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O VÁ DE CULTURA É UMA PLATAFORMA CULTURAL 

 

Este projeto prevê a manutenção do portal de notícias Vá de Cultura, pelo período de 1 semestre. O portal tem como foco 

notícias e divulgação do meio cultural. 
 

São Paulo tem muitos jornais e sites importantes e úteis, tanto de forma online, como de forma física, mas nenhum que seja integralmente focado em cultura, e na divulgação 

dos eventos e ações culturais que acontecem pela cidade. O Vá de Cultura surge para suprir essa necessidade. Nos utilizaremos da internet, que é o ‘local’ onde atualmente as 

pessoas mais passam o seu dia, por assim dizer, para propagar a cultura. 

 

O conteúdo jornalístico será produzido pela redação, com base nas informações enviadas por grandes parceiros culturais, como bibliotecas, museus, parques, centros e pontos 

culturais da cidade. 

 

O objetivo é fazer com que a população paulistana tenha acesso rápido, fácil e gratuito ao calendário cultural da cidade, e incentivar os indivíduos à prática e apreciação das 

atividades culturais. O foco será a divulgação das atividades gratuitas e de baixo custo à população. O projeto pretende usar a informação para suprir os indivíduos com mais 

cultura e educação. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Promover um maior interesse na população pela arte e cultura, e ao mesmo tempo, gerar espaço para produções e produtos culturais independentes, de forma democratizada 

e acessível. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar no segundo semestre de 2018 a manutenção do portal Vá de Cultura, com notícias de qualidade, essencialmente ligadas à cultura e atividades culturais na 

cidade de São Paulo; 

• Dar espaço às produções e produtos culturais que, por não fazer parte da cultura de massa, não possuem tanto espaço na grande mídia; 

• Divulgar atividades de diversos segmentos, e linguagens, expandindo os horizontes culturais da população; 

• Trazer ao público conteúdo cultural de forma acessível para deficientes visuais e auditivos. 



 
www.vadecultura.com.br | © Vá de Cultura - 2018 | Todos os Direitos Reservado 

 

QUEM DIVULGA CULTURA COM A GENTE? 
Veja algumas instituições que divulgam seus conteúdos culturais no Vá de Cultura. 
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PLATAFORMAS 
Para um melhor alcance de audiência utilizaremos diversas plataformas, cada uma com um tipo característico de comunicação. 
 
 

 

 
 

   

Site / Blog 
www.vadecultura.com.br 

Fanpage 
www.facebook.com/vadeculturaSP 

Instagram 
www.instagram.com/vadecultura 

Musica.Ly 
URL via aplicativo 

Tipo de conteúdo: Artigos, notícias 
culturais e agenda cultural. Conteúdo 

em texto, vídeos e infográficos 

Tipo de conteúdo: Promoções, conteúdo 
interativo, links para blog post, curiosidades, 

vídeos, datas comemorativas 

Tipo de conteúdo: Promoções, conteúdo 
interativo, links para blog post, 

curiosidades, vídeos, datas comemorativas 

Tipo de conteúdo: Vídeos curtos, 
conteúdo em tempo real e 

chamadas para outros conteúdos 

 

 
 

   

 
 
Utilize os QR Codes acima para acessar as plataformas oficiais do Vá de Cultura. 
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SOBRE O QUE A GENTE FALA 
Principais editorias e divisão de conteúdo do site Vá de Cultura 
 
 

 

 
 

  
 

 

Teatro e Dança Exposições Cinema e Séries Livros Música 

Programação teatral, 
notícias e entrevistas sobre 

teatro e dança 

Programação das galerias 
de arte e instituições 

culturais 

Notícias e programação do 
universo do cinema e das 

séries 

Eventos literários, dicas de 
leitura e notícias do mundo 

da literatura 

Agenda de shows, 
programação e notícias do 

mundo da música 

 
 

SUBCATEGORIAS 
As subcategorias se encaixam em mais de uma categoria / editoria acima, por isso são divididas separadamente, geralmente demarcadas com tags dentro do 

site. 

  

  Cultura para Crianças Cultura Inclusiva Cultura Geek Passeios 

Programação e notícias 
voltadas ao público infantil 

Programação e notícias 
voltadas às pessoas com 

deficiência 

Programação cultural e 
notícias voltadas ao universo 

Geek 

Dicas de passeios e 
programações especiais 
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ACESSIBILIDADE 
 

O Vá de Cultura, bem como as ações realizadas por meio dele, prevê formas para a democratização do acesso às informações culturais e ao conteúdo publicado 

em suas plataformas. O objetivo é proporcionar condições de acessibilidade às pessoas com deficiência visual, auditiva, motora e/ou física. Para tanto, 

pretendemos realizar as seguintes ações: 

 

 

 

 
 

  

Conteúdo em Libras Conteúdo em Áudio Eventos Acessíveis 

Toda matéria publicada no jornal online terá uma 
versão digital, destinada às pessoas portadoras de 

deficiência auditiva, com opção de tradução em 
Libras. O acesso será gratuito e imediato, por meio de 

um tradutor virtual, disponibilizado via integração 
com o aplicativo Hand Talk, Amigo do Surdo. 

Cada matéria do Jornal Online Vá de Cultura contará 
com uma edição em áudio, na íntegra, destinada às 

pessoas portadoras de deficiência visual. 

O jornal terá uma cota percentual do conteúdo 
destinado à divulgação de eventos culturais e/ou 

locais de realização, que ofereçam alguma ferramenta 
e/ou estrutura de acessibilidade ao público portador 

de necessidades especiais. 
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NÚMEROS 
 
Veja abaixo alguns números atuais do Vá de Cultura. A ideia é que, com a ajuda de patrocinadores, possamos ampliar este alcance em pelo menos 200% em 
um prazo de seis meses. 
 

 

 
 

 
 

SITE VÁ DE CULTURA PÁGINA DO FACEBOOK INSTAGRAM 

25 mil 10.2 mil 9.6 mil 

✓ 25 mil acessos mensais (média) 
✓ Mais de 1 mil artigos publicados 

✓ 10 mil seguidores / curtidas 
✓ Mais de 2 mil posts 

✓ 10 mil seguidores / curtidas 
✓ Mais de 600 publicações 

 

 
 

  

 
Fonte: Google Analytics – 2017 / 2018 

  



 
www.vadecultura.com.br | © Vá de Cultura - 2018 | Todos os Direitos Reservado 

 

FORMATOS E PREÇOS 
 

COD Nome da peça Formato Páginas Exclusivo Randômico Plataformas 

HOME PAGE 

H01 Promocional Home Personalizado Home R$ 375 | diária Consulta | CPM Desktop / Mobile 

H02 Retângulo Especial Agenda 370 x 300 px Home R$ 16.6 | diária Consulta | CPM Desktop / Mobile 

H03 Retângulo Especial Notícias 370 x 300 px Home R$ 11.6 | diária Consulta | CPM Desktop / Mobile 

EDITORIAS 

E01 Promocional Editorias Personalizado Home Editoria R$ 250 | diária Consulta | CPM Desktop / Mobile 

E02 Retângulo Especial Editorias 370 x 300 px Home Editoria R$ 13.5 | diária Consulta | CPM Desktop / Mobile 

CONTEÚDO 

A01 Cabeçalho Artigos 620 x 80 px Conteúdo R$ 45.7 | diária Consulta | CPM Desktop / Mobile 

ESPECIAIS 

T01 Cabeçalho Principal  728 x 90 px Todas R$ 67.5 | diária Consulta | CPM Desktop 

T02 Matéria Patrocinada Matéria Exclusivo R$ 322.4 | até 3 anos Desktop / Mobile 

T03 Background Imagem Todas Sob consulta Sob consulta Desktop 

T04 Pop Up Imagem Home Sob consulta Sob consulta Desktop / Mobile 

 

*As matérias patrocinadas devem estar de acordo com a política editorial do projeto Vá de Cultura. 
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MÍDIA KIT  Posicionamento 
 

T01 – CABEÇALHO PRINCIPAL H01 – PROMOCIONAL HOME 
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MÍDIA KIT  Posicionamento 
 

H02 – RETÂNGULO EPECIAL AGENDA H03 – RETÂNGULO ESPECIAL NOTÍCIAS 
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MÍDIA KIT  Posicionamento 
 

E01 – PROMOCIONAL EDITORIA E02 – RETANGULO ESPECIAL EDITORIA 
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MÍDIA KIT  Posicionamento 
 

A01 – CABEÇALHO ARTIGOS 

ANUNCIE AGORA 
 

Além dos formatos exibidos neste Mídia Kit, estamos abertos a criações 
personalizadas. Para anunciar e/ou, tirar dúvidas, entre em contato por meio dos 

dados abaixo: 
 

Whatsapp Business (11) 9 8133-6889 
E-mail: publicidade@vadecultura.com.br 

 

 


