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POLÍTICA INTERNA
Em estrito cumprimento ao ordenamento jurídico pátrio e independentemente de qualquer espécie de análise acerca da eventual caracterização ou não de propaganda eleitoral, de ato de mera promoção pessoal ou de abuso de poder econômico. 
Os veículos de comunicação que integram a RPC reservam-se o direito de não veicular material pago que contenha o nome, a voz e/ou imagem de:
*politico(a) (no exercício do mandato ou não);
*postulante à candidatura;
*ocupante de cargo público.
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PATROCÍNIOS - PREÇOS POR 4 SEMANAS

O valor de patrocínio é fixo, válido para compras realizadas entre o período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2022 , independentemente do período de veiculação.
Cotas não comercializadas até este prazo poderão ter atualizações em seus valores.

TABELA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MÍDIA (VALORES EM R$)

DIA HORÁRIO GÊNERO SIGLA PROGRAMA CUR MAR

OBSERVAÇÕES COMERCIAIS    •Cabe ao patrocinador arcar com os custos de envio dos seus materiais através dos players homologados pela Globo.

LON FOZ CAV PGR GAV PR3 PRE PRI

*O patrocínio do programa É de Casa oferece a possibilidade da exibição do formato VEA como entrega opcional. Consulte o plano comercial.
**Programas de segunda a sábado podem sofrer alteração de valor dependendo a quantidade de sábados dentro do mês.

   •O patrocínio do programa não bloqueia a venda de comerciais avulsos nos intervalos, inclusive para concorrentes.
•A Globo poderá desenvolver outras oportunidades comerciais (cota de participação, ações no conteúdo etc.) ligadas aos programas. Essas oportunidades não poderão 
ser comercializadas para concorrentes dos patrocinadores dos programas, exceto quando mencionado no plano comercial.

   •O programa pode ter ações de merchandising e/ou projetos especiais comercializados, na TV e/ou no Digital, que não bloqueiam o patrocínio.
   •Deverão ser emitidas autorizações distintas em relação à mídia Linear e Digital.

•Dias e horários de exibição dos programas estão sujeitos a alteração.    •O plano de veiculação segue orientações estabelecidas pelo Manual de Práticas Comerciais, Manual de Formatos, Lista de Preços e 
    Código de Ética e Conduta da Globo em caso de•As renovações dos patrocínios deverão ser informadas até 28 dias antes da última veiculação contratada. Após este prazo, deixa de existir a prioridade, ficando 

a cota disponível para negociação com outro anunciante.    •Para programas com quadros:
   - O programa poderá apresentar quadros com planos de patrocínio específicos. Esses planos não poderão ser comercializados para 
     concorrentes dos patrocinadores
     do programa. 
   - Caso a compra do patrocínio do programa ocorra depois da compra do patrocínio do quadro, por uma marca concorrente, o patrocínio do 
     quadro será cancelado e o preço
     correspondente ao  saldo será revertido em outras entregas.

•A aquisição mínima estabelecida para compra/renovação seguirá da seguinte forma:
 - Programas diários (seg/sex, seg/sáb ou seg/dom): mínimo 4 semanas, sem prioridade de renovação. Obs.: para comercialização a partir de 8 semanas, prioridade 
de renovação de 28 dias  antes do término do contrato;
 - Programas semanais: mínimo 8 semanas, com prioridade de renovação de 28 dias antes da última veiculação contratada.

•Não existe posicionamento especial para exibição dos comerciais que fazem parte dos planos de patrocínio, exceto quando mencionado.
•As caracterizações dos patrocínios (abertura, encerramento, vinheta de passagem, chamadas) da programação de linha deverão seguir as seguintes orientações:
 - Vídeo:
- Duração de 3, 5 ou 7 segundos de imagens com movimento.
- Não serão permitidas imagens de atores com movimentos labiais.
- O material não poderá apresentar mais do que uma marca/produto.
- Caso o programa seja patrocinado por uma linha de produtos, as imagens não poderão dar destaque a nenhum produto particularmente; a ênfase deve ser apenas na 
linha de produtos.
 - Áudio*:
- 3 segundos: máximo de 4 palavras .
- 5 segundos: máximo de 10 palavras.
- 7 segundos: máximo de 12 palavras.
- Identificação do patrocinador ou marca no início do texto.
- Se mais de uma palavra for usada para designar uma marca ou produto, serão contabilizadas individualmente.
- Caso o texto apresente números ou siglas, estes serão computados por elementos, isoladamente.
- Se o programa for patrocinado por linha de produtos, poderá haver menção apenas da linha de produtos.
*A validação é feita com o cronômetro.

      VEA – VOCÊ ESTÁ ASSISTINDO

   •Formato disponível exclusivamente para Planos de Patrocínio Locais. Não poderá ser comercializado de formas avulsas;
   •Quantidade de Cotas Local: 1 cota;
   • O cota local sofrerá bloqueio de segmento do patrocinador Nacional do programa;
   • Para o formato ser trabalhado no plano comercial, é necessário um alinhamento prévio com todas as áreas envolvidas no processo (Produtos, 
   • Formato sem custo de produção , com possibilidade de trocas quinzenais. 
   • As produções referentes às vendas feitas pelas afiliadas Globo, serão feitas pelos times locais, seguindo a cabeça do programa e
     guide line enviados pela Produção Comercial Globo.
   • O Material do cliente precisa vir pronto (sem áudio)  e com registro de Ancine, a Globo fará a finalização do mesmo com inclusão de 
     trilha e locução.

       TRILHAS SONORAS
    O patrocinador poderá utilizar o tema musical da sua campanha nas vinhetas de patrocínio, desde que  orquestrado, sem vocal e 
    integrando-se à trilha sonora nos programas com uma única cota de patrocínio. Essa  trilha deve ser enviada em arquivo com extensão 
    .mp3 e .wav para gpc-gestaodeprojetoscomerciais@g.globo.  Para o patrocinador que não dispõe de um tema musical que identifique a sua 
    marca e/ou campanha, será  utilizada a trilha sonora do programa, com arranjo musical diferenciado.

Para mais informações, consulte o Atendimento Comercial.

•Não será aceita multiplicidade nas caracterizações.
•Para os programas com cotas Mercado Nacional, a Globo está aberta à análise de novas alternativas comerciais. Nessa situação, se a vinheta tiver duração de 10 
segundos, poderá apresentar o máximo de 20 palavras.
•Para os programas com cotas locais na Globo existe a opção da troca da assinatura (abertura e encerramento) de 7” pela de 3” ou 5” sem alteração no preço. Caso 
o patrocinador opte pela assinatura de 3” nas caracterizações de abertura e encerramento, terá direito a um comercial de 10” no intervalo do programa.     AÇÃO NO CONTEÚDO

    Caso haja interesse, possibilidade e disponibilidade, poderão ser desenvolvidas sob consulta ações no conteúdo dos programas.•Além das chamadas definidas nos planos comerciais, poderão ser exibidas chamadas sem assinatura do patrocinador, em função de necessidades estratégicas e 
•Os patrocinadores poderão fazer ofertas e promoções, tanto em áudio quanto em vídeo, nas vinhetas caracterizadas (abertura, encerramento, chamada, passagem, 
bloco etc.). A duração deve ser igual ou superior a 5 segundos, desde que respeitada a seguintes condições:
 - Áudio: Locução com citação do valor da oferta e/ ou menção específica da promoção.
 - Vídeo: Possibilidade de mostrar explicitamente preço/oferta na tela, (informação vazada sobre fundo original do material, sem tarja ou fundo específico).

    ENTREGA, TROCA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAL
    Entregas de materiais, trocas, produções de peças e reutilizações deverão ser consultados à OPEC.

    PREÇOS DAS COTAS DOS PROGRAMAS LOCAIS DAS EMISSORAS AFILIADAS: O Atendimento Comercial da Globo deverá ser consultado sobre a 
    comercialização desses patrocínios nas  emissoras afiliadas.

CURITIBA MARINGÁ LONDRINA CASCAVEL PONTA GROSSA GUARAPUAVA PARANAVAÍFOZ DO IGUAÇU PR - ESTADO PR - INTERIOR
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GRADE DE PROGRAMAÇÃO VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO ATÉ 30 DE JUNHO 2022

05/05/2022
1

04:00 06:00 Globo Repórter Reprise - GREP 06:00 Santa Missa

06:00 06:50 Bom Dia Sábado - BOMS 07:25 Caminhos do Campo - CAMI

07:55 Pequenas Empresas - EMPR

08:30 Globo Rural - GRUD

09:30 09:25 Auto Esporte - AUTO

10:45 11:45 Meu Paraná (MPAR)

11:45 12:00 Praça TV I - PTV1 (3)

13:00

13:25

14:40 14:10 PLUG

18:25 18:35 Novela I - N18H

19:10 19:20 Praça TV II - PTV2

19:40 19:45 Novela II  - N19H

20:30 20:30 Jornal Nacional - JNAS

21:30 21:25 Novela III - N20H

22:45 No Limite - NOLI 22:45 No Limite - NOLI 23:00 No Limite - NOLI

23:50 Profissão Repórter - PROF 23:25 The Good Doctor - SHO5

01:10 Jornal da Globo - JGLO 23:15
Que História é essa, Porchat? - 

SHO4
00:15 Jornal da Globo - JGLO 23:40 Sessão Globo Play - SSUP

01:05 Jornal da Globo - JGLO 02:00 Conversa com Bial - BIAL 23:45 Jornal da Globo - JGLO 01:05 Conversa com Bial - BIAL 00:05 Jornal da Globo - JGLO 01:00 Supercine - SUCI

01:55 Conversa com Bial - BIAL 00:35 Conversa com Bial - BIAL 00:55 Conversa com Bial - BIAL

Observações:
1) Grade Básica da programação da Rede. Existirão variações de grade ao longo do período de validade desta Lista.  As emissoras também poderão apresentar ajustes de grade em virtude de seus programas locais.

2) As reservas relacionadas ao quadro Bem Estar poderão ser alocadas no intervalo que antecede ou sucede o bloco, mediante a determinação. Para mais informações, consultar Atendimento Comercial.

3) Em algumas emissoras, o programa Praça TV 1ª Edição (PTV1) pode ter duração menor em função da exibição de programas locais.

4) Futebol: para comercialização isolada. Consulte as práticas comercias.

5) Os programas Corujão (COR1) e Cinemaço (CIMA) não são exibidos em Itapetininga-ITP, Taubaté-TAU, Mogi das Cruzes-MOC, Uberaba-UBA e Mossoró-NA2. Nestes mercados, são exibidos programas locais na faixa horária do Corujão ou do Cinemaço.

6) Os programas Sessão Comédia (SCOM) e Globo Comunidade (GLCO) não são exibidos em alguns mercados que exibem programação local.

7) Algumas exibidoras podem apresentar variações nos horários do programa É de Casa (CASA) em virtude de seus programas locais.

8) "Segue o Jogo" é exibido somente nas quartas-feiras com futebol.

Hora Um - HORA

Bom Dia Praça - BPRA

08:30 Bom Dia Brasil - NBRA
07:50

É de Casa - CASA   (7)

CAS¹
CAS²
CAS³Mais Você - MAVO

Encontro - FATI
10:00 Esporte Espetacular - ESPO

Praça TV I - PTV1 (3)

Globo Esporte - GESP
12:30 Temperatura Máxima - TMAX

Jornal Hoje - JHOJ

16:45 Vale a Pena Ver de Novo - VALE 15:50 Caldeirão - CALD 15:50

Novela da Tarde - Edição Especial - N15H

14:30 The Voice Kids -VOIK
15:15 Sessão da Tarde - TARA 14:40 Estúdio C (ESTC)

Futebol - FGGD

Novela I - N18H

18:05 Domingão com Huck - DOMIPraça TV II - PTV2

Novela II  - N19H

20:30 Fantástico - FANT
Novela III  -  N20H

23:25 Domingo Maior - DOMA

22:35 Globo Repórter - REPO
22:35 Altas Horas - ALTA

02:45 Corujão - COR1 (5)

Jornal Nacional - JNAC

01:35 Corujão - COR1 (5) 02:45 Corujão - COR1 (5)

01:05 Cinemaço - CIMA (5)

22:35 Tela Quente - TELA

01:15 Corujão - COR1 (5)

22:35
Futebol - FGG4

Cinema Especial - CINE

02:35 Corujão - COR1 (5)
02:40 Corujão - COR1 (5) 01:45 Corujão - COR1 (5)
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