
viver25 anosviver
Para o JC, é imprescindível valorizar o setor cultural. Por isso, sempre foram destinados espaços a reportagens aprofundadas e 

perfis de nomes consagrados da música, literatura, artes plásticas, arquitetura e tradicionalismo. 

Um espaço já muito conhecido é o Caderno Viver, que circula todas as sextas-feiras no JC impresso e digital. Em 2021, o 
suplemento completa 25 anos, consolidado como 

uma das mais importantes e premiadas fontes de informações culturais do Rio Grande do Sul. 

Em cEm cada edição do Viver, o leitor encontra a agenda cultural da semana, diversos colunistas, e uma grande Reportagem Cultural 
sobre um cânone da cultura gaúcha. Uma verdadeira radiografia do que de mais importante acontece ou precisa ser conhecido 

no âmbito cultural.

Algumas das reportagens culturais mais marcantes foram as que contam a trajetória de Lupicínio Rodrigues, Elis Regina, 
Josué Guimarães, Iberê Camargo, José Lutzenberger e Theo Wiederspahn. Essa última ganhou o Prêmio ARI de Jornalismo 

como melhor Reportagem Cultural do ano de 2020. 

Em Em agosto, o JC lançará uma edição comemorativa do Viver. Estar nesse projeto é acreditar na importância do setor cultural e 
no potencial dessas histórias de chegar em mais leitores, em um momento tão decisivo para o segmento.



aproveitamento comercial

Para mais informações entre em contato:
Departamento comercial agencias@jornaldocomercio.com.br (51) 3213.1333 | (51) 996.490.062
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Contracapa
5col x 35cm

Selo de alto
4cm x 2,5cm

Contracapa
5col x 35cm

Selo de alto
4cm x 2,5cm

Formato Especial
2col x 35cm

Fullbanner desktop / mobile
468x60 px / 320x50 px

(páginas internas da editoria de cultura)

APROVEITAMENTO MULTIPLATAFORMA

Premium
Valor R$ 18.000,00

Master
Valor R$ 15.000,00

Fullbanner desktop / mobile
468x60 px / 320x50 px

(páginas internas da editoria de cultura)

Fechamento comercial
16 de julho

Entrega do material
02 de agosto

Circulação
06 de agosto

Mídia Avulsa
• Rodapé - 5 colunas x 8,3 cm     Valor R$ 3.000,00
• 1/2 página                   Valor R$ 5.500,00
• Especial - 02 colunas x 15 cm    Valor R$ 2.060,00 


