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Apresentação 

 O Visão Carioca tem o objetivo de sintetizar e organizar as 

principais novidades e serviços da cidade do Rio de Janeiro. Um dos berços 

culturais do Brasil é impossível pensar o Rio de Janeiro sem exaltar as 

belezas naturais e a alegria do seu povo. Assim mostramos importantes 

dicas de cultura, lazer e esporte.  



 Apresentar o que o Rio de Janeiro tem de melhor a oferecer em teatro, 

cinema, shows;  
 

 Divulgar ações que incentivam a produção cultural de nossa Cidade; apoiar 

as produções artísticas independentes e de grande mídia;  
 

 Oferecer dicas de lazer e entretenimento que atendam a variedade de 

interesse do público;  
 

 Colaborar com dicas de cultura e lazer que despertem no Carioca (e a todos 

que aqui estão) o amor, a valorização e o cuidado por nossa Cidade.  

Objetivos 



Descontraída... O boto faz alusão ao brasão 

da Cidade e nos recorda da beleza de 

nossas praias e imensidão da orla carioca, 

que nos liga a todo mundo... 
 

A tecnologia também se faz representar 

encurtando distancias e dinamizando 

informações.  
 

O Cristo Redentor de braços abertos, neste 

momento quer observar a cada um 

que chega bem de pertinho para 

mostrar a cada um a beleza da cidade... 
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 Claudio de Souza -  Analista de Sistemas, apaixonado pelo Rio de Janeiro e 

por fotografia. É quem edita o conteúdo e as vezes escreve os posts. 

 
 Dani Vasco - Pedagoga especialista em educação e cultura brasileira. É 

quem da “o ar poético” ao Visão Carioca. 

 

 Dani Lamarca - Escreve para o Visão Carioca a coluna "Moda em Visão". 

Bacharel em Moda na Universidade Veiga de Almeida e durante muitos anos 

vivenciou no varejo de Moda o dia-a-dia de desejos. 

 
 Outros - Amigos e parceiros de diferentes idades e formação acadêmica. Esta 

mistura é o que dá o toque diversificado nos textos durante a cobertura dos 

diferentes eventos. 
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Todos os apaixonados pelo Rio! Aqueles que moram na cidade ... e todos 

aqueles que estão visitando a cidade... 

Atualmente atendemos a um público bastante diversificado que nos visitam para 

montar roteiro do fim de semana, procurar produtos e promoções na oferta de 

serviços, além de ter um canal aberto de comunicação para tirar dúvidas sobre 

educação, cultura e lazer. 
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 Média mensal de 148.830 Sessões de Visitantes Distintos (Janeiro 2013) 

 Média mensal de 484.470 Impressões de Página (Janeiro 2013) 

 1.435 seguidores no Twitter 

 3.630 curtiram no Facebook 

 PageRank: 3 
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Porque somos uma mídia leve, objetiva, com um público 

fiel aos acessos,  

pois traz as opiniões e necessidades de pessoas “comuns” 

que vivem  

as delícias e os desafios da Cidade Maravilhosa. 
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Banner no post, formato  468x60px 
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Banner na barra lateral, formato 300x250px 
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Banner na barra lateral, formato  125x125px 
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Envelopar 

 

Aceitamos outras formas de campanha com ou sem alterações no layout. 

Preços a combinar. 

 

Posts Patrocinados 

 

Trabalhamos também com posts patrocinados,  sempre informando ao leitor que é 

um publieditorial. 

 

Mídias Sociais 

 

Realizamos também campanhas através do Facebbok, Twitter e Google +. 
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Blog: www.visaocarioca.com.br/fale-conosco 

Twitter: www.twitter.com/visaocarioca 

Facebook: www.facebook.com/visaocarioca 

E-mail: contato@visaocarioca.com.br 

 

Daniele Vasconcelos 

Telefones:  (21)8283-5610 

                  (21)9429-0327 

Claudio de Souza 

Telefones:  (21)8216-3561 
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