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“Vicinitas” está relacionada àquilo que é 
próximo, ao nosso bairro, nossa vizinhança, 
onde as pessoas interagem, vivem e 
desejam estar.

Somos uma editora de objetivos amplos e 
valores locais, voltada para promover conteúdos 
e conhecimentos para quem vive, trabalha e 
estuda nas cidades. Para isso, atuamos de 
maneira integrada por meio da edição de 
publicações, periódicos jornalísticos, eventos e 
meios de propaganda. 

Vicinitas



SOBRE

NÓS
A editora Vicinitas é uma empresa focada na geração de 

conteúdos e conhecimentos sobre pessoas e marcas nas 
cidades, por meio do desenvolvimento de canais de 
comunicação e publicidade, eventos e  produtos editoriais.

Permitir que os brasileiros tenham acesso a conteúdos  
de relevância nacional e internacional sobre 
desenvolvimento urbano e a relação das pessoas com as 
cidades, por meio de uma atuação profissional, 
responsável e inovadora. 

O NOSSO PROPÓSITO



PRODUTOS
e SERVIÇOS

De eventos, periódicos jornalísticos 
e canais publicitários a veículos de 
comunicação e publicações, tudo 
é desenvolvidos com foco na 
relação das pessoas com as 
cidades. 



No coração do Brasil
Onde o mar é céu e
o horizonte é infinito

Conteúdo, diagramação e produção do 
livro “No coração do Brasil, onde o mar é 
céu e o horizonte é infinito”, 
desenvolvido em 2017 com o objetivo de 
retratar o processo de criação dos 
primeiros projetos arquitetônicos dos 
empreendimentos iniciais da cidade 
Urbitá em Brasília. 

Soft city
Building density for everyday life

Produção da versão brasileira do livro “Soft 
City”, obra de autoria do arquiteto de David 
Sim, Diretor de Criação da Gehl Archtects, 
em Copenhague, na Dinamarca, um dos 
mais renomados escritórios em consultoria 
urbana e desenho de projeto,  fundado 
pelo Prof. Jan Gehl.

Atuamos no mercado editorial 
por meio da viabilização de 
obras nacionais e 
internacionais, promovendo 
acesso a conteúdos técnicos 
de alta densidade editorial e 
amplo reconhecimento 
nacional e internacional.  

Já fazem parte do acervo da 
editora, publicações como: 

PUBLICAÇÕES



Permitir que os brasileiros tenham acesso a conteúdos  
de relevância nacional e internacional sobre 
desenvolvimento urbano e a relação das pessoas com as 
cidades, por meio de uma atuação profissional, 
responsável e inovadora. 

Com o Jornal Nosso Bairro, a editora se 
mantém próxima das pessoas, por meio da 
cobertura de notícias do dia a dia das 
comunidades locais no Distrito Federal, 
sobretudo aquelas situadas na saída norte 
do DF, onde o jornal nasceu.
 
Do impresso para o digital, o Jornal Nosso 
Bairro tem a proposta de se tornar o 
maior periódico  de cobertura local 
do DF, em todas as suas regiões 
administrativas.

JORNALISMO
JORNAL NOSSO BAIRRO



Também apoiamos o debate sobre as 
melhores práticas e principais temas 

que impactam a vida das pessoas, 
juntamente com o Fórum Urbanidade, 
uma iniciativa nacional de debates, por 

meio da realização de webinars, 
entrevistas e podcasts.

EVENTOS



Dentre produtos e serviços, atuamos no 
mercado publicitário de alto impacto, por meio 
de paineis front light iluminados, dupla face, 
em uma das regiões mais promissoras do 
Distrito Federal, a Saída Norte, com um público 
de classes A e B altamente qualificado. 

CIRCUITO 
DE MÍDIA

Público 
potencial

169mil
pessoas

Faixa
etária

40 anos
ou mais

40

Condomínios
de alto padrão

R$ 1 milhão

Imóveis com
valor médio de

de reais

70%
funcionários

públicos

Ocupação

*Fonte: Pesquisa de Valorização Imobiliária 2021 - Brain Inteligência Estratégica
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Sentido: Sobradinho II
Fluxo: 90 mil carros por dia
Públicos: B e C
Formato: 9 x 3,6 metros

Coordenadas: 
LAT: -15.650633º
LON: -47.845922º

FRONTLIGHT
LOCALIZAÇÃO: DF-150



Sentido: BR-020
Fluxo: 90 mil carros por dia
Públicos: A e B
Formato: 9 x 3,6 metros

Coordenadas: 
LAT: -15.661293º
LON: -47.844046º

FRONTLIGHT
LOCALIZAÇÃO: DF-150



Sentido: Grande Colorado
Fluxo: 90 mil carros por dia
Públicos: A e B
Formato: 9 x 3,6 metros

Coordenadas: 
LAT: -15.685030º
LON: -47.854565º

FRONTLIGHT
LOCALIZAÇÃO: DF-150



Sentido: BR-020
Fluxo: 90 mil carros por dia
Públicos: A e B
Formato: 9 x 3,6 metros

Coordenadas: 
LAT: -15.668583º
LON: -47.840361º

FRONTLIGHT
LOCALIZAÇÃO: DF-150



Sentido: DF-150
Fluxo: 50 mil carros por dia
Públicos: A e B
Formato: 9 x 3,6 metros

Coordenadas: 
LAT: -15.665609º
LON: -47.819431º

FRONTLIGHT
LOCALIZAÇÃO: DF-425
(condomínio Vivendas Serranas)



Sentido: DF-150
Fluxo: 50 mil carros por dia
Públicos: A e B
Formato: 9 x 3,6 metros

Coordenadas: 
LAT: -15.667277º
LON: -47.818001º

FRONTLIGHT
LOCALIZAÇÃO: DF-425
(condomínio Vivendas Serranas)



Sentido: DF-150
Fluxo: 50 mil carros por dia
Públicos: A e B
Formato: 9 x 3,6 metros

Coordenadas: 
LAT: -15.662351º
LON: -47.831356º

Coordenadas: 
LAT: -15.667277º
LON: -47.818001º

FRONTLIGHT
LOCALIZAÇÃO: DF-425
(condomínio Vivendas Serranas)



Sentido: Lago Oeste
Fluxo: 30 mil carros por dia
Públicos: B e C
Formato: 9 x 3,6 metros

Coordenadas: 
LAT: -º
LON: -º

FRONTLIGHT
LOCALIZAÇÃO: DF-001



LOCALIZAÇÃO

DF 150

DF 425

DF 001

90mil carros/dia

50mil carros/dia

30mil carros/dia

FREQUÊNCIA

R$ 4.000,00

R$ 3.000,00

R$ 2.500,00

V. MENSAL

R$ 10.800,00

R$ 8.100,00

R$ 6.750,00

V. TRIMESTRAL

R$ 19.200,00

R$ 14.400,00

R$ 12.000,00

V. SEMESTRAL

SERVIÇO

Instalação

Impressão

R$ 3.000,00

R$ 2.500,00

V. TOTAL

VALORES DE
VEICULAÇÃO

Impressão 
e instalação

Observações:

1. Todos os front lights são iluminados

2. Formatos especiais serão acordados em negociação específica

3. Contratos superiores a seis meses serão acordados em negociação específica

4. Tabela de preços válida até 31 de dezembro de 2021



caetano@vicinitas.com.br

+55 61 98406-5321

+55 61 3226-6000

www.vicinitas.com.br


