PROJETO DE

PÚBLICA

UTILIDADE
EM

C O M BAT E

AO CORONAVÍRUS

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
A equipe de jornalismo da Globo trabalha 24

horas por dia para fornecer à população

INFORMAÇÃO É TUDO
Nesse momento de incertezas, a busca por informação é constante. Em consequência disso, o
número de pessoas assistindo à TV cresce progressivamente. No primeiro dia de exibição do
programa Combate ao Coronavírus, em 17 de março, em média, cerca de 9,5 milhões de pessoas
estavam atentas às informações.

Telespectadores por exibição
9.485.817

informações importantes para vencermos juntos

essa batalha.

6.900.627

O programa Combate ao Coronavírus,
apresentado pelo jornalista Márcio Gomes,

vai ao ar de segunda a sexta feira, de 10h
às 12h, e alerta o povo brasileiro sobre o Covid
19.

Jan a 16 de Março

17/mar

Fonte: Kantar Ibope – MW – 01 de janeiro a 13 de março 2020 – seg a sex – faixa horária 10h às 12h - Dados diários individuais. Regiões
Metropolitanas TR Premium e PV Premium. Universo Atlas de cobertura Globo – Mar/2020.

CONTEÚDO
INFORMAÇÃO
SERVIÇO
O programa tem a participação diária de dois especialistas no
estúdio para tirar dúvidas do público. Apresentadores e repórteres
de todo o Brasil e do mundo trarão as últimas informações sobre o
avanço da doença: dados, estatísticas e orientações das
autoridades públicas, de maneira clara e bem didática para deixar a
população a par de tudo.
É o jornalismo da Globo atuando cada vez mais, entendendo a
importância de prestar esse serviço à população, que está atenta às
notícias, na segurança de suas casas.

ESQUEMA COMERCIAL

PERÍODO

23 de Março a 22 de Abril/20

SIGLA NO SIS.COM

CORO

PREÇO DE 30”

R$ 626,00

PREÇO DE 15”

R$ 313,00

GÊNERO

Jornalístico

1. Preço Fixo.
2. Plano comercial e pagamentos conforme normas e práticas comerciais da TV Globo.
3. Por se tratar de um estudo exploratório, podem ocorrer quaisquer alterações na estrutura
comercial, que não afetarão os valores associados e a qualidade da comunicação do plano.
4. O plano de inserções segue orientações estabelecidas pelo Manual de Práticas Comerciais,
Manual de Formatos e Listas de Preços da Rede Globo.

OBSERVAÇÕES

