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Fonte: Kantar IBOPE Media | Target Group Index BR TG 2019 I (2018 1s + 2018 2s) - RM Campinas v1.0 - Pessoas / TG Light - Ribeirão Preto (Mai/2018) V.09.08.2018 - Pessoas / TG Light - São Carlos (Jun/2018) V.24.08.2018 - 
Pessoas / TG Light - Varginha (Jun/2018) V.04.09.2018 - Pessoas | Universo: 2.782.268 Assistiram à EPTV nos últimos 30 dias e/ou acessaram aos portais globo nos últimos 30 dias e/ou acessaram aos portais a cidade on 
nos últimos 30 dias e/ou ouviram as rádios do grupo nos últimos 30 dias. 
 

EM CADA 10 PESSOAS  
ESTÃO NAS  
EMPRESAS PIONEIRAS. 
[TV + DIGITAL + RÁDIO] 8 

SOLUÇÕES INTEGRADAS DE 
COMUNICAÇÃO PARA A SUA 
MARCA 

 As empresas pioneiras tem como missão 
produzir e distribuir conteúdo de credibilidade e 
qualidade, oferecem uma multiplataforma de 
comunicação nas regiões mais importantes e 
economicamente relevantes do país: Campinas, 
Ribeirão Preto, São Carlos e Sul de Minas 
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• CALENDÁRIO DE OPORTUNIDADES  
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OPORTUNIDADES EP 

ÍNDICE 
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Movimento Peça Em Casa! 
 
Com o avanço da COVID-19, os brasileiros 
passam por um momento de adequação 
de comportamento. É necessário 
incentivar que as pessoas se 
resguardem nesse momento de 
pandemia e permaneçam em suas 
casas, consumindo produtos e serviços 
com segurança. Incentive seus 
consumidores a ficarem em suas casas e 
a utilizarem os serviços de entrega. A sua 
empresa pode e deve colaborar com esse 
movimento! Adote o movimento PEÇA 
EM CASA! 

 
Investimento: Consultar plano comercial 

OPORTUNIDADES EP 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1iPc9qgTX0zGGxU0kFKiz1QeQMMn7t7J0/view?usp=sharing
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Dia dos Avós 
 
Os avós são a maior fonte de amor e 
carinho. Com eles recarregamos todos 
os níveis de alegria, felicidade e 
esquecemos todos os problemas. 
Aprendemos a valorizar as pequenas 
coisas e a preservar os momentos pelas 
suas experiências vividas.   

OPORTUNIDADES EP 

Consulte o plano comercial 

Prazo de Comercialização:  até 15 dias antes 
do início da veiculação; 
Investimento: 
 Mídia tv: R$ 8.100,00 
Cross mídia internet: R$ 1.970,00  
Cross Mídia Rádio: R$ 3.080,00 
Valor total: R$ 13.150,00 

 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1p69QVRaijw-pgqTHhZS9gDo1o4tARhs6/view?usp=sharing
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Reprise Festa do Peão de Barretos 2019 
 
Em tempos de isolamento social, as 
transmissões de shows têm preenchido um 
vazio na rotina de todos. Por isso, a maior festa 
do peão da América latina não poderia ficar de 
fora! 
Para que os mais de 11,9 milhões de 
telespectadores potenciais das regiões de 
Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e Sul de 
Minas possam reviver a experiência, a EPTV 
oferece a oportunidade exclusiva de 
patrocinar a exibição dos melhores 
momentos da transmissão do primeiro final de 
semana do festival de 2019.  

OPORTUNIDADES EP 

Consulte o plano comercial 

Prazo de Comercialização:  até às 16 horas 
(horário de Brasília) do dia 24/julho/2020. 
 
Investimento Total: R$ 174.180,00 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1kvtxxTTzWugVVPES-ZCxvev1BjzDsyjB/view?usp=sharing


ÍNDICE 

OPORTUNIDADES EPTV 
RIBEIRÃO PRETO  



OPORTUNIDADES EPTV 
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6º Torneiro Internacional de Franca 
 
Criado em 2014 com o objetivo de 
promover nacionalmente e 
internacionalmente as equipes de base, o 
Torneio de Basquete de Franca 
também visa promover a integração 
esportiva. 
Em 2020 será a 6ª edição, e confirmamos 
que a competição já conquistou espaço 
de respeito no mundo esportivo. Hoje 
somos a principal competição para 
equipes de formação no Estado de São 
Paulo. 

Número de Inserções: 40 

Nº de cotas: 2 

Valor do Investimento: R$ 56.500,00 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/portifolio-projetos/NOT,0,0,1489918,6+torneio+internacional+de+basquete+de+franca.aspx


OPORTUNIDADES EPTV 
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Ribeirão Preto Anime Fest 
 
O universo dos games desafia a participação de 
um projeto que traz a diversão e encantamento 
de outra realidade: Ribeirão Anime Fest (RPAF). 
O Evento 
É um projeto que busca fascinar os 
apaixonados de games, quadrinhos, cultura 
pop, anime e intenet. O RPAF acontece desde 
2011 e faz parte o Circuito Anime Fest de 
eventos, uma rede de eventos presentes em 6 
cidades do interior. 
Uma oportunidade de associar aos veículos 
EPTV e G1 e de explorar sua marca no dia do 
evento. 

Número de Inserções: 30 

Nº de cotas: 1 

Valor do Investimento: R$ 53.700,00 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/portifolio-projetos/NOT,0,0,1478141,anime+fest+2020.aspx


OPORTUNIDADES EPTV 
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Número de Inserções: 77 

Nº de cotas: 1 

Valor do Investimento: R$ 128.700,00 

Consulte o plano comercial 

Parada Pet 
 
O evento mais fofo da EPTV promete 
um dia recheado de atividades e 
muito afeto, uma oportunidade única 
para os patrocinadores se fazerem 
presentes na vida dos apaixonados 
por pets em um projeto que é 
literalmente animal. 
 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/portifolio-projetos/NOT,0,0,1478141,anime+fest+2020.aspx


OPORTUNIDADES EPTV 
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Número de Inserções: 173 

Nº de cotas: 4 

Valor do Investimento: R$ 154,490,00 

Consulte o plano comercial 

EPTV na Escola 
 
O EPTV NA ESCOLA traz um desafio 
diferente para os alunos do último ano do 
ensino fundamental de todas as escolas 
da nossa região de cobertura: participar de 
um concurso de redações. 
 
Estimular a imaginação é desafiador e a 
cada ano temas ligados a vivência social 
ou escolar são passados para os alunos 
que devem nos trazer soluções e novas 
ideias. Um projeto que valoriza a 
educação, estimulando o pensamento e a 
criatividade. 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/portifolio-projetos/NOT,0,0,1379304,eptv+na+escola.aspx


OPORTUNIDADES EPTV 
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Número de Inserções: 60 

Valor do Investimento: R$ 52.110,00 

Cota Promocional: R$ 7.880,00 

 
Consulte o plano comercial 

Comida Di Buteco 
 
Em 2020, a nova edição do Comida di Buteco 
trará novamente ao público de Ribeirão 
Preto/SP a brasilidade dos legítimos botecos e 
a expressão da regionalidade através da 
culinária de raiz. 
O concurso, realizado entre 10 de abril e elegerá o 
melhor boteco da região. O público que visitar os 
bares participantes e o júri convidado avaliarão o 
petisco, o atendimento, a temperatura da bebida 
e a higiene do estabelecimento. O vencedor 
regional, concorrerá com os botecos ganhadores 
em cada uma das 21 cidades participantes ao 
título de "o melhor buteco do Brasil". 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/portifolio-projetos/NOT,0,0,1379301,comida+di+buteco.aspx


OPORTUNIDADES EPTV 
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Receitas Especiais Ana Maria  
 
As receitas, selecionadas pela própria 
Ana, além de rápidas e saborosas, 
contarão com ingredientes simples, 
que caibam na mesa do brasileiro e 
que façam parte do seu cotidiano.  
 O quadro “Receitas Especiais da Ana 
Maria” entra no ar no último bloco do 
programa Encontro, de segunda a sexta-
feira, no período de 24 de junho a 23 de 
julho. 

Patrocínio Local  

Plano de veiculação: 22 vinhetas 

Base para conversão: FATI 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1kwrRprtd0p-H3H58hA_0JR3W2D8UvyOi/view


OPORTUNIDADES EPTV 
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Pequenos anunciantes  
receberão gratuitamente o VT de 
seu comercial de mídia avulsa, mediante 
investimento equivalente ao valor de 
no mínimo 1 DFAU (Domingão do Faustão) 
de 30" e no máximo 2 DFAUs também de 
30".  

Investimento 

Mínimo 1DFAU de 30”: R$   6.789,00 

Máximo 2 DFAUS de 30”: R$  13.578,00  

Consulte o seu atendimento comercial 

ÍNDICE 
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OA EVENTOS 
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Business Day 
 
Especialistas de diversas áreas 
debaterão sobre economia, política e 
sociedade. É um dia de debates 
sobre o cenário atual e futuro para o 
país e a cidade de Ribeirão Preto. 

OPORTUNIDADES OA EVENTOS 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/eventos/oportunidades/ribeirao/
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Parada Pet 
 
O evento mais fofo de Ribeirão chega a 
sua quarta edição: O PARADA PET! 
Sempre um sucesso de público, os 
apaixonados pelo mundo pet 
comparecem ao PARADA PET com seus 
bichinhos das mais variadas raças para 
curtir um dia recheado de programação: 
desfile pet, agility e pet caminhada, além 
dos serviços para cuidar da saúde, bem 
estar e segurança, como castração e 
microchipagem. 

OPORTUNIDADES OA EVENTOS 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/eventos/oportunidades/ribeirao/
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Bike Livre 
 
Paixão por praticar exercícios, vida 
saudável e ao mesmo tempo alegria em 
família. Combinação perfeita que faz mais 
um ano de Bike Livre um sucesso. O 
grande público lota as ruas da cidade e 
mostras como o exercício físico une a 
região. Momentos de lazer em um 
passeio ciclístico. Além de permitir o 
encontro dos moradores da região, 
incentiva os cuidados com a saúde e 
estimula a responsabilidade 
socioambiental. 

OPORTUNIDADES OA EVENTOS 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/eventos/oportunidades/ribeirao/
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EPTV Em Ação 
 
O evento que investe em ação! Ação 
para estimular o convívio esportivo, 
social e comunitário de uma das 
cidades da área de cobertura da EPTV 
Ribeirão . Tem como finalidade 
proporcionar lazer, cuidados com a 
saúde, informações e serviços para 
uma melhor qualidade de vida dos 
cidadãos da região. 

OPORTUNIDADES OA EVENTOS 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/eventos/oportunidades/ribeirao/
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Ribeirão Moto Festival  
 
O evento que surgiu em 2011 com um 
público de 2 mil pessoas no Estúdio 
Kaiser em Ribeirão Preto. um evento 
que já se tornou tradição em Ribeirão 
preto, atraindo milhares de 
motociclistas em 2020 comemora 10 
anos, uma grande festa que promete 
muitas novidades! 

OPORTUNIDADES OA EVENTOS 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1oUqR2s9oWSnuLXJm4Z0VqC_m-h6RaNS5/view?usp=sharing
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Taça EPTV de Futsal 
 
Paixão dos organizadores pelo futsal, 
garra dos competidores e vibração da 
torcida. Combinação perfeita que faz 
da Taça EPTV de Futsal sucesso há 
mais de 35 anos. O grande público 
lota os ginásios das cidades de toda a 
região para assistir, torcer e conferir 
os grandes lances. Os ginásios da 
região ficam repletos de bons jogadores 
e novos talentos do futsal. 

OPORTUNIDADES OA EVENTOS 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/eventos/oportunidades/ribeirao/


OPORTUNIDADES 
MÍDIAS DIGITAIS 

ÍNDICE 
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Doce Arraiá 
 
Sabemos que os brasileiros são 
especialistas em festejar e cozinhar 
comidinhas típicas de nosso pais! Diante 
do momento COVID-19, não há 
possibilidades de reuniões para 
comemorar. Mas, nada impede que o 
compartilhamento de receitas, fotos, 
fantasias e até opções musicais sejam 
feitos através da tecnologia: A INTERNET 
 
O Doce Arraiá chegou para adoçar e 
alegrar todos que estão na expectativa das 
festas juninas. 

 
Investimento:  
Página Especial R$ 3.000,00  
Produção de Internet R$ 1.500,00  
Cross Mídia - rádio R$ 1.715,00 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

OPORTUNIDADES MÍDIAS DIGITAIS 
ACIDADE ON   

Consulte o plano comercial 

https://drive.google.com/file/d/1ha964s5ijmDtE6wlTL7TymCg2IxXhH12/view?usp=sharing
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Boas Notícias  
 
Neste momento, não podemos deixar de 
acreditar que dias melhores virão. Que 
sejamos capazes de enxergar e buscar 
algo de bom em cada momento. E que as 
boas notícias possam trazer boas 
energias e a esperança de que o melhor 
ainda está por vir. 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

OPORTUNIDADES MÍDIAS DIGITAIS 
ACIDADE ON   

Consulte o plano comercial 

 
Investimento:  
Página Especial R$ 2.200,00  
Produção de Internet R$ 1.500,00  
Cross Mídia - rádio R$ 2.137,00 

https://drive.google.com/file/d/1Y4xZoaSbwL5tKyr8yWvJWUotjImgBPef/view?usp=sharing
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ON Adventure 
 
A página ON ADVENTURE trará as 
experiências do nosso aventureiro 
Sanner Moraes que apresentará por 
terra, água e ar paisagens 
deslumbrantes e muitas peripécias por 
esse mundo afora. 

 
Investimento:  
Cota de patrocínio: R$ 36.000,00. 
Cota de participação: R$ 23.000,00. 
Cota de Apoio: R$ 10.000,00 
Branded Content: R$ 3.900,00. 

OPORTUNIDADES MÍDIAS DIGITAIS 
ACIDADE ON   

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1Ivikxr6uUDaenbbPAcpzZu7GOCOeWULy/view?usp=sharing
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Receba em Casa 
 
Em época em que o mundo está 
incentivando as pessoas a ficarem em 
casa, o ACidade ON cumpre seu 
papel em criar  facilidades para a 
vida do cidadão. Em parceria com 
você criamos o projeto 
#recebaemcasa.  

Investimento:  R$ 1.200,00  

OPORTUNIDADES MÍDIAS DIGITAIS 
ACIDADE ON   

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1n8dSB0bJ8LdR1M_Spmj7CN8FV5E5Phde/view?usp=sharing
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Auto ON  
 
O AutoON é uma vertical de nichos 
do portal ACidade ON. Traz 
lançamentos de veículos, notícias 
sobre carros, motos e caminhões. 
Seção pit stop com os destaques do 
setor e ainda uma reportagem de 
teste toda semana.  

OPORTUNIDADES MÍDIAS DIGITAIS 
ACIDADE ON   

 
Investimento:  
Cota de patrocínio: R$ 36.000,00. 
Cota de participação: R$ 23.000,00. 
Cota de Apoio: R$ 10.000,00 
Branded Content: R$ 3.900,00. 

Mídia avulsa: COM R$ 18 

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1bFYAuUecoAPGl-_carPNbCdhdL_9Cmh2/view?usp=sharing
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Churrasqueadas 
 
Apresentado por José Almiro de 
Moraes, o programa traz receitas, dicas 
de preparo e curiosidades em torno 
dessa paixão nacional que é o 
churrasco. Ao longo dos programas, o 
telespectador vai descobrir que preparar 
um churrasco é uma arte e saboreá-lo, 
um prazer inigualável. 

OPORTUNIDADES MÍDIAS DIGITAIS 
ACIDADE ON   

 
Investimento:  
Cota de patrocínio: R$ 54.000,00. 
Cota de participação: R$ 34.000,00. 
Cota de Apoio: R$ 15.000,00 
Branded Content Vídeo: R$ 10.800,00 
Branded Content Texto: R$ 5.850,00. 

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/18t78jqbmadE3BVMWqHvbRh0FHhZVa9NU/view?usp=sharing
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Derico Music Truch 
 
“Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir 
longe, vá em grupo.”  
  
Este pensamento é o que move o músico 
Derico Sciotti neste novo desafio profissional 
e pessoal. A missão é percorrer o Brasil em 
busca de histórias de superação, por meio 
da música, e levar cultura sobre rodas para 
os mais variados destinos. Vamos embarcar 
nessa aventura?  

OPORTUNIDADES MÍDIAS DIGITAIS 
ACIDADE ON   

 
Investimento:  
Cota de patrocínio: R$ 36.000,00. 
Cota de participação: R$ 23.000,00. 
Cota de Apoio: R$ 10.000,00 
Branded Content Vídeo: R$ 7.200,00 
Branded Content Texto: R$ 3.900,00. 

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1YL_ej4XTCEmoLWDxP5gCb7FWm9OCIGDS/view?usp=sharing
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Curadoria Hilst 
 
Curadoria Hilst é uma parceria do 
Instituto Hilda Hilst e do portal ACidade 
ON com o propósito de trazer poesia, 
literatura, música, teatro, dança, cinema, 
artes visuais, e a eterna busca radical do 
conhecimento que sempre moveu Hilda 
Hilst. 

OPORTUNIDADES MÍDIAS DIGITAIS 
ACIDADE ON   

 
Investimento:  
Cota de patrocínio: R$ 36.000,00. 
Cota de participação: R$ 23.000,00. 
Cota de Apoio: R$ 10.000,00 
Branded Content: R$ 3.900,00. 

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1jUpJftnz_LjNIssrsuQCAjcp30nT5i-I/view?usp=sharing


32 

EXEMPLOS DE ESPECIAL PUBLICITÁRIO 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

Saúde 

 Unimed Ribeirão Preto 

 Hospital São Lucas 

 Orçafarma 

Educação 

 Claretiano Centro Universitário 

 ECO Educação 

Imobiliária 

 Hugo Engenharia 

 Vece Urbanismo 

Aplicativo 

 UBX 

 Cara Crachá 

Shopping 

 Iguatemi 

Agronegócio 

 Cocatrel 

Supermercado 

 Dalben 

https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/conteudo-patrocinado/geral/PUBE,0,0,1521746,unimed+ribeirao+preto+apresenta+balanco+de+2+meses+de+enfrentamento+da+covid+19.aspx
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/conteudo-patrocinado/geral/PUBE,0,0,1523826,sua+saude+nao+pode+esperar.aspx
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/especial-publicitario/orcafarma/noticia/2020/06/16/mercado-de-medicamentos-segue-a-tendencia-do-comercio-digital.ghtml
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/conteudo-patrocinado/geral/PUBE,0,0,1520359,claretiano+centro+universitario+de+batatais+faz+50+anos+no+ensino+superior.aspx
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/especial-publicitario/ecoeduca/noticia/2019/11/22/projeto-eco-educa-ensina-sobre-sustentabilidade-em-ribeirao-preto.ghtml
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/conteudo-patrocinado/geral/PUBE,0,0,1522562,ares+residence+e+o+novo+empreendimento+da+hugo+engenharia+em+ribeirao+preto.aspx
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/especial-publicitario/vece-urbanismo/noticia/2020/05/22/vece-urbanismo-assume-administracao-do-unico-residencial.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/especial-publicitario/vece-urbanismo/noticia/2020/05/22/vece-urbanismo-assume-administracao-do-unico-residencial.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/especial-publicitario/ubx/noticia/2020/05/29/ubx-ganha-mercado-na-regiao-de-ribeirao-preto-com-seus-diferenciais-competitivos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/especial-publicitario/cara-cracha/noticia/2020/06/15/plataforma-que-facilita-a-contratacao-de-profissionais-autonomos-chega-em-rp.ghtml
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/conteudo-patrocinado/geral/PUBE,0,0,1523296,iguatemi+convida+voce+a+celebrar+o+amor.aspx
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/especial-publicitario/cocatrel/noticia/2020/06/24/cooperativismo-agricola-cresce-e-desponta-como-principal-suporte-ao-produtor.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/especial-publicitario/supermercados-dalben/dalben-supermercados-estilo-de-economizar/noticia/2020/06/30/programacao-de-entretenimento-da-rede-dalben-agita-o-periodo-de-isolamento-social.ghtml


OPORTUNIDADES 
RÁDIOS 

ÍNDICE 
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A proposta #VamosJuntos tem como 
objetivo oferecer condições 
especiais e facilidade no pagamento 
para os clientes anunciarem nas 
rádios Jovem Pan e CBN. 

OPORTUNIDADE RÁDIOS  
JOVEM PAN E CBN  

ÍNDICE 

ÍNDICE 

Consulte o plano comercial – Jovem Pan 

Consulte o plano comercial – CBN 

https://drive.google.com/file/d/10zxuNtLril9xblxYm36I3J1KiZEKj8pa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MT12cgakX9iyQNMcW6zkz1BQy0engp1k/view?usp=sharing
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Pan Delivery 
 
Neste momento de COVID-19, a Jovem 
Pan tomou a iniciativa de ajudar os 
estabelecimentos a divulgarem o 
serviço delivery e incentivar as pessoas 
a ficarem dentro de casa. A mecânica 
será: Execução de flashes ao vivo por 
telefone, junto ao gerente do 
estabelecimento, dando dicas de 
produtos e promoções que os ouvintes 
podem receber em casa, sem pagar taxa 
de entrega. 

Prazo de Comercialização: 5 dias 
antes do inicio de veiculação de mídia 
 
Investimento: R$ 900,00  

OPORTUNIDADE RÁDIOS 
JOVEM PAN 

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1BlkYZKrgsQABu0vFdihrpJI4HJGzCswu/view?usp=sharing
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Concurso de Máscaras Jovem Pan 
 
O concurso de máscara da Jovem Pan, 
tem como objetivo principal promover 
entretenimento e diversão em meio a 
dias tão difícil de isolamento social.  

Prazo de Comercialização: 5 dias antes do inicio de 
veiculação de mídia 
Investimento:  
Jovem Pan: R$ 1.200,00 
Valor da Premiação: R$ 1.100,00 
ACidade ON Ribeirão Preto: R$ 953,00 
 VALOR TOTAL: R$ 3.253,00 

OPORTUNIDADE RÁDIOS 
JOVEM PAN 

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/126bkfmugC_Ckhj2V_hiXIwBl2ztv-QUe/view?usp=sharing
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LIVEPAN 
 
Foi elaborado o projeto Pan Live, onde a 
ideia principal terá alguns flash, para 
que  o cliente entre ao vivo na Joven 
Pan e compartilhe com os ouvintes 
tudo que mais curte fazer nessa 
quarentena, sobre suas praticas, sua 
rotina, dicas de exercícios , alimentação e 
de estudos, as ligações terá um minuto, 
sendo o nosso grande  Emilio que 
entrara em contato, para ficar tudo mais 
organizado. 
 

Prazo de Comercialização: 5 dias antes do 
inicio de veiculação de mídia 
Investimento:  
Até 8 flashes: R$ 120,00 
De 8 a 16 Flashes: R$ 110,00 
Acima de 16 Flashes: R$ 100,00 

OPORTUNIDADE RÁDIOS 
JOVEM PAN 

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1J3M-gpMjEsaws2EhZZFdNX1adIdigKvK/view?usp=sharing
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CINE ROCK PAN  
 
Para comemorar o Dia Mundial do Rock, 
a Rádio Jovem Pan Ribeirão vai realizar 
um evento totalmente adaptado para o 
momento da Pandemia. Nos dias 10 e 11 
de Julho, no Complexo Esportivo Spot 
360, teremos uma estrutura de Cine 
Drive-In e um palco para show. O local 
tem espaço para suportar em torno de 
80 carros por dia e os ingressos serão 
vendidos apenas antecipadamente pela 
internet.  

Prazo de Comercialização: Confira os planos 
comerciais 
 
 
Investimento: R$ 6.000,00 

OPORTUNIDADE RÁDIOS 
JOVEM PAN 

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1EchO1zyMS5RiAYNm68SfXOxBnCuKmKr8/view?usp=sharing
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Oportunidades Promocionais 
 
Deixar a marca do cliente em evidência 
nas datas comemorativas se torna uma 
boa estratégia e pode gerar um ótimo 
engajamento. Para simplificar as 
informações e agilizar na hora de 
apresentação de planos, montamos 
essa apresentação com datas 
potenciais dos próximos três meses. Prazo de Comercialização: Confira os planos 

comerciais 
 
 
Investimento: R$  2.965,00 

OPORTUNIDADE RÁDIOS 
JOVEM PAN 

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1jTfwGw8zz-y6Rqb-EC6OoOTEE-OMq59K/view?usp=sharing
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#DeUmaEmUmaHora 
 
A proposta #DeUmaEmUmaHora 
consiste em boletins informativos que 
vão ao ar durante uma semana, de 
segunda a sábado, dentro do programa 
Jornal Da CBN 1ª Edi. Os boletins podem 
dar dicas sobre saúde em geral, dicas 
de economia, ou qualquer outro 
assunto que for interessante e case 
com o produto do cliente. 

Prazo de Comercialização: de 
acordo com a data que a matéria 
será veiculada  
 
Investimento: R$ 3.350,00 

OPORTUNIDADE RÁDIOS  
CBN  

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1iI-mQDcuCerSPUwzGX6q_lpFp_KApi3X/view?usp=sharing
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Projeção Itinerante 
 
A ação terá em torno de 2h30min de 
duração e para isso, contaremos com o 
apoio de um estúdio móvel da rádio CBN, 
com equipamento sonoro e energia 
220w. A ação é acompanhada com uma 
trilha sonora que será transmitida pelo 
estúdio móvel, onde a locução chama o 
público para olharem e se atentarem ao 
local onde estará sendo feita a projeção. 

Prazo de Comercialização: 5 dias 
antes do inicio de veiculação de 
mídia 
 
Investimento: R$ 15.420,00 

OPORTUNIDADE RÁDIOS  
CBN  

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1pS_ZKExKCZ3c_uZBQ4VQ_2JtX18BMOuE/view
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Estúdio Móvel 
 
As Rádios CBN de Ribeirão Preto, 
Araraquara e São Carlos trazem uma 
novidade para seus clientes. Um estúdio 
móvel, atuando mais perto da notícia e 
aumentando o contato com população. 
O Estúdio Móvel CBN fará ampla geração 
de conteúdo e prestação de serviços 
através do acompanhamento de fatos e 
acontecimentos in loco, com 
reportagens, séries e coberturas 
especiais, além de debates, 
participação em feiras e eventos, entre 
outras atividades. 

Investimento: Confira os planos 
comerciais 

OPORTUNIDADE RÁDIOS  
CBN  

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

Consulte o plano comercial 

Consulte o plano comercial 

https://drive.google.com/file/d/1wQnj_17teTmP7fdT2SqleY641s5NbMT3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mYyZVeBntyrMMtu3skd1WIRyBEd6mVWm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mrigUjRFEsruVgtzqTRi2xzKWcDthgy5/view?usp=sharing
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Balão de Boas Notícias 
 
Teremos um balão com projeção 
mapeada em 360° que ficará amarrado à 
uma altura de aproximadamente 15 mts 
veiculando boas notícias sobre Covid-19, 
mensagens positivas e a campanha 
#FiqueEmCasa. 

Investimento:  
Cota Apresenta: R$ 26.000,00 
Cota: R$ 8.500,00 

OPORTUNIDADE RÁDIOS  
CBN  

Consulte o plano comercial 
ÍNDICE 

ÍNDICE 

Consulte o plano comercial 

https://drive.google.com/file/d/1b2WO9lcGQhx-yjrYmcjpy_EiwpgDuPA9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QdABcPxgcGuLXRvuAPo3Snp5UyTeCYQu/view?usp=sharing


CAMPANHAS DE VÍDEO 
EPTV 

ÍNDICE 



45 

Agro no combate ao Coronavírus 
 
O novo Corona Vírus tem atrapalhado a 
economia como um todo. E, falando em 
economia, falamos em agronegócio, que 
representa 21,4% do PIB brasileiro total(3) . É 
momento de vermos a agricultura com 
outros olhos. As plantações não vão parar 
seu ciclo por causa da pandemia. Alimentos 
perecíveis, como frutas e verduras, que tem seu 
ciclo curto, não vão deixar de brotar. A 
agropecuária brasileira segue produzindo com 
êxito e com um papel estratégico fundamental 
de garantir alimento para a sociedade. 

Prazo de Comercialização:  até 15 dias antes 
do início da veiculação; 
 
Investimento: 
Mídia tv: R$ 10.900,00   
Cross mídia internet: R$ 900,00  
Valor total: R$ 11.800,00 

 

CAMPANHAS DE VÍDEO EPTV 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1WFDBdUjnxVLhLQzaYJsfviIEUSI-ExA_/view?usp=sharing
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Usinas 
 
Na alimentação, no combustível, 
e agora na luta contra o novo 
Coronavírus, as usinas estão 
trabalhando a todo vapor e gerando 
energia para que não faltem produtos 
fundamentais neste momento: 
Álcool, para a nossa higienização; 
Combustível, para abastecer os 
veículos; 
e açúcar, para adoçar nossa 
permanência em casa. Cada um fazendo 
a sua parte, sairemos vencedores! 
 

Prazo de Comercialização: até 7 dias úteis antes do 
início da veiculação 
Investimento: 
Mídia TV: R$ 28.770,00 
Cross Mídia Internet G1: R$ 2.600,00  
Cross Mídia Internet ON: R$ 2.200,00 
Total: R$ 33.570,00  

 
Consulte o plano comercial 

CAMPANHAS DE VÍDEO EPTV 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1rcUP5-U4xWiVTvwwEq5l_f1Klum-wDUQ/view?usp=sharing


47 

Prestação de Contas 2020 
 
A Prestação de Contas é dever 
constitucional daqueles que 
administram dinheiros, bens e valores 
públicos. Com esta oportunidade 
exclusiva da EPTV, o governo do seu 
município vai informar aos cidadãos, 
através de um vídeo sem custo de 
produção, as ações realizadas, os 
resultados alcançados e a execução das 
obras a partir do orçamento previsto. 

Prazo de Comercialização: até 15 dias úteis 
antes do início da veiculação 
 
Investimento:  
Valor por cota R$ 17.660,00 

CAMPANHAS DE VÍDEO EPTV 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1YQsAiPEOaDdq0GaK0O_MMQ7Hk92hXxil/view?usp=sharing
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Aniversário de Cidades 2020 
 
A campanha ANIVERSÁRIOS DE 
CIDADES é uma oportunidade de 
homenagear a força do seu 
município, com um vídeo exclusivo 
e sem custo para o anunciante, que 
vai destacar as principais 
características, a história, a 
infraestrutura, a cultura e os pontos 
turísticos que valorizam a 
comunidade local. 
 Escolha a cidade e faça sua 
homenagem!  

Prazo de Comercialização: até 15 dias úteis antes 
do início da veiculação; 
 
Investimento: R$ 24.340,00 sendo 15”, sendo 10” 
de mensagem + 5” assinatura do patrocinador 
R$ 39.230,00 : 30”, sendo 23” de mensagem + 7” 
assinatura do patrocinador 

CAMPANHAS DE VÍDEO EPTV 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1Fo-KurZdWf-KWkZx36VbQ_xgnZEj14lr/view?usp=sharing
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Saúde Mental  
 
São tempos difíceis de quarentena, não 
há como negar. Além do impacto 
econômico, o Isolamento social, que já é 
realidade em quase todos os países, 
pode gerar ansiedade e depressão. Por 
isso, é essencial que, além dos 
cuidados com limpeza e higienização, 
a saúde mental deve ser uma 
prioridade. 
Simples atitudes podem ajudar a nutrir 
nossa 
esperança, trazer doses de alegria e virar 
esse jogo! 

Prazo de Comercialização: até 7 dias do 
início da veiculação. 
 
Investimento: 
Mídia tv : R$ 16.020,00  
Cross mídia internet: R$ 1.000,00  
Valor total: R$ 17.020,00 

CAMPANHAS DE VÍDEO EPTV 

Consulte o plano comercial Assista ao vídeo 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1Onw-5B1JsBYEPTOExslGeV9qaF2voaE2/view?usp=sharing
https://vimeo.com/418467163/295cc02908
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Fique em Casa 
 
Enquanto podemos ficar dentro dos 
nossos lares, existem profissionais que 
estão dia a dia arriscando suas vidas na 
linha de frente para o bem de toda uma 
sociedade. 
 
Fique em Casa é uma campanha de 
vídeo que pede o respeito de todos 
pelos médicos e profissionais que, hoje 
mais do que nunca, dão tudo de si por 
você e aqueles que você ama. 

Prazo de Comercialização: até 7 dias do início 
da veiculação;  
 
Investimento: 
Mídia tv :R$ 16.540,00 
Cross mídia internet: R$ 1.000,00  
Valor total: R$ 17.540,00 

CAMPANHAS DE VÍDEO EPTV 

Consulte o plano comercial Assista ao vídeo 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1cXMirY9pHM2ETjAk40ak0HJEbhSeyDf7/view?usp=sharing
https://vimeo.com/user/45143750/folder/1652877
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Prevenção 
 

“Prevenção” é uma campanha de 

vídeo que fala sobre diversos cuidados 

com o 
Coronavírus, como, evitar a tocar os 

olhos e boca, não compartilhar objetos 

pessoais e lavar bem as mãos. 

 

Aproveite esta oportunidade! 
Prazo de Comercialização: até 7 dias do início da 
veiculação. 
 
Investimento: 
Mídia tv : R$ 16.520,50 
Cross mídia internet: R$ 1.000,00  
 Valor total: R$ 17.520,50 

CAMPANHAS DE VÍDEO EPTV 

Consulte o plano comercial Assista ao vídeo 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1WDRP47VJvjBcq-XiAuTa95gULw6wcNvS/view?usp=sharing
https://vimeo.com/user/45143750/folder/1652689
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O tempo Cura 
 
Campanha de vídeo que fala sobre o 
momento que estamos vivendo, de 
termos resiliência para vencermos 
juntos este desafio no tempo certo, o 
temporal vai passar! Somos mais fortes. 
Aproveite esta oportunidade! 

 

Prazo de Comercialização: até 7 dias do início da 
veiculação. 
Investimento: 
 Mídia tv :R$ 16.580,00  
Cross mídia internet: R$ 1.000,00  
 Valor total: R$ 17.580,00 

CAMPANHAS DE VÍDEO EPTV 

Consulte o plano comercial Assista ao vídeo 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1nxtTckkIESz1RHm1Cwed2JWJ8YAVSkO0/view?usp=sharing
https://vimeo.com/404709661/3584b404cb
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CAMPANHAS DE VÍDEO EPTV 

 Fique em casa COVID 15seg  

 Campanha Usinas de Álcool 

 Somos mais forte COV 30Seg 

 Dicas de prevenção ao Covid 19 – 1 

 Dicas de prevenção ao Covid 19 – 2 

 Dicas de prevenção ao Covid 19 – 3 

 Fica em Casa - Médico – 1 

 Fica em Casa - Médico – 2 

 Fica em Casa - Médico – 3 

 Fica em Casa - Médico – 4 

 Covid 19 - Saúde Mental 

 Covid 19 – Respeito 

 Covid 19 – Luta 

 Covid 19 - Seja Paciente 

 Covid 19 - Seja Solidário 

 Covid 19 – Renovar 

 Covid 19 - Vai Passar 

 Covid 19 - Pense no Coletivo  

 Covid 19 - Respeitar o Isolamento é Cuidar 

 Produtor Rural - Campanha COVID 19 

 Utilização de Máscaras - COVID 19 

 

ÍNDICE 
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Mobilize 
 
O cenário atual demanda muito 
cuidado na hora das marcas fazerem 
sua comunicação.  Para isso, em um 
formato colaborativo, a oportunidade 
MOBILIZE , uma campanha Globo, 
com formato diferenciado, que 
estimula a cidadania, traz desafios e 
mostra soluções, gerando conteúdo 
e conversa com o público em todas as 
telas.  
Aproveitem! 

Prazo de Comercialização: 7 dias úteis 
antes da veiculação da campanha 
Investimento: 
TV aberta : (RIB: 1 JNAC 30” = R$ 16.845,00)  
Digital : (RIB: 0,5 JNAC 30” = R$ 8.422,50) 

CAMPANHAS DE VÍDEO GLOBO 

Consulte o plano comercial 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

https://drive.google.com/file/d/1hn6ZIy0-FK14I_BhoYn3ekAPy7WHS706/view?usp=sharing
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CAMPANHAS DE VÍDEO GLOBO 

 Decorar é Fácil 

 Educação Para Todos 

 Felicidade Não Tem Idade 

 Manutenção Preventiva  

 Saúde Bucal  

 Sirva-se de Saúde 

 Melhor Assim 

 Aceita uma Xícara? 

 Bê-á-Bá da Criança 

 Dia do Médico 

 Black Friday 

 Exercite-se  

 O Agronegócio Acredita no Brasil 

 Dia do Agricultor 

 Vida Feliz 

 Pé na Terra 

 Com Saúde é Possível  

 Apoie o Empreendedor  

 Meu Pet 

 Tecnologia do Bem 

 Dia dos Pais 

 Natal Feliz 

ÍNDICE 

https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/decorarefacil_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/educacao_para_todos.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/felicidadenaotemidade_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/manutencaocarro_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/saudebucal_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/sirvasedesaude_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/sirvasedesaude_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/sirvasedesaude_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/MelhorAssim_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/AceitaUmaXicara_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/beaba_crian%C3%A7a_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/beaba_crian%C3%A7a_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/beaba_crian%C3%A7a_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/beaba_crian%C3%A7a_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/beaba_crian%C3%A7a_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/Dia-do-M%C3%A9dico_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/Black-Friday_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/exercitese_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/exercitese_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/exercitese_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/oagronegocioacreditanobrasil_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/DiadoAgricultor_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/vidafeliz_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/penaterra_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/comsaudeepossivel_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/ApoieOEmpreendedor.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/Meu-Pet_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/Tecnologia-do-bem_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/Dia-dos-Pais_2020.aspx
https://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/Natal-Feliz_2020.aspx


OPORTUNIDADES 
MERCHANDISING 

ÍNDICE 
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OPORTUNIDADES MERCHANDISING 

ÍNDICE 

https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/merchandising/VID,0,78106,SONORAMA+2.aspx
https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/merchandising/VID,0,78111,MRV.aspx
https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/merchandising/VID,0,78129,THERMAS+WATER+PARK.aspx
https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/merchandising/VID,0,78124,COLGATE.aspx
https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/merchandising/VID,0,78113,NATURA+1.aspx
https://negocios.empresaspioneiras.com.br/tv/oportunidades/merchandising/VID,0,78116,LACTA.aspx


CALENDÁRIO DE 
OPORTUNIDADES 

ÍNDICE 



CALENDÁRIO DE OPORTUNIDADES 

ÍNDICE 

JUNHO 2020 

05 I Dia Mundial do Meio Ambiente 

07 I Dia Nacional do Vinho 

09 I Dia da Imunização 

12 I Dia dos Namorados 

14 I Dia Mundial do Doador de Sangue 

21 | Dia Nacional do Mel 

24 I Dia Internacional do Leite 

30 I Dia do Caminhoneiro 

JULHO 2020 

02 I Dia Nacional do Hospital 

07 I Dia Mundial do Chocolate 

10 I Dia da Pizza / Dia da Saúde Ocular 

13 I Dia Mundial do Rock 

14 I Dia do Macarrão com queijo 

15 I Dia dos Homens / Dia Nacional dos 
Clubes 

20 I Dia Nacional do Biscoito 

25 I Dia de São Cristóvão (Padroeiro 
dos motoristas) 

26 I Dia dos Avôs 

28 I Dia do Agricultor 

AGOSTO 2020 

03 I Dia Nacional da Cerveja 

08 I Dia Internacional do Gato 

09 I Dia dos Pais 

15 I Dia do Solteiro 

17 I Dia do Pão de Queijo 

31 I Dia Internacional do Bacon 

SETEMBRO 2020 

05 | Dia do Açaí/ Dia da Amazônia 

07 | Dia da Independência do Brasil 

08 | Dia Mundial da Alfabetização 

09 | Dia do Cachorro Quente/ Dia 
Nacional da Esfiha 

10 | Dia do Brigadeiro/ Dia Mundial do 
Vinho do porto 

13  | Dia Nacional da Cachaça 

23 | Dia do Sorvete 

14  | Dia do Frevo 

15  | Dia do Cliente 

19  | Dia Nacional do Teatro 

18 a 25 | Semana Nacional do Trânsito 

21 | Dia da Árvore 

27 | Dia Mundial do Turismo  
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NOVEMBRO 2020 

01 | Dia Mundial do Veganismo 

05 | Dia do Técnico Agrícola/ Dia  
Língua Portuguesa 

  
OUTUBRO 2020 

01 | Dia do Sushi/ Dia Internacional da 
Música/ Dia Internacional da Pessoa 
Idosa 

02 | Dia Internacional da Não-Violência 

03 | Dia Nacional das Abelhas 

04 | Dia do Pastel/ Dia Mundial da 
Criança/ Dia dos Animais/ Dia da 
Natureza 

05 | Dia Nacional da Micro e Pequena 
Empresa 

09 | Dia do Atletismo 

10 | Dia Mundial da Saúde Mental 

12 | Dia das Crianças/ Dia do 
Engenheiro Agrônomo/ Dia Nacional 
da Leitura/ Dia do Corretor de Seguros 

15 | Dia dos Professores 

16 | Dia do Feijão e Arroz/ Dia Mundial 
da Alimentação 

17 | Dia do Profissional da Propaganda 
Dia da Música Popular Brasileira 

18 | Dia do Médico 

25 | Dia do Dentista   

27 | Dia do Engenheiro Agrícola 

29 | Dia Nacional do Livro 

30 | Dia do Fisiculturista/ Dia do 
Comerciário  

31 | Dia Nacional da Poesia 

31 | Halloween(Dia das Bruxa)/ Dia da 
Dona de Casa 

07 | Dia do Radialista 

14 | Dia Nacional da Alfabetização 

17 | Dia da Agricultura/ Dia 
Internacional do Estudante 

19 | Dia Internacional do Homem 

20 | Dia Nacional da Consciência 
Negra/ Dia Mundial da Criança 

21 | Dia do Atleta 

23 | Dia Nacional de Combate ao 
Câncer Infantil 

25 | Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres/ Dia Internacional do Doador 
de Sangue  

27–Black Friday 
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DEZEMBRO 2020 
02 | Dia Nacional do Samba 
 

05 | Dia Nacional da Micro e Pequena 
Empresa 

06 | Dia Nacional de Mobilização dos 
Homens pelo  Fim da Violência contra as 
Mulheres 

20 | Dia do Mecânico 

25 | Natal 
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