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// A Credibilidade de quem tem
Fundado em 1895 o jornal Correio do
Povo é um dos maiores e mais
tradicionais títulos da imprensa
brasileira. Em 2021 o Correio do Povo
completou 126 anos de história.
O Correio do Povo é o único jornal do
Rio Grande do Sul que acompanhou a
história do estado, do país e do mundo

no último século. Seus arquivos são
fonte permanente de pesquisas e
documentam os principais
acontecimentos da história.

126
Anos
de
História
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CREDIBILIDADE

ALCANCE

PAIXÃO DO LEITOR

Correio do Povo é um jornal
tradicionalmente conhecido e respeitado.

O jornal impresso está em cidades que
a principal concorrência não opera
mais.

Os leitores do Correio do Povo
têm paixão e pelo jornal.

O Portal
Correio
do Povo
O portal Correio do Povo é
um dos mais tradicionais e mais
importantes do Rio Grande do
Sul e do Brasil, com notícias
regionais e internacionais,
levando ao leitor notícias
em tempo real e com a
credibilidade e compromisso
do jornalismo.
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VISUALIZAÇÕES MENSAIS

USUÁRIOS ÚNICOS MENSAIS

TEMPO MÉDIO DA SESSÃO

15 Milhões

2 Milhões

06:19s

Google Analytics – Média do terceiro trimestre de 2021

Sobre o Portal

• Audiência de jornais verificada pelo IVC

• Certificação Digital garantindo validade
jurídica.
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Comprovantes de veiculação fornecidos pelo
Correio do Povo:
• Comprovante publicado na edição impressa:
Edição Física;
• Comprovante de publicação edição digital:
Arquivo com certificação digital (chave de acesso
ICP Brasil) para download diretamente na página do
caderno digital.

Publi CP
Conteúdos dos
cadernos digitais,
de Publicidade
Legal serão de

livre acesso
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Simulação
o caderno digital
ficara disponível
para busca
e pesquisa por
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para todos os
usuários

5 anos.
Imagem ilustrativa
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FÁCIL ACESSO:
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Link no Menu Lateral
ou barra de pesquisa
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Imagem ilustrativa

Colocação

cm/col

Edição Impressa/Digital

R$ 265,00
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Regras de Diagramação
e Veiculação
• Formato permitido: PDF;
• Fonte: Não utilizar fontes muito condensadas,
tamanho mínimo, corpo do texto seis (06). Títulos
doze (12);
• Entrelinhas: Um ponto maior com relação ao
tamanho da fonte. Ex: Fonte tamanho seis (06),
Entrelinha tamanho sete (07);
• Espaçamento: Não utilizar aperto inferior a menos
vinte (-20);
• A produção das peças será de responsabilidade
do anunciante/agência.

Para mais informações consulte a área comercial.

Publicação

Envio de Material /Autorização

• Consultar disponibilidade e posições de
veiculação de mídia junto à área comercial.
• Comunicar a intenção da publicação com
antecedência de 24 horas, para reserva de
espaço.
• Todas as peças devem estar em conformidade
com os padrões técnicos necessários para sua
publicação no Correio do Povo. Desta forma,
serão avaliadas previamente.
• A publicação somente será veiculada após a
confirmação dos requisitos técnicos acima
relacionados. Havendo a necessidade de ajustes
nas peças, o anunciante/agência será
comunicado, para providenciar as devidas
correções.

• Todas as autorizações e respectivos materiais, deverão ser
encaminhados para o e-mail opec@correiodopovo.com.br
• O material deverá ser enviado até as 12 horas do dia
anterior ao da publicação. O atraso no envio das peças
poderá implicar na alteração da data de início de
veiculação.

Comprovantes de veiculação
fornecidos pelo Correio do Povo:
Comprovante publicado
na edição impressa:
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Envio da Edição Física para o
anunciante

Comprovante de publicação
edição digital:

Arquivo com certificação digital (chave
de acesso ICP Brasil) para download
diretamente na página de Publicidade
Legal do Correio do Povo.

PRÁTICAS OBRIGATÓRIAS POR EXIGÊNCIA DE LEI
Novas práticas para as publicações legais nos meios impresso e digital
DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 13.818/19
EMENTA: Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), para dispor sobre as publicações
obrigatórias e ampliar para R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) o valor máximo admitido de patrimônio líquido para que a
sociedade anônima de capital fechado faça jus ao regime simplificado de publicidade de atos societários.
“Art.1º. O caput do art. 289 da Lei nº6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 289. As publicações ordenadas por esta Lei obedecerão às seguintes condições:
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I – deverão ser efetuadas em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de
forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, que deverá
providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora
credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil); (Incluído pela Lei nº 13.818, de 2019)
II – no caso de demonstrações financeiras, a publicação de forma resumida deverá conter, no mínimo, em comparação com os dados
do exercício social anterior, informações ou valores globais relativos a cada grupo e a respectiva classificação de contas ou registros,
assim como extratos das informações relevantes contempladas nas notas explicativas e nos pareceres dos auditores independentes
e do conselho fiscal, se houver.

O Correio do Povo não se responsabiliza pelos clientes que realizarem a publicação conforme a orientação legal
(impresso + on line). Os que optarem somente por uma versão, deverão formalizar por e-mail esta decisão.

CONTATO:

Bianca Schwartz
bschwartz@correiodopovo.com.br
Fone: (51) 9655-4682
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