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negócios
O Grupo aRede é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná. Referência no digital, com o
Portal aRede, principal canal de notícias de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, e destaque também
no impresso, com o Jornal da Manhã, o mais antigo jornal em circulação ininterrupta na região, fundado
em 4 de julho de 1954. Um diferencial do Grupo aRede são os projetos editoriais e de envolvimento
com a comunidade, bem como as plataformas digitais aRedeNegócios e aRedeShopping.
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O QUE É
O Painel Digital ‘O Melhor da Educação’ coloca na vitrine os
principais diferenciais que cada escola particular de Ponta
Grossa e dos Campos Gerais tem a oferecer para uma formação
educacional de qualidade. É um projeto desenvolvido há 11
anos pelo Grupo aRede, através do Jornal da Manhã e do Portal
aRede, em parceria com o Sindicato das Escolas Particulares
do Paraná (Sinepe/PR). São realizadas entrevistas, nas quais
as instituições de ensino apresentam detalhes das atividades
realizadas e os valores que norteiam o ensino, dentro e fora da
sala de aula, apresentado um guia que norteie as decisões dos
pais. A produção das live (pode ser em estúdio ou no próprio
estabelecimento) mostrando os diferenciais de cada colégio.
Após a live, uma matéria também é publicada no portal, nas
redes sociais e no Jornal da Manhã.

REALIZADOR
Identiﬁcação do Sinepe como realizador do projeto da RevistaAnuário “O Melhor da Educação” juntamente com o Jornal da
Manhã e o Portal aRede com logomarca da entidade na capa e
expediente, bem como na página do projeto no portal.

ORIENTAÇÕES GERAIS:
Entrevista terá de 10 a 15 minutos
de duração com direito a introdução
da logomarca das instituições
participantes na vinheta inicial;

Imagens para divulgar a instituição
durante a entrevista com número
máximo de 15 fotos e 3 minutos de
gravação em vídeo;

Entrevistas serão gravadas no estúdio
do Portal aRede ou online pelo Skype;

Publicação de matéria publieditorial
que será veiculada no Portal aRede e
nas redes sociais, e também edição
impressa no Jornal da Manhã

Máximo de dois entrevistados para
falar as instituição;

INTERESSADO? ENTRE EM CONTATO,
E TORNE-SE NOSSO PARCEIRO.
42.98412- 4503

42.99923-4066

Eloir Rodrigues - Diretor
eloir@jmnews.com.br

Carlos Alberto - Executivo de Contas
carlos@jmnews.com.br

comercial@jmnews.com.br
42.99124-0530
Adriana Alencar - Gerente Executiva
comercial@jmnews.com.br
MERCADO LEITOR

42.3220.6262
Fernanda Anastacio - Atendente
assinaturas@jmnews.com.br
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42.99993-1863
Filipe Kaspczak - representante
ﬁlipe@jmnews.com.br

Rua Marques de Souza, 93,
Oﬁcinas, Ponta Grossa - PR
42. 3220-6262 | 42.3220.6260

EXPANSÃO REGIONAL E NOVOS NEGÓCIOS

CURITIBA E MERCADO NACIONAL

42.99971-4852

61.9 9862-2467
61.3033-2467

Alfredo Borba Júnior - representante
alfredo@jmnews.com.br

Redepar/Zmc - representante

