


RICTV RECORD - PARANÁ

✓ MAIOR AFILIADA RECORD DO PAÍS  E VICE-LÍDER PÚBLICO ADULTO 

✓ VICE-LÍDER  Jornalismo, Esporte, Feminino, Reportagem, Rural,  Novela, Reality 
Show, Rural, Show, Séries.

✓ Mais de 500 horas de programação própria regional e estadual.

✓ Informação e conteúdo de credibilidade e qualidade.

✓ Aproximação e afinidade regional.



COBERTURA RICTV PARANÁ



RIC Rural é o espaço da RICTV Record reservado ao dia-a-dia no campo, com

informações sobre agronegócios, pecuária e matérias especiais.

O programa exibe informações do agronegócio nacionais e do Paraná. O

formato do programa inclui, além de matérias específicas da agropecuária e da

indústria de transformação, quadros informativos. Com apresentação de Sérgio

Mendes e Rose Machado.

RIC RURAL – DOMINGO ÀS 09h00



FEIRAS REGIONAIS

Há muito tempo a agropecuária desempenha um papel de grande importância no cenário da economia

nacional, além disso, foi uma das primeiras atividades econômicas a serem desenvolvidas no país.

Outro ponto a ser destacado acerca da relevância que a agropecuária possui no Brasil é quanto à ocupação

do território que teve início com a produção de cana-de-açúcar, posteriormente do café e, por fim, a

pecuária, que conduziu o povoamento do interior do país.

Pensando nesse segmento a RICTV RECORD estará presente nas cidades onde acontecem as principais

Feiras e Exposições agropecuárias e industriais do Estado: Show Rural Coopavel, ExpoLondrina, Expoingá,

Agroleite e Winter Show.



SHOW RURAL COOPAVEL

Há 29 anos o Show Rural Coopavel contribui com o aprendizado de produtores rurais e a economia do

campo trazendo a Cascavel-PR as maiores e melhores empresas do agronegócio nacional e internacional.

São mais de 235 mil visitantes buscando aumentar a produtividade de suas propriedades com o

conhecimento e os negócios disponíveis no evento.

São 720 mil m2 preparados para você se preocupar apenas em aprender e fazer bons negócios, com

entrada e estacionamento gratuitos, restaurante e lanchonete para refeições além de confortáveis ruas

cobertas.

A Coopavel acontece em Fevereiro de 2018.



EXPOLONDRINA

A Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina é um dos maiores eventos de lazer, entretenimento,

negócios do Brasil e de grande importância para o agronegócio. Todos os anos recebe em torno de meio

milhão de visitantes.

São milhares de empresas e produtores que expõem a excelência genética da pecuária, as novas

tecnologias em máquinas e equipamentos, implementos agrícolas, setor automotivo, laboratório e

indústria farmacêutica, instituições bancárias, telecomunicação, energia, informática, indústria do

vestuário e acessórios, instituições governamentais e educacionais. A ExpoLondrina também possui uma

agenda de eventos técnicos de altíssimo nível e uma programação cultural e artística que garante a cada

ano o sucesso de público.

A ExpoLondrina acontece em Março de 2018.



EXPOINGÁ

A Expoingá é uma feira onde os expositores dos setores do agronegócio, indústria, comércio e serviços

têm a oportunidade de apresentar novidades tecnológicas e os lançamentos e tendências de cada setor.

A tecnologia se faz presente em máquinas e implementos agrícolas de última geração, contribuindo para

o aumento da produtividade, com mais qualidade, gerando mais renda para pequenos, médios e grandes

produtores rurais.

A Expo Maringá acontece em Maio de 2018.



AGROLEITE

O Agroleite é um evento técnico voltado a todas as fases da cadeia do leite. Ele acontece no mês de agosto

na cidade de Castro (PR) capital nacional do leite e busca através de sua programação apresentar o

potencial de produção de leite da região nos aspectos qualitativo e quantitativo.

Seus atrativos são extremamente notórios em função da seriedade com que se tratam os assuntos

relacionados a área, tendo como complemento a exposição de animais, torneio leiteiro, clube de bezerras,

leilão, dia de campo e dinâmica de máquinas.

Durante o evento também são realizados fóruns, seminário internacional e painel para se discutir genética,

alimentação, qualidade animal, qualidade do leite e tecnologias voltadas ao setor. Há também um espaço

para agricultura, suinocultura e ovinocultura importantes setores produtivos da realizadora do evento.

O evento acontece em agosto de 2018.



WINTER SHOW

O WinterShow é voltado a todos aqueles que atuam ou querem conhecer o segmento das culturas de 

inverno:

• Produtores rurais

• Agrônomos

• Pesquisadores

• Cooperativas

• Instituições de pesquisa agrícola

• Indústrias que utilizam cereais de inverno como matéria-prima

• Estudantes de agronomia ou de cursos de técnico agrícola

O evento será realizado no mês de outubro de 2018.



FEIRAS

CIDADES FEIRAS PERÍODO

Cascavel Show Coopavel fevereiro

Londrina ExpoLondrina março

Maringá ExpoIngá maio

Castrolanda Agroleite agosto

Guarapuava Winter Show outubro



O PROJETO

Para compor o Circuito Rural do Estado, simpósios abordando temas relacionados ao

agronegócio, sugeridos pelas instituições OCEPAR, FAEP e SEAB, serão apresentados ao

público das feiras. Em cada feira serão abordados dois temas diferentes.

Temas que envolvem todo o universo rural como economia, mudanças climáticas,

abastecimento, segurança alimentar entre outros que ajudam a entender melhor do

negócio no campo.



PROPOSTA

Para fazer a divulgação dos simpósios, chamadas de envolvimento irão convidar os telespectadores da

RICTV Record para comparecer ao evento. As chamadas começarão a ser veiculadas 2 semanas antes

das feiras.

Na semana das feiras a RICTV Record prepara um conteúdo exclusivo para veicular nos breaks dos

programas: Paraná no Ar, RIC Notícias e RIC Rural.

Já no 2º semestre, durante 6 semanas, serão veiculadas chamadas para convidar o público-alvo ao

evento de encerramento que será em Curitiba.



TEMAS SUGERIDOS - BOLETINS

01 - Práticas de Conservação e Recuperação do Solo

02 - ILPF - Integração Lavoura Pecuária e Floresta

03 - Manejo adequado na aplicação de defensivos agrícolas

04 - Os Novos Rumos para uma Pecuária de Corte Avançada, Moderna no Paraná

05 - Os Novos Rumos para uma Pecuária Leiteira Avançada, Moderna no Paraná

06 - A Importância do Envolvimento Familiar na Atividade Rural

07 - Produtividade: A Permanente Busca



ENTREGA DE MÍDIA – RICTV RECORD – ESTADO 



ENTREGA DE MÍDIA – ONLINE - RICMAIS



CONTRAPARTIDAS



RESUMO DO INVESTIMENTO

* Custo de produção não incide em desconto, fee de agência
*** 04 Cotas liberado para comercialização.



OBSERVAÇÃO

Número de Cota:  04 cotas – Esse projeto só será executado se houver comercialização das 04 cotas 
integralmente.
Prazo de Pagamento: 15 d.f.m.
Preço com base na lista Outubro de 2017, devendo ser reajustado conforme lista vigente no período de veiculação.
Reservamo-nos o direito de exclusividade na veiculação. A mídia básica poderá ser alterada em função da
disponibilidade.
A data dos eventos, assim como este plano, poderão sofrer alterações em sua estrutura, natural do processo de
aprimoramento do projeto, não implicando alterações significativas no plano de inserções; portanto, sem ônus
adicionais aos patrocinadores.
O cliente deverá entregar sua logo em vinheta animada – arquivo em VÍDEO de 5” (1920x1080) – alta resolução
(MOV)– com a claquete da Ancine;
Em caso de cancelamento da mídia antes do período contratado, o valor integral do contrato será recalculado com
base na tabela de preços vigente no mês de veiculação.
Este projeto foi desenvolvido pelo GRUPO RIC PARANÁ e os direitos autorais são de suas propriedade. Todo o
conteúdo é de responsabilidade do Grupo RIC PARANÁ.


