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            O jornal A União, fundado em 02 de fevereiro de 1983, é hoje o único jornal impresso 
do Estado. Escola do jornalismo paraibano, como ficou conhecido, o jornal A União segue 
uma linha mais plural com destaque para eventos e serviços que tenham repercussão junto 
à sociedade.
          Neste sentido, A União busca permanentemente uma relação positiva e de parceria 
com instituições, órgãos e empresas privadas.
          O jornal A União é instalado na capital da Paraíba e circula nas seguintes cidades: 
João Pessoa, Cabedeo, Bayeux, Santa Rita, Campina Grande, Patos, Guarabira e Cajazeiras.
Sua circulação é feita através de assinaturas, vendas avulsas (bancas e estabelecimentos 
comerciais), sendo dirigida aos mais importantes segmentos sócio econômicos e políticos do 
Estado. Editado, em média, com 28 páginas, valoriza o noticiário cultural, político, econômi-
co, esportivo e social e mantém um naipe de colunistas e articolunistas da primeira linha do 
jornalismo paraibano e nacional.
           O jornal A União, em sua versão digital, existe há vários anos e proporciona ao leitor 
a praticidade de manter-se bem informado acessando as notícias de qualquer lugar. Sua 
imagem no mercado consolida-se e se fortalece com base especialmente na credibilidade, no 
respeito ao leitor e na qualidade com responsabilidade da informação, marca essencial da 
gestão contemporânea do Jornal.



15 a 19 anos - 6%
20 a 29 anos - 17%
30 a 39 anos - 30%
40 a 49 anos - 23%
Acima de 50 anos - 24%Classe A - 45%

Classe B - 48%
Classe C - 5%
Classe D - 2%

53% Masculino
47% Feminino

CIRCULAÇÃO

Municípios
João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Cajazeiras, 

Patos, Guarabira, Bayeux e Santa Rita



Cadernos



Correio das Artes (mensalmente encartado)

Suplemento



Ampla visibilidade: O jornal A União circula do litoral ao sertão da Paraíba. São até 15 mil 
leitores atingidos diariamente;

Alto impacto: A mídia impressa é apontada como aquela em que há maior nível de atenção 
exclusiva;

Maior credibilidade: De acordo com pesquisas recentes o jornal se mantém na liderança 
como o meio mais confiável: 58% confiam muito ou sempre;

Faça parte da história: Desde 1893 consolidando marcas de produtos e serviços;

Motivos para você anunciar

 União Digital: O portal A União é uma ferramenta que possibilita uma maior comunicação 
junto à sociedade. Além de acompanhar as principais notícias sobre a Paraíba, o Brasil o 
mundo, os internautas poderão conhecer sua história, produtos e serviços. Acesse: 
auniao.pb.gov.br  



1 página:
29,80 x 52 cm

2 páginas (central do caderno):
61,40 x 52 cm

½ página dupla ligada:
61,6 cm x 26 cm

½ página:
29,80 cm x 26 cm

¼ página:
14,70 x 26 cm

1/8 página:
14,70 cm x 13 cm

Largura de colunas:
1 coluna: 4,53cm

Informações comerciais
Grande visibilidade



- 0 e 06 colunas: 29.80cm

- Centimetragem do miolo: 02 cm.

- Selo de capa:

- 4,55 cm x 6,00 cm

- Formatos de anúncios dos suplementos literários

Correio das Artes ( 01 página: 21,00 cm x 31,00 cm)

2 colunas: 9.60cm 3 colunas: 14.70cm 4 colunas: 19.6 cm 5 colunas: 24,7cm

Informações comerciais
Grande visibilidade



Valores Comerciais

01 (UMA) PÁGINA (6col. X 2,00 cm.) ...........R$ 4.680,00

1/2 (MEIA) PÁGINA (6 col. X 26,00 cm.) ......R$ 2.340,00

1/4 DE PÁGINA (3 col. X 13,00.) ......................R$ 1.170,00

1/8 DE PÁGINA.........................................................R$ 600,00

RODAPÉ DE PÁGINA (6 col. X 7cm.) .................R$ 550,00

01 (um) cm. Coluna................................................R$ 15,00



Facebook
Mais de 3.500 seguidores

Instagram
Mais de 3.800 seguidores

Twitter
Mais de 11.200 seguidores

auniao.pb.gov.br

Mídias Digitais



Comercial: (83) 3218.6544
comercialauniaopb@yahoo.com.br
publicajornaluniao@gmail.com

Assinatura: (83) 3218.6518 / 99117.7042
circulacaoauniaopb@gmail.com
circulacao@epc.pb.gov.br

Orçamento: (83) 3218.6525 / 98856.2679 
orcamento.auniao@gmail.com 
orcamentografico@epc.pb.gov.br

Redação: (83) 3218.6539
andrecananea@epc.pb.gov.br

Publicidade: (83) 3218.6526 / 99988-2080
comercialauniaopb@yahoo.com.br
publicajornaluniao@gmail.com

Diário Oficial: (83) 3218.6533
wdesdiario@gmail.com

Fale Conosco



Av. Dom Pedro II, s/n - Castelo Branco
João Pessoa - PB
Fone: (83) 3218-7900

A UNIÃORÁDIO TABAJARA
BR 101 - Km 03  Distrito Industrial

João Pessoa - PB
Fone: (83) 3218-6543


