
Quem somos

Uma história
contada todos

os dias

Credibilidade!
nossa maior marca.

Jornal Correio de Sergipe

Rede Jornal de Comunicação

interagindo com o público de forma eficiente

atuando em todo o Estado



PERFIL DO LEITOR

JORNAL CORREIO DE SERGIPE

Credibilidade

Uma história para ser contada, escrita, lida e ouvida. Assim é o Jornal Correio de Sergipe, com 17 anos de 

trajetória, tem crescido com responsabilidade e com o foco totalmente direcionado ao público leitor sergipano. 

O Jornal Correio de Sergipe, apresenta números positivos de  satisfação e é visto como sendo um veículo de  

comunicação BEM INFORMADO E ATUALIZADO.

Pesquisa realizada pela Agência 

AMPLIATO COMUNICAÇÃO E MARKETING

A pesquisa: um retrato fiel do meio identificou a relação que o leitor 

possui com o jornal Correio de Sergipe e o que o jornal oferece ao 

mercado. O Jornal Correio de Sergipe apresenta números positivos de 

satisfação e é visto como sendo um veículo de comunicação BEM 

INFORMADO E ATUALIZADO.

(79) 3234-3200 www.ajn1.com.brcomercial@correiodesergipe.com

QUEM É O NOSSO PÚBLICO?

83% dos anunciantes consideram-se satisfeitos com o retorno obtido

54,4% das pessoas procuram imóveis pelo meio jornal

36,7 das pessoas procuram carros e motos pelo meio jornal

Por Classe 

Classe A 30% 

Classe B 42% 

Classe C 23% 

Classe D 4% 

Faixa etária

Mais de 50 anos - 24,7% 

De 40 a 49 anos - 21,5% 

De 30 a 39 anos - 18,2% 

De 25 a 29 anos - 15,2% 

Diversidade MundoCotidiano

Escolaridade

Segundo Grau 41,2%

Superior 10,2%

Superior Completo 10%

Outros 2%

Sexo

Masculino 37,7%

Feminino 26,6

Comercial Rádio AM 540: (79) 3234.3247 

comercial@radiojornal540.com.br



Circulação: 10.000 Dez mil exemplares (Fim de semana)

                    8.000 Oito mil exemplares (Terça à sexta)

Assinantes: 4.500 Quatro mil e quinhentos exemplares (incluindo impresso e digital)

Bancas Cadastradas que fazem a venda dos Jornais: 200 bancas. 

Circulação em  57 municípios sergipanos.

Cortesias: 

Bares, restaurantes, salas Vips, Agências de Publicidade : 800 exemplares

Faculdades /Universidades: 200 exemplares 

Órgãos Públicos: 500 exemplares

Salões de beleza, principais hotéis, clínicas e hospitais.

Distribuição:

JORNAL CORREIO DE SERGIPE

Circulação no mercado

Nossa circulação hoje é estabelecida em mais de 80% dos municípios sergipanos, contamos com parceiros 

fundamentais como bancas de revista, livrarias, supermercados, grandes padarias e também a nossa circulação 

digital realizada através de nosso aplicativo virtual para assinantes.

(79) 3234-3200 www.ajn1.com.brcomercial@correiodesergipe.com

Diversidade MundoCotidiano
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Cadernos e Suplementos

Produtos

www.ajn1.com.br(79) 3234-3200 comercial@radiojornal540.com.br

O Jornal Correio de Sergipe completou este ano 17 anos de sucesso no 

mercado sergipano. Com circulação diária de terça a Sexta e uma edição fim 

de semana. O Correio de Sergipe vem crescendo e aumentando o número 

de assinantes e leitores dia a dia com um jornalismo dinâmico e 

comprometido com os fatos relevantes do nosso Estado, do Brasil e do 

Mundo.

PRODUTOS 

O Correio Mais nos presenteia com uma 

le i tura in te l igente  e  i r reverente , 

indispensável aos leitores de bom gosto 

com dicas de saúde, leitura, resumos de 

novelas, notas de artistas e cultura. O 

suplemento conta com a presença do 

escritor  Paulo Coelho.

O Correio Esportivo mostra tudo que 

acontece no universo do esporte, com 

matérias diversas e foco nos principais 

acontecimentos esportivos de Sergipe, 

do Brasil e do mundo. Cobertura 

completa do futebo l  amador e 

profissional, além de entrevistas com as 

principais personalidades do esporte 

local e nacional.

Caderno semanal, veiculado no Correio 

de Sergipe e com um público fidelizado. 

O Correio Imóveis traz um conteúdo rico 

em matérias relacionadas à construção 

c i v i l ,  l ançamentos  imob i l i á r i o s , 

entrevistas, dicas, decoração, aquisição 

da casa própria e reformas. Além de 

notícias e novidades de tudo que 

acontece no mundo imobiliário.

Cadernos Standard – Tabloides

O Jornal Correio de Sergipe oferece 

aos leitores o Caderno Sobre Rodas. 

Um suplemento semanal que conta 

com diversas matérias 

automobilísticas, lançamentos de 

veículos, seminovos, dicas de 

manutenção, peças e serviços.

Sobre RodasCorreio Imóveis

Caderno A

Caderno Mais Correio Esportivo

Caderno B Caderno C

Política, notícias gerais, esporte e 

polícia. Vida política, institucional e aos 

movimentos sociais. Procura oferecer 

ao leitor informações pluralistas e 

apartidárias, para que ele exerça sua 

cidadania. É, ao mesmo tempo, um 

instrumento fundamental para os 

formadores de opinião, que nele 

encontram análises sobre os últimos 

acontecimentos.

O Caderno B publica diariamente as 

principais notícias internacionais, 

sempre acompanhadas de análises 

precisas e enfoque didático. Com 

informações precisas, linguagem clara e 

elucidativa, o caderno orienta quanto a 

invest imentos ,  t raz indicadores 

econômicos e faz a cobertura de temas 

que mereçam atenção especial em 

função da conjuntura econômica.

O Caderno C vem com programação 

cultural e dicas de diversão, cinema, 

resumo semanal de novelas e um vasto 

leque de informações para a família 

sergipana.
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Cadernos e Suplementos

Produtos
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O Jornal Correio de Sergipe completou este ano 17 anos de sucesso no 

mercado sergipano. Com circulação diária de terça a Sexta e uma edição 

fim de semana. O Correio de Sergipe vem crescendo e aumentando o 

número de assinantes e leitores dia a dia com um jornalismo dinâmico e 

comprometido com os fatos relevantes do nosso Estado, do Brasil e do 

Mundo.

PRODUTOS 

 O Caderno mais badalado de Sergipe, O VIDA é comandado pela 

jornalista e colunista social Maria Franco que destaca os melhores 

eventos, festas e acontecimentos. O Caderno é  um resumo semanal do 

que acontece na sociedade local e nacional. Gente famosa, bonita e 

descolada numa coluna que cobre o que acontece de melhor nos points 

mais agitados do Estado.

Um Caderno Especial que homenageia personalidades sergipanas in 

memoriam. É uma edição que reúne a trajetória da personalidade seja ela 

política, artística ou honrosa com depoimentos de parente, amigos, 

empresários e políticos que fazem menção ao ilustre homenageado . 

Edição de destaque ao ‘Grande Vencedor’ . Geralmente um Caderno 

especial que resume a história, a vida, a trajetória de alguma 

personalidade de destaque no Estado de Sergipe que faz sucesso com sua 

história de Vida. O critério de escolha do ‘Grande Vencedor’ é feito através 

da editoria jornalística do Correio de Sergipe que acompanha o sucesso de 

vários sergipanos e sugestiona como pauta para a  próxima edição.

Cadernos Standard – Tabloides

Caderno VIDA Memórias

Grandes Vencedores

1º Lugar do Estado
O Jornal mais lido pelos sergipanos
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A Rádio Jornal AM 540 é líder absoluta de audiência em todo o estado de Sergipe há  30 anos consecutivos, com 100% de cobertura dos 

municípios sergipanos e ainda os estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas, num total 357 municípios na região nordeste para uma 

população estimada de 5 milhões de habitantes. Nossa programação é também transmitida 24 horas pela internet para todo Brasil , líder em 

acessos através do endereço eletrônico: ( ) rasgando fronteiras e proporcionando divulgação do nosso Estado para todos os www.ajn1.com.br

cantos do planeta.

Com um moderno transmissor, já preparados para a rádio FM digital, a 540 manda seu som para todos os pontos do Estado, espalhando 

através da onda média o nosso sinal por toda a região nordeste. Líder absoluta de audiência, a Rádio Jornal é pioneira e absoluta em 

cobertura de Copas do Mundo, Copas América, Olimpíadas, Vestibulares, Eleições, Festejos Juninos, Carnaval e eventos jornalísticos que 

mobilizam o povo sergipano.

O Jornalismo de alto nível tem caracterizado a nossa emissora. O Esporte também líder absoluto de audiência é um dos pontos fortes da 

nossa programação. 

Programas de entretenimento, policiais, músicas e de mensagens de auto-ajuda estão entre as atrações da emissora

 Com uma equipe formada por profissionais de peso do rádio sergipano e extensa experiência em coberturas ao vivo, a Rádio Jornal faz parte 

do dia a dia do nosso povo transmitindo com responsabilidade os fatos relevantes do cenário local e nacional. 

QUEM SOMOS

Rádio Jornal AM 540

NOSSO PERFIL
Pesquisa realizada pela Agência 

AMPLIATO COMUNICAÇÃO E MARKETING

Potencia: 10 kw

Público Predominante: B,C, D e E

Público-alvo: Todas as classes, audiência formada preferencialmente por empresários , 

executivos, políticos , profissionais liberais ,professores, donas de casa , trabalhadores   etc...

Masculino: 48%

Feminino: 52%

Idade com maior densidade de público: a partir dos 25 anos 

Cobertura dos 75 municípios sergipanos, parte de Alagoas, Bahia e  Pernambuco. 385 municípios 

na Região Nordeste, comprovados por pesquisa (SEBRAE). Há mais de 15 anos transmitindo pela 

internet para o mundo.

Sintonia total

Todo mundo ligado na Rádio Jornal

www.ajn1.com.br

Diversidade MundoCotidiano

(79) 3234-3200 comercial@radiojornal540.com.br

A Voz do Povo
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Portal de Notícias

Alicerçado pela credibilidade da Rede Jornal de Comunicação o Portal de Notícias AJN¹ disponibiliza aos 
leitores virtuais as informações de forma instantânea, disparando para todo o mundo a notícia no 
momento que o fato acontece. Sinônimo de agilidade, a internet tem um papel fundamental  para a 
sociedade enquanto formador de opinião e também um veículo de divulgação com enorme potencial. 

O AJN¹ chegou para agregar valor à Rede Jornal de Comunicação que passa a oferecer à sua carteira de 
clientes mais um veículo de divulgação. Vale frisar que com toda a revolução na busca por mais 
informações, que alterou o hábito do consumidor, a internet é uma ferramenta importante na estratégia 
empresarial. Com conteúdo diversificado e atual o AJN¹, tem a credibilidade do Jornal Correio de Sergipe e 
da Rádio Jornal AM 540.

Fortalecimento da sua marca junto ao público e possibilidade de segmentar

 as campanhas de mídia on-line da sua empresa por meio dos anúncios no nosso portal. 
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INDÚSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU - CNPJ: 13039029/0001-29   Insc. Estadual: 27.051.866-5 
RÁDIO JORNAL DE SERGIPE LTDA - CNPJ: 01727277000183   Insc. Estadual: 27.093.569-0

AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - CNPJ: 32884819/0001-55   Insc. Municipall: 49818-5    
Rua Cláudio Batista, 334 - Santo Antônio - Aracaju-SE - CEP: 49.060-100 Tel: (79)3234-3200  

OPEC - (79) 3234-3213 email: opec@correiodesergipe.com
DIRETORIA COMERCIAL - (79) 3234-3218/ 99988-9158 email: elisangela@correiodesergipe.com

Jornal Correio de Sergipe

Fatos e notícias
diariamente relatados
com veracidade sobre
Sergipe, Brasil e o Mundo!
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