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O veículo líder da região que mais cresce e consome no Brasil



A BARRA MUDOU E O JORNAL DA BARRA TAMBÉM

Quando o Jornal da Barra começou a sua jornada há 28 anos, a Barra era outra. Bem 
diferente, isolada, distante e um cenário repleto de um espirito pioneiro. Três 
décadas depois, a Barra mudou. Mudou muito e para melhor. 
Ao ser o centro das Olímpiadas, a linha do tempo saltou pelo menos duas décadas. 
Colocar a Barra no centro de um evento planetário foi um acerto. Uma conquista 
fruto, mais uma vez, do espirito de pioneirismo do qual somos testemunhas há 
quase três décadas.

Vale destacar duas intervenções urbanas que foram responsáveis por esta conquista: 
a decisão de construir a Vila dos Atletas e o Parque Olímpico no antigo autódromo. 
Sem elas, a Barra teria perdido a chance de antecipar o seu futuro.
Estas duas ações fundamentais foram fruto novamente da visão transformadora do 
empresário Carlos Carvalho. Uma ousadia empresarial que será reconhecida pela 
história. Sem a sua coragem a Barra não teria tido o protagonismo que conseguiu em 
2016. Ele está para a Barra como Juscelino Kubitschek está para Brasília. Fazemos 
este registro para mostrar que o sucesso da Barra não é obra do acaso. 

O sucesso da região é fruto de muito trabalho, de uma sociedade civil organizada e 
de muito, muito suor. Por décadas, homens como Carlos Carvalho, José Isaac Peres, 
Pasquale Mauro, Roberto Medina, Alfredo Lopes, Ferdinando Magalhães, Luiz Paulo 
Marcolini e José Oreiro, entre outros lideres ajudaram a construir a história da Barra 
e o nosso jornal teve o privilegio de ter registrado em suas páginas os momentos 
mais importantes. É esse um dos papeis mais importantes de um jornal, afinal o 
registro factual do hoje, será no amanhã o registro histórico do ontem. 

As mudanças que trazemos a partir da edição de abril de 2017, correspondem apenas a 
nova realidade da Barra. A região precisava de um grande jornal que a colocasse em 
primeiro lugar. A nossa manchete principal sempre colocou a Barra em primeiro lugar. 
Não se trata de um novo Jornal da Barra, mas do seu Jornal da Barra que hoje passa 
apenas a refletir a força da nossa região, dos seus personagens e da nova realidade. Há 
28 anos estamos fazendo isso, cada vez melhor, tratando a Barra como a nossa cidade e 
a região da Barra nos tratando como o seu jornal. 
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*O maior jornal regional do país
agora semanal!



* Distribuição domiciliar (mailing personalizado de
assinantes, Vips, lideranças e formadores de opinião.
(9.800)

* Distribuição em condomínios, Clubes,
Restaurantes, Hotéis, Empresas, metrô e no
transito. (8.300)

* Distribuição em racks em Supermercados e pontos
estratégicos.   (11.900)

30 mil exemplares por edição !



* Jornalismo de Verdade!

* Cobertura dos eventos da/na região

* Barra e Recreio na manchete com grandes reportagens

* O Melhor do ESTADÃO através da AE Conteúdos

* Entrevistas exclusivas

* Cobertura social exclusiva

* Colunas exclusivas da Região: Roteiro da Barra, Balada da
Barra, Barra Zen, Barra em Dia, BARRA TOP, Clubes da
Barra, Cidadão da Barra

* BARRA VEICULOS – Com o conteúdo do Jornal do Carro do
Estadão

* JORNAL MÉDICO -  A mais completa cobertura de saúde e
nutrição da imprensa carioca.
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