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Publ icidade L egal

A maior
autoridade
mundial em
Espírito Santo
Referência na produção de informação local
e conteúdo para as marcas. Nossa equipe
conta com um time de profissionais
trabalha para que você receba, informação

segura, atual e com credibilidade. Estamos
conectados com os capixabas dos momentos
mais sérios aos mais descontraídos.

Imagens meramente ilustrativas.

especializados nas mais diversas editorias e

Garantia de visibilidade
na sua comunicação
9,6 milhões
Usuários¹

Fonte¹: Google Analytics. Jan/2021. Fonte²: Navegg. Jan/2021

93%

15,1 milhões

19,5 milhões

Pageviews¹

7%

91%

Visitas¹

8%

87%

12%

Nosso público é diversificado e vem de diversos locais*
44% Direto¹

53%

Homens¹

47%

Mulheres¹

32% Orgânico¹

76%

Casados¹

24%

Solteiros¹

14% Social¹

37%

Classe AB²

63%

Classe C²

10% Referral¹
18 a 24 anos¹ 26%
25 a 34 anos¹ 24%
35 a 59 anos¹ 49%
60+ anos¹

1%

Presente no
Instagram
512 mil seguidores
506 mil

25 mil

38 mil

Alcance
Semanal¹

Impressões
Semanais¹

Interações
Diárias²

Faixa Etária¹

68%

Mulheres

32%

Homens

13 a 24 anos 13%
25 a 34 anos 34%
35 a 44 anos 29%
45 a 54 anos 13%
55+ anos

8%

¹Fonte: Facebook Business. Atividade da conta dos últimos 7 dias (3 de Fev de 2021 - 9 de Fev de 2021).
²Fonte: Crowdtangle. Últimos 7 (3 de Fev de 2021 - 9 de Fev de 2021).

Imagens meramente ilustrativas.

Sexo¹

Presente no
Facebook
975 mil seguidores
19,9 mi

3,7 mi

2,4 mi

Pessoas
Alcançadas

Engajamento*

Visualizações
em Vídeo**

Faixa Etária¹

33%

Homens

67%

Mulheres

13 a 24 anos

14%

25 a 34 anos

31%

35 a 44 anos

27%

45 a 54 anos

14%

55+ anos

13%

*Número de vezes que as pessoas se engajaram com publicações por meio de reações, comentários,
compartilhamentos e cliques. **Visualizações do vídeo por no mínimo 1 minuto. Fonte: Facebook Business.
Atividade da conta dos últimos 7 dias (4 de Fev de 2021 a 10 de Fev de 2021

Imagens meramente ilustrativas.

Sexo¹

Publicidade Legal

Credibilidade e
Transparência
Nosso compromisso é potencializar a

performance dos nossos parceiros,
entregando soluções sob medida de

Conheça a seguir as oportunidades e formatos
disponíveis e esteja associado a credibilidade
do nosso portal.

Imagens meramente ilustrativas.

acordo com a necessidade de cada cliente.

Publicidade Legal

Modelo do arquivo em pdf com as publicações.

Trata-se de uma veiculação responsável pela divulgação de
atividades realizadas por órgãos públicos, empresas privadas
e entidades públicas, por força de alguma lei ou regulamento
com objetivo de transmitir transparência às ações realizadas.

Principais publicações
Balanços, atas, avisos, relatórios, editais, convocações,
comunicados, proclamas e todos os atos que órgãos e
entidades precisam dar conhecimento público.

Anuncie em A Gazeta
Em linha com o processo de digitalização da mídia e
que empresas façam a publicidade legal em jornal online.
Com A Gazeta, a publicação encontra-se em endereço de
irrestrito acesso e amplamente divulgado junto à população.

Confira a seguir onde e como é simples
encontrar as publicação em nosso portal
Clique na imagem
e conheça a página

Imagens meramente ilustrativas.

publicidade, a Junta Comercial do Espírito Santo autorizou

02. Busque pela editoria “Mais” e
clique em “Publicidade Legal”

03. Navegue pela página e
selecione a publicação desejada ou
insira o termo relacionado a
publicação no campo de busca.

04. Para visualizar o arquivo
escolha entre as opções visualizar
(preview) ou baixar.

Imagens meramente ilustrativas.

01. Acesse o menu no canto
superior esquerdo

Publicação

Balanços; Editais
e Atas

Comunicados;
Licença Ambiental;
Abandono de Emprego;
Extravio de Livros e
Notas Fiscais

Formato

Descrição

Valor

1 Página

19,7cm x 27cm

R$ 5.508,00

3/4 página

4,7cm x 27cm

R$ 4.131,00

1/2 Página
Horizontal

19,7cm x 13,5cm

R$ 2.754,00

1/2 Página
Vertical

9,7cm x 27cm

R$ 2.754,00

1/4 Página

4,7cm x 27cm

R$ 1.377,00

27CM

Formatos e Valores

4,7cm
9,7cm
14,7cm

-

4,7cm x 5cm

R$ 180,00

Formatação: Fonte Arial ou Verdana, Tamanho 8. Opção de Cores: P&B/Cor.

19,7cm

Cm x Coluna: R$51,00

Faça sua publicação no site
de notícias que só cresce
agazeta.com.br

Esteja associado a
credibilidade do nosso
portal

Mídia inteligente
baseada nos hábitos de
consumo dos internautas

Facilidade de acesso ao
conteúdo legal. Tudo pode ser
baixado e compartilhado de
forma rápida

Ampla visibilidade em
todo o estado

Observações Comerciais
• Valores com base na tabela de preços até Abril/2021, sujeitos à alteração conforme período de veiculação;
• A disponibilidade de entrega está sujeita à consulta no momento da aprovação do plano;
• A Rede Gazeta poderá cancelar a venda desta oportunidade sem aviso prévio;

• Fechamento comercial: dia útil anterior até as 17h;
• Entrega do material: dia útil anterior até as 18h.

Contatos
Comerciais
Grande Vitória: 27 3321-8600
Sul: 28 3526-4443
Norte: 27 3373-7679

Noroeste: 27 3770-4031
Mercado Nacional: 27 3321-8419

