
PROJETOS 2022



CADERNOS ESPECIAIS
O jornal A Tribuna oferece aos leitores, ao longo do ano, os melhores guias sobre educação, 
imóveis, veículos, saúde e outros assuntos importantes. São verdadeiros documentos 
para anunciar, ler e guardar, encartados gratuitamente junto com A Tribuna, e também 
disponibilizados gratuitamente no Tribuna Online.

CADERNO EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÃO: OUTUBRO

Sabemos que a informação tem um poder transformador e com o caderno especial EDUCAÇÃO o 
anunciante tem um canal direto para apresentar à sociedade o que a sua instituição de ensino faz 
para proporcionar o melhor ensino, e com a segurança que pais, alunos e educadores desejam. O 
caderno EDUCAÇÃO é o melhor e mais completo guia para o setor educacional no Espírito Santo, 
tanto para as instituições de ensino quanto para os leitores que buscam as melhores escolas.

CADERNO DE IMÓVEIS
PUBLICAÇÃO: NOVEMBRO

Para antecipar o que será ofertado durante o maior evento do mercado imobiliário do Espírito 
Santo, o jornal A Tribuna publica o caderno de IMÓVEIS. O suplemento é a principal publicação 
especializada no mercado imobiliário capixaba, com reportagens exclusivas, adiantando para o 
público quais serão as principais promoções e novidades do mercado, os próximos lançamentos 
das construtoras e os planos do mercado imobiliário capixaba para os próximos anos.

CADERNO ES PEC IA L





ESPECIAL SOBRE RODAS
PUBLICAÇÃO: NOVEMBRO

O caderno especial Sobre Rodas vem para mostrar as novidades que 
chegarão às concessionárias de veículos e as inovações da indústria 
automobilística. O suplemento também destaca os lançamentos do 
Salão do Automóvel, as inovações tecnológicas, os acessórios para 
turbinar o carro, as novidades em reparação de veículos, e muitas 
reportagens sobre o futuro do automóvel, os principais desafios da 
indústria automotiva e da mobilidade urbana, entre outros assuntos 
para os amantes de carros, motos e outros veículos automotivos.

AT ESPECIAL SAÚDE
PUBLICAÇÃO: MAIO E OUTUBRO

O especial Saúde vem repleto de reportagens para deixar o leitor 
atualizado sobre as novidades voltadas para garantir o bem-estar 
dos pacientes nas mais diversas áreas da saúde. Os novos exames e 
tratamentos de ponta, cirurgias robóticas, inovações nos hospitais 
e clínicas, vacinas, procedimentos voltados para a estética corporal, 
alimentação saudável, atividade física, qualidade de vida e muito mais.
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