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A editora Flor Comunica Editora apresenta o lançamento da revis�nha Portal da Quebrada,
com seções voltadas aos jovens da capital e região metropolitana, que se deslocam de ônibus e metrô. 

Com seções de conteúdo intera�vo, de expressão cultural, empoderamento feminino, educação 

financeira em pílulas, circuito de cinema alterna�vo e saraus literários. 

Todos os acessos dos leitores das revistas da Editora Flor Comunica são monitorados, são gerados 

relatório de acessos mensais e prévias semanais, registrando os acessos por cidade/ dia/ hora /sistema 

operavo (IOS ou Android).

Agora é possível monitorar a performance do anúncio impresso!
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Público: 

masculino e feminino, classe C, 

a par�r dos 12 anos

Formato:

Formato aberto: 18 x 30 cm

Formato fechado: 18 x 15 cm

Papel jornal 

Capa couchê 90g

16 páginas 

Tiragem inicial: 50.000 mês
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Revis�nha:

Portal da Quebrada
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- Pontos de recarga 
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- shoppings  



Negro Gato
conteúdo de discussão cultural e social de tudo que rola nas quebradas da cidade

MeninaconM
O assunto é o empoderamento das meninas

Tá Tudo na Cabeça 
Polí�ca e Economia que mudam o dia a dia - Educação financeira

Designe-se 
O design, a arquitetura e o desenho da sua quebrada

Bit Box Urbano
Seu recado nas suas palavras 
Leitores mandam seus desenhos, raps e poesias para serem publicados na revista!

Spray
fotos das obras dos ar�stas nos muros da cidade

Lactobacilos Vivos
Entrevista com pessoas de a�tude pelas quebradas de Sampa

Box
Tudo que acontece nas veias da cidade, nos ônibus, no metrô, nas grandes avenidas

Conexão - Sarau Literário
Poesias de autores da periferia e agenda dos saraus

Que tá passando?
estreias de cinema e circuito alterna�vo de cinema

Recarregue
Playlists imperdíveis para vc baixar no seu celular

Diver�damente
Jogos pra baixar no celular
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Tiragem: 50.000/mês 

Reserve para Revista de Lançamento: 

Pacotes a par�r de 3 meses (6 primeiras edições)

MIDIAKIT  (valores brutos) 

Página inteira:
R$ 1.890

4ª capa:  
R$ 1.999

Meia página
horizontal: 
R$ 975Página Dupla:

R$ 2.490

Quebrada
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6 edições - 1 página - R$ 8.300

6 edições - 4ª capa - R$ 9.500

6 edições - página dupla - 13.900

12 edições - 1 página - R$ 12.400

12 edições - 4ª capa - R$ 17.900

12 edições - página dupla -  R$ 20.000

Bom dia, Comunidade  

5x5cm - R$ 50

10x5cm - R$ 100

www.revistaportalvirtual.com.br

6 
meses de 
inserção

3 
meses de 
inserção

classificados

Compre seu anúncio pelo site à vista ou parcele em até 10 vezes seu pacote de 
mídia, visite nossa loja e nosso ambiente para as agências de publicidade: 
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reserve
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