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FAÇA REVISÃO DO
CARRO PARA VIAJAR
CENTROS AUTOMOTIVOS E OFICINAS TÊM CHECK-LIST
RÁPIDO DO AUTOMÓVEL PARA OS FESTEJOS DE FIM DE ANO

1
Luciano da Matta / Ag. A TARDE
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MOTOR
É necessário checar as condições do motor. Caso seja

preciso, velas, correia dentada e os fluidos (de freio, óleo

do motor, óleo da caixa de marcha) devem ser

substituídos.

ELÉTRICA
Decorrido o tempo indicado no manual do proprietário,

peças como bateria, alternador, faróis, lâmpadas das

lanternas, travas elétricas e luzes de posição e as setas

devem ser verificadas por um especialista.

FREIOS
Para garantir paradas seguras – normais ou emergenciais

– é preciso revisar o estado dos discos, das pastilhas,

tambor, nível do fluído do freio e cilindro. Faça no período

de 10 mil km.

4

5

SUSPENSÃO
Realizar a geometria (centralização das quatro rodas), a

inspeção do amortecedor, batentes, molas, buchas,

bandejas, pivô, coxins, bieletas e os braços axiais,

conforme estabelecido pelo fabricante ou a cada 7 mil km.

PNEUS
Use as bombas de ar dos postos de combustível para

verificar a pressão interna de cada pneu. Se estiver abaixo

do indicado pela montadora, faça a calibragem, inclusive

do estepe. Observe ainda as condições dos pneus.
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LIMPADOR
Para garantir a boa visibilidade durante a condução

independente do clima, verifique as condições das

palhetas. Se estiverem desgastadas, é preciso substituir as

peças.

ALINHAMENTO
Uma dirigibilidade eficiente depende de o volante estar

centralizado e as rodas paralelas entre si. Isso é tarefa do

alinhamento. Peça para ajustar os ângulos dianteiros e

traseiros do veículo, a cambagem e o cáster.

8
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BALANCEAMENTO
Após troca ou conserto de pneus e câmaras, ao detectar

vibrações ou ressonâncias, é preciso balancear o carro

para que haja equilíbrio entre pneu, roda e a câmara.

BATERIA
Verifique se a bateria tem carga e se os terminais estão

limpos e sem corrosão. E confira se tudo está dentro do

tempo de vida útil.
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FILTROS
Os filtros de ar, óleo e de combustível evitam ou

controlam a entrada de impurezas nos fluidos do motor,

conforme indicado pela montadora devem ser trocados.

ESCAPAMENTO
Os itens do sistema de escapamento, como catalisador,

silenciadores e abraçadeiras, devem ser observados para

possível troca a cada 20 mil km ou seis meses.
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INJEÇÃO ELETRÔNICA
É necessário verificar as condições e quando é preciso fazer

a limpeza dos bicos injetores, válvulas e velas. Observe os

sinais do painel e se o carro demora a dar a partida.

LUZES DO PAINEL
Caso alguma luz do painel continue acesa após a ignição

do carro, é sinal de falha em um dos sistemas, e, se não

acederem, algo também está errado e deve ser verificado.
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AR-CONDICIONADO
É preciso limpar os dutos de ventilação, trocar o filtro de

cabine todo ano, ou a cada 15 mil quilômetros rodados, e

a correia do compresso após 40 mil km.

FERRAMENTAS
Verifique se os itens de emergência – triângulo, chave de

roda, macaco, estepe e extintor de incêndio – estão no

veículo e em boas condições de uso.

LÍVIA OLIVEIRA

Final de ano é época de meter o pé na
estrada, aproveitar as férias e os fes-
tejos natalinos na companhia de ami-
gos e familiares. Antes de colocar o
carro na estrada, tenha alguns cui-
dados.Umdelesécomarevisãodoseu
automóvel. A manutenção (preven-
tiva e corretiva ) inclui motor, sistema
de suspensão, freios e a parte elétrica.
Tudo deve estar em ordem e funcio-
nando perfeitamente – com pneus ca-
librados – para curtir o Natal e os fes-
tejos de fim de ano.

Os centros automotivos ficam “en-
garrafados”, iguais às estradas, neste
período. Por isso, agende logo sua
revisão para realizar o check-list – são
mais de 30 itens verificados – no carro.
Entre eles, a correia dentada do mo-
tor, amortecedores, lanternas, velas,
filtros, limpadores, faróis e o sistema
de escapamento.

A revisão de fim de ano contempla
ainda o alinhamento da direção e o
balanceamento das rodas do carro.
No centro automotivo Ancar, locali-
zadonaBocadoRio,arevisãoduraem
média duas horas e custa R$ 150. Na
Service Car, no bairro dos Mares, o
tempo máximo é de uma hora e o
preço fica mais salgado: R$ 220.

Já na Mônaco Auto Center, na re-
gião do Comércio, o serviço tem pro-

cedimentosqueduramduashoras.Sai
por R$ 200.

O descuido com a manutenção do
carro pode fazer seu passeio terminar
mais cedo. Segundo o mecânico Car-
los Kleber Cesário, da Service Car, é
preciso fazer a manutenção periódica
dos sistemas do veículo, conforme in-
dicações no manual do proprietário
ou após 10 mil quilômetros rodados.
“A revisão previne acidentes, garante
uma boa dirigibilidade e conforto aos
ocupantes do veículo durante todos
os percursos realizados”, ressalta.

Cuidados
Os cuidados com o carro devem ser
diários. Alguns procedimentos po-
dem ser realizados pelo próprio con-
dutor, como observar o nível de óleo
do motor, da direção e do freio. Além
de não esquecer a checagem do nível
de fluido e a coloração no radiador,
pois mudanças de tonalidade indicam
ineficiência do aditivo e necessidade
de substituição dos fluidos.

O condutor também deve estar
atento aos sinais apresentados no car-
ro. Ruídos, trepidações e o compor-
tamento das luzes no painel de ins-
trumentos indicam que algo está er-
rado. Por isso, verifique se o painel
funciona corretamente. Informações
sobrevelocidade, temperaturaenível
de combustível previnem acidentes e

também evitam multas. De acordo
com Fernando Carvalho, da Ancar, os
maus hábitos podem diminuir a vida
útil das peças do carro. ”Arrancadas
bruscas, passar por buracos repetidas
vezes e descansar o pé na embreagem
enquantodirigeprejudicamosistema
de suspensão, pneus e embreagem.
Lembre-se de desligar as luzes inter-
nas, faróis e o som antes de sair do
carro, para aumentar a vida útil da
bateria”, orienta Carvalho.

Uma viagem de férias segura e sem
surpresas desagradáveis com o veí-
culodependedobomfuncionamento
do carro. O veículo precisa estar pre-
parado para as péssimas condições
das estradas e diferentes condições
climáticas. “Os pontos de fixação da
suspensão devem estar regulados pa-
ra conseguir absorver os impactos da
movimentação do veículo, e o sistema
de freios, que inclui discos e pastilhas,
precisa estar funcionando de forma
eficaz. Isto garante paradas seguras
tanto em condições normais como
emergenciais”, explica Carlos Kleber
Cesário.

Para Cláudio Carneiro, da Box Car
Shop (centro automotivo no Shop-
ping Salvador), o carro merece aten-
ção. “Não se pode esperar o apare-
cimento das doenças para fazer che-
cape. O veículo precisa ir a um es-
pecialista periodicamente”, pontua.

Peça para
checar sistema
elétrico e peças
do motor
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SEG VIAJAR
TER POP
QUA VISUAIS
QUI CENA / GASTRONOMIA
HOJE FIM DE SEMANA
SAB LETRAS
DOM TELEVISÃO 2

Leo Aversa / Divulgação

MÚSICA Desafio das
Bandas 2014 realiza
a finalíssima domingo,
no Bahia Café Hall BATALHA

“Esse é um
trabalho de
formiguinha
mesmo, leva
tempo”
PITTY, cantora

FIM DE SEMANA

HOMENAGEM
A CAYMMI
Casuarina
faz show na
Caixa Cultural
MÚSICA 6 E 7

MAIS UMA
VEZ AMOR
Deborah Secco e
Marcos Mion na
Casa do Comércio
CÊNICAS 8

QUERO MATAR
MEU CHEFE 2
Comédia volta
menos divertida
e afiada
CINEMA 4 E 5

LULU SANTOS
É DESTAQUE
AMANHÃ
NO BAHIA
CAFÉ HALL
MÚSICA 6 E 7

PREMIADO
EM BERLIM
Boyhood está
entre as estreias
do circuito
CINEMA 4 E 5

GONZAGÃO -
A LENDA
Musical conta
a história
de Gonzagão
CÊNICAS 8

ENSAIO DA
TIMBALADA
Grupo percussivo
abre seus
ensaios de verão
MÚSICA 6 E 7

HOLIDAY
FESTIVAL
Dois dias de
festa no Estádio
de Pituaçu
MÚSICA 6 E 7

Pitty se
apresenta com
o novo álbum,
Setevidas

Leo Aversa / Divulgação

DEBORA REZENDE

Oitenta e cinco bandas de rock
soteropolitanas se inscreveram
paraoDesafiodasBandas2014.
Dessas, apenas vinte seguiram
para a votação popular, que se-
lecionou oito nomes para a eta-
pa de seletivas.
Agora restam apenas quatro

bandas em busca do primeiro
lugar, que dá o prêmio de R$ 3
mil em instrumentos musicais e
aoportunidadedegravarumCD
promocionalde seismúsicasem
estúdio, com 1.200 cópias.
Neste domingo, Cartel Strip

Club, Levante, Teenage Buzz e
Órbita Móbile se enfrentam no
palco do Bahia Café Hall, na ba-
talha por firmar seu nome no
cenário do rock.
“Eu fui para o Bahia Café Hall

assistir aos meus ídolos. Pensar
queagentevai tocarnopalcodo
Bahia Café já é fantástico”,diz
Felipe Lacerda, vocalista daban-
da Levante.
Às 15 horas de domingo, as

bandas terão dez minutos para
apresentarseusom,alémdamú-
sica inscritanoDesafio. “Rolaum
frionabarriga,queénaturalpara
todo mundo”, diz Igor Galindo,
baterista da Órbita Móbile.
Para completar, abrem o

show para bandas de peso do
rock baiano: Cascadura, Viven-
do do Ócio e Pitty.
Em turnê com o disco Sete-

vidas, lançado em junho deste
ano, a cantora Pitty destaca a
importância das bandas de rock
formaremo seu público. “Esse é
um trabalho de formiguinha
mesmo, leva tempo”, diz.

A competição
Na final do Desafio das Bandas,
após a apresentação por ordem
alfabética dos grupos, Cascadu-
ra sobe ao palco com repertório
do disco Aleluia, além de faixas
dos seus trabalhos anteriores.
Fábio Cascadura, vocalista da

banda, fala da relevância do de-
safio para o cenário musical da
cidade. “É uma forma de mo-
tivar as pessoas que estão co-
meçando a produzir”, explica.
Depois do show do Cascadu-

ra, outro grupo baiano de peso
no cenário do rock nacional, e
quevemseaventurando forado
país, se apresenta no palco do
Desafio, o quarteto Vivendo do
Ócio.
Jajá Cardoso, vocalista e gui-

tarrista da banda, destaca a im-
portância de um evento como o
Desafioparafomentarorockem
Salvador, além de representar
uma oportunidade para as no-
vas bandas.
“Temmuitosmolequesaí, tal-

vez essa seja a primeira opor-
tunidade de participar, de mos-
trar o som deles para mais pes-
soas“, diz Jajá.
Após o show da Vivendo do

Ócioseráanunciadoovencedor,
decididopelo júri da final: o can-
tor e compositor Diogo Rios, o
jornalista Chico Castro Jr., amu-
sicista Nancy Viégas, o produtor
Dimitri Alcântara e, fechando a
mesa, o músico Alan Abreu.
A segunda, terceira e quarta

bandas também recebem um
prêmio, no valor respectivo de
R$ 2,5mil, R$ 2mil e R$ 1,5mil
em instrumentos musicais. De-
pois, completando a festa, Pitty
se apresenta com sua banda,
trazendo o repertório do novo
álbum, Setevidas.

Últimos preparativos
"Só de estar na final já é uma
vitóriaparanós",afirmaMarcus
Seadog, vocalista e guitarrista
do Teenage Buzz.
Além da disputa pelo primei-

ro lugar, Ana Esther, vocalista
do Cartel Strip Club, destaca a
importânciadefirmarparcerias
entre as bandas locais. “O que
o Cartel quer é justamente fo-
mentaressacena.Nãoadianta
você ter muita coisa boa se as
pessoas não ouvem”.
Uma iniciativa do Grupo A

TARDE e da Nossa Agência,
em parceria com a Oi Galera
e o Faz Cultura, o Desafio das
Bandas fomentaocenáriodo
rock autoral, dando uma
oportunidade para que no-
vas bandas mostrem o seu
trabalho para um grande
público.

DESAFIO DAS BANDAS 2014 / DOM,

15H / BAHIA CAFÉ HALL / AV. LUIZ

VIANA FILHO, PARALELA / R$ 30 +

1KG DE ALIMENTO

FINAL

Rafael Kent / Divulgação

Cascadura faz sh
ow com

sucessos antigos
e faixas

do disco Aleluia

Vivendo do Ócio
retorna

a Salvador para
tocar na

final do Desafio

Daryan Dornelles / Divulgação
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Negócios
& OPORTUNIDADES

MARKETING
REDES SOCIAIS
ALAVANCAM AS
VENDAS DE FINAL
DE ANO 3

Joá Souza / Ag. A TARDE

ADM Pesquisa do ano passado já confirmava que menos de 5% das organizações
monitoram como são vistas pelo público; este ano, novos erros foram registrados

Planejamento de ações
e gestão de crise evitam
desgastes de imagem

Grecia Baffa / Divulgação

“Quer arriscar,
arrisque, mas leve
em consideração
tudo o que pode
vir de negativo”
NATHANA LACERDA, coach

GILSON JORGE

O ano que termina foi horrível
para a reputação de algumas
marcas, como o Sport Club In-
ternacional,aNetshoeseosite
Catraca Livre. Emmeioàmaior
tragédia do esporte nacional,
a queda do avião da Chape-
coense, ações e declarações
impensadas que se seguiram
aoacidentederrubaramaima-
gem de instituições que até
então gozavam de prestígio.
Os atos corroboraramapes-

quisa divulgadaháumanope-
lo Centro de Estudos de Ava-
liação e Mensuração em Co-
municação e Marketing (Cea-
com), da Universidade de São
Paulo, que indica que menos
de 5% das empresas monito-
ram como anda a sua imagem
junto ao público.
“Hámuita preocupação com

o fazer, mas ninguém se preo-
cupa em mensurar os resulta-
dos da ação de marketing, até
porque não se sabe como fa-
zer”,declaraKleberMarkus, co-
ordenador de comunicação in-
tegrada do Ceacomeprofessor
da Universidade Metodista de
São Paulo (Umesp).
Para que não se repita esse

erro, especialistas recomen-

dam que as empresas come-
cem a planejar ações ousadas
muito antes que a oportuni-
dade de fazer marketing apa-
reça.
Gaúcha e colorada, a pro-

fessora Rose Gatelli não acre-
ditou quando viu o vice-pre-
sidentedo Inter, FernandoCar-
valho, afirmar que o clube, em
luta contra o rebaixamento, vi-
via sua tragédia particular,
poucosdiasdepoisqueumaci-
dente aéreo matou 71 pes-
soas, incluindo quase todo o
time da Chapecoense.
“Aquilo repercutiu muito

mal, pois não representava a
opiniãoda torcida, enemmes-
mo o pedido de desculpas re-
verteu a imagem ruim que fi-
couparaoclube”,afirmaRose,
que ensina gestão demarcas e

reputação corporativa na Uni-
versidade Salvador (Unifacs).
Pioraindafizeramempresas

que tentaram conseguir bene-
fício direto com a tragédia. A
Netshoes praticamente do-
brou o valor da camisa da Cha-
pecoense e foi alvo de uma
saraivada de críticas. E o Ca-
traca Livre perdeumais de 400
mil seguidores em menos de
umdiaapóspublicargaleriade
fotos com as imagens do úl-
timo dia de vida dos atletas.
“Não se pode tentar lucrar

em cima de mortes, de tra-
gédias”,afirmaacoachdeima-
gem e reputação Nathana La-
cerda,quedefendeaformação
decomitêsdeavaliaçãodentro
das empresas, para que sejam
levantadosospossíveispontos
negativos gerados por uma
ação de marketing antes que
ela saia do papel.
E se não é tolerável tentar

lucrar em cima de uma tra-
gédia, é possível reverter da-
nos à imagem da companhia
mesmo tendo causado mor-
tes.DiferentementedaLamia,
quehesitouemfalar sobresua
responsabilidadenaquedado
avião da Chapecoense, a TAM
conseguiu manter uma boa
imagem no mercado mesmo

após dois acidentes que cau-
saram 298 mortes no total,
um em 1996 e o outro em
2007.
“Que outra empresa conse-

guiu ficar com uma imagem
boaapósquase300mortes?”,
indaga Rose, que credita o re-
sultado ao fato de a empresa
tersemanifestadorapidamen-
tee comalgumadosede trans-
parência.

Oportunas ou oportunistas
Markus diz que campanhas de
marketing em cima de tragé-
dias podem ser oportunas ou
oportunistas, a depender do
histórico da empresa e sua li-
gação com o tema.
Paraexplicaradiferença,ele

cita a teoria dos três puts: o
input (o que se introduz), o
throughput (o que se produz
por intermédio de) e o output
(o resultado).
“Não adianta um fabricante

de jeans vender seu produto
como socialmente responsá-
vel se em seu throughput usa
mão de obra boliviana escrava
para fabricá-lo”, define.
Markus avalia que está cada

vez mais difícil as empresas en-
ganarem o público com concei-
tosqueelasnãopraticam.Edes-

Após uma crise,
os valores da
empresa podem
ser até reforçados,
segundo
especialistas

COMO TER SUCESSO
NO MARKETING

ÉTICA Não permita que
o apelo por audiência
rápida atente contra os
valores da empresa

TRANSPARÊNCIA Fora
o que seja segredo
empresarial, é
importante que o
público saiba o que a
empresa está fazendo
para se redimir de um
problema que tenha
sido causado por ela

CONTINUIDADE
Construir uma
reputação leva tempo,
mas vale a pena. Uma
vez que a sua empresa
tenha boa fama, vai
levar vantagens sobre
concorrentes com
menor preço

ENVOLVIMENTO
Funcionários podem
defender a reputação da
empresa a depender de
como são tratados. Em
caso de crise, podem
fazer a diferença

tacaqueessasempresasseatêm
ao dizer que está sendo feito. E
cita o caso de uma rede de lan-
chonetesquefazcampanhacon-
tra o câncer. “A empresa gasta
maisdivulgandoacampanhado
que arrecada”, ressalta.
Outro exemplo de boa ges-

tão de reação é o que a Al-
pargatas fez em 2009 quando
parte do público reagiu mal a
uma propaganda das sandá-
lias Havaianas em que uma
avó recomendava à neta fazer
sexo casual. Para agradar a
todas as audiências, a empre-
sa tirouocomercial daTVaber-
ta e colocou amesmaatriz que
representou a avó indicando
na internet que quem gostou
do comercial fosse ao site das
Havaianas. “Está vendo como
soumoderninha”, diz a avó ao
final do vídeo, reforçando o
conceito que a empresa já ha-
via trabalhado no comercial
original retirado do ar.
A coach Nathana Lacerda

ressaltaqueomais importante
é que a empresa não vá contra
seus próprios valores. “Por is-
so, é importante discutir com
outras pessoas. Quer arriscar,
arrisque, mas leve em consi-
deração tudooquepodevir de
negativo”, afirma.
Os valores da empresa po-

demseraté reforçados.Depois
de ter sua campanha do Dia
dosNamorados que incluía ca-
sais gays bombardeada pelo
público conservador, a Boticá-
rio levou a discussão para os
seus posts no Facebook. “Os
internautas estavam usando a
página da empresa para dis-
cutir a sociedade”, diz Rose.

Amanda e Hayana
usam a internet
para divulgar a
La’mar



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

APART-HOTEL
FLAT/LOFT.

1 QUARTO (71)8887-9890
sala, varandão, Palais Versalli-
es, alto, nascente, mobiliado.
Iguatemi. R$195.000,00

1 QUARTO R$260.000,00
Sala, varandão, Ondina. 9143-
9867 9939-3802 CRECI 5833

ADMINISTRAMOS, compramos,
Vendemos, regularizamos docu-
mentações, assessoramento jurí-
dico. (71)9144-3540, 8803-
7106 andersonmat tos imo-
veis@hotmail.com Creci9759

AMERICA TOWERS POOL Gara-
gem, andar alto, rentabilidade.
R$185.000,00 . (71)3205-
0 0 0 0 . www. r e d e n e t i m o -
veis.com.br CRECI J646

APART Ondina. quarto sala 300-

mil (71)9964-8080

ATLANTIC TOWERS Cobertura,
1 2 4 m 2 , d e c o r a d o ,
R$750.000,00, mar. 9143-
9867 9939-3802 CRECI 5833

ATLANTIC TOWERS Studio, 32m2,
mob i l i a d o , R $180 . 0 00 , 0 0
9143-9867 9939-3802

CRECI 5833

HOTEL IBES 18m2, R$240.000,00.
Opor tunidade. www.elevenimo-
veis.com 8816-5000. CRECI/
PJ 1639

IBIS Hangar, proprietário, oportu-

nidade! 9933-2731

MUNDO PLAZA lof t. 9999-

3844, 9999-8138.

APARTAMENTOS

ALPHAVILE

1 QUARTO 3264-8700
suíte, varanda, garagem. Melhor
preço da região. CRECI PJ1063

1 QUARTO 3561-4333
2/4, 3/4, 4/4. Maior Por tifolio,
Grandes Opor tuniddes! . Cur ta
PDV imobiliaria no Facebook.
www.pdvimobiliaria.com/ pdvi-
mobiliaria CRECI 1001395

2 QUARTOS R$380.000,00
decorado. (71)3561-4333
www.pdvimobiliaria.com CRECI
1001395

ALPHAVILE

4 QUARTOS R$740.000,00
O p o r t u n i d a d e , d e c o r a d o .
3561-4333. www.pdvimobilia-

ria.com CRECI 1001395

COBERTURA Palm Ville, 216m2,
piscina, churrasqueira, armá-
r ios, infraestr ura completa
R$940.000,00. (71)3111-
6909, www.pronto.com.br
SL1696 CRECI/J 1122

LE PARC 195m2, R$900.000,00,
COD DC49 , o po r t u n i d a d e .
Www. e l e v e n imo v e i s . c om .
www.e leven imove is .com
3011-1101. CRECI/PJ 1639

LE PARC R$710.000,00
Mob i l i a d o . 3 5 6 1 - 4 3 3 3 .
www.pdvimobiliaria.com CRECI
1001395

PRIME VILLE, 3/4, suíte, 77m2,
i n f r a c omp l e t a , 2 v a g a s ,
R$415.000,00. (71)3111-
6909, www.pronto.com.br
SL1654 CRECI/J 1122

AMARALINA

2 QUARTOS (71)8805-2786
opor tunidade, linda vista, armá-
rios, nascente, R$195.000,00,
carta. (71)9221-7885

PITUBA SKY R$180.000,00
2/4, vista mar, nascente, armá-
rios, 61,50m, acabamento em
alto padrão, R$270.000,00
SL1720 (71)3111-6909,
www.lopes.com.br. CRECI/J
1122

AQUÁRIUS

OPORTUNIDADE 3/4, suíte, nas-
cente, garagens. Aceito permuta.
9126-8700. CRECI/PJ 1486

AV. A.C.M.

4 QUARTOS 3336-5300
2 suítes, 360m2. Opor tunidade.
Edf. Pedra do Parque. 4103-
7713. GN Imóveis. CRECI/J 918.

BARRA

1 QUARTO
2/4, 3,4. 3264-2922, 8826-
2922. www.bahiarealtors.com
CRECI 8132A

1 QUARTO 3037-6420
Costa España, temos várias uni-
dades. Confira! 8231-9421.
www.rmconsultoriaimobilia-
ria.com.br CRECI/PJ 1699.

1 QUARTO 3336-5300
térreo, estacionamento. GN Imó-
veis. 9136-8819, www.gnimo-
veis-ba.com.br CRECI/J 918.

1 QUARTO Novo , infraestrutura,
Barra Exclusive. www.elevenimo-
veis.com 3011-1101. CRECI/
PJ 1639

1 QUARTO Sala, mobi l iado.
www.conceicaoguerreiro.com.br
9137-9758, 8635-7225

2 QUARTOS R$360.000,00
P r o x im i d a d e s C e n t e n á r i o .
(71)9947-2624. CRECI 3134.

BARRA

2 QUARTOS R$550.000,00
suíte, novo, closet, varanda, gara-
gens. 3488-0130, 9935-1322
WhatsApp. www.na ize imo-
veis.com Referencia: EYSENNC
CRECI 7504

COBERTURA 74M2, Barra Ab-
solut, novo, Princesa Isabel.
(71)3111-6909, www.lo-

pes.com.br. CRECI/J 1122

BOCA DO RIO

HABILAR VENDE: Vittá Praia, 2/4,
suíte, condominio clube, nascen-
te. R$270.000,00. (71)3271-
2091, 9236-1925, 8609-5298.
www.habilar.net CRECI/J 1333.

BROTAS

1 QUARTO (71)9132-1120
desocupado. Opor tunidade.
R$118.000,00. CRECI 5784.

2 QUARTOS 4111-2333
Varanda, internet, garagem, Próxi-
mo Iguatemi. 9359-8941. CRE-
CI 17039

2 QUARTOS 57m2, City Parque,
i n f r a e s t r u t u r a , . c o d 2 1 5 ,
www. e l e v e n im o v e i s . c om
3011-1101. CRECI/PJ 1639

2 QUARTOS 8801-5796
Condomínio Magalhães Neto.
Aceito financiamento. 8865-
3710. Engeho Velho de Brotas.
CRECI 6.044

2 QUARTOS excelente, boa vista,
dependência, armários, gara-
gemR$230.000,00. 3247-
1913 Creci 3736

2 QUARTOS R$139.000,00
porcelanato, garagem. Condomí-
n i o F l a v i a n o G u i m a r ã e s .
(71)8772-6962, 9147-3933.

CRECI 12620

2 QUARTOS R$238.000,00
nascente, painel, armários, infra
completa, próximo iguatemi.
(71)3111-6909, www.pron-

to.com.br SL1665. CRECI/J
1122

2 QUARTOS R$249.900,00
novo, pastilhado, piscina, eleva-
dor, garagem, 72m2. 9155-
5169. CRECI 14095

2 QUARTOS Vazio, armários.
Car ta! (71)8603-8747, 9738-
6474. CRECI 4731

3 QUARTOS (71)9358-0440
vaga garagem. (71)8844-
3974. CRECI 10906

3 QUARTOS 3264-8700
74m22, varanda, garagem, ar-
mários novos. R$380.000,00.
Código 586659 PJ1063 RM
CRECI PJ1063. RM

3 QUARTOS 3336-5300
armários, varanda, piscina. Edifí-
cio Lignano Sabiadora. GN Imó-
veis. 9136-8819, www.gnimo-
veis-ba.com.br CRECI/J 918

3 QUARTOS R$240.000,00
garagem, armários, dependência.
9155-5169. CRECI 14095

3 QUARTOS suíte, dependen-
cias, armários, garagem, nas-
c en t e , c ob e r t u r a 100m2 .
(71)9918-2782, 9918-2784

CRECI 4915

ACUPE 3/4, suite, varanda,
67,91m2,City Park, infraestrutu-
ra, R$290.000,00 SL1571.
(71)3111-6909, www.pron-

to.com.br. Codigo SL1571
CRECI/J 1122

BOA VISTA. 2/4, 3/4. Pronto para
morar! Suíte, garagens, infraes-
trutura. 3235-0950, 9177-
8705. CRECI 8701

BROTAS

LANÇAMENTOS IMPERDÍVEIS!
2/4 ou 3/4 com suíte, varanda,
porcelanato, elevador, acade-
mia, piscina. Com 100 meses
para pagar direto na Constru-
tora. Visite decorado. Ligue:
(71)3233-1380. www.cons-

trutorabrf.com.br

RESIDENCIAL BELA VISTA 2/4,
nascente, 2 vagas, infraestrutu-
r a , p r o x i m o I g u a t e m i ,
R$242.000,00. (71)3111-
6909, www.pronto.com.br
SL1667. CRECI/J 1122

CABULA

2 QUARTOS 8894-1477
C o n d o m í n i o f e c h a d o ,
R$150.000,00 CRECI 16117
3 QUARTOS Reserva Atlântico, 9º
andar (úl t imo). (71)9404-
6779.
CABULA VI 150m2, 3/4, Suíte,

Área 60m2. (71)8154-3470.

PALAZZO BELLAVISTA 2/4, 3/4 na
melhor localização do Horto Be-
la Vista. Temos menor preço por
m2 da região. Obras aceleradas!
Confira! 3450-7946. www.pa-
lazzobellavista.com.br CRECI
4282.

CAIXA D’ÁGUA

2 QUARTOS área 75m2, depen-
dência, varanda. (71)8713-
5622, 9989-7672

CAJAZEIRAS

2 QUARTOS Cajazeiras 8, gara-
gem. (71)8744-5361, 3296-
6 2 6 8 , 3 2 9 6 - 4 3 7 2 CRE -
CI17033

CAMINHO DAS
ÁRVORES

1 QUARTO 3037-6420
infra completa, andar alto, novo.
R$270.000,00. 8231-9421.
www.rmconsultoriaimobilia-
ria.com.br CRECI/PJ 1699.

1 QUARTO 9962-6998
armários, nascente, infraes-
trutura completa. 9188-
2209
1 QUARTO R$220.000,00
sala, armários, nascente, infraes-
trutura, Mar do Havaí. 3205-
0000. www.josealber toimo-
veis.com.br; www.redenetimo-
veis.com.br. CRECI J646
2 QUARTOS 3037-6420
Salvador Prime, 2 garagens,
R$450.000,00. 8231-9421.
www.rmconsultoriaimobilia-
ria.com.br CRECI/PJ 1699.
2 QUARTOS 3351-4953
106m2, garagens, Rua Timbó.
Proprietário.
3 QUARTOS 2 suites, 127 m2,
R$630.000,00 www.elevenimo-
veis.com 3011-1101. CRECI/
PJ 1639
4 QUARTOS R$600.000,00
2 suítes, armários, nascente, ga-
ragens, reformado, Próximo Igua-
temi. 3205-0000, 9975-7844.
www.josealbertoimoveis.com.br
www.redenetimoveis.com.br
CRECI J646
PARQUE SÃO VICENTE Quatro
suítes, nascente, garagens, deso-
cupado. 9126-8700. CRECI
PJ1486

CAMPO GRANDE

3 QUARTOS 3333-8000
suíte, 220m2, garagem, nascen-
te, armários. www.ponto4.com
Cód.566710. CRECI/J 1195

4 QUARTOS 160m2, garagem,
vista privilegiada. (71)9359-
0440. CRECI 10906.

CANDEAL

2 QUARTOS 3264-8700
65m2, armár ios, garagem.
R$275.000,00. Código 602003.
CRECI PJ1063. RM

3 QUARTOS (71)9676-1124
suítes, depedência completa, 3
garagens. 8622-2518.
3 QUARTOS 3205-0000
nascente, dependências, gara-
g e n s , i n f r a e s t r u t u r a , R $
370.000,00. www.redenetimo-
veis.com.br, www.josealbertoi-
moveis.com.br CRECI J646.
3 QUARTOS dependência, 110m2,
2 vagas, totalmente nascente.
(71)9984-8122, 9332-8770

CRECI 10.772

CANELA

2 QUARTOS 9989-5677
n o v o , e s c r i t u r a d o ,
R$320.000,00. CRECI 9328.
3 QUARTOS cober tura, suítes, 2
garagens, infraestrutura. 9155-
5169. CRECI 14095

CIDADE BAIXA

EXCELENTE 1/4, Sala, Area, cozi-
nha, novo. R$115,000.00 dinhei-
ro, Bonfim. 8514-4594.

CIDADE JARDIM

1 QUARTO 107 m2, decoradissi-
mo, R$650.000,00, 3011-
1101, 9383-0509, www.eleveni-
moveis.com , cod JA3. CRECI/PJ
1639
2 QUARTOS Suíte, infraestrura
completa, porcelanato, reforma-
do. CRECI 11107

3 QUARTOS 3488-0130
suítes, deposito, 134m2, gara-
gens. 9181-1616 WhatsApp.
www.naizeimoveis.com CRECI
7504

3 QUARTOS R$460.000,00
suite, 2 vagas soltas, 96m2, in-
f r a e s t r u t u r a , a r m a r i o s ,
(71)3111-6909, www.pron-

to.com.br SL1478. CRECI/PJ
1.122

OSVALD ANDRADE 220m2,
quatro suites, armários, infraes-
trutura! (71) 9129-5231,
8429-7035 CRECI 7754

COSTA AZUL

1 QUARTO R$198.000,00
e 2/4. Suíte, novos. (71)3482-
5888, 9125-2736 CRECI 6214

COSTA AZUL

2 QUARTOS 3342-5849
Varanda, 2º andar, escada, gara-
gem cobe r t a , desocupado .
9146-4446 CRECI 606

2 QUARTOS 8176-7900
varanda, área serviço, escada,
g a r a g e n s . O p o r t u n i d a d e
R$185.000,00! Financiamento,
FGTS. 3346-0303. www.j-os-
valdoimoveis.com.br CRECI/J
783.

3 QUARTOS 3011-1101
7 9 m 2 , i n f r a e s t r u t u r a ,
R$370.000,00, www.elevenimo-
veis.com CRECI/PJ 1639

3 QUARTOS 3264-0212
Armários, suíte, dependências,
2 garagens, piscina, quadra.
9918-2782. CRECI 4915

COSTA AZUL

A C E S S E , A p a r t a m e n t o s .
www.imoveisarodrigues.com.br
9666-6696, 3022-3333. CRE-

CI 19357
OPORTUNIDADE! Próximo a ci-
clovia, excelente localização, nas-
c e n t e , 3 / 4 , 2 g a r a g e n s .
R$350.000,00 (71)8742-
1326, (71)3341-6767.

FEDERAÇÃO

2 QUARTOS R$260.000,00
Espetacular. 9952-0080, 3497-
6224. CRECI 6027
A C E S S E , A p a r t a m e n t o s .
www.imoveisarodrigues.com.br
9666-6696, 3022-3333. CRE-

CI 19357

GARCIA

1 QUARTO Sala e 2/4, últimas
unidades. Ao lado Teatro Castro
Alves. www.residencialesme-
ra l da . com 8894 -1841 ,
9114-6007, 9112-4671, 3036-
0920. CRECI 9758.

GARIBALDI

2 QUARTOS R$485.000,00
suíte, armários, novo, infraestru-
tura, garagens.. 3488-0130,
9181-1616 WhatsApp. www.nai-
zeimoveis.com Referencia: FE-
LICITANC CRECI 7504

3 QUARTOS 4/4, Elegance Gari-
baldi, opções. www.elevenimo-
veis.com 8816-5000. CRECI/
PJ 1639

A C E S S E , A p a r t a m e n t o s .
www.imoveisarodrigues.com.br
9666-6696, 3022-3333. CRE-

CI 19357
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A TARDE+. Chegou a hora
de fazer parte desse clube
de vantagens, se cadastre
gratuitamente. Mais infor-
mações: (71)3533-0850.
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de vantagens, se cadastre
gratuitamente. Mais infor-
mações: (71)3533-0850.

EDITORA: CASSANDRA BARTELÓ / IMOBILIARIO@GRUPOATARDE.COM.BR

Imobiliário
SÁB
SALVADOR
29/11/2014

www.atarde.com.br/classificados/imoveis m.atarde.com.br/classificados

CONFIRA INÚMERAS OFERTAS
NESTA EDIÇÃO

MERCADO Empresas apostam que a possibilidade de acrescentar o dinheiro extra no pagamento do sinal anime compradores de imóveis

Construtoras usam 13º salário como chamariz
GILSON JORGE

Algumas construtoras estão re-
correndo a benefícios como pa-
gamento de taxas de condomí-
nio e “devolução”do13º salário
para promover a venda de imó-
veis. Quem comprar até hoje,
por exemplo, um imóvel da
Moura Dubeux, dentre os par-
ticipantesda campanhaNovem-
bro de Oportunidades, se ha-
bilita a um bônus no valor do
salário que recebe. As unidades
sãodoParque Iguatemi,Marde
Itapuã e o Torres do Atlântico. E
até o dia 26 de dezembro, a
Concreta oferece R$ 50 mil em
descontonoBiarritzMaison,em
Patamares.
O diretor de marketing da

Associação de Empresas de Di-
rigentes de Mercado Imobiliá-
rio (Ademi), José Azevedo Fi-
lho, aposta no surgimento de
mais ações promocionais das
construtoras até o fim do ano.
Elecitapromoçõesquetêmsido
feitas pelas empresas, como
pagamento de IPTU e um des-
conto correspondente ao valor
do 13º, promoção que foi uti-
lizada recentemente pela MRV.
Eleacreditaqueatéofimdoano
devem surgir novas promo-
ções. “Algumas destas promo-
ções não têm valores muito ex-
pressivos, mas dão uma mo-
tivação ao comprador”, analisa
Azevedo.
Para o executivo, a possibi-

lidadedeacrescentarumsalário
inteiro no pagamento do sinal
pode animar quem está plane-
jando comprar imóveis nos pró-
ximos meses.
As promoções são um modo

que as construtoras encontra-
ramparaalavancarosnegócios,
depois de uma redução de 18%
nas vendas entre janeiro e se-
tembro deste ano, como a Ade-
mi anunciou em entrevista co-
letiva esta semana.
Mas nem todo mundo acha

um bom negócio comprar um
imóvel baseado no ganho extra
de um mês. “O comprador não
deve se comprometer em um

O QUE LEVAR EM CONTA
NA DECISÃO DE COMPRA

À VISTA Para investidores
do mercado imobiliário com
recursos disponíveis, o
momento é bom. Os preços
de imóveis de alto padrão
são atrativos, de acordo com
especialistas

FINANCIAMENTO Não leve em
conta apenas o dinheiro extra
do 13º na hora de decidir
financiar. É uma renda extra
anual e pode ajudar a compor
o sinal, mas não vai ser útil
ao longo do ano

CENÁRIO POLÍTICO A nova
equipe econômica da
presidente Dilma Rousseff,
anunciada nesta semana,
pode fazer mudanças no
financiamento, como a taxa
de juros. Converse com o seu
gerente sobre o que pode
mudar e, se não tiver pressa,
aguarde o anúncio de
medidas do governo

financiamento sob o incentivo
deumsalário extra”, alertaGus-
tavo Casseb Pessoti, presidente
do Conselho Regional de Eco-
nomia e professor da Unifacs.
Pessoti avalia que, indepen-

dentementedepromoções,este
é um bom momento para com-
prar imóveis, especialmente as
unidades de alto padrão, que
registraram queda significativa
de preço. Por causa da retração
no mercado, é possível, segun-
do o professor, encontrar imó-
veis que custavam até R$ 680
mil à venda por R$ 450 mil.
“Quem investe em imóveis e

tem dinheiro disponível para
bancar80%ou90%dovalornão
devehesitar”,afirmaPessoti, re-
marcando que para os imóveis
na faixa de até R$ 200 mil não
houve alteração substantiva no
mercado. “Até porque se você
procura um imóvel no valor de

R$ 180 mil você tem muita di-
ficuldade em encontrar um dis-
ponível”, completa.
Analistas consideram que o

Salãode Imóveis daAdemi, rea-
lizado no início deste mês de
novembro, mostrou que há de-
manda para compra de imóveis
– previsto para uma semana, o
salão durou duas –, e conside-
ram que os preços ainda não
voltaram a subir. Não tem cer-
teza, entretanto, se eles já en-
cerraram o viés de queda.
Masaavaliaçãoéqueparaos

imóveis de classe média e mé-
dia-alta, os preços estão atraen-
tes. Uma opinião compartilha-
da pelo gerente regional de
construção da Caixa Econômica
Federal, Dimas Ribeiro Neto.
“Quem compra imóveis para
alugar e tem recursos disponí-
veis deve aproveitar o momen-
to”, assinala o gerente.

Novoministro da Fazenda pode trazer
mudanças para o setor, avalia economista
O presidente do Conselho Re-
gional de Economia, Gustavo
Casseb Pessoti, recomenda cau-
tela a quem pensa em começar
o financiamento de um imóvel,
em função damudança da equi-
pe econômica do governo fe-
deral.Estasemana,apresidente
Dilma Rousseff confirmou ofi-
cialmenteosnomesde Joaquim
Levy, para o Ministério da Fa-
zenda, eNelsonBarbosa, parao
Planejamento.
“Sepossível, o compradorde-

veaguardarasmedidasa serem
tomadas pelo governo, agora
que há um novo ministro”, afir-
mouPessoti,quetambémépro-

fessor da Unifacs. Em dezembro
de 2012, o ex-ministro da Fa-
zendaGuidoMantega anunciou
um pacote de incentivos ao se-
tor, como a desoneração da fo-
lha de pagamento e a redução
da alíquota do regime especial
de tributação (RET) sobre o fa-
turamento de 6% para 4%.
Naépoca,DilmaRousseffafir-

mou que a iniciativa “reconhe-
cia a importância da construção
civil para a geração de emprego
e para as cadeias produtivas”.

Acima das expectativas
Depois de um período de gran-
de expansão no setor imobiliá-

rio, iniciado anos antes e que
sobreviveu à crise dos Estados
Unidos, em 2008, o setor da
construção civil entrou 2013
comquedanasvendas.Emjulho
deste ano, o mercado estimou
que havia cerca de 7.500 imó-
veis “encalhados”na regiãome-
tropolitana de Salvador.
A crise no setor levou, inclu-

sive, à suspensão do Salão da
Ademi-Bahia no ano passado. A
versão 2014, porém, registrou
uma procura acima das expec-
tativas por parte do público, o
que levou os organizadores a
prorrogarem o evento por mais
uma semana.

Luciano da Matta / Ag. A TARDE

Construtoras
buscam
alavancar
venda
de imóveis

Pessoti alerta que apenas 13º não deve influenciar a aquisição Dimas, da Caixa, afirma que o momento é bom para a compra
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classificados (9 col x 52 cm) 
Veiculação: quinta (classificados) 
                       sábado (noticiário e classificados)

cLASSIFIcADOS:

R$ 53,46

R$ 45,14

R$ 42,77

R$ 53,46

R$ 45,14

R$ 42,77

R$ 6,41

R$ 53,46

R$ 45,14

R$ 42,77

R$ 6,41

R$ 69,50

R$ 58,68

R$ 55,20

R$ 69,50

R$ 58,69

R$ 55,20

Outros

Ademi

creci

Outros

Ademi

creci

calhau

Outros

Ademi

creci

calhau

NOTIcIáRIO:

P&B

P&B

P&B

Tarifa cm/col
Tarifa cm/col color

color

color

***Acréscimo de 25% para veiculações aos domingos.

R$ 69,50

R$ 58,69

R$ 55,20
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FORMATOS cOMERcIAIS

Página Dupla

  45 x 26cm

*Material sem sangria e sem marcas de corte

1 Página 1/2 Página 2/3 Página 1/3 Página

21,1
x

26,1cm 21,1
x

13cm

14 cm
x

26,1cm

6,
7c

m
 x

 2
6,

1c
m

REVISTA MUITO
Formato: revista (20,2 x 26,6 cm) / Veiculação: domingo

gOVERNO/SERVIÇO/INDúSTRIA/VAREJO/MERcADO IMOBILIáRIO

MERcADO FINANcEIRO

2ª capa + página 3

2ª capa 

3ª capa

3ª capa + última página

4ª capa

Página indeterminada

2/3 Página vertical

1/2 Página horizontal

1/3 Página vertical

DEcORAÇÃO/MODA/ESTÉTIcA/ENTRETENIMENTO/EDUcAÇÃO/SAúDE

OUTROS SEgMENTOS

2ª capa + página 3

2ª capa 

3ª capa

3ª capa + última página

4ª capa

Página indeterminada

2/3 Página vertical

1/2 Página horizontal

1/3 Página vertical

R$ 22.169,27

R$ 12.470,44

R$ 11.084,04

R$ 18.012,46

R$ 12.470,44

R$ 9.698,83

R$ 8.313,62

R$ 5.542,02

R$ 4.156,81

R$ 46.856,88

R$ 25.695,79

R$ 21.161,09

R$ 48.369,31

R$ 28.719,36

R$ 19.649,95

R$ 16.626,38

R$ 12.091,68

R$ 7.558,27

Papel da capa
e do miolo:

Exu 65g
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cINTA cINTA + ELEMENTO ENcARTE VAREJO ENcARTE MARcADOR ENcARTE SEgMENTADO 
(crm) capa

ENcARTE SEgMENTADO
(crm) interno

Formato máximo: 28 x 30 cm

Valor/milheiro: R$ 1.381,64 Valor/unidade: R$ 3,45 Valor/milheiro: R$ 604,69 Valor/unidade: R$ 2,67 Valor/unidade: R$ 2,67

Valor/unidade: R$ 2,21

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

(Apliques, encartes ou revistas)

PRODUTOS ENCARTADOS

ENcARTE cLIPS ENcARTE REVISTA MUITO ENcARTE MEIA cAPA ENVELOPE PROMOcIONAL

Formato: 42 x 32 cm (conforme gabarito)
Identificação: “Publicidade”(frente e verso)

Valor/unidade: R$ 2,54 Valor/milheiro: R$ 190,67 Valor/unidade: R$ 2,54 Valor/unidade R$ 2,54

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Formato dias úteis: 33 x 15 cm
Formato domingo: 34 x 15 cm

Formato dias úteis: 33 x 10 cm
Formato domingo: 34 x 10 cm

Mínimo de 01 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Mínimo de 01 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Mínimo de 01 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Mínimo de 01 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Formato encarte: 31 x 27 cm
Formato marcador: 08 x 06 cm

Formato máximo: 28 x 30 cm

Formato máximo: 28 x 30 cm
Formato: sugerido pelo cliente, 
aprovado pelo Depart. de Marketing 
do Grupo A TARDE

Formato máximo: 21,1 x 26,1 cm
Formato aberto: 31 x 28 cm
Formato fechado: 31 x 14 cm
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cAPA PROMOcIONAL 
IMPRESSA EM TEcIDO

cAPA PROMOcIONAL 
04 PágINAS

cAPA PROMOcIONAL 
NA REVISTA MUITO

EMBALAgEM PLáSTIcA MULTIPAgE PUBLIEDITORIAL 
REVISTA MUITO

Formato: 28,5 x 52 cm
Número de páginas: 04 páginas sequenciais coloridas
Papel: Kruger / Fechamento e material: 10 dias antes da data de veiculação

Valor da unidade: R$ 6,36 Investimento:: R$ 74.998,44

Valor da unidade: R$ 2,54 Investimento: R$ 49.575,24
Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

cAPA PROMOcIONAL
02 páginas (frente e verso)

cAPA PROMOcIONAL PERSONALIzADA 
(01 pág frente e verso com dados variáveis)

Valor/unidade: R$ 3,18 Valor/unidade: R$ 25,42

Área livre para layout (conforme 
gabarito) Frente: 28,5 x 43 cm
Verso: 28,5 x 47 cm

Mínimo de 05 mil unidades
Papel kruger / OBS.: Produzido pelo 
Jornal A TARDE com layout do cliente.

Área livre para layout
Frente: 28,5 x 43 cm

Papel kruger
OBS.: Produzido pelo Jornal A TARDE com layout do cliente.

Formato: 28,5 x 52 cm /01 Página: 
frente/Identificação: “Publicidade”

Valor/unidade: 
mediante consulta

OBS.: Produzido pelo Jornal A TARDE. 
Possibilidade de inclusão de aroma na capa 
de tecido (consultar o Dept. Comercial).

Área livre para layout /Frente: 
28,5 x 43 cm /  Miolo: 59,2 x 47 cm
Verso: 28,5 x 47 cm

Mínimo de 05 mil unidades
Papel kruger / OBS.: Produzido pelo 
Jornal A TARDE com layout do cliente.

Formato: 21,1 x 26,1 cm / Número de páginas: 04
Papel: Couché 115 gramas / Fechamento e material: 
10 dias antes da data de circulação da revista

OBS.: Capa promocional com 04 páginas.

Formato: 34 x 32 cm
01 Página: frente Identificação: 
“Publicidade” (frente e verso)

OBS.: Produzido pelo Jornal A TARDE com layout do cliente.

Formato máximo: 21,1 x 26,1 cm
Número de páginas: 08 páginas sequenciais no interior da revista
Papel: LWC 45g / Produção: cliente
Fechamento e material: 15 dias antes da data de veiculação

OBS.: O valor pode ser dividido em 03 parcelas iguais.
As páginas do publieditorial deverão ser produzidas e enviadas pelo cliente/agência.

Valores: consultar Departamento comercial

PRODUTOS ENCARTADOS
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LEgENDAS

SEÇÃO

SUBSEÇÃO

RETRANcA

CONHEÇA OS 
NAVEGADORES
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PATROcíNIOS

A – Patrocínio VIP

g – Patrocínio de fólio

F – Patrocínio com rodapé (capa)

h – Patrocínio com rodapé de seção (página interna - móvel) 

Formato: 9 col x 3 cm Investimento mensal: R$ 12.355,20

Formato: 9 col x 3 cm Investimento mensal: R$ 12.355,20

Formato: 9 col x 3 cm Investimento mensal: R$ 12.355,20

Formato: 9 col x 3 cm Investimento mensal: R$ 12.355,20

LEgENDA

SEÇÃO

SUBSEÇÃO

B1 – Formato 1

c – Patrocínio de seção

D – Subseção ou rodapé de subseção

B2 – Formato 2

Formato: 2 col x 5 cm Investimento: R$ 4.576,18/mês

Formato: 1 col x 4 cm Investimento mensal: R$ 1.830,71

Disponível somente no Caderno Populares.

Formato: 1 col x 4 cm Investimento mensal: R$ 1.830,71

Formato: 1 col x 5 cm Investimento: R$ 2.288,09/mês

RETRANcA

D – Retranca ou rodapé de retranca

J – Retranca light

E – Retranca master

Formato: 1 col x 4 cm Investimento mensal: R$ 1.830,71

Formato: 1 col x 2 cm Investimento mensal: R$ 914,76

Formato: 1 col x 8 cm Investimento mensal: R$ 3.661,42

Observações:

Cor para os patrocínios: P&B ou Color. Varia de acordo com a programação dos 

anúncios por palavra. Todos os layouts devem ser enviados nas duas versões.

*Investimento para 30 dias de veiculação. 

Para customizações, consultar o Departamento Comercial.

FORMATOS COMERCIAIS
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A
lt

ur
a:

 5
2 

cm

A
lt

ur
a:

 2
8,

5 
cm

A
lt

ur
a:

 5
2 

cm

1 col

4,3 cm

2 col

9,2 cm

3 col

14 cm

4 col

18,8 cm

4 col

12,5 cm

5 col

23,6 cm

6 col

28,5 cm

Página dupla central

59,2 cm

FORMATO STANDARD

FORMATO TABLOIDE

FORMATO STANDARD cLASSIFIcADOS

1 col

4,6 cm

2 col

9,6 cm

3 col

14,6 cm

4 col

19,6 cm

5 col

24,6 cm 53,3 cm

Página dupla central

1 col

3 cm

2 col

6,2 cm

3 col

9,4 cm

5 col

15,7 cm

6 col

18,9 cm

7 col

22,1 cm

8 col

25,3 cm

9 col

28,5 cm 59,2 cm

Página dupla central

COLUNAGEM
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312
cm/col

1

1 Página
6 col (28,5 cm) x 52 cm

142,5
cm/col

468
cm/col

1

1

1 Página
5 col (24,6 cm) x 28,5 cm

1 Página
9 col (28,5 cm) x 52 cm

156
cm/col

2

1/2 Página
6 col (28,5 cm) x 26 cm

70
cm/col

234
cm/col

2

2

1/2 Página
5 col (24,6 cm) x 14 cm

1/2 Página
9 col (28,5 cm) x 26 cm

78
cm/col

3

1/4 Página
3 col (14 cm) x 26 cm

42
cm/col

130
cm/col

3

3

1/4 Página
3 col (14,6 cm) x 14 cm

1/4 Página
5 col (15,7 cm) x 26 cm

60
cm/col

4

Rodapé
6 col (28,5 cm) x 10 cm

25
cm/col

90
cm/col

4

4

Rodapé
5 col (24,6 cm) x 5 cm

Rodapé
9 col (28,5 cm) x 10 cm

39
cm/col

5

1/8 Página
3 col (14 cm) x 13 cm

20
cm/col

60
cm/col

5

5

1/8 Página
2 col (9,6 cm) x 10 cm

1/8 Página
4 col (12,5 cm) x 15 cm

225
cm/col

6

Rouba-página
5 col (23,6 cm) x 45 cm

80
cm/col

280
cm/col

6

6

Rouba-página
4 col (19,6 cm) x 20 cm

Rouba-página
7 col (22,1 cm) x 40 cm

FORMATO TABLOIDE

FORMATO STANDARD

FORMATO STANDARD cLASSIFIcADOS

FORMATOS
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Caderno 2

Caderno 2

Muito

Caderno 2

Imobiliário

A TARDE Autos

Caderno 2

A TARDE Cad 1

Populares 

Caderno 2

Negócios & Oportunidades

(Noticiário)

Caderno 2

Caderno 2

A TARDE Cad 1

A TARDE Cad 1

Populares

Caderno

Segunda-feira

Quarta-feira

Domingo

Sexta-feira

Sábado

Quarta-feira

Domingo

Ter. a sáb.

Ter. a sáb.

Terça-feira

Domingo

Quinta-feira

Sábado

Segunda-feira

Domingo

Dom. a seg.

dia de PubliCação

C
a

d
er

n
o

s 
d

iá
r

io
s

C
a

d
. s

em
a

n
a

is

Sexta-feira | 14h

Segunda-feira | 12h

Quinta-feira | 18h*

Quarta-feira | 12h

Quarta-feira | 18h

Sexta-feira | 18h

Terça-feira | 18h

15h da véspera

16h da véspera

Sexta-feira | 18h

Quarta-feira | 18h

Terça-feira | 12h

Quarta-feira | 18h

Sexta-feira | 18h

Sexta-feira | 16h

Sexta-feira | 16h

Prazo de reserva

Sexta-feira | 18h

Segunda-feira | 18h

Sexta-feira | 18h*

Quarta-feira | 18h

Sexta-feira | 12h

Segunda-feira | 12h

Quinta-feira | 18h

16h da véspera

18h da véspera

Sexta-feira | 18h

Sexta-feira | 12h

Terça-feira | 18h

Quinta-feira | 18h

Sexta-feira | 18h

Sexta-feira | 18h

Sexta-feira | 18h

Prazo de material

PRAzOS

*Semana anterior à publicação.
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- Acréscimo de 30% para anúncios coloridos.

- Acréscimo de 25% para a veiculação aos domingos.

- Acréscimo de 30% para anúncios com formato diferenciado.

- Valor para determinação de página não especificada na tabela sob consulta.

- Acréscimo para a multiplicidade de assinatura de 10% por marca adicional.

- Preços da tabela expressos em Real.

- Anúncios iguais ou superiores ao formato de 1/2 página (09 col x 26 
cm do classificados ou 6 col x 26 cm do indeterminado) terão prioridade 
sobre os menores.

- Anúncios que não se caracterizam dentro dos padrões considerados con-
vencionais deverão conter na parte superior em, no mínimo, corpo 7 a frase: 
“Informe Publicitário”.

- Pedidos de inserção para anúncios de publicidade eleitoral, informe publicitário, 
expressão de opinião, denúncia ou transcrição devem ser enviados com 48h de 
antecedência para a avaliação da Redação, com firma reconhecida (original) 
anexa. Esse tipo de anúncio deve ser caracterizado como Informe Publicitário e 
seu texto deve ter uma tipografia diferenciada  da utilizada por A TARDE.

- Para o cancelamento de anúncios antes da publicação, o contato deve ser feito 
por carta ou e-mail enviado ao setor de Atendimento Comercial, com cópia do 
pedido de inserção especificando a partir de que data o anúncio deve ser cance-
lado, até às 9h do dia anterior à publicação e aos domingos, até quinta-feira, às 
18h. O anúncio deve ser cancelado dentro dos horários estabelecidos, ficando o 
anunciante obrigado ao pagamento total do mesmo caso isso não ocorra.

- Para o cancelamento de encartes e outros segmentos deve-se consultar 
o Departamento comercial.

- As agências de publicidade e os agenciadores cadastrados de A TARDE têm 
direito à comissão sobre o preço bruto dos anúncios autorizados, de acordo 
com a lei 4.680/65, regulamentada pelo decreto nº 57.690/66 e alterada 
pelo decreto nº 2.262/97.

- Em situações especiais, A TARDE reserva-se o direito de não publicar 
um determinado anúncio.

- Posição de anúncios indeterminados (color) fica limitada aos espaços 
coloridos disponíveis na edição.

- Anúncio na capa de Populares: altura máxima de 41 cm ou página 
inteira (se não houver veiculação do índice VIP).

- Encartes com conteúdo editorial: consultar o Departamento Comercial.
- Quantidade mínima de 1.000 (mil) exemplares.
- Cada lâmina equivale a 2 páginas (frente e verso), formato máximo de tabloide 
24 x 29 cm.
- Uma lâmina no formato standard equivale a 2 (duas) lâminas no formato tabloide.
- O material deve ser produzido pelo cliente e entregue na sede do Jornal A TARDE em 
até 2 dias úteis antes da publicação, juntamente com a nota fiscal para a conferên-
cia dos dados.

OBSERVAÇõES DOS ENcARTES:

OBSERVAÇõES GERAIS
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Departamento comercial
Tel.: (71) 3340-8585 / 8731 / 8757 / 8560
Depto. comercial classificados 
Tel.:(71) 3340-8510   Fax: 71 3340-8682
classificados@grupoatarde.com.br
Depto. Operações comerciais
Tel.: (71) 3340-8571 / 8572
E-mail: publicidade@grupoatarde.com.br
End. para envio do material: 
http://info.atarde.com.br/anuncios

GRUPO A TARDE SALVADOR

Rio de Janeiro
Andrea Medrado
Tel.: (21) 3852-1588
andreamedrado.rio@ftpi.com.br

Região Nordeste
Ivan Feitosa / Loren Rodrigues
Tel.: (81) 2128-4350 / (81) 3129-6690
loren.nordeste@ftpi.com.br

Belo horizonte
Ronaldo Spagnuolo
Tel.: (31) 2105-3609
ronaldo.minas@ftpi.com.br

Região Sul
Cristiane Prataviera
Tel.: (41) 3026-4100
cristiane.curitiba@ftpi.com.br

FTPI
REPRESENTANTE COMERCIAL

GRUPO A TARDE SÃO PAULO

GRUPO A TARDE BRASÍLIA

NOSSOS SITES

Flávio de Paula
Tel.: (11) 99636-4352 / 98575-0115
flavio.paula@grupoatarde.com.br

Beth Araújo
Tel.: (61) 3226-1343 / 3226-0543
        (61) 99994-1617 / 99972-8360
betharaujo@grupoatarde.com.br

www.atarde.com.br
www.mobiatarde.com.br
www.jornalatarde.com.br
www.agenciaatarde.com.br
www.jornalmassa.com.br
www.atardeservicosgraficos.com.br
www.atardefm.com.br

CONTATOS
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O JORNAL 
feitO dO 
seu JeitO
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esPecificAções

0,50
R$

Sexta-feira, 5 de dezembro de 2014
ANO 4 / Nº 1.291

jjoorrnnaallmmaassssaa..ccoomm..bbrr @@jjoorrnnaallmmaassssaa

BBAAGGAACCEEIIRRAA
NNOO SSUUBBÚÚRRBBIIOO

Junte uma moto, três buzus e duas
lojas destruídas e veja o resultado:
cinco feridos gravemente e um
furdunço sem tamanho na
Av. Suburbana. Na estrada, foi
pior: cinco mortos. PÁGINA 3

ÉÉ HHOOJJEE!! BBAANNDDAA BBLLAACCKK SSTTYYLLEE
VVAAII LLAANNÇÇAARR CCDD NNOOVVOO,, EEMM
FFEESSTTAA NNAA TTHHEE BBEESSTT BBEEAACCHH,,
JJUUNNTTOO CCOOMM PPAAGGOODDAARRTT

XA
N
DO

P.

Rick Ralley comanda
quebradeira na Black Style

665
ofertas de
emprego
PÁGINA 11

Tarado mata ex-enteada
por não querer sexoPÁGINA 4

PÁGINA 17

ISIS TEM PIRIPAQUE
APÓS ASSALTO NO RIO

AMBULANTES
GANHAM TEMPO
PRA PAGAR DÍVIDAS
PÁGINA 10

PARCEIRO DO CAPETA
TENTOU ENFORCAR
MENINO DE 3 ANOS!
PÁGINA 4

DI
VU
LG
AÇ
ÃO

Jackson foi preso em

2009 por matar
uma

vizinha que rea
giu

a estupro. Denu
ncie:

3116-0000 / 323
5-0000

AR
ES
TI
DE
S
BA
PT
IS
TA

formato: 25,5 x 34 cm
Papel: Kruger
Nº de páginas: 24
tiragem: 50.000 exemplares
circulação: 2ª feira a sábado

formato: berliner (6 col x 34 cm) 
Veiculação: semanal - segunda a sábado

formato: classificados(8 col x 34 cm) 
Veiculação: semanal - segunda a sábado

1 col = 3,89 cm

2 col = 8,21 cm

3 col = 12,53 cm

4 col = 16,85 cm

5 col = 21,17 cm

6 col = 25,5 cm

Capa

Indústria/Serviço/Governo

Outros segmentos/Entretenimento/Varejo e Pub. Legal

Indeterminado (colorido)

tarifa cm/col

tarifa cm/col

color

color

R$ 893,38

R$ 6,30

R$ 173,60

R$ 29,35

12!

l EDMILSON FERREIRA
edferreira@jornalmassa.com.br

ED
U
AR
DO

M
AR
TI
N
S

A joelhada que Kieza le-
vou nas costas no jogo
contra Criciúma fez um
grande estrago. O arti-
lheiro do Bahia no Brasi-
leirão–marcou6gols,em
19 jogos disputados – fi-
couforanaderrotaparao
Atlético-PR e na vitória
diante do Grêmio. Tam-
bém não estará em cam-
po no decisivo confronto
contraoCoritiba,domin-
go, no Paraná, e a tarefa
de fazer os gols do trico-
lor será do contestado
atacanteHenrique.
Grande parte dos tor-

cedores doBahia faz cara
feia para Henrique, que
só fez um gol nesta Série
A (naderrotaparaoAtlé-
tico-PR). Mas o técnico
Charles defende o cami-
sa 19e aponta suaprinci-
pal qualidade. “Ele é um
guerreiro.Nãodesiste de
nenhuma jogada e cum-
pre aquilo que pedimos.
No jogo contra oGrêmio,
o Henrique foi o melhor
emcampo.Às vezes, o ar-
tilheiro precisa também
deumpoucodesorte.Ele
quase marcou. Não con-
seguiu, mas deu muito
trabalho ao goleiro e za-
gueiros adversários”, fa-

louocomandante,quefoi
um ótimo centroavante.
Neste jogo, Henrique so-
freuafaltaqueoriginouo
goldeGalhardo.
O Bahia também não

contará outra vez com o
lateral-direito Railan,
que desde a semana pas-
sada tem reclamado de
dores na coxa e ontem,
após exame, foi confir-
mada uma lesão muscu-
lar. Outros que estão fora
de combate, por contu-
são, são os irmãosMaxi e
Emanuel Biancucchi. O
volante Fahel está sus-
penso pelo terceiro car-
tãoamarelo.

SÓ 7.238 VÃO ELEGER O PRESIDENTE
A diretoria do Bahia divulgou ontem,
no site oficial, os nomes dos 7.238
sócios que estarão aptos a votar
nas eleições para presidente do clu-
be, no próximo dia 13 de dezembro,
na Arena Fonte Nova, onde desde
ontem e até amanhã, os sócios po-

dem retirar seus cartões de acesso.
No próximo domingo, a partir das 8
horas, no CT do Fazendão, o Bahia
irá fazer uma peneira em busca de
novos talentos para garotos nasci-
dos nos anos de 2002 e 2003, vi-
sando reforçar a divisão de base .

Tornozeleiras
Antes de deixar o Mi-

nistério do Esporte,
pois há prenúncio de

que haverá mudança a partir
de janeiro, Aldo Rebelo deixa
uma ideia que, se for adiante,
marcará sua passagem no fu-
tebol. Sugere que o Congresso
formule e vote uma lei para
que, todo torcedor violento,

depois de ser preso e passar
numa delegacia, tenha como
punição utilizar uma “torno-
zeleira” com chip eletrônico
para ser monitorado durante
o período de sua condenação.
Não deixa de ser uma pena
que evitará que muitos tru-
culentos tenham mais juízo e
respeitem os resultados.

VALE TUDO PELO MILAGRE
AMULETO Tem gente supersticiosa no
Bahia que sugere levar o torcedor, que
“viu uma luz” no gol de Galhardo, junto
com a delegação para o Paraná, e com
isso iluminar o Bahia diante do Coritiba.

NO PORTAL RUBRO-NEGRO
FAVORÁVEL Em enquete, os torcedores estão pedindo a
Richarlyson para não abandonar o futebol neste domingo.

É O QUE SE COMENTA NO FAZENDÃO
LIDERANÇA Titi não só reassumiu a titularidade na zaga
como também a de líder do Bahia neste momento difícil.

DOIS TIPOS DE ‘TRAGÉDIA’
REPETECO Pode acontecer este ano que
Bahia e Vitória repitam 2005, quando
caíram juntos para a Série C, ou Botafogo
e Palmeiras desçam para a Série B, como
ocorreu em 2002.

IGUAL AO QUE OCORREU COM O DEPUTADO TIRIRICA
INJÚRIA O candidato Binha quase é alijado da eleição do
Bahia sob a acusação de ser um analfabeto funcional.

HOJE COMPLETA QUATRO ANOS
FATÍDICO Ao empatar por 0x0 no Barradão com o
Atlético-GO, o Vitória caiu pela terceira vez para a Série B.
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BOLA DENTRO
Edson Almeida
edsonalmeida@jornalmassa.com.br

Até os sócios do
Bahia aderiram
ao hábito da
inadimplência,
porque é um dado
preocupante a
diretoria dizer que
o clube tem 28 mil
associados, mas
somente 7.238 estão
aptos para votar.

Serrano deve jogar em Porto Seguro
Por divergências com a prefeitura de Teixeira de

Freitas, o Serrano não irá mandar seus jogos –

como ocorreu este ano – do Baianão 2015, no

Estádio Roberto Pereira de Almeida. “Está 95%

acertado com Porto Seguro, mas tivemos pro-

postas de Senhor do Bonfim e de Itabuna. Vamos

aguardar”, disse o presidente José Alfredo.

TÉCNICO DO ATLÉTICO
CRITICA INCOMPETÊNCIA

esportes

RE
PR
OD
UÇ
ÃO

Receba notícias e gols do Baêa ou do Le
ão no seu celular! Envie um SMS para o

número 50010 com o texto ATBA ou ATVI. Custo: R$0,10 + imp
ostos por SMS (até 3

SMS/dia ou mais em dias de jogos). Operadoras disponíveis:
Claro, Oi, Tim e Vivo.

Falhas
David Braz passou pela Tocado Leão em 2013 enão deixou saudade

Bahia
Outra chance
para Henrique
O titular Kieza voltou a ser vetado pelo médico

e atacante criticado pela torcida será mantid
o

GAROTOS
PARTEM
PARA O RS
Depois de conquistar o vi-
ce-campeoanto da Copa
do Brasil, a equipe sub-20
do Vitória parte agora para
outro desafio. Os garotos
comandados pelo técnico
Carlos Amadeu vão dispu-
tar o Campeonato Brasi-
leiro Sub-20, que será dis-
putado no Rio Grande do
Sul. O goleiro Ronaldo, o
lateral-direito Guilherme,
os zagueiros Maracás e
Vinícius e os atacantes
Léo Ceará e Wellington fi-
caram de fora. O grupo já
está em Novo Hamburgo e
estreia na competição no
domingo, contra o Palmei-
ras, no Estádio do Vale.
Além do Porco, o Vitória
tem como adversários no
Grupo D : Atlético-PR, Fi-
gueirense e Flamengo.

VITÓRIA

Beque aceita grana
para rebaixar o Leão
l DA REDAÇÃO afastado do elenco

principal após seguidas
falhas. Para o duelo
com o Peixe, podem
pintar novidades na lis-
ta de relacionados. Ney
Franco incorporou ao
elenco profissional os
atletas Guilherme (la-
teral-direito), Gabriel
(atacante), Léo (atacan-
te) e Wellington
(meia-atacante), que jo-
garam a Copa do Brasil
Sub-20. No treino de
ontem à tarde, o trei-
nador armou o seguinte
time: Júnior Fernan-
déz, Ayrton, Kadu, Ed-
nei e Mansur; Neto Co-
ruja, Richarlyson, José
Welison e Marcinho;
Vinícius e Edno.

Tome pilha na cabeça
do Leão! Na pressão
para vencer o Santos e
ainda secar o Palmeiras
para poder permanecer
na Série A, o Vitória re-
cebeu outra bordoada.
Dessa vez, quem botou
a boca no trombone foi
o zagueiro David Braz,
do Peixe. Ele disse que
não hesitaria em rece-
ber uma graninha extra
para rebaixar o ru-
bro-negro. “Se viesse
um dinheiro a mais fi-
caria feliz. Infelizmen-
te, não recebi. Mas se
acontecer é normal”,
disse o ex-beque do
Leão, que saiu daqui na
bronca porque ficou

EDUARDO MARTINS

“É melhor o clube pegar o
dinheiro e investir na sua
equipe para não precisar,
na última rodada, de dar
mala branca. Você vê
clubes com salários
atrasados, aí chega na

última rodada e aparece
dinheiro para incentivar
outra equipe para ganhar
do seu concorrente. Se
tivesse administrado
melhor o dinheiro, não
tivesse deixado atrasar
salários e bichos, talvez
não estaria nessa situação,

as equipes têm que se
planejar para não
depender da última
rodada”, disparou ontem
técnico do Atlético-PR,
Claudinei Oliveira. Ele
garantiu que sua equipe
vai lutar pela vitória diante
do Palmeiras: “Quem for a

campo vai correr pelo
resultado”. Atleticano
apaixonado e ex-boxeador,
Macaris do Livramento,
campeão mundial em 1997,
gravou um vídeo onde, aos
prantos, pede raça aos
jogadores e que evitem
entregar a partida.

Este é o jogo de nossa vida, não
queremos nem saber se outros
também esperam pela vaga -
Fernando Prass, goleiro do
Palmeiras, sobre última rodada

É buliçoso
De falta de vontade

ninguém pode reclamar

do atacante Henrique

Imóveis à venda

Apartamentos

Caminho das Árvores

1 QUARTO ✆9962-6998
armários, nascente, infraes-
trutura completa. ✆9188-
2209

Centro

1 QUARTO Sala, amplo, reforma-
do. ✆9953-3175, 8830-3175.
CRECI 8501.

AVENIDA SETE, Quar to, sala,
e l evado res , po r t a r i a 24h .
OPORTUNIDADE! R$98.000,00.
✆ ( 0 x x 7 1 ) 9 9 8 2 - 6 8 8 0 ,
(71)9124-8624. CRECI 3488

Garcia

1 QUARTO Sala e 2/4, últimas
unidades. Ao lado Teatro Castro
Alves. www.residencialesme-
ra l da . com ✆8894 -1841 ,
9114-6007, 9112-4671, 3036-
0920. CRECI 9758.

Sussuarana

2 QUARTOS R$200.000,00
Condomínio Central Park II, 1º
andar, quitado, com armários.
✆(71)9128-6986, 8417-6776

Vitória

3 QUARTOS ✆9998-9823
Suíte, closet, armários, 168m2,
garagem, piscina, vista mar to-
tal.

Casas

Amaralina

3 QUARTOS ✆(71)8792-6971
Térreo. R$120.000,00 Dinheiro.
✆(71)9911-8308.

Cabula

SÂO GONÇALO Vende-se laje,
110m2, condominio fechado.
R$25.000,00.✆8789-8800.

IAPI

2 QUARTOS R$70.000,00
Reformada, toda revestida, suí-
te.✆8628-5991.

Lauro de Freitas

AREIA BRANCA 2/4, Quintal, La-
ge, Frente Rua. Vendo, Troco por
Carro. ✆(71)8518-7613, 9979-
8526, 9931-2414, 8240-2185.

S. Cristóvão Aeroporto

1 QUARTO ✆8862-9198
2/4, próximo Setor C. ✆8317-
8002

Outros

Chácaras e Sítios

SIMÕES FILHO Vende-se Sítio.

✆9106-4831.

Galpões e Depósitos

GALPÃO Área comercial, próxi-
mo G. Barbosa, Pau da Lima.
✆(71)8885-9835, 9962-6011.

MATATÚ vendo, troco. 75m2.

✆(71)9943-7630.

Salas e Lojas

S A L A S A m p l a s . C e n t r o .
✆(71)3022-5007, (71)8623-
2120.

Imóveis a alugar

Apartamentos

Centro

QUITINETE Vista mar, mobiliado.
R$650,00. ✆9170-6668/ 8810-
9372.

Imbuí

ALUGA-SE apartamento 1/4.
✆9694-4448, 8338-1811, 9103-
1836, 8810-4781.4

ALUGA-SE apartamento 2/4 +
dependência, Marback.✆9694-
4448, 8338-1811, 9103-1836,
8810-4781.w

Itaigara

<1POPBORDAVAZIO><1POP-
F U N D O V A -
ZIO><1POPTD0AN><1POP-
Destaque0>apartamento mobi-
liado. [Tel]9341-2707, 8755-
7 3 1 4 , 8 4 6 5 - 9 6 2 7 , 9 9 3 2 -
0457.<1POPICONEAN>

Orla

VILLAGE 1/4, 2/4 , in te rne t .

✆8821-4596, 9150-0720.

Paralela

<1POPBORDAVAZIO><1POP-
F U N D O V A -
ZIO><1POPTD0AN><1POP-
Destaque0>3/4 R$2.050,00.
[Tel]9341-2707, 8755-7314,
8465-9627, 9932-0457.

Casas

Cabula

SABOEIRO ✆(71)9617-7513

Ótima casa.✆3387-4236

IAPI

PAU MIÚDO R$450,00

Suíte, 2/4.✆(71)8508-1789.

Ilha de Itaparica

3 QUARTOS R$2.000,00
Su i te , 150m2 . Temporada .
✆(71)8751-7643.

Temporada

P R A I A D O F O R T E 3 / 4 .

✆(71)8808-8711.

Outros

Galpões e Depósitos

Á 100m Pirajá, Camaçari, Lau-
r o , Fe i r a . O p o r t u n i d a d e !
✆(71)9974-3312. WWW.MEL-
LOIMOVEIS.COM CRECI 8491

GALPÃO 280m2, frente rua,
Pernambués. ✆3460-5670,
9126-2304

Quartos e Vagas

CENTRO. Alugamos quartos mo-

biliados.✆3321-3205.
PITUBA Quar to Individual para
moç a , Amb i e n t e Fam i l i a r,
R$400,00. ✆(71)8817-6260,
(71)9652-1600.

Salas e Lojas

ALUGO SALA R$350,00
mob i l i a d a , c om ba n h e i r o .
✆(71)8512-0275

LOJÃO
COMERCIAL

450m2, frente de Rua, 6
vagas de Garagens.

www.residencialesme
ralda.com

✆8894-1841, 9114-6007.
✆9112-4671, 3036-0920.

CRECI 9758.

Reforma

Arquitetura e Construção

APLICAÇÃO Raspagem, Sinteko,
Taco, Assoalho.✆3166-9656,
9990-6010, 8779-2112, 9275-
0874.

Automóveis

Chevrolet

AGILE ✆9986-3374

LTZ, 12/12, 33.000Km.

CELTA ✆(71)9973-7405
2007/2008, 2 por tas, alarme,
ar-condicionado.

PICKUP Corsa, prata, 2003.
R$10.000,00 ✆8613-6327,
3233-5977.

Fiat

RASTREIE seu veículo, moto,
caminhão. Rastreamento ape-
nas R$70,00 mensal. ✆3878-
6900

FIAT

SIENA ✆3013-2222
EL, 2012 e 2010, completo.
✆9611-9401. www.danau-
tos.com.br/bonoco Sentido Igua-
temi

UNO VIVACE ✆3013-2222
2 0 1 2 c om p l e t o 4 Po r t a s
R$24.800,00. ✆9611-9401.
www.danautos.com.br/bonoco
Sentido Iguatemi

Ford

ECOSPORT R$25.900,00
2008 , c o u r o , a c e s s ó r i o s .
✆3252-7003, 9699-0222.
RANGER ✆9609-6477
2 0 1 0 / 2 0 1 0 , 4 X 4 , X L ,
R$44.000,00.✆(71)3383-9076.

Honda

CIVIC R$14.500,00
2002 , comp le to . Troca -se !
✆(71)9943-7630.
FIT ✆(71)8880-3397

ELX, 2014, 5.300Km.

Renault

FIESTA ✆3013-2222
H a t c h 2 0 1 1 c o m p l e t o
R$21.000,00 . ✆9611-9401.
www.danautos.com.br/bonoco
Sentido Iguatemi

SANDERO ✆3013-2222
2009 1.6 E 2012 Comple to.
✆9611-9401. www.danau-
tos.com.br/bonoco Sentido Igua-
temi

Volkswagen

FOX ✆3013-2222
Tr e n d 1 . 6 2 0 1 2 c omp l e t o
R$31.500,00. ✆9611-9401.
www.danautos.com.br/bonoco
Sentido Iguatemi

GOL G5, 2009, Valor á combinar.

✆8613-6327, 3233-5977.

KOMBI, ✆(71)3393-8543
2011 /2012 , R$31 .800 ,00 .
✆(71)9972-9247

Consórcio/Veículos

CARROS seminovos, parcelas a
partir R$253,00. ✆(71)8733-
3508 (whatsapp), 9166-3590.

SANAVE VEÍCULOS
Adquira seu carro! Grupos em
andamento. Parcelas a partir de
R$295,00. Fácil contempla-
ção! Jeferson. ✆(71)3380-
4229, 8622-4848, 9209-8422,
8320-2224.

Táxi

ALUGO ALVARÁ, licenciado 2014.

✆(71)8632-0948, 3242-4860.

Motos / Quadriciclos

Honda

RASTREIE seu veículo, moto,
caminhão. Rastreamento ape-
nas R$70,00 mensal. ✆3878-
6900

Yamaha

FAZER R$4.400,00
2006, l indona. ✆(71)3334-
0823.

Outros Motos

KAWASAKI 750C. R$6.500,00

Reparos.✆(71)8706-6958

Serviços e Afins

Locadoras

ALUGA-SE R$69,00
carros. ✆8828-2434, 3011-
0370, 9166-8589.

Peças e Acessórios

RASTREIE seu veículo, moto,
caminhão. Rastreamento ape-
nas R$70,00 mensal. ✆3878-
6900

Beleza

PRECISA-SE
Garotas para casa de massa-
gem urgente. Ótimos ganhos.
✆8709-7081, 9915-2321, 3321-
4620.

Comércio

A Di Santinni está oferecendo
vagas na área de vendas e au-
xiliar de loja para pessoas com
pequenas deficiências. Com-
parecer com laudo médico em
uma de nossas lojas. Procurar
um de nossos gerentes.

CHEFE de oficina, preparador e
chapista. R$1.200,00 + comis-
são.✆(71)4113-2306

EMPRESA Seleciona 17 pessoas
nesse fim de ano. Não exigimos
experiência. Damos o treina-
mento. Oportunidade para pri-
meiro trabalho.✆3241-2950.

PRECISA-SE lavador(a) de carro
caminhão com experiência. Ur-
gente.✆8736-4354, 8702-1501,
8368-5416, 9931-1330, 9359-
4973.

PRECISA-SE moças, rapazes
trabalhar lanchonete à noite.
✆8516-8576.

PRECISA-SE rapazes, trabalhar
lanchonete à noite. ✆8516-
8576.

Construção Civil

INICIE sua carreira profissional!
G R A N D E P R O M O Ç Ã O !
✆(71)3389-4138 Salvador
✆(71)3601-9134 Candeias
✆(71)3298-4412 Simões Fi-
lho

Domésticos

ACOMPANHATES Domésticas,
babás, cozinheiras, diaristas, gar-
çonete. Fornecemos e cadastra-
mos.✆3491-1865, 8379-8990,
8778-7941.

Cursos e Concursos

APROVEITE
Oportunidade única em Salva-
dor! Curso Instalações hidráu-
licas prediais, baseado no ma-
nual técnico tigre terceira edi-
ção tigre 2008. Carga horaria
40 hrs. Empresa registro na
COELBA e CREA-BA. ✆8823-
0 2 3 1 , 3 2 8 5 - 3 0 0 8 . S i t e :
www.isitamarsantana.com.br

ÁREA DE SAÚDE Inscr ições
aber tas 2015.1 www.atualiza-
cursos.com.br/ atualiza@atuali-
zacursos.com.br ✆(71)3444-
7971, 3240-7171

CL SEGURANÇA ELE-
TRÔNICA
Cursos, fechadura elétrica,
Motores para portão (câme-
ras), cerca elétrica, alarme ví-
d e o p o r t e i r o . O u t r o s .
✆(71)8872-6853, 9283-5100,
8217-5767.

CURSO Soldagem Industr ia l .
www. l a s o l d a g em . c om . b r
✆(71)3375-1780.

FAÇA cursos - Solda Industrial
G R A N D E P R O M O Ç Ã O !
✆(71)3389-4138 Salvador
✆(71)3601-9134 Candeias
✆(71)3298-4412 Simões Fi-
lho

SUPLETIVO Você que tem ur-
gência: 1º e 2º graus reconhe-
cidos pelo MEC e o CEE/BA.
Empregos, Faculdades, Con-
cursos. R$350,00. Prof: Mar-
cos✆(71)4062-9123.

TECHNICS CURSO: Eletricidade
Pred/ Residencial, NR10, Eletrô-
nica, CLP, Inversor Frequência.
Inscrições: Nazaré. Certificado.
www.cursotechnics.com.br
✆(71)3037-5102, 8150-1774.

Hotelaria e Restaurantes

BARISTA, para cafeteria. Enviar
cur r ículum tati jansen@hot-
mail.com

CONTRATA-SE:
cozinheiro, ajudante, pasteleiro.
netoramosferreira@gmail.com
✆(71)3561-2000.

PRECISA-SE De pizzaiolo ou de
ajundante prático.✆8639-1862,
3246-2106.

RESTAURANTE Na PRAIA DO
FLAMENGO Recruta: Garçom(ne-
te), Cumim, Barman, Recepcio-
nista. Trabalho durante o dia, Car-
teira Assinada, Boa Remunera-
ç ã o . ✆ ( 7 1 ) 3 2 4 9 - 3 8 3 5 ,
(71)9288-0999. Email: rhbarra
cadoloro@gmail.com

Indústria

TIG, MigMag, Eletrodo Revesti-
do . GRANDE PROMOÇÃO!
✆(71)3389-4138 Salvador
✆(71)3601-9134 Candeias
✆(71)3298-4412 Simões Fi-
lho

Prest. de Serviços

MUDE sua v ida ! Ganhe de
R$1.500,00 à R$4.000,00/ mês.
G R A N D E P R O M O Ç Ã O !
✆(71)3389-4138 Salvador
✆(71)3601-9134 Candeias
✆(71)3298-4412 Simões Fi-
lho

VAGAS VAGAS PARA MOTOCI-
CLISTA salario R$ 788,00 curri-
culos: recrutamentologist i-
co@hotmail.com

Prof. Liberais

COBRE Seus Créditos Trabalhis-
tas de Forma Fácil e Rápida. Sem
Custo e Com Lucro!✆(71)9628-
0618, 9271-6282, 8151-9631,
8779-7471.

NOME no SPC, Serasa, Protes-
tos, Indevidamente? Soluciona-
mos sem custos e com Lu-
cro.✆(71)9628-0618, 9271-
6282, 8151-9631, 8779-7471.

Saúde

DENTISTA para Interior, salario fi-
xo, comissão, hospedagem,
✆(75)8174-6243. (Whatsapp)

PRECISA-SE Dentista Clínico, ur-

gente.✆(71)8811-8498.

Tecnologia e Telefonia

Foto, Som e Imagem

Eletro-Eletrônico

ASS I N E SKY p o r a p e n a s
R$59,80 com 2 equipamentos
ou adquira seu SKY PRÉ-PAGO
por apenas 6 x 54,90. Ligue já!!
✆(71)3288-0611, 3019-7066.
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Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

color

color

color

color

color

color

Serviço/Governo/Expressão de opinião

Outros segmentos/Entretenimento/Pub. Legal e Varejo

Serviço/Governo/Expressão de opinião

Outros segmentos/Entretenimento/Pub. Legal e Varejo

Serviço/Governo/Expressão de opinião

Outros segmentos/Entretenimento/Pub. Legal e Varejo

Serviço/Governo/Expressão de opinião

Outros segmentos/Entretenimento/Pub. Legal e Varejo

Serviço/Governo/Expressão de opinião

Outros segmentos/Entretenimento/Pub. Legal e Varejo

Serviço/Governo/Expressão de opinião

Outros segmentos/Entretenimento/Pub. Legal e Varejo

R$ 7.440,07

R$ 1.408,50

R$ 10.230,11

R$ 1.936,68

R$ 15.810,17

R$ 2.992,81

R$ 10.540,10

R$ 1.995,37

R$ 15.810,17

R$ 2.993,05

R$ 31.620,32

R$ 5.986,09

1/4 PágiNA HORizONtAL 
6 col (25,5 cm) x 8 cm

1/3 PágiNA HORizONtAL
6 cOL (25,5 cm) x 11 cm

meiA PágiNA HORizONtAL 
6 cOL (25,5 cm) x 17 cm

1/3 PágiNA VeRticAL
2 cOL (8,21 cm) x 34 cm

meiA PágiNA VeRticAL
3 cOL (12,53 cm) x 34 cm

meiA PágiNA duPLA
12 cOL (53 cm) x 17 cm

FORMATOS



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

color color

Serviço/Governo/Expressão de opinião

Outros segmentos/Entretenimento/Pub. Legal e Varejo

Até 4 lâminas.........................................................................R$ 305,32

De 5 a 8 lâminas....................................................................R$ 591,62

De 9 a 12 lâminas..................................................................R$ 1.279,48

A partir de 13 lâminas............................................................R$ 2.743,09

4 Páginas: 2 internas e 2 externas
frente: 25,5 x 24,3 cm
miolo: 51,7 x 31 cm
Verso: 25,5 x31 cm

Serviço/Governo/Expressão de opinião

Outros segmentos/Entretenimento/Pub. Legal e Varejo

R$ 31.620,32

R$ 5.986,09

R$ 63.240,65

R$ 11.972,19

1 PágiNA
6 cOL (25,5 cm) x 34 cm

eNcARte
Formato: 25,5 x 34 cm

PágiNA duPLA
12 cOL (53 cm) x 34 cm

cAPA PROmOciONAL (*)

InVESTIMEnTO POR MILhEIRO

Unidade..................... ...................................................................R$ 3,82



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017. Observação: valores das ações sob consulta.

Ações 
PROmOciONAis

PANfLetAgem

especificações:
1 promotor uniformizado 
(camiseta + bermuda)
1 coordenador com carro
Autorização prefeitura

especificações:
1 promotor uniformizado
(camiseta + bermuda)
1 coordenador com carro
Autorização prefeitura

PANfLetO +
distRibuiçãO
de bRiNdes

especificações:
1 promotor uniformizado
1 coordenador com carro
Roleta personalizada (dia)

Quiz cOm ROLetA 
PeRsONALizAdA

especificações:
1 promotor uniformizado
1 coordenador
Compra de balões e perucas
Van plotada

bLitz estOuRe
e gANHe 

especificações:
1 promotor uniformizado
1 coordenador
Compra de gol, bolas e perucas
Van plotada

bLitz cHute
A gOL

especificações:
1 promotor uniformizado
(camiseta + bermuda)
1 coordenador com carro
3.000 viseiras personalizadas
Autorização prefeitura

PANfLetAgem +
distRibuiçãO
de ViseiRAs

PeRsONALizAdAs

especificações:
1 promotor uniformizado
(camiseta + bermuda)
1 coordenador com carro
Carrinho de picolé personalizado + 
3.000 picolés
Autorização prefeitura

PANfLetAgem +
distRibuiçãO

de PicOLÉ



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

cLAssificAdOs

*Área de segurança (sem risco de cortes).

COLUnAGEM

PRAzOS COMERCIAIS

1 coluna   3,03 cm

2 colunas 6,36 cm

3 colunas 9,70 cm

4 colunas 13,03 cm

5 colunas 16,36 cm

6 colunas 19,70 cm

7 colunas 23,03 cm

8 colunas 26,36 cm

Terça a sábado

Segunda-feira

Até 17h do dia anterior

Até 17h da sexta-feira

Até 18h do dia anterior

Até 18h da sexta-feira

Publicidade na capa sem rodateto: formato máx. - 24,6 x 30 cm (8 col x 30 cm)

Publicidade na capa com rodateto: formato máx. - 24,6 x 26 cm (8 col x 26 cm)

Publicidade páginas internas com índice: formato máx. - 24,6 x 30 cm (8 col x 30 cm)

Publicidade páginas internas sem índice: formato máx. - 24,6 x 34 cm (8 col x 34 cm)

dia de publicação Reserva comercial entrega de material

Imóveis à venda

Apartamentos

Caminho das Árvores

1 QUARTO ✆9962-6998
armários, nascente, infraes-
trutura completa. ✆9188-
2209

Centro

1 QUARTO Sala, amplo, reforma-
do. ✆9953-3175, 8830-3175.
CRECI 8501.

AVENIDA SETE, Quar to, sala,
e l evado res , po r t a r i a 24h .
OPORTUNIDADE! R$98.000,00.
✆ ( 0 x x 7 1 ) 9 9 8 2 - 6 8 8 0 ,
(71)9124-8624. CRECI 3488

Garcia

1 QUARTO Sala e 2/4, últimas
unidades. Ao lado Teatro Castro
Alves. www.residencialesme-
ra l da . com ✆8894 -1841 ,
9114-6007, 9112-4671, 3036-
0920. CRECI 9758.

Sussuarana

2 QUARTOS R$200.000,00
Condomínio Central Park II, 1º
andar, quitado, com armários.
✆(71)9128-6986, 8417-6776

Vitória

3 QUARTOS ✆9998-9823
Suíte, closet, armários, 168m2,
garagem, piscina, vista mar to-
tal.

Casas

Amaralina

3 QUARTOS ✆(71)8792-6971
Térreo. R$120.000,00 Dinheiro.
✆(71)9911-8308.

Cabula

SÂO GONÇALO Vende-se laje,
110m2, condominio fechado.
R$25.000,00.✆8789-8800.

IAPI

2 QUARTOS R$70.000,00
Reformada, toda revestida, suí-
te.✆8628-5991.

Lauro de Freitas

AREIA BRANCA 2/4, Quintal, La-
ge, Frente Rua. Vendo, Troco por
Carro. ✆(71)8518-7613, 9979-
8526, 9931-2414, 8240-2185.

S. Cristóvão Aeroporto

1 QUARTO ✆8862-9198
2/4, próximo Setor C. ✆8317-
8002

Outros

Chácaras e Sítios

SIMÕES FILHO Vende-se Sítio.

✆9106-4831.

Galpões e Depósitos

GALPÃO Área comercial, próxi-
mo G. Barbosa, Pau da Lima.
✆(71)8885-9835, 9962-6011.

MATATÚ vendo, troco. 75m2.

✆(71)9943-7630.

Salas e Lojas

S A L A S A m p l a s . C e n t r o .
✆(71)3022-5007, (71)8623-
2120.

Imóveis a alugar

Apartamentos

Centro

QUITINETE Vista mar, mobiliado.
R$650,00. ✆9170-6668/ 8810-
9372.

Imbuí

ALUGA-SE apartamento 1/4.
✆9694-4448, 8338-1811, 9103-
1836, 8810-4781.4

ALUGA-SE apartamento 2/4 +
dependência, Marback.✆9694-
4448, 8338-1811, 9103-1836,
8810-4781.w

Itaigara

<1POPBORDAVAZIO><1POP-
F U N D O V A -
ZIO><1POPTD0AN><1POP-
Destaque0>apartamento mobi-
liado. [Tel]9341-2707, 8755-
7 3 1 4 , 8 4 6 5 - 9 6 2 7 , 9 9 3 2 -
0457.<1POPICONEAN>

Orla

VILLAGE 1/4, 2/4 , in te rne t .

✆8821-4596, 9150-0720.

Paralela

<1POPBORDAVAZIO><1POP-
F U N D O V A -
ZIO><1POPTD0AN><1POP-
Destaque0>3/4 R$2.050,00.
[Tel]9341-2707, 8755-7314,
8465-9627, 9932-0457.

Casas

Cabula

SABOEIRO ✆(71)9617-7513

Ótima casa.✆3387-4236

IAPI

PAU MIÚDO R$450,00

Suíte, 2/4.✆(71)8508-1789.

Ilha de Itaparica

3 QUARTOS R$2.000,00
Su i te , 150m2 . Temporada .
✆(71)8751-7643.

Temporada

P R A I A D O F O R T E 3 / 4 .

✆(71)8808-8711.

Outros

Galpões e Depósitos

Á 100m Pirajá, Camaçari, Lau-
r o , Fe i r a . O p o r t u n i d a d e !
✆(71)9974-3312. WWW.MEL-
LOIMOVEIS.COM CRECI 8491

GALPÃO 280m2, frente rua,
Pernambués. ✆3460-5670,
9126-2304

Quartos e Vagas

CENTRO. Alugamos quartos mo-

biliados.✆3321-3205.
PITUBA Quar to Individual para
moç a , Amb i e n t e Fam i l i a r,
R$400,00. ✆(71)8817-6260,
(71)9652-1600.

Salas e Lojas

ALUGO SALA R$350,00
mob i l i a d a , c om ba n h e i r o .
✆(71)8512-0275

LOJÃO
COMERCIAL

450m2, frente de Rua, 6
vagas de Garagens.

www.residencialesme
ralda.com

✆8894-1841, 9114-6007.
✆9112-4671, 3036-0920.

CRECI 9758.

Reforma

Arquitetura e Construção

APLICAÇÃO Raspagem, Sinteko,
Taco, Assoalho.✆3166-9656,
9990-6010, 8779-2112, 9275-
0874.

Automóveis

Chevrolet

AGILE ✆9986-3374

LTZ, 12/12, 33.000Km.

CELTA ✆(71)9973-7405
2007/2008, 2 por tas, alarme,
ar-condicionado.

PICKUP Corsa, prata, 2003.
R$10.000,00 ✆8613-6327,
3233-5977.

Fiat

RASTREIE seu veículo, moto,
caminhão. Rastreamento ape-
nas R$70,00 mensal. ✆3878-
6900

FIAT

SIENA ✆3013-2222
EL, 2012 e 2010, completo.
✆9611-9401. www.danau-
tos.com.br/bonoco Sentido Igua-
temi

UNO VIVACE ✆3013-2222
2 0 1 2 c om p l e t o 4 Po r t a s
R$24.800,00. ✆9611-9401.
www.danautos.com.br/bonoco
Sentido Iguatemi

Ford

ECOSPORT R$25.900,00
2008 , c o u r o , a c e s s ó r i o s .
✆3252-7003, 9699-0222.
RANGER ✆9609-6477
2 0 1 0 / 2 0 1 0 , 4 X 4 , X L ,
R$44.000,00.✆(71)3383-9076.

Honda

CIVIC R$14.500,00
2002 , comp le to . Troca -se !
✆(71)9943-7630.
FIT ✆(71)8880-3397

ELX, 2014, 5.300Km.

Renault

FIESTA ✆3013-2222
H a t c h 2 0 1 1 c o m p l e t o
R$21.000,00 . ✆9611-9401.
www.danautos.com.br/bonoco
Sentido Iguatemi

SANDERO ✆3013-2222
2009 1.6 E 2012 Comple to.
✆9611-9401. www.danau-
tos.com.br/bonoco Sentido Igua-
temi

Volkswagen

FOX ✆3013-2222
Tr e n d 1 . 6 2 0 1 2 c omp l e t o
R$31.500,00. ✆9611-9401.
www.danautos.com.br/bonoco
Sentido Iguatemi

GOL G5, 2009, Valor á combinar.

✆8613-6327, 3233-5977.

KOMBI, ✆(71)3393-8543
2011 /2012 , R$31 .800 ,00 .
✆(71)9972-9247

Consórcio/Veículos

CARROS seminovos, parcelas a
partir R$253,00. ✆(71)8733-
3508 (whatsapp), 9166-3590.

SANAVE VEÍCULOS
Adquira seu carro! Grupos em
andamento. Parcelas a partir de
R$295,00. Fácil contempla-
ção! Jeferson. ✆(71)3380-
4229, 8622-4848, 9209-8422,
8320-2224.

Táxi

ALUGO ALVARÁ, licenciado 2014.

✆(71)8632-0948, 3242-4860.

Motos / Quadriciclos

Honda

RASTREIE seu veículo, moto,
caminhão. Rastreamento ape-
nas R$70,00 mensal. ✆3878-
6900

Yamaha

FAZER R$4.400,00
2006, l indona. ✆(71)3334-
0823.

Outros Motos

KAWASAKI 750C. R$6.500,00

Reparos.✆(71)8706-6958

Serviços e Afins

Locadoras

ALUGA-SE R$69,00
carros. ✆8828-2434, 3011-
0370, 9166-8589.

Peças e Acessórios

RASTREIE seu veículo, moto,
caminhão. Rastreamento ape-
nas R$70,00 mensal. ✆3878-
6900

Beleza

PRECISA-SE
Garotas para casa de massa-
gem urgente. Ótimos ganhos.
✆8709-7081, 9915-2321, 3321-
4620.

Comércio

A Di Santinni está oferecendo
vagas na área de vendas e au-
xiliar de loja para pessoas com
pequenas deficiências. Com-
parecer com laudo médico em
uma de nossas lojas. Procurar
um de nossos gerentes.

CHEFE de oficina, preparador e
chapista. R$1.200,00 + comis-
são.✆(71)4113-2306

EMPRESA Seleciona 17 pessoas
nesse fim de ano. Não exigimos
experiência. Damos o treina-
mento. Oportunidade para pri-
meiro trabalho.✆3241-2950.

PRECISA-SE lavador(a) de carro
caminhão com experiência. Ur-
gente.✆8736-4354, 8702-1501,
8368-5416, 9931-1330, 9359-
4973.

PRECISA-SE moças, rapazes
trabalhar lanchonete à noite.
✆8516-8576.

PRECISA-SE rapazes, trabalhar
lanchonete à noite. ✆8516-
8576.

Construção Civil

INICIE sua carreira profissional!
G R A N D E P R O M O Ç Ã O !
✆(71)3389-4138 Salvador
✆(71)3601-9134 Candeias
✆(71)3298-4412 Simões Fi-
lho

Domésticos

ACOMPANHATES Domésticas,
babás, cozinheiras, diaristas, gar-
çonete. Fornecemos e cadastra-
mos.✆3491-1865, 8379-8990,
8778-7941.

Cursos e Concursos

APROVEITE
Oportunidade única em Salva-
dor! Curso Instalações hidráu-
licas prediais, baseado no ma-
nual técnico tigre terceira edi-
ção tigre 2008. Carga horaria
40 hrs. Empresa registro na
COELBA e CREA-BA. ✆8823-
0 2 3 1 , 3 2 8 5 - 3 0 0 8 . S i t e :
www.isitamarsantana.com.br

ÁREA DE SAÚDE Inscr ições
aber tas 2015.1 www.atualiza-
cursos.com.br/ atualiza@atuali-
zacursos.com.br ✆(71)3444-
7971, 3240-7171

CL SEGURANÇA ELE-
TRÔNICA
Cursos, fechadura elétrica,
Motores para portão (câme-
ras), cerca elétrica, alarme ví-
d e o p o r t e i r o . O u t r o s .
✆(71)8872-6853, 9283-5100,
8217-5767.

CURSO Soldagem Industr ia l .
www. l a s o l d a g em . c om . b r
✆(71)3375-1780.

FAÇA cursos - Solda Industrial
G R A N D E P R O M O Ç Ã O !
✆(71)3389-4138 Salvador
✆(71)3601-9134 Candeias
✆(71)3298-4412 Simões Fi-
lho

SUPLETIVO Você que tem ur-
gência: 1º e 2º graus reconhe-
cidos pelo MEC e o CEE/BA.
Empregos, Faculdades, Con-
cursos. R$350,00. Prof: Mar-
cos✆(71)4062-9123.

TECHNICS CURSO: Eletricidade
Pred/ Residencial, NR10, Eletrô-
nica, CLP, Inversor Frequência.
Inscrições: Nazaré. Certificado.
www.cursotechnics.com.br
✆(71)3037-5102, 8150-1774.

Hotelaria e Restaurantes

BARISTA, para cafeteria. Enviar
cur r ículum tati jansen@hot-
mail.com

CONTRATA-SE:
cozinheiro, ajudante, pasteleiro.
netoramosferreira@gmail.com
✆(71)3561-2000.

PRECISA-SE De pizzaiolo ou de
ajundante prático.✆8639-1862,
3246-2106.

RESTAURANTE Na PRAIA DO
FLAMENGO Recruta: Garçom(ne-
te), Cumim, Barman, Recepcio-
nista. Trabalho durante o dia, Car-
teira Assinada, Boa Remunera-
ç ã o . ✆ ( 7 1 ) 3 2 4 9 - 3 8 3 5 ,
(71)9288-0999. Email: rhbarra
cadoloro@gmail.com

Indústria

TIG, MigMag, Eletrodo Revesti-
do . GRANDE PROMOÇÃO!
✆(71)3389-4138 Salvador
✆(71)3601-9134 Candeias
✆(71)3298-4412 Simões Fi-
lho

Prest. de Serviços

MUDE sua v ida ! Ganhe de
R$1.500,00 à R$4.000,00/ mês.
G R A N D E P R O M O Ç Ã O !
✆(71)3389-4138 Salvador
✆(71)3601-9134 Candeias
✆(71)3298-4412 Simões Fi-
lho

VAGAS VAGAS PARA MOTOCI-
CLISTA salario R$ 788,00 curri-
culos: recrutamentologist i-
co@hotmail.com

Prof. Liberais

COBRE Seus Créditos Trabalhis-
tas de Forma Fácil e Rápida. Sem
Custo e Com Lucro!✆(71)9628-
0618, 9271-6282, 8151-9631,
8779-7471.

NOME no SPC, Serasa, Protes-
tos, Indevidamente? Soluciona-
mos sem custos e com Lu-
cro.✆(71)9628-0618, 9271-
6282, 8151-9631, 8779-7471.

Saúde

DENTISTA para Interior, salario fi-
xo, comissão, hospedagem,
✆(75)8174-6243. (Whatsapp)

PRECISA-SE Dentista Clínico, ur-

gente.✆(71)8811-8498.

Tecnologia e Telefonia

Foto, Som e Imagem

Eletro-Eletrônico

ASS I N E SKY p o r a p e n a s
R$59,80 com 2 equipamentos
ou adquira seu SKY PRÉ-PAGO
por apenas 6 x 54,90. Ligue já!!
✆(71)3288-0611, 3019-7066.
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Salvador, sexta-feira, 5 de dezembro de 2014

Box de acordo com a seção, contendo os
seguintes elementos:
- Marca do cliente + telefone de contato
- Imediatamente abaixo da retranca, salvo
quando já existir um patrocínio de retranca
- Formato: 1 col (2,7 cm) x 2 cm - cor

Valor por retranca
R$ 550,04 - 26 publicações/mês

- Produto com disponibilidade para
criação livre
- Imediatamente abaixo da retranca
- Formato: 1 col (2,7 cm) x 4 cm - cor

Valor por retranca
R$ 997,92 - 26 publicações/mês

Logo de Retranca

Patrocínio de Retranca



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

cLAssificAdOs

1 Página: 
8 col (24,6 cm) x 34 cm 
R$ 1.714,28
Colocação 
indeterminada - cor

Rodateto: 
8 col (24,6 cm) x 4 cm
01 Publicação/mês: 
R$ 345,71
13 Publicações/mês: 
R$ 2.882,09
26 Publicações/mês: 
R$ 4.841,10
Posição: primeira página 
do Classificados - cor

All type: 
Formato em “L”
01 Publicação/mês: 
R$ 523,91
13 Publicações/mês: 
R$ 5.835,46
26 Publicações/mês: 
R$ 10.623,10
Lateral: 1 col (2,7 cm) x 30 cm
Base 8 col (24,6) x 3 cm. 
há a possibilidade de compra 
separadamente dos espaços 
que formam o ”L”- cor

1/2 Página: 
8 col (24,6 cm) x 17 cm
R$ 857,74
Colocação 
indeterminada - cor

1/4 Página: 
4 col (11,7 cm) x 17 cm
R$ 428,87
Colocação 
indeterminada - cor



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Volume: 20% de visualização/mês
Formato: 728 x 90 px
GIF/JPEG: 18KB | SWF: 40KB
Localização: topo da página
investimento especial: 
R$ 2.077,81/mês

Volume: 20% de visualização/mês
Formato: 300 x 250 px
GIF/JPEG: 18KB | SWF: 40KB
Localização: flutuante no 
centro da página
investimento especial: 
R$ 2.771,60/mês

1 – Superbanner
R$ 1.108,40 - 30 dias/mês
2 – Banner Lateral
R$ 2.077,81 - 30 dias/mês
3 – Vitrine
R$ 70,09 - Semana/7 dias

1 – Superbanner
R$ 698,54 - 30 dias/mês
2 – Anúncio Destaque
R$ 1,40/dia
3 – Anúncio Padrão
R$ 0,70/dia
4 – Vitrine
R$ 43,96 - Semana/7 dias

www.jornalmassa.com.br www.classificadosmassa.com.br

superbanner dHtmL
Home
(Página principal)

Páginas internas

mídiA ON-LiNe



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

- Acréscimo de 30% para anúncios com formato diferenciado.

- Acréscimo de 30% para a determinação de página não especificada na
tabela (sob consulta).

- Acréscimo para a multiplicidade de assinatura de 10% por marca adicional.

- Preços da tabela expressos em Reais.

- Anúncios iguais ou superiores ao formato de 1/2 página terão prioridade
sobre os menores.

- Anúncios que não se caracterizarem dentro dos padrões considerados
convencionais deverão conter na parte superior em, no mínimo, corpo 7
a palavra “publicidade”.

- Pedidos de inserção para anúncios de publicidade eleitoral, informe
publicitário, expressão de opinião, denúncia ou transcrições devem
ser enviados com 48h de antecedência para a avaliação da Redação,
com firma reconhecida (original) anexa. este tipo de anúncio deve
ser caracterizado como informe publicitário e seu texto deve ter uma
tipografia diferenciada daquela utilizada pelo mAssA!.

- Para cancelamentos de anúncios, antes da publicação, o contato deve ser
feito por carta ou e-mail enviado ao setor de Atendimento Comercial, com
cópia do pedido de inserção especificado a partir de que data o anúncio
deve ser cancelado, até as 9h do dia anterior à publicação e, aos domingos,
até a quinta-feira, às 18h. O anúncio deve ser cancelado dentro dos horários
estabelecidos, ficando o anunciante obrigado ao pagamento total do
mesmo caso isso não ocorra.

- Para cancelamentos de encartes e outros segmentos deve-se consultar o 
departamento comercial.

- As agências de publicidade e o agenciadores cadastrados no Grupo A TARDE
têm direito à comissão sobre o preço bruto dos anúncios autorizados, de acor-
do com a Lei 4.680/65, regulamentada pelo Decreto nº 57.690/66 e alterada 
peloDecreto nº 2.262/97.

- em situações especiais, o Jornal mAssA reserva-se o direito de não publi-
car um determinado anúncio.

- A posição de anúncios indeterminados (color) fica limitada aos espaços
coloridos disponíveis na edição.

- A partir do dia 14 de julho de 2014, o Jornal massa! passou a ser 100%
colorido. sendo assim, os valores de anúncio P&b foram retirados da tabela.

- Encartes com conteúdo editorial: consultar o Departamento 
Comercial.
- Quantidade mínima de 1.000 (mil) exemplares.
- Cada lâmina equivale a uma folha, impressa frente e verso, no 
formato de até 25,5 cm (largura) x 34 cm (altura).
- Acréscimo de 10% por lâmina adicional.
- O material deverá ser produzido pelo cliente e entregue na sede do
Grupo A TARDE em até 2 dias úteis antes da sua publicação.

- Reserva de espaço: 15h*
- Envio de material COR: 18h*

ObseRVAções dOs eNcARtes:

HORáRiOs de fecHAmeNtO:

OBSERVAçõES GERAIS



GRUPO A TARDE SALVADOR FTPI
REPRESEnTAnTE COMERCIAL

nOSSOS SITES
www.atarde.com.br
www.mobiatarde.com.br
www.jornalatarde.com.br
www.agenciaatarde.com.br
www.jornalmassa.com.br
www.atardeservicosgraficos.com.br
www.atardefm.com.br

COnTATOS

departamento comercial
Tel.: (71) 3340-8585 / 8731 / 8757 / 8560
depto. comercial classificados 
Tel.:(71) 3340-8510   Fax: 71 3340-8682
classificados@grupoatarde.com.br
depto. Operações comerciais
Tel.: (71) 3340-8571 / 8572
e-mail: publicidade@grupoatarde.com.br
end. para envio do material: 
http://info.atarde.com.br/anuncios

Rio de Janeiro
Andrea Medrado
Tel.: (21) 3852-1588
andreamedrado.rio@ftpi.com.br

Região Nordeste
Ivan Feitosa / Loren Rodrigues
Tel.: (81) 2128-4350 / (81) 3129-6690
loren.nordeste@ftpi.com.br

belo Horizonte
Ronaldo Spagnuolo
Tel.: (31) 2105-3609
ronaldo.minas@ftpi.com.br

Região sul
Cristiane Prataviera
Tel.: (41) 3026-4100
cristiane.curitiba@ftpi.com.br

GRUPO A TARDE SÃO PAULO

GRUPO A TARDE BRASÍLIA

flávio de Paula
Tel.: (11) 99636-4352 / 98575-0115
flavio.paula@grupoatarde.com.br

beth Araújo
Tel.: (61) 3226-1343 / 3226-0543
        (61) 99994-1617 / 99972-8360
betharaujo@grupoatarde.com.br



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.



QUEM OUVE
GOSTA.
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A TARDE NOTÍCIAS 1ª EDIÇÃO
Cotas: 6
Horário: segunda a sexta, das 7h às 9h
Citação: 44 x 5” (02 por programa: 01 na 
abertura e 01 no encerramento)
Comerciais de 30”: 87 (40 inserções dentro 
do programa e 47 no rotativo)
Valor mensal: R$ 10.437,21

A TARDE NOTÍCIAS 2ª EDIÇÃO
Cotas: 6
Horário: segunda a sexta, das 17h às 19h
Citação: 44 x 5” (02 por programa: 01 na 
abertura e 01 no encerramento)
Comerciais de 30”: 87 (40 inserções dentro 
do programa e 47 no rotativo)
Valor mensal: R$ 10.437,21

INFORMAÇÕES DO TRÂNSITO
Cotas: 3
Horário: segunda a sexta, às 6h30, 7h20, 7h40,
8h05, 8h35, 14h30, 15h30, 17h20, 18h05
Citação: 198 x 5” (01 por programa)
Comerciais de 30”: 154 inserções (66 dentro 
do programa e 88 no rotativo)
Valor mensal: R$ 16.308,67

AUTOPAPO
Cotas: 3
Horário: segunda a domingo, às 5h, 8h, 12h30 e 18h30
Citação: 120 x 5” (01 por programa, no encerramento)
Comerciais de 30”: 100 inserções 
(90 dentro do programa e 10 no rotativo)
Valor mensal: R$ 9.784,62

MINUTO A TARDE
Cotas: 3
Horário: segunda a sexta, às 10h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h e 21h
Citação: 210 x 5”
Comerciais de 30”: 126 inserções (84 dentro do programa e 42 no rotativo)
Valor mensal: R$ 10.871,23

NON STOP
Cotas: 3
Horário: segunda a sexta, das 10h às 12h 
Sábado, das 10h às 12h e das 22h às 0h. Domingo, das 10h às 12h
Citação: 114x 5” (01 na abertura, 01 durante e 01 no encerramento,
totalizando 03 por programa)
Comerciais de 30”: 90 inserções (76 dentro do prog. e 14 no rotativo)
Valor mensal: R$ 7.610,66

AGENDE-SE
Cotas: 3
Horário: segunda a sexta, às 13h30 e 16h30
Sábado e domingo, às 09h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h
Citação: 60 x 5” (01 por programa)
Comerciais de 30”: 63 (60 dentro do 
programa e 3 no rotativo)
Valor mensal: R$ 5.103,61 

DICAS DE CINEMA 
Cotas: 3
Horário: segunda a sexta, às 4h, 9h, 15h30 e 20h30
Sábado e domingo, às 9h, 15h30 e 20h
Citação: 120 x 5” (01 por programa)
Comerciais de 30”: 90 inserções (60 dentro do 
programa e 30 no rotativo)
Valor mensal: R$ 8.698,74

Patrocínio
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CONVERSA BRASILEIRA
Cotas: 3
Horário: domingo, das 21h às 22h
Citação: 8 x 5” (02 por programa: 01 na 
abertura e 01 no encerramento)
Comerciais de 30”: 60 inserções (20 na faixa horária, 32
no rotativo e 8 dentro do programa)
Valor mensal: R$ 4.083,77

HORA CERTA - COTA A
Horário: segunda a sábado, às 8h, 10h, 12h,
14h, 16h e 18h
Citação: 156 x 5” (01 por programa)
Comerciais de 30”: 156 inserções dentro do programa
Valor mensal: R$ 9.784,62

HORA CERTA - COTA B
Horário: segunda a sábado, às 7h, 9h, 13h, 
15h, 17h e 21h
Citação: 156 x 5” (01 por programa)
Comerciais de 30”: 156 inserções dentro do programa
Valor mensal: R$ 9.784,62

HORA CERTA - COTA C
Horário: segunda, às 6h30, 7h44, 9h30, 12h30, 14h30 e 16h30
sábado, às 6h30, 8h30, 9h30, 12h30, 14h30 e 18h30
Citação: 156 x 5” (01 por programa)
Comerciais de 30”: 156 inserções dentro do programa
Valor mensal: R$ 9.784,62

HORA CERTA - COTA D
Horário: segunda, às 6h, 7h19, 13h30, 15h30, 20h30 e 21h30
sábado, às 6h, 7h30, 13h30, 15h30, 20h e 22h
Citação: 156 x 5” (01 por programa)
Comerciais de 30”: 156 inserções dentro do programa
Valor mensal: R$ 9.784,62

LOVE SONGS
Cotas: 3
Horário: segunda a sexta, das 21h à 01h
Domingo – das 22h à 01h
Citação: 52 x 5” (02 por programa: 01 na abertura 
e 01 no encerramento)
Comerciais de 30”: 104 inserções, sendo 42 na 
faixa horária e 62 no rotativo
Valor mensal: R$ 7.146,23

A TARDE INTERATIVA
Cotas: 3
Horário: segunda a sexta (drops), às 09h50, 12h50, 13h50, 14h50, 
15h50 e 16h50
Sábado, das 18h às 22h e domingo, das 18h às 21h
Citação: 60 x 5” (02 por programa: 01 na abertura e 01 no encerramento)
Comerciais de 30”: 104 inserções, sendo 01 antes e 
01 depois do programa
Valor mensal: R$ 7.146,23

DROPS NACIONAL
Cotas: 3
Horário: diariamente, às 2h30, 9h30, 11h30 e 13h30
Citação: 120 x 5” (01 na abertura de cada programa)
Comerciais de 30”: 134 inserções, sendo 90 inserções no programa
(01 por programa) e 44 no rotativo
Valor mensal: R$ 9.281,30

Patrocínio
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TOP 20
Cotas: 3
Horário: sábado e domingo, das 7h às 9h
Citação: 24 x 5” (01 na abertura, 01 no intervalo e 01 
no encerramento de cada programa)
Comerciais de 30”: 60 inserções, sendo 16 inserções no 
programa (02 por programa) e 44 no rotativo
Valor mensal: R$ 4.669,00

GOURMET
Cotas: 3
Horário: sexta, às 10h, 16h e 21h30
Sábado e domingo, às 10h, 16h e 21h
Citação: 36 x 5” (01 por programa no encerramento)
Comerciais de 30”: 72 inserções, sendo 
36 dentro do programa e 36 no rotativo
Valor mensal: R$ 8.070,70

LONG PLAY
Cotas: 3
Horário: segunda a sexta, das 20h às 21h
Drops: Segunda a domingo, às 3h25, 11h25 e 15h25
Citação: 44 x 5” (01 na abertura e 01 no final de cada pro-
grama de segunda a sexta)
90 x 5” (01 em cada drops)
Inserções no programa: 90 inserções de 30” (01 inserção 
por programa)
Inserções rotativas: 56 comerciais de 30”
Valor mensal: R$ 9.281,30

DICAS DE MODA
Cotas: 3
Horário: segunda a sexta, às 9h30 e às 17h44
Citação: 44 x 5” (01 por programa, 
na abertura)
Comerciais de 30”: 100 inserções, sendo 44 dentro 
do programa e 56 no rotativo
Valor mensal: R$ 8.070,70

DICAS ATARDE FM
Cotas: 3 exclusivas por segmento
Dias das inserções: segunda a domingo
Formato da dica: 25” com texto encaminhado pelo cliente 
e aprovado pelo Departamento de Marketing
Assinatura: 5” como oferecimento do patrocinador no 
encerramento do programa
Inserções: 02 ao dia, sendo 01 pela manhã e 
01 pela noite (60/mês)
Comerciais de 30”: 60 inserções por mês (24 na faixa 
horária e 36 no rotativo)
Investimento: R$ 10.209,43

MADRUGADA A TARDE FM
Cotas: 3
Horário: segunda a sexta, das 1h às 6h
Sábado, das 0h às 6h
Domingo, das 1h às 6h
Citação: 60 x 5” (02 por programa: 01 na 
abertura e 01 no encerramento)
Comerciais de 30”: 60 inserções dentro do programa
Valor mensal: R$ R$ 4.083,77

Patrocínio

DICAS
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programação a tarde fm / 103.9
A TARDE Notícias

Non Stop

Agende-se

Dicas de Cinema com
Rubens Ewald Filho

AutoPapo com
Boris Feldman

Informações no 
Trânsito

Minuto A TARDE

Segunda a sexta:

Diariamente:

Segunda a sexta:

Segunda a sexta:

Sábado 

Sábado e domingo: 

Sábado e domingo: 

Segunda a domingo:

Segunda a sexta:

Segunda a sexta:

1ª Edição: das 7h às 9h
2ª Edição: das 17h às 19h

10h às 12h

13h30 e 16h30

4h, 9h, 15h30 e 20h30

10h às 12h e 22h às 0h

09h, 10h, 12h, 14h, 16 e 18h

9h, 15h30 e 20h

05h, 08h, 12h30 e 18h30

6h30, 7h20, 7h40, 8h05, 8h35, 
14h30, 15h30, 17h20 e 18h05

10h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h e 21h

Os principais fatos da Bahia, do Brasil e do mundo, apresentados por jornalistas da A TARDE FM, levando a 
credibilidade do Grupo A TARDE aos ouvintes. Sempre as últimas notícias nacionais e internacionais, transmitidas 
de forma imparcial e objetiva.

2h de música sem intervalo comercial. O melhor da música nacional e internacional.

No Agende-se, os ouvintes ficam informados sobre shows, peças de teatro, exposições e filmes que estão em 
cartaz na cidade.

O programa é uma simpática e descontraída coluna de rádio, do jornalista Rubens Ewald Filho, que traz curiosi-
dades e novidades sobre cinema, home vídeo e a indústria cinematográfica.

Apresenta notícias do mercado automobilístico, soluções para problemas mecânicos e dicas para uma boa 
manutenção dos automóveis.

Ao longo do dia, informações sobre tudo o que acontece no trânsito da Grande Salvador. Dicas de rotas mais 
rápidas, informações sobre congestionamento, acidentes de trânsito que prejudicam o tráfego e tudo o que for 
pertinente para facilitar o trajeto do motorista.

Notícias ao longo da programação, mantendo os ouvintes informados sobre tudo o que está acontecendo na 
cidade, no Estado e no país.

Conversa Brasileira Domingo:
21h às 22h

Bate-papo com os nomes que movimentam a música e o cenário cultural do país. De forma descontraída, você 
fica sabendo mais sobre a música brasileira.
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PrograMação a tarDe fM / 103.9

Hora Certa Segunda a sábado:
Cota A: 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h
Cota B: 7h, 9h, 13h, 15h, 17h e 21h
Cota C: 6h30, 7h44, 8h30, 9h30, 
12h30, 14h30, 16h30 e 18h30
Cota D: 6h, 7h19, 7h30, 13h30, 
15h30, 20h, 20h30, 21h30 e 22h

De hora em hora, o locutor informa aos ouvintes a hora certa.

Drops Nacional

Momento Gourmet

Dicas A TARDE FM

Long Play

Madrugada
A TARDE FM

Top 20

Love Songs

A TARDE Interativa

Dicas de Moda

Diariamente:

Sexta:

Sábado e domingo:

Segunda a domingo:

Segunda a sexta:

Domingo a sexta: 1h às 6h
Sábado: 0h às 6h

Sábado e domingo:

Segunda a sexta: 21h à 1h
Domingo: 22h à 1h

Segunda a sexta: 9h50, 12h50, 
13h50, 14h50, 15h50 e 16h50

Segunda a sexta: 

Sábado:
Domingo:

2h30, 9h30, 11h30 e 13h30

10h, 16h e 21h30

10h, 16h e 21h

Manhã e noite

20h às 21h

7h às 9h

18h às 22h

9h30 e 17h44

18h às 21h

O programete destaca em suas edições os maiores clássicos da música popular brasileira.

O programa traz dicas de ingredientes culinários e suas receitas, das mais simples até as mais
sofisticadas, sempre harmonizadas com vinhos do Velho e do Novo Mundo. Informações, história e muitas
dicas sobre a arte de cozinhar e de degustar, uma combinação perfeita entre vinhos e Gastronomia.

O melhor da música romântica nacional e internacional.

As músicas mais pedidas do dia através do site, WhatsApp e App. E no final de semana, as mais pedidas da 
semana.

Na Rádio A TARDE FM, um profissional dá dicas do mundo da moda, roupas, acessórios, tendências, desfiles 
e etiqueta.

As DICAS A TARDE FM são programetes de 30” que fazem o anunciante aparecer para o seu cliente como uma 
fonte de ajuda e informação. O patrocinador assina a dica no final e, logo após, vem um spot comercial.

De segunda a domingo, você faz uma viagem no tempo. Long Play, os sucesso das décadas de 70 e 80 em 
um só programa.

Programação especial para o fim de noite, com sucessos atuais e hits inesquecíveis.

O melhor da nossa programação musical, com grandes sucessos nacionais e internacionais a partir da década 
de 1970 que tornam o horário das 7h às 9h do seu final de semana muito mais leve.
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observações

valores avulsos
COMERCIAL 05’’ 15’’ 30’’ 45’’ 60’’ 75’’ 90’’

1 - para formatos especiais, consultar sempre o departamento Comercial. para formatos acima de 90”, usar o valor de 30” como fator de cálculo.

2 - prazo de pagamento: 15 d.f.m.

3 - entrega de material e autorização: até as 16h do dia anterior à veiculação.

4 - o material deve ser entregue em Cd, md ou por e-mail (mp3).

5 - todo material a ser veiculado na rádio passará por aprovação do departamento artístico.

6 - Comercial múltiplo (mais de uma marca assinando o mesmo material): acréscimo de 15% para promoções e concursos, e 30% para os demais (por marca).

7 - Cancelamentos: mídia avulsa - mínimo de 15 dias de antecedência/patrocínio - mínimo de 30 dias de antecedência. para anúncios cancelados, os valores 

serão refaturados pelo valor de tabela.

8 - Comercial rotativo só entra na faixa horária se os outros horários estiverem cheios.

9 - a partir da terceira gravação de spot e citação será cobrado um valor adicional por produção.

10 - o texto para o comercial ao vivo deverá ser enviado pelo cliente e aprovado pelo departamento artístico. o valor do cachê do locutor para este tipo de comercial 

deverá ser consultado com o departamento Comercial.

Determinado

Faixa horária (6h às 19h)

Rotativo

Comercial ao vivo

R$ 51,35

R$ 45,49

R$ 35,21

R$ 99,78

R$ 129,13

R$ 120,32

R$ 92,44

R$ 256,79

R$ 187,82

R$ 171,68

R$ 130,59

R$ 366,85

R$ 281,73 R$ 469,93

R$ 256,79 R$ 428,85

R$ 196,62 R$ 326,86

R$ 547,34 R$ 913,45

R$ 375,65 R$ 563,92

R$ 343,36 R$ 515,06

R$ 261,19 R$ 392,23

R$ 733,70 R$ 1096,14
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1   o material gravado e a autorização devem ser enviado a oPec.
Contatos: opecradio@grupoatarde.com.br/tel.: (71) 3340-8939.

A) Para a gravação de comercial faz-se necessário: enviar um texto pronto
para a gravação ou enviar o máximo de informações sobre o que o cliente
deseja colocar no spot para que a equipe de locutores providencie o
material. os comerciais precisam ter o texto de gravação na rádio com 48
horas de antecedência ao dia de sua veiculação.

B) os comerciais gravados na rádio A TARDE FM não poderão ser veiculados 
em outras rádios. Sendo assim, o cliente não pode ficar com o comercial, a 
não ser que o mesmo tenha um bip de identificação.

C) o comercial gravado/aprovado pelo cliente deve ser enviado para a rádio
até as 16h do dia anterior à veiculação.

2  o programa NON STOP não tem caixa comercial. os comerciais de 30”
do patrocínio serão veiculados em faixa horária a ser definida pelo cliente.

SOBRE PATROCÍNIOS:

1   Vantagens do patrocínio:
- ter seu comercial em horários definidos, pelo custo do comercial 
reduzido.
- ter fixação de marca e slogan ou marca e telefone.
- agregar a marca a programas com segmentação de perfil de ouvinte,
podendo trabalhar os perfis que mais se encaixam com o cliente.

2  os horários de cada programa não podem ser alterados pelo cliente.

3  os comerciais dos patrocínios são veiculados nos horários dos pro-
gramas ou na faixa horária equivalente, ou seja, programas veiculados 
entre 7h e 19h terão seus comerciais veiculados nessa faixa horária. os 
programas entre 20h e 6h da manhã e nos finais de semana terão seus 
comerciais veiculados nessa faixa horária.

SOBRE O ENVIO DE MATERIAL E SUA AUTORIzAÇÃO: COMERCIAIS AVULSOS

os comerciais rotativos são veiculados conforme disponibilidade nas caixas
comerciais, sendo colocados, preferencialmente, em faixa horária, sempre
que houver disponibilidade.

formatos básiCos



contatoS

Departamento Comercial
tel.: (71) 3340-8585 / 8731 / 8757 / 8560
Depto. Comercial Classificados 
tel.:(71) 3340-8510   fax: 71 3340-8682
classificados@grupoatarde.com.br
Depto. Operações Comerciais
tel.: (71) 3340-8571 / 8572
E-mail: publicidade@grupoatarde.com.br
End. para envio do material: 
http://info.atarde.com.br/anuncios

grUPo a tarDe SaLVaDor

Rio de Janeiro
andrea Medrado
tel.: (21) 3852-1588
andreamedrado.rio@ftpi.com.br

Região Nordeste
ivan feitosa / Loren rodrigues
tel.: (81) 2128-4350 / (81) 3129-6690
loren.nordeste@ftpi.com.br

Belo Horizonte
ronaldo Spagnuolo
tel.: (31) 2105-3609
ronaldo.minas@ftpi.com.br

Região Sul
cristiane Prataviera
tel.: (41) 3026-4100
cristiane.curitiba@ftpi.com.br

ftPi
rePreSentante coMerciaL

grUPo a tarDe São PaULo

grUPo a tarDe BraSíLia

noSSoS SiteS

Flávio de Paula
tel.: (11) 99636-4352 / 98575-0115
flavio.paula@grupoatarde.com.br

Beth Araújo
tel.: (61) 3226-1343 / 3226-0543
        (61) 99994-1617 / 99972-8360
betharaujo@grupoatarde.com.br

www.atarde.com.br
www.mobiatarde.com.br
www.jornalatarde.com.br
www.agenciaatarde.com.br
www.jornalmassa.com.br
www.atardeservicosgraficos.com.br
www.atardefm.com.br
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SEU PORTAL 
DE INFORMAÇÃO 

E ENTRETENIMENTO.



Notícias:
Bahia | Brasil | Ciência e Vida | Concursos
Digital | Economia | Educação | Empregos

Autos | Mundo | Opinião | Política
Salvador | Trânsito

Esportes:
Esportes | E.C.Bahia | E.C.Vitória | Vídeos

Entretenimento:
Agenda 2+ | Games | Mexerico | Cinema
Cultura | Gastronomia | Muito | Turismo

Blogs e Colunas:
Academia de Estrelas

Mais T.I. | Moda | Acréscimos
Auto Brasil | Detalhe Técnico

Ronaldo Jacobina | Tempo Presente
Tendências & Mercado

Coluna do Mano
Olhar Rubro-Negro

Classificados:
Imóveis | Veículos

Empregos | Diversos
Mobilidade e interação

O Portal A TARDE sempre se destacou pela qualidade do seu conteúdo, colunis-
tas de referência, e destaque para temas de relevância social. Há 20 anos da sua 
existência acompanha as mudanças tecnológicas se mostrando moderno e, cada 
vez mais perto do seu público alvo, unindo informação e entretenimento em seu 
mais novo Portal.

Portal a tarde

GruPos de Conteúdo

Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.
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1 – SUPERBANNER - 728 x 90 Px
Integrado ao conteúdo, esse formato possui 
uma grande presença no campo Portal.

1A – MEgABANNER - 970 x 90 Px
além de possuir as mesmas características e 
localização do superbanner, o formato conta 
com a vantagem de ter uma maior área para 
trabalhar a sua campanha.

2 – MINI BILBOARD - 970 x 150 Px
ocupa o mesmo espaço do Megabanner, 
porém com um formato maior que ele.

2A – BILBOARD - 970 x 250 Px
um dos maiores formatos da página, ocu-
pando uma posição de destaque.

3 – SELO DE PATROCíNIO - 120 x 90 Px
sua marca patrocinará as páginas do Portal: 
HoMe, GruPos ou CanaIs, estando inse-
rida no contexto de leitura e de interesse 
do internauta. 

4 – PARALAx - 990 x 400 Px
o maior formato especial com 100% da 
visibilidade na posição.

Produtos - HoMe
1

1

2

2

1A

1A

2A

2A

4

3
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5 – LINEBANNER - 490 x 210 Px
Formato que fica na timeline das notícias, 
gerando uma maior interação e visibilidade 
entre o leitor e o anúncio.

6 – SqUARE - 300 x 250 Px
Posicionado na lateral da página, é umas 
das áreas mais procuradas do Portal (posi-
cionamento randômico).

Produtos - HoMe

5

6
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o Novo Portal A TARDE, na sua estrutura, conta com um núcleo noticioso dividido em três grupos, são eles: notÍCIas, 
que aborda os principais fatos ocorridos na Bahia, no Brasil e no mundo, incluindo temas como economia, política, em-
pregos, educação, tecnologia, cultura, ciência, concursos, além do conteúdo de opinião, com a publicação de artigos de 
colaboradores e contribuições de leitores; entretenIMento, que traz notícias da cultura local, bastidores da televisão, 
conteúdos de gastronomia, turismo, críticas de cinema, trailers de filmes e a programação semanal; e esPortes, com 
os principais fatos do universo esportivo.

o Portal A TARDE também possui blogs específicos como Moda, Mundo afro e colunas editoriais que abordam temas atuais e são 
assinadas por nomes de referência no mercado, como samuel Celestino e ronaldo Jacobina. além disso, o portal conta, ainda com 
um canal de anúncios, o Classificados, dividido em quatro segmentos: imóveis, autos, empregos e diversos.

GruPos de Conteúdo Portal a tarde

GruPo - notÍCIas GruPo - esPortes GruPo - entretenIMento



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

1 - SUPERBANNER - 728 x 90 Px
Formato exclusivo na página principal do site da rádio.

HoMe Portal
rádIo a tarde FM

1

e no site da Rádio A TARDE FM tem exclusividade na divulgação na Home, 
através do superbanner. ele é o único meio de publicação desse Portal, 
centralizando todas as atenções dos internautas.



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

1 – SUPERBANNER - 728 x 90 Px
Integrado ao conteúdo, esse formato possui uma grande presença no 
campo Portal.

1A – MEgABANNER - 970 x 90 Px
além de possuir as mesmas características e localização do superban-
ner, o formato conta com a vantagem de ter uma maior área para 
trabalhar a sua campanha.

2 – MINI BILBOARD - 970 x 150 Px
ocupa o mesmo espaço do Megabanner, porém com um formato 
maior que ele.

2A – BILBOARD - 970 x 250 Px
um dos maiores formatos da página, ocupando uma posição de 
destaque.

3 – SqUARE - 300 x 250 Px
Posicionado na lateral da página, é umas das áreas mais procuradas 
do Portal (posicionamento randômico).

3A – HALF-PAgE - 300 x 600 Px
Formato de grande impacto da página de canais, posicionado em sua 
lateral direita, permitindo ao cliente um maior destaque.

Produtos
MatérIas Internas1

2

1A

2A

3

3A



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Produtos esPeCIaIs

2

2 - OUTLIMIT - 990 x 385 Px
Peça flutuante de alto impacto que surge integrada à área de 
destaque do Portal, explorando o espaço fora dos limites do 
banner e oferecendo 100% de visibilidade na Home por ser 
exibido logo ao carregamento do site.

1 - gIgABANNER FLUTUANTE - 990 x 50 Px
Possui um formato diferenciado que acompanha a página. 

1



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Produtos esPeCIaIs
3 - BANNER DE CONTEúDO - 800 x 600 Px
Formato de grande exposição por ser exibido em página única na transição das chamadas da home e na exibição da matéria na 
interna. Interage com o clique do internauta.

3

oBservações GeraIs
Sobre o envio de material e sua autorização:
1. a autorização deve ser enviada para: opec.digital@grupoatarde.com.br. Mais informações: (71) 3340-8764.
2. Para informações técnicas de cada peça, solicite o manual ao departamento Comercial.
3. todo o material deverá ser enviado com 48h de antecedência.



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Conteúdo PuBlICItárIo - HoMe
o conteúdo publicitário* terá uma chamada na home do Portal a tarde. no 
título da matéria, será incluso uma tarja de “Conteúdo Publicitário”. 

o leitor ao clicar na chamada é direcionado para uma página interna 
do Portal a tarde, com a assinatura de marca e conteúdo fornecido 
pelo cliente. 

O CONTEúDO PUBLICITáRIO 
APLICA-SE TAMBéM NA HOME 
DA vERSÃO MOBILE

* o conteúdo deverá ser enviado pelo cliente e previamente aprovado pela equipe de redação do Portal a tarde.

Descobertas novas formas 
de economizar energia

CONTEÚDO PUBLICITÁRIO



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Produto - Paralax
PARALAx - 990 x 400 Px
este formato movimenta-se na Home em tempo diferente ao da rolagem da página, causando um efeito especial e dando uma 
maior visibilidade ao anúncio. 



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.  *Produtos de visualização diária, sob consulta de disponibilidade. **valor cobrado por canal.

taBela de InvestIMento

MASTER - NOTíCIAS - ESPORTES - ENTRETENIMENTO

HOME



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

CANAIS INTERNOS

taBela de InvestIMento

oBservações GeraIs
1. os produtos que são comercializados na modalidade CPM, eles serão rotacionados com outras campanhas;
2. os produtos que são comercializados  na modalidade diária são exclusívos nas suas posições, apenas rotacionando em casos excepcionais, sob negociação 
com o contato comercial.



Contatos

Departamento Comercial
tel.: (71) 3340-8585 / 8731 / 8757 / 8560
Depto. Comercial Classificados 
tel.:(71) 3340-8510   Fax: 71 3340-8682
classificados@grupoatarde.com.br
Depto. Operações Comerciais
tel.: (71) 3340-8571 / 8572
E-mail: publicidade@grupoatarde.com.br
End. para envio do material: 
http://info.atarde.com.br/anuncios

GruPo a tarde salvador

Rio de Janeiro
andrea Medrado
tel.: (21) 3852-1588
andreamedrado.rio@ftpi.com.br

Região Nordeste
Ivan Feitosa / loren rodrigues
tel.: (81) 2128-4350 / (81) 3129-6690
loren.nordeste@ftpi.com.br

Belo Horizonte
ronaldo spagnuolo
tel.: (31) 2105-3609
ronaldo.minas@ftpi.com.br

Região Sul
Cristiane Prataviera
tel.: (41) 3026-4100
cristiane.curitiba@ftpi.com.br

FtPI
rePresentante CoMerCIal

GruPo a tarde sÃo Paulo

GruPo a tarde BrasÍlIa

nossos sItes

Flávio de Paula
tel.: (11) 99636-4352 / 98575-0115
flavio.paula@grupoatarde.com.br

Beth Araújo
tel.: (61) 3226-1343 / 3226-0543
        (61) 99994-1617 / 99972-8360
betharaujo@grupoatarde.com.br

www.atarde.com.br
www.mobiatarde.com.br
www.jornalatarde.com.br
www.agenciaatarde.com.br
www.jornalmassa.com.br
www.atardeservicosgraficos.com.br
www.atardefm.com.br



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.



CONECTADOS EM
BUSCA DE iNfOrMAçãO 

DE qUAliDADE 



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Para aqueles que vivem conectados e buscam notícias e serviços pelo celular, 
o Portal A TARDE apresenta a sua versão móvel. 

Com o A TARDE Celular você tem acesso aos canais de notícias, esportes, classificados, 
serviços e entretenimento com a mesma riqueza de conteúdo do Portal A TARDE.

A TARDE CELULAR

CANAIS

Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Notícias:
Bahia | Brasil | Ciência e Vida | Concursos
Digital | Economia | Educação | Empregos
Autos | Mundo | Opinião | Política 
Salvador | Trânsito

Esportes:
Esportes | E.C.Bahia | E.C.Vitória | Vídeos

Entretenimento: 
Agenda 2+ | Games | Mexerico | Cinema
Cultura | Gastronomia | Muito | Turismo

Blogs e Colunas
Academia de Estrelas
Mais T.I. | Moda | Acréscimos
Auto Brasil | Detalhe Técnico
Ronaldo Jacobina | Tempo Presente
Tendências & Mercado
Coluna do Mano
Olhar Rubro-Negro

Classificados
Imóveis | Veículos
Empregos | Diversos



Preços válidos a partir de 1º de janeiro de 2017.

PREçoS E foRmAToS

MOBIlE BANNER SquARE BANNER RODAPé fluTuANTE
formato: 300 x 50 px

R$33,00 (CPM)
formato: 300 x 250 px

R$44,00 (CPM)
formato: 300 x 50 px

R$32,00 (CPM)

Observações Gerais
Sobre o envio de material e sua autorização:
1. A autorização deve ser enviada para: opec.digital@grupoatarde.com.br

Mais informações: (71) 3340-8764.
2. Para informações técnicas de cada peça, solicite o manual ao Departamento Comercial.

3. Todo o material deverá ser enviado com 48h de antecedência.



CoNTAToS

Departamento Comercial
Tel.: (71) 3340-8585 / 8731 / 8757 / 8560
Depto. Comercial Classificados 
Tel.:(71) 3340-8510   fax: 71 3340-8682
classificados@grupoatarde.com.br
Depto. Operações Comerciais
Tel.: (71) 3340-8571 / 8572
E-mail: publicidade@grupoatarde.com.br
End. para envio do material: 
http://info.atarde.com.br/anuncios

GRUPo A TARDE SALVADoR

rio de Janeiro
Andrea medrado
Tel.: (21) 3852-1588
andreamedrado.rio@ftpi.com.br

região Nordeste
Ivan feitosa / Loren Rodrigues
Tel.: (81) 2128-4350 / (81) 3129-6690
loren.nordeste@ftpi.com.br

Belo Horizonte
Ronaldo Spagnuolo
Tel.: (31) 2105-3609
ronaldo.minas@ftpi.com.br

região Sul
Cristiane Prataviera
Tel.: (41) 3026-4100
cristiane.curitiba@ftpi.com.br

fTPI
REPRESENTANTE ComERCIAL

GRUPo A TARDE SÃo PAULo

GRUPo A TARDE BRASÍLIA

NoSSoS SITES

flávio de Paula
Tel.: (11) 99636-4352 / 98575-0115
flavio.paula@grupoatarde.com.br

Beth Araújo
Tel.: (61) 3226-1343 / 3226-0543
        (61) 99994-1617 / 99972-8360
betharaujo@grupoatarde.com.br

www.atarde.com.br
www.mobiatarde.com.br
www.jornalatarde.com.br
www.agenciaatarde.com.br
www.jornalmassa.com.br
www.atardeservicosgraficos.com.br
www.atardefm.com.br
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	03.Tabela de Preços_A TARDE FM_2017
	04.Tabela de Preços_PORTAL_2017
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