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Oportunidades Comerciais

Patrocínio de Linha | Merchandising | Intervalo Comercial

Talento, emoção e muita música, o Alto-Falante Especial na véspera do final do ano, reunirá os 

participantes do Alto-Falante em um programa dedicado a um grande cantor. Os cantores do sul 

do estado interpretarão músicas consagradas do cantor.

Informações de 

audiência do programa

Para mais informações entre em contato com o departamento de Marketing, clicando aqui! 

https://materiais.comercialonline.tv.br/entre-em-contato




Oportunidades Comerciais

Patrocínio de Linha | Intervalo Comercial

A Retrospectiva 2020 RIO SUL será um programa especial que vai relembrar os fatos que foram notícias no sul do Estado do Rio 

de Janeiro, e que marcaram a região durante todo o ano. 

O programa será exibido em dezembro e na semana seguinte, será exibida uma reprise dentro do RJ1, dividida em cinco 

programas. 

Informações de 

audiência do programa 

Para mais informações entre em contato com o departamento de Marketing, clicando aqui! 

https://materiais.comercialonline.tv.br/entre-em-contato




Oportunidades Comerciais
Patrocínio de Linha | Intervalo Comercial

O RIOSUL.DOC aborda temas variados, contando as histórias dos personagens locais em formato de documentário. O foco do programa é sempre no entrevistado e 

no ambiente, valorizando as imagens e os depoimentos dos temas abordados.

Em sua terceira temporada, irá resgatar os fatos que marcaram a TV Rio Sul em 30 anos de história e cumplicidade com o telespectador da região, num 

especial de fim de ano que será exibido no dia 12 de dezembro.

Informações de 

audiência do programa 

Para mais informações entre em contato com o departamento de Marketing, clicando aqui! 

https://materiais.comercialonline.tv.br/entre-em-contato




Oportunidades Comerciais

Patrocínio de Linha | Intervalo Comercial

O telejornal traz uma abordagem leve, mas, ao mesmo tempo, eficiente, sobre os assuntos expressivos do cotidiano da região. 

Com personagens de grande identificação popular – Zé do Bairro e Paulinho da Escola – o RJ1 é um importante canal de 

comunicação entre as comunidades e poder público. Assim como mostra os principais acontecimentos de relevância social do 

Sul do Estado do Rio, o noticiário ainda tem informações para quem quer saber sobre lazer e cultura, com o quadro Diversão e 

Arte. Interativo e dinâmico, o RJ1 é apresentado por Fernanda Monteiro e Michele Martins, direto do estúdio de Resende, e 

Rose Gomes em Volta Redonda.

Informações de 

audiência do programa 

Para mais informações entre em contato com o departamento de Marketing, clicando aqui! 

https://materiais.comercialonline.tv.br/entre-em-contato




Oportunidades Comerciais

Patrocínio de Linha | Intervalo Comercial

Notícia checada e imparcial, assim o RJ2 reforça a parceria e o compromisso da TV Rio Sul com a população do Sul do Estado 

do Rio de Janeiro. Com Diego Gavazzi como âncora, o telejornal traz o mesmo dinamismo da primeira edição e faz um resumo 

dos fatos mais importantes do dia a dia de cerca de 1,4 milhão de pessoas. 

Informações de 

audiência do programa 

Para mais informações entre em contato com o departamento de Marketing, clicando aqui! 

https://materiais.comercialonline.tv.br/entre-em-contato
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Fonte: KANTAR MEDIA WORKSTATION - Volta Redonda - 09 a 15 de abril de 2019 - Dados Individuais
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São mais de 

336 mil
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