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News Rondônia –
Acesse e Fique 
Atualizado!
 O jornal eletrônico newsrondonia.com, nasceu no 

limiar do ano de 2011, focado em ser um veículo de 
comunicação, tendo como objetivo levar a 
informação interativa, política, cultural, 
entretenimento, cidades e etc., sendo que em seu 
quadro conta com mais de 100 colaboradores, entre 
colunistas, jornalistas, repórteres e fotógrafos.

 O objetivo maior do jornal é disseminar a informação 
de forma ágil e democrática, buscando a cada dia 
acompanhar a evolução tecnológica e o processo de 
aproximação entre diversas sociedades e nações, de 
todo mundo, levando notícias no âmbito econômico, 
político, cultural e social.



Classificação indicativa
 Desde que a censura foi extinta pela Constituição de 1998, o Brasil passou a 

contar com um sistema de classificação indicativa, que informa a qual faixa 
etária de um produto cultural (programas de TV, Jogos, Filmes e etc.) é 
indicado.

 A única classificação restritiva é a de 18 anos: mesmo com a aprovação dos 
pais, para menores não é permitido.

 O jornal eletrônico News Rondônia também acompanha esse sistema de 
classificação, sendo que todo material publicado vem com a tarja na cor 
padrão com indicação de idade.



Redes Sociais



Temos também aplicativo pra mobile



News TV

 Atualmente temos um canal on-line que conta com uma programação autoral onde ficamos 24 
horas por dia, 7 dias por semana no ar.

 Possuímos uma grade bem diversificada onde temos o comandado Programa Direto da Redação 
pelo Jornalista Carlos Caldeira que entrevista personalidades do meio político de nosso estado. O 
programa é exibido todas as segundas, quartas e sextas as 16h;

 Temos também o Comunidade News que dá voz para comunidade, onde abrimos espaços para 
debate das condições e necessidades de cada localidade de nossa capital. O programa vai ao ar 
todas as terças e quintas as 15h30;

 O programa Momento Saúde apresentado pelo Marcuce Santos abre espaço para os 
profissionais de saúde de nosso estado, sempre com temas voltados para as atualidades do 
momento. Toda quinta as 18h00;

 Agenda News: sob o comando da Jornalista Renata Camurça, o programa visa informar o que é 
sucesso em nossa capital, informando os melhores eventos e locais. Ele é feito ao vivo na sexta-
feira as 17h30, mas é feito edição escrita diariamente;

 Bronca News: Apresentado pelo Jornalista Anderson Nascimento, o programa tem como 
objetivo exibir conteúdo policial e interesses da comunidade em geral. É exibido de segunda a 
sexta as 10h.



Editorias
 Agricultura;

 Agronegócio;

 Agenda News;

 Cidades;

 Colaboradores;

 Comercio e indústria;

 Culinária

 Curiosidades

 Cultura;

 Dica de leitura;

 Direito do consumidor;

 Direto da redação;

 Editais;

 Educação;

 Eleições;

 Entrevistas;

 Esportes;

 Estamos de olho;

 Espaço do internauta;

 Eventos;

 Geral;

 Gente que faz Rondônia

 Humor;

 Hidrelétricas do madeira;

 Internacional;

 Meio ambiente e ecologia;

 Minha história;

 Pecuária;

 Polícia;

 Política;

 PodCast;

 Nacional;

 Saúde;

 Séries especiais;

 Tecnologia;

 Turismo;

 Vagas de emprego



Colunistas
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Perfil público
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Nesse período foram publicadas mais de 180.000
notícias e 500.000 fotos.

Já nos programas apresentados foram 1500 
entrevistas.



Alguns dos parceiros do NewsRondônia



Jornalismo:
RENATA CAMURÇA
JORNALISMO
pvhrenata@hotmail.com

ANDERSON NASCIMENTO
CHEFE DE REDAÇÃO
derson3041@hotmail.com

CARLOS CALDEIRA
JORNALISMO
redacao@newsrondonia.com.br

FRANCISCO RODRIGO
JORNALISMO
redacao@newsrondonia.com.br

MAURO BRISA
DIREÇÃO GERAL /COMERCIAL
069 – 98415-7777 (fone/whats)
maurobrisa@newsrondonia.com.br

FABIANO COUTINHO
DIREÇÃO GERAL /OPERACIONAL
069 – 98495-7777 (fone/whats)
fabianocoutinho@gmail.com.br

REDAÇÃO
069 3222-7777
email: redação@newsrondonia.com.br

Direção:

Dep. Jurídico:
Dr. RODRIGO SOUZA

HEVERSON AUGUSTO
JORNALISMO
redacao@newsrondonia.com.br

EMERSON BARBOSA
JORNALISMO
emerson.oreportero@gmail.com

WANGLÉZIO BRAGA
JORNALISMO
wanglezio@gmail.com
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