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O Jornal Atos, hoje, um dos principais elos entre as empresas e a comunidade 
regional, encara diariamente o desafio de produzir uma edição com assuntos 
factuais de maneira informativa, participando com linha editorial do dia a dia das 
cidades que contribuem para o aumento do PIB no Vale do Paraíba.

Desde o dia 4 de março de 2017, 
o Jornal Atos passou a ser o úni-
co veículo de mídia impressa do 
Vale do Paraíba a contar com o 
selo de certificação do IVC (Insti-
tuto Verificador de Comunicação), 
órgão regulador que define o pa-
râmetro de qualidade, regularida-
de e confiabilidade de empresas 
de comunicação no Brasil.

O Jornal Atos entrou em seu 24.º ano de atividades, com a primeira edição pu-
blicada em junho de 1994, em formato “tabloide”, com distribuição quinzenal, 
passando rapidamente ao formato “standard”, este com periodicidade semanal. 

Em seguida, o Atos passou a circular diariamente com tiragem de oito mil 
exemplares. Apesar das mudanças, o Jornal Atos sempre se pautou pela se-
riedade, com foco no cotidiano da região, levado ao leitor com seriedade e 
profissionalismo.

Quem somos!

Certificado pelo IVC!

Com o selo, o Jornal Atos passa a apresentar não só como o único veículo da re-
gião a obter o certificado do Instituto, como também a fazer parte de um seleto gru-
po que conta com 125 veículos noticiosos, entre os milhares espalhados pelo Brasil.
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O Jornal Atos circula com 14 mil exemplares, informando e formando opinião 
para aproximadamente 40 mil pessoas. Isso porque cada exemplar, segundo pes-
quisas, atinge em média 5 leitores. O Atos abrange 13 cidades entre Pindamo-
nhangaba e o Vale Histórico.

Sua imagem será conferida por um público misto, formador de opinião, que o 
classificará entre os melhores.

Jornal Atos levando sua imagem a 40 mil no Vale



* Dirigida

Vendas

Planejamento de distribuição

Distribuição

Para o Jornal Atos levar sua imagem e o melhor da informação regional, sua 
equipe de distribuição mantém um trabalho planejado, com uma distribuição 
dirigida, que contempla vários níveis da sociedade, composta por empresários, 
formadores de opinião e consumidores.

17%

29%

54%

Vendas em bancas 

Assinantes

Dirigida 67%

33% - Clinicas médicas
- Instituições de ensino
- Repartições públicas
- Comércio

*
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10-19 anos

20-34 anos

35-59 anos

mais de 60 anos

O Jornal Atos é conhecido pela forma séria e profissional com que trata a in-
formação. Assim, ao longo de duas décadas, atraiu um público variado que vem 
aumentando, definido por formadores de opinião, sempre atentos ao trabalho da 
principal equipe da mídia impressa regional.

Industriais

Profissionais Liberais

Comerciários

Empresários 17%

15%

39%

34%

12%

38%

45%

Profissionais da Educação

Servidores Públicos

Classe A

Classe B

Classe C

mais de 60 anos

35 - 59 anos

20 - 34 anos

10 - 19 anos

Empreendedores

Comerciantes

Público Geral

Leitores

Perfil dos Leitores

Faixa etária



Formatos

No Jornal Atos, você encontra muitas opções para agregar valor à marca e 
enriquecer seu plano de mídia...

Valores por centímetro de coluna:

Sugestões de tamanhos e medidas

Os anúncios vinculados poderão ser modificados pelo cliente a qualquer instante, desde que o Departamento
de Criação seja comunicado com antecedência de, no mínimo, dois dias da próxima edição programada.

Página
Determinada
Indeterminada

Class. / Editais / Leilões

Class. / Publicidade legal

Class. / Autos, Empregos, Imóveis, Diversos

Valor para encarte por milheiro

Obs.: Valores para anúncios P/B, Cores: acréscimo de 30%

R$ 120,00
R$ 64,00
R$ 48,00

R$ 30,00
R$ 32,00

R$ 28,00

R$ 180,00

29,4 X 52 cm

14,4 X 26 cm

24,3 X 26 cm

9,5 X 9 cm

29,4 X 26 cm

14,4 X 13 cm

19,3 X 26 cm

29,4 X 6,5 cm

Classificados: 10 colunas
Largura da coluna: 2,5 cm

Stander
Largura da coluna: 4,5 cm

Padrão 6 colunas
Mancha gráfica: 29,4 x 52 cmPublicidade legal

Varejo
R$ 45,00
R$ 40,00



Parque Gráfico

No Parque Gráfico do Atos, sua ideia vai para o papel.
O Jornal Atos se preparou para imprimir suas edições e também atender outros 
veículos que não dispõe de gráfica própria.
Impressão de tabloide e standard, colorido e preto e branco. 
Sistema rotativo, com pré-impressão em fotolito.

Informações do Aporte Técnico

 - Um Imagesetter Accuset 1000 Agfa com saída para fotolito de 40 cm de 
‘boca’ sistema integrado de informática para recepção e formatação de 
arquivo com alta resolução

 - Uma impressora para jornal HARRIS com 5 (cinco) unidades de cores 
acoplada com uma dobradeira de alta rotação com capacidade de impressão 
de 20.000 (vinte mil) exemplares por hora.

 - Duas gravadoras de chapas marca Elenco de alta sensibilidade
 - Duas processadoras de chapas com sistema de armazenamento e coleta do 

químico utilizado na revelação para preservação do meio ambiente
 - Uma processadora de filme (fotolito) com 60 centímetros de boca para saída
 - Oito estações de trabalho INTEL equipadas com – HD 80 – GRAVADOR DE 

CD/DVD – monitores de 17 polegadas, gerenciada por servidor INTEL;
 - Quatro impressoras Laser JET 1020.

Setor de Pré-Impressão completo:




