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TRABALHO
Nasceu como um jornal de Bairro e vem se transformando em uma referência para mais de 50 mil pessoas 
da região da saída norte do DF.
"Nosso"   - por afinidade ao público, por retratar e propor debates sobre os problemas, inovações, ações 
e iniciativas do público.
"Bairro"   - por estar próximo à população, de seu dia a dia, dos acontecimentos que a impactam ou que 
podem melhorar a sua qualidade de vida.
E agora Jornal Nosso Bairro  por trazer de fora para dentro tudo o que o público precisa, quer saber ou 
que nem sabia que existia para melhorar a sua qualidade de vida. 

Abril/2018 Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018



OBJETIVO
“Nosso Bairro” foi criado, há mais de três anos, para atender às expectativas 
de informação dos moradores da região norte do Distrito Federal. 
São reportagens in-loco, artigos sobre temas relevantes, notas curtas do dia 
a dia e entrevistas exclusivas com personalidades que agreguem fatos 
relevantes para a vida dessas pessoas.



PÚBLICO

169
PÚBLICO PONTECIAL

P E S S O A S
MIL

Mais de 80 mil pessoas residentes na região da saída norte de Brasília estão 
entre os leitores do jornal. 

Somente o Nosso Bairro tem a capilaridade na atualidade para impactar os 
condomínios horizontais da região, mais de 80, por ter nascido na região e 
ter como editora a Urbanizadora Paranoazinho.

R$5.680,00

RENDA FAMILIAR

R$1.753,50

RENDA PER CAPITA

49.968
DOMICÍLIOS

C A S A S

81,69%

DOMICÍLIOS 
COM AUTOMÓVEL

57,37%

DOMICÍLIOS 
COM ASSINATURA DE TV

TV

30%

ESCOLARIDADE

ENSINO
MÉDIO

21,13%

15%
ENSINO
SUPERIOR 
COMPLETO

ENSINO
SUPERIOR 
INCOMPLETO

Fonte: Codeplan, PDAD 2015, 
Sobradinho I e Sobradinho II



JORNAL
A linguagem do público. 
Conteúdo relevante de acordo 
com os interesses dos 
moradores da região. 

Nossa Política Editorial está 
baseada na proximidade, 
entendimento e 
relacionamento com as 
comunidades, os 
condomínios, comércios e 
atores sociais que 
desempenham papeis 
fundamentais à qualidade de 
vida dessa população. 

Para isso, o jornal foi 
estruturado nas seguintes 
editorias:

DIA A DIA

O que está acontecendo na cidade, no bairro, 
na rua, na vizinhança.

DIA
   DIA

ENTREVISTA

Sempre um personagem de peso, importância e 
decisão. Governo, empresários, especialistas e 
estudiosos.

EDITORIAL

Sempre uma reflexão sobre um tema de 
impacto geral na vida dos leitores.

EDITORIAL

COLUNA DE OPINIÃO

Uma análise profunda sobre tema de alto impacto à 
população por um especialista no assunto. 

OPINIÃO



OPINIÃO

CULTURA

Uma pausa para relaxar. Um espetáculo no meio 
do expediente. Uma música durante a tensão do 
dia a dia.

EMPREENDEDORISMO
Quem são os empreendedores 
da região. Trajetória de 
empreendedores tradicionais 
da região que estão 
trabalhando e prosperando na 
região.

BRASÍLIA EM CHARGE

De uma forma leve e humorada 
para tratar de temasrelevantes 
à sociedade. 

ESPAÇO DO LEITOR

Voz para quem quer voz. É o espaço destinado ao 
leitor do jornal onde ele possa expor sua opinião.

CIDADE VIVA

Uma seção para destacarmos as melhores 
práticas em áreas como urbanismo, comunidade, 
sustentabilidade, sociais, inovação, entre outras.

CAPA - REPORTAGEM

É a capa, a reportagem principal, o tema mais 
relevante do mês. Com fontes diversas, visões 
antagônicas e muita investigação, pesquisa e 
coerência com a verdade dos fatos.

BRASÍLIA QUE QUEREMOS

Ações, eventos, debates e 
acontecimentos sobre a 
Brasília que queremos 
enquanto qualidade de vida 
e desenvolvimento.



DISTRIBUIÇÃONOSSA

DISTRIBUÇÃO

Entregue em Sobradinho e Sobradinho II, em mais de 80 
condomínios da saíde norte do DF e em todo o comércio local.

Condomínios da Saíde Norte (5.000 exemplares)

Sobradinho I e II (7.500 exemplares)

Av. São Francisco - Grande Colorado (3.000 exemplares)

Estabelecimentos privados (1.000 exemplares)

DF-425 - Contagem (3.000 exemplares)

Órgãos públicos (500 exemplares)

20MIL

TIRAGEM

E X E M P L A R E S
80MIL

MAIS DE

ALCANCE

P E S S O A S



ANÚNCIOSEU
CARACTERÍSTICAS GERAIS

FORMATO

PERIODICIDADE

MÍDIA

NºDE PÁGINAS

PAPEL

TIRAGEM

COR

Impressa e Online

Mensal

285 x 370mm

Papel Jornal

20 mil exemplares

Todo colorido

DATA DE 
FECHAMENTO

Segunda da semana do mês
O Jornal inicia a distribuição 

sempre na terceira semana de 
cada mês, e o seu fechamento 

ocorre ao fim da semana anterior.

08 páginas 
(2 capas e 6 páginas internas)

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao

ANÚNCIO
(25x34cm)

PÁGINA INTEIRA
(25 X 34cm)

ANÚNCIO
(25x17cm)

MEIA PÁGINA
(25 X 17cm)

ANÚNCIO
(12x17cm)

ANÚNCIO
(12x17cm)

1/4 DE PÁGINA
V E R T I C A L

(12 X 17cm)

ANÚNCIO
(25x9cm)

1/4 PÁGINA
H O R I Z O N T A L

(25X 9cm)

ANÚNCIO
(12x12cm)

ANÚNCIO
(12x12cm)

QUADRADO
(12X 12cm)

ANÚNCIO
(25x7,4cm)

RODAPÉ
(25 X 7,4cm)

1/2 RODAPÉ
(12 X 7,4cm)

ANÚNCIO
(12x7,4cm)

ANÚNCIO
(12x7,4cm)

LAYOUT DOS ANÚNCIOS



Layout Tamanho CPMValor

Formatos especiais

R$ 1.793,04

Quadrado

R$ 1.793,04

Rodapé

R$ 1.219,201/2 Rodapé

R$ 7.155,60

Flyer (frente e verso ou somente frente)** 

Folder (com dobra - 4 páginas)**

R$ 1.351,68

1/4 página - Horizontal

R$ 1.351,68

1/4 página - Vertical

R$ 14.246,40

R$ 240,00

R$ 300,00

Capa falsa  -  2 páginas *

Capa  Completa - 4 páginas  *

(25 x 34cm)

(25 x 34cm)

Encarte (Flyer ou folder)

VALOR DOS ANÚNCIOS

R$ 2.234,881 /2 página

R$ 3.561,60Página Inteira 

(12x 12cm)

(25 x 7,4cm)

(12 x 7,4cm)

(25 x 9cm)

(12 x 17cm)

(25 x 17cm)

(25 x 34cm)

Milheiro

Milheiro

R$ 65,00

R$ 65,00

R$ 70,00

R$ 60,00

R$ 60,00

R$ 50,00

R$ 50,00

* O tamanho dos anúncios de Capa Falsa e Capa Completa segue o padrão de anúncios de página inteira (25 x 34cm)

** A produção dos encartes, seja Flyer ou Folder, é de responsabilidade do anunciante, e devem ser entregues à Produção
do Jornal Nosso Bairro  no mínimo 2 dias antes do fechamento do Jornal.



CONTATO

61 3226-6000

caetano@jornalnossobairro.com

61 98406-5321


