
Alô Esporte – Mídias 

O Alô Esporte é o principal veículo de divulgação e apoio ao esporte no Estado do 

Tocantins, com 11 (onze) anos gerando e entregando conteúdos que atingem muitos 

amantes do esporte e a população em geral. Nossos anúncios estão estruturados para 

corresponder com a preferência e a confiança do público e os anunciantes, 

transmitindo informações importantes e relevantes para o nicho do esporte e para os 

seus seguidores.  

͞͞Alie a sua marca a um canal de comunicação com forte conceituação e conteúdo muito 

positivo para todos os segmentos. O esporte é um nicho de negócio que conquista o 

coração das pessoas e proporcionar melhor qualidade de vida e bem estar. 

Os principais de mídias do portal Alô Esporte: 

Fale com a nossa equipe e defina o seu plano de mídia no nosso canal Alô Esporte. 

Práticas Comerciais e Veiculação 

Zelamos e atuamos dentro das normas legais e éticas que regem a comercialização de 

publicidade, conforme as normativas do CONAR (Conselho Nacional de Auto-

regulamentação Publicitária) www.conar.org.br e pelo CENP (Conselho Executivo das 

Normas-Padrão) www.cenp.com.br.  

A veiculação, no portal Alô Esporte, de mensagens publicitárias que explorem marcas, 

personagens e “propriedades” de sua titularidade deverá obedecer aos termos do 

respectivo contrato de licenciamento e, ainda, deverão atender às determinações 

legais, especialmente as do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e às 

recomendações do CONAR. 

Os contratos de veiculação não configuram relação de consumo, pois trata de relação 

jurídica subordinada ao Código Civil, à legislação de regência da publicidade e a autor 

regulação comercial. O anunciante é o responsável legal e ético pelos conteúdos de 

Especificações Tamanho 
Formato (pixels) 

Peso (KB) 
Veiculação 

Banners  1.100px X 150px 

(largura x Altura) 

JPG, GIF,JPEG Tempo (diário ou 

mensal) 

Banners 350px X 250px 

(largura x Altura) 

JPG, GIF,JPEG Tempo (diário ou 

mensal) 

Banners  300px X 600px 

(largura x Altura) 

JPG, GIF,JPEG, PNG Tempo (diário ou 

mensal) 

http://www.conar.org.br/
http://www.cenp.com.br/


suas mensagens publicitárias. O portal Alô Esporte não integram os contratos 

celebrados entre anunciantes e agências de publicidade, produtoras e titulares de 

direitos autorais, conexos, de imagem, de arena, de propriedade intelectual e 

industrial, ou quaisquer outros direitos envolvidos nos processos de criação, produção 

e reprodução de cópias das obras publicitárias a serem exibidas.  

Os anúncios para a publicação deverão ser disponibilizados pelo anunciante, no 

formato contratado. 

 

O nosso canal de atendimento está ativo para dúvidas, sugestões e veiculações.  

Tel.: (63) 3213 2862  

Cel.:  99954 4196 (Cléia) / 99991 0484 (Reinaldo) 


