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impresso, rádio e web



Quem Somos!

Um dos principais elos das empresas e comunidade com a informação na região, o Jornal Atos encara 
o desafio de trazer assuntos factuais, participando com linha editorial do dia a dia das 

cidades, que contribuem para o aumento do PIB no RMVale (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte).

São 28 anos de atividades, com a primeira edição impressa publicada em 
junho de 1994, em formato “tabloide”. Atualmente, o veículo impresso tem 
distribuição de cinco edições por semana (terça-feira a sábado), com 
dois dias priorizando a divulgação de noticiário regional e três para 
publicações oficiais.

Com o avanço do conteúdo online, o Jornal Atos passou a focar nas 
mídias digitais, com atuação nas redes sociais (Facebook, Instagram e 
Youtube), além do portal de notícias “jornalatos.net”, com foco no 

cotidiano da região, com seriedade e profissionalismo.

O campo de atuação do Jornal Atos abrange 22 cidades entre Litoral Norte 
e Vale do Paraíba, contemplando a RMVale (Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte). Por meio das redes sociais, o noticiário publicado pela 
redação tem alcançado outras regiões, estados e países.

Outra vertente é o projeto Atos no Rádio, programa criado em 2004, transmitido por rádio 
nos primeiros anos e, desde 2014, pelas redes socias, com a versão em vídeo. A atração já foi 
transmitida em parceria com emissoras da região.

Com o tripé web, impresso e rádio, o Jornal Atos é cada vez mais destaque para atender sua 
expectativa de ver sua imagem conferida por um público misto, formador de opinião.

Preceitos
O Jornal Atos é conhecido pela forma séria e profissional com que trata a 

informação. 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 regional.
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Com uma população aproximada de 2,3 milhões
de habitantes, 5,5% do total do Estado de 
São Paulo, a Região Metropolitana conta com 
39 cidades e está dividida em cinco áreas:

(1) Igaratá; (2) São José dos Campos; (3) Monteiro Lobato;
(4) Jacareí; (5) caçapava; (6) Santa Branca; (7) Jambeiro;  
(8) Paraibuna.
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(9) São Bento do Sapucaí; (10) Santo Antônio do Pinhal; 
(11) Campos do Jordão; (12) Tremembé; (13) Pindamonhangaba; 
(14) Taubaté; (15) Redenção da Serra; (16) São Luiz do Paraitinga;
(17) Lagoinha; (18) Natividade da Serra;

(19) Guaratinguetá; (20) Piquete; (21) Potim; (22) Roseira; (23) Aparecida, 
(24) Lorena; (25) Canas; (26) Cachoeira Paulista, (27) Cunha.
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(28) Cruzeiro; (29) Lavrinhas; (30) Queluz; (31) Silveiras; (32 Areias; 
(33) São  José do Barreiro; (34) Arapeí; (35) Bananal.
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(36) São Sebastião; (37) Caraguatatuba; (38) Ubatuba; (39) Ilhabela.
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Porcentagem de acessos por cidades no último mês 
(municípios não citados tiveram representatividade abaixo de 0%)
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Super-banner

Médio-banner

Banner-retângulo

Arranha-céu

Informe Publicitário

Super-banner (728x90)....................................................... R$ 1200,00
Médio-banner (620x150)...................................................... R$ 600,00
Banner-retângulo (300x250)............................................R$ 400,00
Arranha-céu (300x600).......................................................R$ 700,00
Informe Publicitário ..........................................................R$ 30,000,00

As páginas de publicação contam com espaços para divulgação 
publicitárias. 

Portal de notícias regionais com foco 
na RMVale em texto e foto, subdivididas 
em editorias, localidades e atividades 
multimídias (texto, foto, vídeo e áudio).

jornalatos.net
tabela de preços



tv Atos Valores 

Boletim inserção 15 segundos...................................... R$ 40,00

Política a Conta Gotas 15 segundos........................... R$ 50,00
política a conta gotas testemunhal......................... R$ 70,00

Atos no rádio tv Valores inserções em vídeo

15 segundos.......................................................................... R$ 80,00

30 segundos......................................................................... R$ 120,00

A necessidade de ampliar o campo de informações e comunicação com o público nos levou a 
criar conteúdos em vídeo, produzidos diariamente pela TV Atos, transmitidos pelo Facebook e 
YouTube, com três atrações: O Boletim Jornal Atos, com informações e serviços da região, 
Política a Conta Gotas!, Com bastidores da política regional, e Atos no Rádio, com as notícias, 
personagens e histórias da política, com a visão e um debate da política.

Atos no Rádio

Programa noticioso e de debate político com 
notícias, entrevistas e análises, com foco na 
RMVale. O Atos no Rádio é transmitido pelo 
Facebook, Youtube, link no site jornalatos.net e 
pela rádio Transvale FM 102,3.

Atos e Fatos

O professor Márcio Meirelles traz semanalmente 
uma análise crítica e aprofundada sobre a 
política nacional com os fatos e personagens 
que são notícia.

Política a Conta-Gotas

Os bastidores da política regional, com as 
informações do jogo eleitoral, personagens e 
alianças, com a informação mais detalhada e a 
visão bem humorada de Eder Billota.

Boletim Jornal Atos

Informações da região com notícias e serviços 
do dia, uma apresentação rápida e direta, com 
nossos repórteres direto da redação do Jornal 
Atos



Um dos principais braços da produção da equipe do Jornal Atos, o 
programa Atos no Rádio está em sua 17ª temporada, com passagens por 
emissoras como Rádio Cultura, SuperRádio Piratininga e Rádio Monumental.

Atualmente, o programa é transmitido de segunda à sexta-feira, das 12h às 13h, pela TransVale FM 102,3 
(ex-Transamérica FM) e está em seu sétimo ano de transmissão em vídeo pelas redes sociais.

Desde 2014, o Atos no Rádio é transmitido direto dos estúdios do Jornal Atos, no complexo que conta 
ainda com redação e parque gráfico, construído na cidade de Lorena-SP.

O programa, além das informações diárias, é mais uma oportunidade de levar marcas parceiras para 
outras regiões, ampliando o campo de atuação de seu negócio.

Atos no Rádio Valores e InserçÕEs

15 segundos ......................................................................... R$ 60,00
30 segundos......................................................................... R$ 90,00
testemunhal........................................................................ R$ 70,00

* Consulte nossos pacotes com descontos



redes sociais Jornal Atos

O avanço da comunicação no século 21 está diretamente atrelado à dois importantes canais, a 
tecnologia e as redes sociais. É impossível conseguir atingir seu público de forma mais arrojada, direta 
e eficaz do que por meio de plataformas que expandiram o alcance de mensagens e publicações. Com esse 
intuito, o Jornal Atos trabalha suas redes para ampliar nosso trabalho de informação e levar 
notícias e marcas de nossos parceiros comerciais para milhares de pessoas.

Confira abaixo os dados de nosso trabalho de divulgação no Facebook e Instagram!
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Dados atualizados no dia 25 de janeiro de 2022.



Um veículo regional com quase três décadas de atuação, realçado por uma audiência qualificada, pode 
fazer a diferença no momento em que sua marca ou instituição precisa divulgar suas atividades. 

Para isso, o serviço de publicação legal do Jornal Atos garante maior transparência sobre suas 
publicações, possibilitando melhor acesso às suas informações por meio impresso e digital, como 
balanços, atas, editais, leilões e extratos. A proposta é facilitar a busca inteligente por meio de 
ferramentas como o qRcode, conectando web e impresso.

  Preços
A análise de preços para o conteúdo de publicidade legal seguirá o estipulado para a versão impressa 

(publicação original), com valor definido em centímetros de coluna, em R$ 45,00.

Publicidade Legal

atosredacao@gmail.com
ederbillota@gmail.com
contato

Conversão QRCode

Todo material de publicidade legal de 
contratantes do Jornal Atos divulgado na 
edição impressa será direcionado ao 
jornalatos.net por meio de QRCode. A 
p r o p o s ta  é  fa c i l i ta r  o  a c e s s o  à 
empresa/entidade contratante e ao público 
interessado.Não haverá cobrança extra 
pelo uso do sistema para divulgar a 
atividade publicada.
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