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PREÇO NET

30"

seg a sex 05:00 05:30 Jornalismo BANDNEWS TV*                                          Ao vivo 2.315                     

seg a sex 06:00 06:30 Jornalismo JORNAL BANDNEWS TV*                          Ao vivo 3.843                     

seg a sex 07:30 08:00 Jornalismo PRIMEIRA PROSA                                       Ao vivo 2.315                     

seg a sex 08:00 09:00 Feminino BEM DA TERRA                                            Ao vivo 2.315                     

seg a sex 11:30 13:00 Rural DIA DIA RURAL                                            Ao vivo 2.663                     

seg a sex 13:00 13:30 Rural AGRIMERCADO                                           Ao vivo 2.105                     

seg a sex 19:00 19:30 Jornalismo JORNAL TERRAVIVA                                  Ao vivo 3.572                     

seg a sex 19:30 19:55 Rural TERRAVIVA DBO NA TV                            Ao vivo 3.572                     

seg a sex 20:00 20:30 Rural CONSULTOR TERRAVIVA                         Ao vivo 3.572                     

seg a sex 20:45 21:00 Rural DIREITO & CERTO 2.957                     

sáb 05:00 05:30 Rural MINAS RURAL 2.069                     

sáb 05:30 06:00 Rural SC AGRICULTURA 2.069                     

sáb 06:00 07:00 Rural TERRAVIVA SUSTENTÁVEL 2.069                     

sáb 07:30 08:00 Rural AGROBAND 1.964                     

sab d 05:00 06:00 Entrevista CANAL LIVRE 1.964                     

dom 06:00 07:00 Esporte CORAÇÃO DE PESCADOR 2.069                     

seg a dom - - - REPRISE/REAPRESENTAÇÃO
 50% do valor do 

programa/evento 

* Exibido simultaneamente nos canais Terraviva e Bandnews

DIA DA SEMANA INÍCIO FIM GÊNERO PROGRAMA



FORMATOS DESCRIÇÃO CONVERSÃO FORMATOS DESCRIÇÃO CONVERSÃO

CITAÇÃO
Citação de slogan ou marca. É cobrado 

cachê do apresentador a parte.
0,375 x 30" INSERT 5" (*) Selo + slogan (máximo 08 palavras), 

exibido no programa
0,500 x 30"

COMERCIAL 10" Mediante consulta 0,500 x 30" SELO
Somente a marca, sem áudio, 

somente para patrocínio
0,375 x 30"

COMERCIAL 15" 0,750 x 30" SELO ANIMADO (*) Animação da marca, sem áudio 
durante exibição do programa

0,500 x 30"

COMERCIAL 45" 1,500 x 30"
VINHETA 
PATROCÍNIO 5"

Vídeo + Slogan
Abertura / Encerramento / Passagem

0,375 x 30"

COMERCIAL 60" 2,000 x 30"
ASSINATURA 
PATROCÍNIO 5"

Video + Slogan
Chamada

0,375 x 30"

COMERCIAL 
CHAMADO

Comercial chamado pelo apresentador e 
exibido durante o programa

2,500 x 30"
VINHETA PRÓX. 
ATRAÇÃO

Mensagem visando criar expectativa
 para o início do programa. Máx 10"

0,500 x 30"

GOLDEN BREAK Break Exclusivo 30" - mediante consulta 2,000 x 30"
MERCHANDISING 
(1)

Visualização da marca no cenário do 
programa ou sendo manuseado pelo 

apresentador com ou sem citação da marca. 
É cobrado cachê do apresentador à parte.

4,000 x 30"

( *)  Exclusivo para programas ao v ivo

Formatos 



PRIMEIRA PROSA 

Com apresentação de Tobias 
Ferraz o programa traz um 
jornalismo de serviços para 
ajudar o produtor rural no 
planejamento das atividades 
dentro e fora da porteira.  

AGRIMERCADO 

Informações atualizadas sobre os 
mercados de soja, milho, café, trigo, 
arroz, algodão, açúcar, laranja, cacau 
e boi gordo. Indicadores das Bolsas 
de Valores nacional e interna-cional 
e Mercado Físico.  

assinante. 

BEM DA TERRA 

A jornalista Renata Maron, traz 
uma conversa  descon-traída 
sobre o universo rural.  
Comportamento, música, cu-
linária, moda e muito mais estão
na pauta do programa mais 
badalado do mundo agro. 

TERRAVIVA DBO NA TV 

Sidnei Maschio apresenta o 

Terraviva DBO na TV, uma 

análise detalhada da evolu-ção 

do preço do boi gordo,  

antecipando os rumos do 

mercado nacional. assinante 

JORNAL TERRAVIVA 

O comentarista Silmar Müller faz 
uma análise sobre as tendências 
do mercado e apresenta notícias 
atualizadas, previsão do tempo e 
boletins ao vivo dos principais 
eventos e leilões que acontecem 
no país.  

 

VA

SA DIREITO & CERTO 

O programa explica a legislação 
ambiental de for-ma didática e 
tira as dúvidas dos produtores e 
telespecta-dores interessados 
no assun-to, abordando tópicos 
impor-tantes. 

DIA DIA RURAL 

Entrevistas, debates técnicos e 
boletins ao vivo das principais 
notícias do agrone-gócio, o Dia 
Dia Rural apre-senta cotações 
atualizadas, previsão do tempo e 
quadros com a participação do 
telespectador 

PROGRAMAS 



CONSULTOR TERRAVIVA 

Oferece o mais completo 
conjunto de análises, notícias, 
cotações e previsões de 
mercado, facilitando a gestão 
dos negócios e minimizando 
riscos 

CONEXÃO BANDNEWS 
TERRAVIVA

Programa exibido simultane-
amente nos canais Bandnews e 
Terraviva. Notícias do 
agronegócio no Brasil e no 
mundo com apresentação e 
comentário de Silmar Müller. 

CORAÇÃO DE PESCADOR 
Um programa dinâmico, onde os 
apresentadores e “pescadores” 
Joel Datena e Fernando Faria, 
trazem informações técnicas, 
equipa-mentos, acessórios e 
dicas mostrando os melhores 
locais para a prática do esporte.  

CANAL LIVRE 

Propõe debates sobre o 
cotidiano político e econô-mico 
com profundidade dian-te de 
representantes nacio-nais e 
internacionais de diversas áreas. 

SC AGRICULTURA 

É dedicado à difusão de 
conhecimentos e novidades do 
campo e do mar. No SC 
Agricultura, a EPAGRI apre-senta 
ações que beneficiam o meio 
ambiente, a cultura e a 
produção. 

MINAS RURAL 

Há 17 anos no ar, o Minas Rural, 
mostra como o trabalho de 
assistência técni-ca e extensão 
rural realizado pela EMATER-MG 
tem contri-buído para o 
desenvolvi-mento no campo.  
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TERRAVIVA SUSTENTÁVEL 

Um programa que discute as 
boas práticas no campo, 
apresentando conceitos e 
técnicas que ajudam a melhorar 
a produtividade, a renda e a 
qualidade de vida na 
propriedade rural. 
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COMPANHIA RIO BONITO DE COMUNICAÇÕES S.A. 
Rua Carlos Cyrillo Junior, 92 – Morumbi – São Paulo – SP – 05614.000 

Departamento Comercial: Tel.: (11)  3131-1317, 


