
Tabela de Formatos e Valores 
Jornal CRCES

O Jornal do CRCES é publicado bimestralmente, no formato A4, com 12 páginas. Seu 
conteúdo está divido entre informações e ações realizadas pelo Regional e artigos 
técnicos sobre temas relevantes da contabilidade, escritos por especialistas nos 
assuntos. A pauta de cada edição é decidida pelo Conselho Editorial do Jornal do 
CRCES, formado por profissionais renomados da classe contábil.

Veiculação
O Jornal do CRCES é veiculado apenas no meio digital, com postagem permanente 
no site do Conselho, além de envio através de e-mail marketing exclusivo aos 
profissionais registrados no CRCES. Há também a postagem do jornal na Fanpage 
do Regional.

Anúncios: Formatos e Valores
Formatos Valores

Rodapé (18 cm x 6,5 cm) R$ 800,00

1/2 página (18 cm x 13 cm) R$ 1.600,00

Sobre o pagamento do anúncio:
- Será realizado até 15 dias após a veiculação do jornal no site do CRCES;
- O Regional encaminhará um recibo, via e-mail ou correio, para a empresa anunciante, 
com os dados bancários do Conselho de Contabilidade, para o depósito ou transferencia 
do valor.
- O CRCES está isento da emissão de Nota Fiscal conforme o artigo 150 da Constituição 
Federal de 1988, alínea c, parágrafo 2º. 

Material
A arte do anúncio deve ser encaminhada para comunicacao@crc-es.org.br, nos 
formatos JPG ou PDF, em alta resolução (300 dpi), no tamanho correto. Não aceitamos 
arquivos em Word ou PowerPoint e não fazemos artes para o anúncio.

Mais informações
- O CRCES se reserva o direito de suspender a veiculação ou recusar anúncios 
considerados contrários à ética e às especificações técnicas;
- A falta de entrega do material, dentro do prazo estabelecido, implicará na não 
publicação do anúncio na edição pretendida pela contratante;
- Não comercionalizamos anúncios na capa e na página 2 do jornal. 
  
Contato
Fernanda Rossi - Assessora de comunicação CRCES
comunicacao@crc-es.org.br | (27) 3232-1624 / 3232-1600
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, de 8h às 14h 


