


O Canal 8 Campinas é uma EMISSORA Comunitária, fundada em Campinas há 22 anos e faz parte da 

Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo (ACESP) e da Associação Brasileira de 

Canais Comunitários (ABCCom).

A emissora transmite seus programas em TV fechada, operando através da NET, em Campinas, no canal 

número 8, levando todo o entretenimento para os telespectadores com programas voltados à arte, cultura, 

esporte, música, acontecimentos locais e regionais, além de estar 24 horas no ar com programação local e 

regional em sinal digital.



A emissora mantém suas Redes Sociais ativas, disponibilizando seus programas 

no YouTube para que todos tenham acesso. 

Em nosso Portal são divulgadas as informações locais e regionais, além dos 

destaques nacionais e internacionais. 

Todos os programas produzidos pela emissora, também estão em nosso Portal. 



Para um relacionamento mais próximo com os telespectadores e internautas, 

temos uma uma página no Facebook, nela estão disponíveis as notícias 

destaques do dia, além de novidades que a nossa emissora tem para você. 

Além de tudo isso já apresentado, mas não menos importante, temos uma 

equipe que trabalha no Instagram, mostrando como é os bastidores das 

gravações.



O Canal 8 Campinas está presente em 10 cidades do interior do estado de São Paulo:

Americana, Araras, Campinas, Hortolândia, Limeira, Mogi-
Guaçu, Mogi-Mirim, Rio Claro, Santa Bárbara D'Oeste e Sumaré

Situados na região metropolitana de Campinas e Baixada Mogiana, através do Canal 8 da NET. Atualmente o Canal 8 
possui mais de 500 mil assinantes para todo o Brasil através de nosso portal.



ATRAVÉS DE UMA PROGRAMAÇÃO DE 24 HORAS, O CANAL 8 
DA NET CAMPINAS ATINGE MAIS DE 1 MILHÃO E 200 MIL 
TELESPECTADORES DIARIAMENTE, COM INFORMAÇÕES 

IMPORTANTES E MUITO ENTRETENIMENTO.

Nossos Números



O CANAL POSSUI MAIS DE 2 MIL ACESSOS POR MÊS ATRAVÉS 
DO PORTAL DE NOTÍCIAS.

PELO PORTAL DO CANAL OITO, É POSSÍVEL NOTAR UMA 
MÉDIA DE 200 WEB ESPECTADORES ASSISTINDO A 

PROGRAMAÇÃO DIARIAMENTE.

Nossos Números



A emissora possui diversos programas de conteúdos relevantes e 
de qualidade na sua grade para satisfazer o público. Nosso 

principal compromisso é manter nosso telespectador sempre bem 
informado sobre os acontecimentos e as principais notícias da 

região e do mundo.





O programa é voltado totalmente para esportes, apresentado por Guina 
Paiva, com convidados especiais e importantes da região de Campinas. O 

programa traz um conteúdo de qualidade, colocando sempre as 
principais informações do dia sobre os times da região e do Brasil.

Horário: Segunda a sexta às 19h.





Aqui você pergunta e a Bíblia responde.

Uma forma clara de esclarecer dúvidas a luz da palavra.

Horário: Sábados às 20h e reprise aos domingos às 16h30.





Uma série de animação 2D que retrata as aventuras de Boris, um cachorro 

ranzinza, e Rufus, um furão empolgado que acredita ser um cachorro. Ambos 

vivem no quintal de Enzo, um adolescente apaixonado por sua vizinha, 

Jennifer, dona de um gato famoso da internet, o insuportável Leopoldo.

Na ausência dos donos, os animais deixam de se comportar como simples 

bichos de estimação. Utilizam aparelhos eletrônicos, acessam a “interpetnet” 

(a web dos animais), jogam videogames e aprontam as mais variadas coisas. 

Os conflitos entre as personalidade de Boris e Rufus e o contato com seres e 

objetos fantásticos os fazem embarcar em grandes aventuras, que podem ir 

muito além do mundo “real”.

Horário : Todos os dias às 10h15 e 15h45





Entrevistas e dicas de forma descontraída. 

Dicas para sair e conhecer gente nova!

Um novo programa de entretenimento para você.

Horário: Quintas as 14h





Culinária, e muita informação num único encontro! Você aprende 

sobre cultura, educação, saúde, bem estar e política de uma 

forma descontraída e com pessoas maravilhosas, de uma forma 

especial para todos de Campinas e região. Isso tudo só no Mais 

Cidadão com Eduardo e Silvia Coelho

Horário: Sábados às 11h e reprises aos domingos às 0h30 e quartas 

às 23h30.





É o programa ideal para quem gosta de entretenimento, assuntos 

sobre filmes, séries, músicas, entre outros temas, apresentado pelo 

ator Pedro Paulley.

Horário: Inédito aos Sábados 20h e reprise aos domingos às 20h.





SARA FERNANDA LEVA VOCÊ A VER OS PROBLEMAS QUE A CIDADE DE 
PAULÍNIA VEM ENFRENTANDO E PROCURA POR RESPOSTAS DAS 
AUTORIDADES. UM PROGRAMA INDEPENDENTE MAS QUE PROCURA
RESPOSTAS PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE AFETAM A TODOS OS
MORADORES DE PAULÍNIA.

HORÁRIO: INÉDITO AOS SÁBADOS 17H E REPRISE AS TERÇAS ÀS 16H.





"Os Chocolix" é uma uma série de animação, que conta a história 

da família Chocolix e seus amigos. Nos episódios eles vivem 

surpreendentes aventuras no Reino da Chocolândia, onde juntos 

aprendem, solucionam mistérios, descobrem coisas novas, 

cantam, dançam e se divertem muuuito. Você não pode perder as 

aventuras da turminha mais doce da Chocolândia.

Horário: Todos os dias às 10h e 15h30





Quer escutar música boa? E ir além, sabendo as histórias de cada 

uma? Assista o PlayList Musical, apresentado por Erivaldo Pereira, e 

fique por dentro de tudo sobre o assunto.

Horário: Inédito aos sábados às 10h e reprise aos domingo às 17h.





Aquele programa descontraído para animar a sua noite de 

sábado, com entrevistas interessantes, música boa e um conteúdo 

muito bom! Assista ao Super Talk Show, apresentado por Jonas 

Loureiro.

Horário: Inédito aos sábados às 22h e reprise às quartas-feiras às 

22h.





Programa para o público adolescente com diversos quadros 

interativos que irão agitar e animar as suas tardes de domingo.

Horário: Inéditos aos domingos e reprises as quartas às 14h.



Uma pesquisa divulgada pela 

Associação Brasileira de Agências 

Publicitárias (ABAP) mostra o 

impacto da publicidade na 

economia brasileira. De acordo com 

o estudo, o investimento publicitário 

tem retorno para a economia 

superior a dez vezes o valor gasto 

inicialmente. Assim R$1,00 em 

publicidade tem retorno de R$10,69 e 

cada variação de 1% nessa 

atividade desencadeia variação de 

0,07% no PIB do Brasil.



Estamos trabalhando para ser um dos mais influentes sites de notícias 
da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Aqui os fatos são sempre acompanhados de perto, apurado e quase 
sempre entregues em primeira mão.

Estamos no TOP 10 Sites de Notícias da RMC



Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade (Abap) mostra o impacto da publicidade na economia 

brasileira. De acordo com o estudo, o investimento publicitário tem 
retorno para a economia superior a dez vezes o valor gasto inicialmente. 

Assim, R$ 1 gasto em publicidade tem retorno de R$ 10,69 e cada 
variação de 1% nessa atividade desencadeia variação de 0,07% no 

Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. A pesquisa aponta que a televisão e 
o rádio brasileiros estão entre os melhores do mundo, pois poucos países 

oferecem uma programação tão diversificada.



Em campanhas MultiPlataforma, o melhor resultado é alcançado com:

Televisão Internet+ =
Intenção de Compra

17
Campanha de TV + Online que elevam em 17% a Intenção de Compra.




