


Neste ano, tivemos ainda mais a certeza da importância de cuidarmos da nossa 

saúde e melhorar nosso bem estar, seja fazendo algum exercício em casa, 

alimentando-se melhor ou até realizando uma atividade mental: leitura, yoga.

Para promover a saúde, o bem estar e mostrar a importância dos profissionais da 

saúde, criamos um PROJETO ESPECIAL com muito conteúdo e dicas para 

aumentar os cuidados de quem está em casa.

#SAÚDE  & BEM ESTAR
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Durante as 4 semanas do projeto, 

faremos chamadas com dicas sobre 

saúde e bem estar, além de convidar 

nossos telespectadores a acessarem 

a editoria do projeto na web.

Na TV



No gshow, teremos o patrocínio da editoria Mexa 

C, que trará conteúdos exclusivos durantes 3 

semanas, abordando assuntos sobre prevenção, 

alimentação e medicina humanizada. Cada 

patrocinador, terá 3 informes dentro da editoria 

com muitas dicas sobre saúde e bem estar.

Além disso, teremos 3 lives com a participação de 

médicos e todo conteúdo será divulgado nos 

nossos sites e também nas nossas redes sociais.

Mexa C

Na WEB

Patrocínio  do 
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https://gshow.globo.com/RPC/Estudio-C/mexa-c/
https://gshow.globo.com/RPC/Estudio-C/mexa-c/
https://gshow.globo.com/RPC/Estudio-C/mexa-c/


Conteúdo na Web

Semana 1

Vamos falar sobre a importância da 

prevenção, exames de rotina, além 

de um vídeo sobre o auto exame 

e postagem nas redes sociais 

convidando para a editoria.

Semana 2

Nesta semana vamos trazer dicas 

sobre alimentação saudável, 

alimentos ricos em vitaminas e 

nutrientes e receitas, além de 

postagens nas redes sociais.

Semana 3

Vamos mostrar a medicina além 

dos remédios e tratamentos, 

enfatizando o cuidado dos médicos 

com seus pacientes, além de 

postagens nas redes sociais.



FICOU INTERESSADO?

Fale com seu contato 
comercial e 

vamos juntos!




