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O portal do Correio do Povo é o site de
notícias e informações do jornal. Com um
foco mais regionalizado, prioriza a
cobertura do estado do Rio Grande do Sul,
embora também acompanhe fatos de
relevância nacional e internacional. Tudo
com atualização em tempo real e com a
credibilidade de um jornal de mais de 100
anos de história. O portal conta com uma
equipe de jornalistas dedicados
exclusivamente para alimentar suas
editorias, nos sete dias da semana. Possui,
também, o suporte da redação do jornal
impresso e de seus profissionais na
apuração do conteúdo.
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Formatos

comerciais



Retângulo Médio

Formatos:
Web: 300x250px
(Expandido: 600x350px)
Mobile: 300x250px

Páginas:
Home - Seções - Internas

Plataforma:



Super Banner

Formatos:
Web: 728x90px
(Expandido: 728x320px)
Mobile: 300x50px; 
300x100px

Páginas:
Home - Seções - Internas

Plataforma:



Banner lateral

Formatos:
Arranha céu: 120x600px
Arranha Céu Largo: 160x600px
Meia Página: 300x600px

Páginas:
Home - Seções - Internas

Plataforma:



Floor ad

Formatos:
Web: 980x90px
Mobile: 300x50px; 
300x100px

Páginas:
Home - Seções - Internas

Plataforma:

Acompanha 
a rolagem 
da página.

Clique e veja a simulação.

http://gallery.smartadserver.com/floor-ad-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/floor-ad-web-ad-format


slider

Formatos:
Web: 950x90px
Mobile: 300x50px; 
300x100px
Expandido: 1280x800px

Páginas:
Home - Seções - Internas

Plataforma:

Expande
o anúncio 

para o lado 
direito do 

site

Clique e veja a simulação.

http://gallery.smartadserver.com/slider-iab-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/slider-iab-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/slider-iab-web-ad-format


Side kick

Formatos:
Web: 300x250px
Expandido: 980x800px

Páginas:
Home - Seções - Internas

Plataforma:
Clique

e veja a 
simulação

Expande
o anúncio 

para o lado 
direito do 

site

http://gallery.smartadserver.com/sidekick-iab-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/sidekick-iab-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/sidekick-iab-web-ad-format


Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut.

parallax:

Formatos:
Web: 617x250
Móbile: 300x250

Páginas:
Internas

Plataforma:

Clique e veja a simulação

Anúncio por 
traz da pagina,
junto a matéria 
acompanhando 

a rolagem.

http://gallery.smartadserver.com/mobile-parallax
http://gallery.smartadserver.com/parallax
http://gallery.smartadserver.com/parallax
http://gallery.smartadserver.com/mobile-parallax
http://gallery.smartadserver.com/mobile-parallax


Layer DHTML

Formatos:
Web: 400x250px
Mobile: 300x250px

Páginas:
Home - Seções 

Plataforma:



Interstitial

Formatos:
Web: 949x600
Mobile: 300x250

Páginas:
Home - Seções 

Plataforma:



background:

Formatos:
Web: 1680x1000px

Páginas:
Home / Seções 

Plataforma:

Envolve 
a página, 

acompanhando 
a rolagem nas 

laterais

Clique e veja a simulação

http://gallery.smartadserver.com/background-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/background-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/background-web-ad-format


TABELA DE PREÇOS

FORMATO CPM  WEB CPM MOBILE

Retângulo médio 57,00 46,00

Retângulo médio expansível 67,00 -

Super banner 69,00 56,00

Super banner expansível 84,00 -

Floor ad 93,00 74,00

Parallax 103,00 83,00

Banner Lateral - Arranha Céu 52,00 -

Banner Lateral - Arranha Céu largo 52,00 -

Banner Lateral - Meia Página 83,00 -

Side Kick 93,00 -

Slider 103,00 -

FORMATO DIÁRIA

Layer DHTML 3.731,00

Interstitial 5.651,00

Background 6.210,00

PublieditorialINFORME COMERCIAL

Contatar área comercial.

Mídia por impressão Mídia por período

Out/2016



www.correiodopovo.com.br

REGRAS DE VEICULAÇÃO

• Formatos permitidos: flash, gif, gif animado,
vídeo e Jpeg.
• Peso máximo do arquivo: 150 KB.
• A produção das peças de publicidade é de 
responsabilidade do anunciante/agência.
• A equipe técnica do correio do povo não está 
autorizada a redimensionar, adaptar ou
corrigir arquivos enviados fora das especicações.
• Consultar disponibilidade e posições de veiculação 
de mídia junto à área comercial.
• Formatos comercializados por diária veiculam com 
exclusividade no período com espaçador de 
frequência.
• Arquivos em flash devem atender as especificações 
a seguir:
frame rate: 18fps clicktag: on (release) { getUrL
(_root.oas, “_blank”); }
• Formatos Mobile: Requer um arquivo separado
• Formato Expansivos: Requer interação do usuário 
para expandir. Mouse over para abrir e mouse out 
para fechar.
• Restrições de áudio: É obrigatória a exibição de um 
botão para ativar e desativar o som.  O áudio só 
poderá ser iniciado mediante o clique do usuário.

PUBLICAÇÃO

• Todas as peças enviadas passam por validação 
técnica antes da liberação para entrar no ar. 
O período de testes compreende as 48 horas úteis 
anteriores ao início da veiculação.
• A campanha entra no ar apenas após a confirmação 
das regras descritas neste documento. Em caso de
não cumprimento de um dos itens, o cliente/agência 
é contatado para providenciar as alterações 
necessárias.
• A programação da campanha é feita somente após 
a verificação da conformidade das peças e do PI.
Orientação de produto
• De modo a evitar a ilegibilidade das peças, pede-se 
atenção especial para materiais cujo fundo coincida
com a cor de fundo da página. Nesses casos, use uma 
borda de 1 pixel em cor contrastante.
• Textos longos em fontes muito pequenas 
prejudicam a legibilidade das peças, assim como 
fontes exageradamente grandes.
• O uso de actionscript em excesso poderá afetar a 
performance das peças em flash, bem como muitas
animações simultâneas.

ENVIO DE AUTORIZAÇÃO/MATERIAL

• Todas as autorizações deverão ser encaminhadas 
para o e-mail comercial@correiodopovo.com.br
• Todos os materiais de uma campanha (sWf, gif, 
Jpeg ,tags, ETC.) devem ser enviados para o e-mail
comercial@correiodopovo.com.br.
• O material deverá ser enviado em um prazo de 48 
horas úteis  antes do início da veiculação. O atraso no
envio das peças  poderá implicar na alteração da data 
de início de  veiculação.
• No “subject/assunto” da mensagem deverá constar 
o nome do anunciante, da  campanha e o site da
publicação.
• No conteúdo do e-mail deverá ser incluído o link da 
campanha para o qual o usuário que clicar na peça
será direcionado.
• informações  adicionais  de  veiculação ausentes na 
autorização enviada à OPEC devem ser incluídas no
corpo do e-mail com o material.

http://correiodopovo.com.br/

