
Rede Notícia de Comunicações 
A melhor notícia é saber que você está sempre com a gente! 

TV 
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Portal 

Jornal 

Rádio 



Somos uma Rede de Comunicações 
com sede em Nova Venécia - ES, 
composta por 5 veículos, que juntos 
abrangem a região Norte do Espírito 
Santo, Sul da Bahia e Leste de Minas 
Gerais. São eles: 

• Jornal A Notícia; 

• Rádio Notícia FM - 95,5 Mhz; 

• Rádio Notícia FM - 100,7 Mhz; 

• Portal Redenoticia.es; 

• Notícia Play. 



 O jornal A Notícia, tem sede própria, 
localizada em Nova Venécia-ES, e está há 31 anos no 
mercado jornalístico do interior capixaba e hoje, 
conta com circulação diária em toda região Noroeste 
do Espírito Santo. O Jornal tem como característica 
marcante, o jornalismo comunitário e profissional, 
envolvendo a sociedade do interior de forma 
abrangente, estampando, nas páginas do jornal, a 
população interiorana.  

 A Notícia, juntamente com outros 6 jornais 
diários, faz parte da Associação dos Diários do 
Interior do Estado do Espírito Santo (ADI-ES), que 
contempla os maiores e mais importantes veículos 
impressos do interior do Espírito Santo. 

  

Circulação em 13 munícipios do  
interior do ES: Nova Venécia, 
Jaguaré, Boa Esperança, Águia 
Branca, Vila Pavão, Pinheiros, 
São Gabriel da Palha, Barra de 
São Francisco, São Domingos do 
Norte, São Mateus, Vila Valério e 
Ecoporanga 

Jornal 
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Rodapé 
Tamanho: 7cm x 28,5cm 
Formato: jpeg ou pdf. 
 
 

1 página  
Tamanho: 40cm x 28,5cm 
Formato: jpeg ou pdf. 
 
 

½ página 
Tamanho: 20cm x 28,5cm 
Formato: jpeg ou pdf. 
 
 

Página dupla 
Tamanho: 40cm x 57cm 
Formato: jpeg ou pdf. 
 
 

¼ de página 
Tamanho: 20cm x 14,25cm 
Formato: jpeg ou pdf. 
 
 

1/8 de página 
Tamanho: 10cm x 14,25cm 
Formato: jpeg ou pdf. 
 
 

*Observação: 
Trabalhamos, também, 
com tamanhos 
personalizados. 



 A  Rádio Notícia FM tem mais de 12 
anos de atuação. Com sede em Boa Esperança-ES 
(localizada a 28km de Nova Venécia-ES), tem área 
de abrangência ampla, atingindo grande parte dos 
municípios do Norte Capixaba com uma 
programação voltada para a comunidade do 
interior. Assim, como diz em seu Slogan (A Rádio 
da Gente), a Notícia FM é a cara da comunidade 
local, estando presente em todos os eventos 
regionais, sejam de pequeno ou grande porte. E 
quando se fala em promoções, a rádio Notícia FM 
é de fato, a campeã. Com promoções autênticas e 
inovadoras a emissora movimenta toda a região, 
passando para seus ouvintes, entretenimento e 
informação.  Recentemente, a Notícia FM, 
conseguiu autorização junto à Anatel, para 
aumento de Classe, passando a trabalhar na Classe 
A2, o que permite a rádio operar com potência de 
15KW, se tornando a rádio de maior abrangência 
do interior do Espírito Santo. 

Rádio 

Município População Urbana Rural 

Boa Esperança 15.318 8.346 6.972 

Conc.da Barra 31.127 14.649 16.478 

Ecoporanga 24.271 9.721 14.550 

Jaguaré 28.644 13.787 14.857 

Montanha 19.224 10.810 8.414 

Mucuricí 5.885 1.589 4.296 

Nova Venécia 50.294 30.528 19.766 

Pedro Canário 26.128 20.177 5.951 

Pinheiros 26.589 15.577 11.012 

Ponto Belo 7.749 4.973 2.776 

São Gab. da Palha 36.328 23.949 12.379 

São Mateus 124.575 78.669 45.906 

São Domingos 8.709 3.090 5.619 

Sooretama 27.966 16.416 11.550 

Vila Pavão 9.368 2.440 6.928 

Vila Valério 14.657 4.407 10.250 

Total 456.832 259.128 197.704 

Fonte: IBGE - 2016 



Programa Manhã Sertaneja:  
• Segunda a Sábado das 04h às 08h 
• Estilo musical sertanejo 
• Público rural 

Rádio 

Programa Alô, Bom Dia 
• Segunda a Sábado das 08h às 12h 
• Estilo musical eclético, paradas de 

sucesso 
• Público Jovem 

Programa Norte Notícia: 
• Segunda a Sexta das 12h às 12h30 
• Notícias da Região 

 
Programa Cantinho do Brega: 
• Todo Sábado das 16h às20h 
• Estilo Musical Brega 
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Programa A Tarde É Nossa: 
• Segunda a Sábado das 13h às 

17h 
• Estilo musical eclético, paradas 

de sucesso 
• Público Jovem 

Rádio 

Programa Forrozão da Notícia: 
• Todo Domingo das 12h às 15h 
• Estilo musical, o melhor do forró  
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Programa Clube Sertanejo: 
• Segunda a Sexta das 17h às 19h 

 
Programa Super Night: 
• Segunda a Sexta das 19h às 21h 

 
Programa Abrindo o Baú: 
• Todo Domingo das 08h às 12h 

 
 



 A Rádio Notícia FM - 100,7, é o 
veículo “caçula” da Rede Notícia de 
Comunicações. 

Adquirida em junho de 2020, a antiga Sintonia 
FM, também virou Notícia e agora faz parte da 
rede de comunicação mais completa do interior 
do Espírito Santo. 

Apesar do pouco tempo como Notícia FM, a 
rádio já caiu nas graças dos ouvintes, com 
programação musical diferenciada,  muitas 
promoções e ações sociais envolvendo a 
comunidade regional. 

A Notícia FM está situada em Rio Bananal, com 
localização geográfica privilegiada, atingindo 
municípios populosos. 

As rádios Notícia FM (95,5 e 100,7), juntas, 
abrangem praticamente toda a região Norte do 
Espírito Santo. 

Rádio 

Fonte: IBGE - 2020 

ALCANCE POPULACIONAL 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

Rio Bananal 18.903 

Aracruz 101.220 

Colatina 122.499 

Governador Lindemberg 12.607 

Jaguaré 28.644 

João Neiva 16.721 

Linhares 173.555 

Marilândia 12.520 

São Gabri da Palha 36.328 

São Mateus/Guriri 124.575 

Sooretama 27.966 

São Roque do Canaã 12.333 

Vila Valério 14.657 

TOTAL 702.528 



Programa A Tarde É Nossa: 
• Segunda a Sábado das 13h às 17h 
• Estilo musical eclético, paradas de 

sucesso 
• Público Jovem 

Rádio 

Programa Alô, Bom Dia 
• Segunda a Sábado das 08h às 

12h 
• Estilo musical eclético, paradas 

de sucesso 
• Público Jovem P
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GRADE DE PROGRAMAÇÃO: 

 
Parte da programação da Notícia 
FM 100,7 é feita em rede com a 
Notícia FM 95,5, trazendo maior 
qualidade e interação entre os 
ouvintes e emissoras, em 
diferentes localidades da região 
Norte do Espírito Santo. 



TV Web 

 O Notícia Play, iniciou suas 
atividades em 15 de dezembro de 2016. A 
TV Web, conta com grande aceitabilidade 
da população, participando do dia a dia da 
comunidade local, informando com a 
mesma qualidade e credibilidade dos 
demais veículos integrantes da Rede 
Notícia de Comunicações. O Notícia Play, 
além de fazer a parte audiovisual da Rede 
Notícia, trabalha com transmissão de lives 
em qualquer local, através de qualquer 
plataforma digital (Facebook, Youtube, 
Instagram ou site personalizado), 
proporcionando audiência de diversos 
lugares do mundo. 
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JORNALISMO: 
Contando com profissionais 
qualificados, a Rede Notícia conta com 
excelente estrutura de jornalismo.  
E o Notícia Play, cuida das matérias 
jornalistas de áudio e vídeo. Produzindo 
matérias de grande importância e 
trabalhando com a transmissão 
exclusivamente nas redes sociais, tem 
alcançado grande repercussão, batendo 
sempre recordes de visualização. 

 

LIVES: 
A Rede Notícia conta com estrutura 
completa para transmissão de lives. Seja 
de eventos esportivos e empresariais, 
quanto musicais. Durante a pandemia, esta 
produto cresceu muito e a Rede Notícia, 
acompanhou o mercado e atualmente 
transmite seu evento em qualidade Full 
HD. 

TRANSMISSÃO DA MISSA: 
Notícia Play transmite, ao vivo, da 
Matriz de São Marcos, em Nova 
Venécia, a Santa Missa. As 
transmissões, acontecem  toda 
Segunda às 19h, Terças às 19h, 
Quarta às 08h, Sexta às 19h e 
Domingo às 07h30. As transmissões, 
você acompanha, ao vivo, pelo 
Facebook da Rede Notícia. 

TV Web 
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 O Programa Dipapo é um novo projeto, idealizado pela empresária Dani Ferrari, 
juntamente com a Rede Notícia. A ideia do programa é realizar quinzenalmente um bate 
papo bem descontraído, com pessoas de destaque dentro da sociedade regional, digital 
influencers, artistas de nível regional e nacional ou até mesmo, empresas de destaque. 
 Vários programas já foram ao ar, e tiveram grande aceitação dos internautas, 
colocando em destaque tanto os convidados, quanto os parceiros do Dipapo. 
 

TV Web 



Portal 
 O portal www.redenoticia.es, é o canal 

de integração dos veículos que compõem a Rede 
Notícia de Comunicações. Aqui, com um simples 
“click”, você fica informado, em primeira mão, 
sobre tudo que acontece em Nova Venécia e 
região, através do trabalho de excelência realizado 
pela equipe de jornalismo da Rede Notícia. Os 
nossos internautas, através do portal 
Redenoticia.es, também ficam  ligados nas nosas 
promoções, além de participar de enquetes e dos 
quadros exclusivos do portal: “Imagem que é 
Notícia”, “Ensaio”, “A Notícia para História”, “TBT 
Notícia”. O portal conta ainda com as colunas, 
Vibe Social, Diferrari e Xeque Mate. 
E, claro, você pode acompanhar ao vivo e online, 
as programações das rádios Notícia FM (95,5 e 
100,7) e do Notícia Play. 
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Super Leaderboard 
Veicula em: 
-Topo capa do portal 
-Topo matérias 
- Fixo em todos os topos 
Tamanho: 800x100px 
Peso: 2 mb 
Formatos aceitos: .png .gif, .jpeg 

Super Leaderboard 2 
Veicula em: 
- Capa do portal  
Tamanho: 800x100 px 
Peso: 2 mb 
•Formatos aceitos: .png .gif, .jpeg  
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Retângulo Médio 
Veiculação: 
- Capa do portal  
Tamanho: 340x260 px  
Peso: 2 mb 
Formatos aceitos: .png, .gif, .jpeg 

Super Leaderboard 3 
Veicula em: 
- Matérias; 
Tamanho: 800x100 px 
Peso: 2 mb 
Formatos aceitos: png, .gif, .jpeg 
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Retângulo Médio 
Veiculação: 
- Dentro das Matérias 
Tamanho: 340x260 px  
Peso: 2 mb 
Formatos aceitos: .png, .gif, .jpeg 

Retângulo Grande 
Veicula em: 
- Aba Notícia Play; 
Tamanho: 800x100 px 
Peso: 2 mb 
Formatos aceitos: png, .gif, .jpeg 



Revista 

     A Rede Notícia de Comunicações, 
promove anualmente, o Prêmio 
Notícia, onde é feita uma pesquisa 
popular, através de um instituto 
especializado, para definir os 
destaques do município em 
diversos segmentos empresariais e 
profissionais liberais. Com o 
resultado, a Rede Notícia promove 
um evento de gala, premiando os 
destaques do ano e edita a Revista 
Prêmio Notícia, que é veiculada 
com a cobertura total do evento. O 
evento está na sua sétima edição e 
acontece tradicionalmente no mês 
de Agosto. 



AÇÕES Ações Promocionais 

 A Rede Notícia de Comunicações 
está sempre buscando a integração total com a 
sociedade, seja pelas folhas impressas do 
jornal A Notícia, pelas ondas sonoras da rádio 
Notícia FM, pelas imagens transmitidas pelo 
Notícia Play ou pela internet, através do portal 
www.redenoticia.es. Acima de tudo, a Rede 
Notícia, “respira” a comunidade, e quando 
necessário, vamos às ruas e chamamos a 
população para participar de diversas ações 
promocionais, seja relacionadas a saúde, 
educação, segurança ou lazer. 
 Todas as modalidades são atendidas 
por nossas soluções. Mas podemos 
desenvolver ações personalizadas e ainda 
propor novas modalidades. O momento 
determina a necessidade. Entre em contato 
conosco e solicite um orçamento. 
. 



CONTATO Rede Notícia de Comunicações 

Endereço: Rua Darliane, nº 60 – 1º andar – sala  101 
Bairro Margareth – Nova Venécia ES 
CEP: 29830-000 
PABX: (027) 3752-2385 

Comercial Administrativo 
Daniel Ferrari 
Diretor Administrativo 
Telefone: (027) 99978 - 1974 
Email: danielferrari@anoticianv.com.br  

Kátia Teixeira Lage 
Departamento Comercial 
Telefone: (027) 99978-4980 
Email: katialage@anoticianv.com.br 

Redação 
Jhon Martins 
Editor 
Telefone: (027) 99904-0201 
Email: redacao@anoticianv.com.br 


