


O Deda Questão também é um blog com postagens que 
acontecem de segunda a sexta-feira sempre no final da tarde 

no endereço www.odedaquestao.com.br

O Deda Questão tem o foco nos bastidores políticos de Sorocaba 
e região, além de fatos marcantes do Brasil e do mundo, com o 
contexto dos fatos, decisões e alianças políticas e empresariais e 
suas relações com os governos Municipal, Estadual e Federal. 
Além de uma visão bem peculiar sobre cultura, hábito e 
comportamento do cidadão.

ApresentACAo

A coluna foi criada pelo Deda,
jornalista Djalma Luiz Benette,

que fez carreira no jornal Cruzeiro do Sul
até chegar a editor-chefe, quando

comandou a edição de Sorocaba
do Jornal Bom Dia. Trazendo

o seu conhecimento
e experiência profissional.

O Deda Questão é uma coluna radiofônica 
que vai ao ar, de segunda a sexta-feira, na 
rádio Ipanema (FM 91,1Mhz) em dois 
horários: pela manhã, dentro do 
tradicional Jornal da Ipanema, a coluna 
começa por volta de 8h40 e segue até 
9h30 e sempre ao vivo. No final da tarde, 
no Jornal Flash News, são três inserções 
de 2 minutos cada uma ao longo do 
programa que fica no ar das 17h às 19h.



ODEDAQUESTAO.COM.BR

O Deda Questão é um blog de opinião e interpretação dos fatos 
relacionados aos bastidores políticos, econômicos, culturais e 
comportamentais de Sorocaba e região. Além de fatos marcantes do Brasil 
e do mundo, com o contexto dos fatos, decisões e alianças políticas e 
empresariais de Sorocaba e suas relações com os governos Municipal, 
Estadual e Federal.

No blog a visão pessoal do autor ganha mais espaço com sua interferência 
na interpretação daquilo que é notícia.

Atualização diária de segunda a sexta-feira

www.odedaquestao.com.br   |   www.blogdodeda.com.br

BLOG



BLOG

MÉDIAS DOS ACESSOS
+16mil sessões
+10mil usuários

PÚBLICO
Feminino: 45,85%
Masculino: 54,15%

IDADE
De 18 a 24 - 27,50%
De 25 a 34 - 33,50%
De 35 a 44 - 15,50%
De 45 a 54 - 12,50%
De 55 a 64 - 5,50%
Mais de 65 - 5,50%

BALANÇO DE 2017 :

266.341 acessos

121.962 usuários únicos

FACEBOOK

4.145 curtidas (janeiro/2018)
+110mil pessoas alcançadas mensalmente
+10mil envolvimentos mensalmente
                  (nas publicações)

AUDIÊNCIA 



BLOG

Valor Mensal: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Pagamento: Todo dia 20 de cada mês
Vigência de contrato: um ano
 

Valor Mensal: R$ 1.000,00 (um mil reais).
Pagamento: Todo dia 20 de cada mês
Vigência de contrato: um ano
 

Valor Mensal: R$ 500,00 (quinhentos reais).
Pagamento: Todo dia 20 de cada mês
Vigência de contrato: um ano

BANNER
SUPERIOR DA PÁGINA

650 x 120px

250 x 250px

85 x 85px

BANNER GRANDE
LATERAL DA PÁGINA

BANNER PEQUENO
LATERAL DA PÁGINA

FORMA DO PATROCÍNIO



DEDA BENETTE
dedabenette@gmail.com   |   15 99102.7994


