jornalismo a serviço da cidadania

Tiragem e periodicidade: 15 mil exemplares mensais.

Distribuição: gratuita, de porta em porta em empresas
e residências e a partir de pontos estratégicos no Anchieta, Cruzeiro, Sion, Carmo, Mangabeiras e Comiteco.

Projeto gráﬁco: tabloide (350 x 270) mm, papel jornal,
mancha gráﬁca (330 x 250)mm em 12 páginas coloridas.
Público alvo: cerca de 60 mil pessoas das classes A e B
que moram, trabalham ou têm negócios na área de distribuição.

Linha editorial
Fundado há 18 anos, o Comunidade Ativa é uma publicação local independente, que segue a linha editorial
do jornalismo cívico na busca pela defesa dos interesses
coletivos do público que atende. Entendendo o exercício da cidadania como a ferramenta mais eﬁcaz para a
transformação positiva da sociedade e da cidade, o jornal mantém a postura crítica e proativa diante das
questões que afetam a qualidade de vida da população
e busca mobilizar a coletividade em torno de ações e de
projetos que permitam melhorá-la. Esta função de
acordo com as ações da Associação dos Moradores do
Bairro Anchieta (Amoran), também cumprindo o papel
de veículo de representação daquela instituição.
Veja também
Nosso site: www.comunidadeativa.jor.br
Facebook: www.facebook.com/comunidadeativa
Instagram: jornalcomunidadeatva
Amoran: www.amoran.net

Contato: 31 98591 8885
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Tabela de Anúncios* – validade: 31/12/2019
Tipo

Largura (cm)

Altura (cm)

Valor (R$)

09,63

200,00

380,00

550,00

Médio
Rodapé

25,00

05,00
05,00

1/4 de página

12,50

15,50

Grande

Especial

1/2 página

01 página

09,63
16,50
25,00
25,00

12,00
16,50
15,50
31,00

* Os valores acima são líquidos, não incluindo comissões de agências.

Contato: 31 98591 8885

400,00
720,00

1.200,00

2.230,00
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Condições gerais

Pagamento: contra apresentação, após a publicação, podendo haver negociação de prazo.
Agências: os valores da tabela são líquidos e não prevêem comissões de agências.

Formatos especiais: o jornal prevê os formatos de anúncios apresentados na tabela; formatos especiais
poderão ser publicados, mediante consulta.
Anúncios na primeira página: acréscimo de 100%.

Informes publicitários: os informes publicitários ocuparão o mesmo espaço de anúncios; serão devidamente identiﬁcados pela legenda “Informe Publicitário”; todas as informações e imagens serão de responsabilidade do anunciante.

Encartes: R$ 280,00/ milheiro para encartes com até 4 páginas formato A4 para quantidade mínima de 10
mil exemplares.
Arte: o anuciante se responsabilizará pela produção do anúncio em formato JPEG (300 dpi) ou PDF (alta
resolução para impressão); os anúncios deverão ser enviados para o email jornalcomunidadeait.

Anúncios em páginas pré-determinadas: a disposição dos anúncios será feita de acordo com a ordem de
disposição das matérias, sendo privilegiada a visibilidade da peça publicitária, sempre que possível; disposições pré-determinadas de anúncios poderão acontecer, caso haja disponibilidade de espaço para
tanto (como garantia, é recomendada a reserva antecipada de espaço com antecedência mínima de 15
dias).
Validade da tabela: 22/02/2018. Esta tabela invalida as emitidas anteriormente.

Autorização para publicação: o anúncio somente será publicado mediante autorização expressa enviada
para o email jornal@comunidadeativa.jor.br; o envio a autorização conﬁgura aceitação das condições aqui
apresentadas.
Fica reservado à direção do jornal o direito de recusar matérias, encartes ou anúncios cujos conteúdos
destoem da linha editorial do Comunidade Ativa, bem como o de decidir sobre qualquer situação que não
esteja prevista nestas considerações.
Demais casos omitidos nestas considerações serão resolvidos pela administração do Comunidade Ativa
quando se apresentarem.

Contatos para anúncio:
e-mail: comunidadeativa@amoran.net
fone: 31 8591 8885
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A Amoran

A Associação dos Moradores do Bairro Anchieta (Amoran) é uma associação
sem ﬁns lucrativos fundada em 1988 com a missão de representar os
interesses do bairro. Aos poucos,atendendo à demanda dos moradores do
Cruzeiro, a Amoran também passou a receber associados daquele bairro, assumindo a representação daquela comunidade. Com o tempo, moradores do
Sion, do Carmo e do Mangabeiras, atentos às atividades da Associação,
também se tornaram integrantes do grupo de pessoas que são atendidas
pela Amoran ou que vivem sob a sua área de inﬂuência. Estima-se que
somente no Anchieta e Cruzeiro cerca de 40 mil pessoas sejam atendidas pela
Amoran.
Sediada na Rua Itapema, 162, no Anchieta, a Amoran ocupa imóvel da
União, cedido em regime de comodato, onde mantém a sua administração,
sala de reuniões, Sala de Leitura e cozinha industrial de apoio aos eventos
que realiza. É também nesta sede que a Amoran mantém o Posto Policial do
Anchieta, por ela custeado, que existe como resultado da parceria entre a
Associação e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
Em sua missão, a Amoran busca a melhoria da qualidade de vida de todos
os que vivem ou que trabalham em sua área de atuação ou de inﬂuência.
Para tanto, age junto ao poder público e à iniciativa privada, mantendo
constante diálogo com todos os atores sociais em busca de soluções que
possam ser compartilhadas com a comunidade.
Principais realizações:
Posto da Polícia Militar, em parceria com a PMMG;
Rede de Vizinhos Protegidos (RVP), em parceria com a PMMG;
programa de segurança Comunidade Atenta;
ações de comunicação (Comunidade Ativa, Portal Amoran e Facebook);
Sala de Leitura Nelly Lages Jardim;
Tardes Culturais da Amoran (programação cultural e bar);
cursos diversos (História da Arte, línguas, Dança Sênior, Gastronomia e outros);
Rua do Lazer (evento para a família, com brinquedos e praça de alimentação);
atendimento psicológico gratuito;
consultoria jurídica gratuita;
apoio ao Arraiá da São Mateus (da Paróquia de São Mateus);
coleta de óleo residual de cozinha;
campanhas ﬁlantrópicas diversas.
O jornal Comunidade Ativa é publicado sob a responsabilidade administrativa de Síntese Comunicação e Marketing e sob a responsabilidade editorial do diretor da empresa, jornalista
Carlos Alberto Rocha (CNPJ 17.660.857/0001-30 , Insc. Mun. 479295.001-4)
www.sintese.biz
carlosalberto@sintese.biz
31 99647 1004
campanhas ﬁlantrópicas diversas.

Associação dos Moradores do Bairro Anchieta (Amoran)
Rua Itapema, 162
Anchieta
BH-MG
CEP 31 310 490
Fone/fax: 31 2555 5399
E-mail: amoran@amoran.net

