



A Rádio Jornal também tem em seu DNA o planejamento e a execução de
projetos promocionais. O objetivo é oferecer soluções personalizadas para
as necessidades do anunciante e que permitem que as ações sejam
realizadas em arenas, PDVs, etc. Com isso, é possível oferecer ao
consumidor experiências cativantes com as marcas.

Valor a consultar

BLITZ | AÇÕES DE PROMO

Observações: Valores da tabela vigente (2016)

ITEM

Chamadas - Assinatura de 5"”

Comercial de 30”

INS P/ DIA

04

02

TOTAL DIAS

15

04

TOTAL INS

60

16

Total de inserções: 136
Investimento Mensal:  R$ 30.186,00

Flashes de 45" 04 15 60

Entrega Comercial



MÍDIA DIGITAL



MÍDIA DIGITAL

Todos os projetos especiais terão sua respectiva página no site da Rádio
Jornal com matérias, links para os áudios, entrevistas, galeria de imagens e
demais entregas em cada plano comercial. O patrocinador terá amplo plano de
mídia digital garantindo também sua visibilidade junto aos internautas.

Patrocínio:
- Superbanner ou Retangular na home e canais do site da Rádio Jornal

(Web e Mobile)
- Superbanner na abertura do aplicativo da Rádio Jornal

Valor: R$ 6.200,00 (esdtimativa de 100 mil impressões em cada).
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