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O JORNAL O SUL está há mais de 20 anos no mercado 
apresentando os fatos mais importantes do Rio Grande 
do Sul, do Brasil e do mundo com imparcialidade e 
independência editorial.

100% gratuito e digital, pode ainda ser acessado via 
aplicativo (disponível gratuitamente nas lojas de 
aplicativos dos sistemas operacionais Android e 
iOS/Apple) ou através do seu portal O.Sul.com.br, sem 
cadastro e sem login. 

Com atualização em tempo real, nas 24 horas do dia, O 
Sul carrega em seu DNA a vantagem de poder ser 
acessado de qualquer lugar do mundo, de forma muito 
rápida e descomplicada.



Em quase 100 páginas diárias, O Sul apresenta, como 
nenhum outro periódico, as notícias mais relevantes 

do momento.

Com forte presença nas redes sociais, o Jornal O 
Sul traz atualizações a todo o momento, repercutindo 
no Facebook, no Instagram, no Youtube e no Twitter. 

O Sul disponibiliza, de forma pioneira e inovadora, sua 
Newsletter diária que pode ser recebida pelo leitor 
por WhatsApp ou por e-mail, sem qualquer custo, 

bastando se cadastrar através do aplicativo de O Sul 
ou acessando o portal OSul.com.br.

.

JORNAL O SUL, A FONTE DE NOTÍCIAS, 
ESPORTE E ENTRETENIMENTO 

DOS GAÚCHOS!



O JORNAL O SUL CONTA COM 
DIVERSAS SEÇÕES PARA DEIXAR O 
PÚBLICO BEM INFORMADO.

Além de notícias, o internauta tem a opinião diária 
e análise dos fatos através de importantes  
colunistas fazem do Jornal O Sul um veículo de 
comunicação sério e comprometido.

Visualizações de Página:  1.437.619
Sessões: 700.586
Usuários: 201.598
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REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO

Porto Alegre - Fone: (51) 3218.2588 
comercialonline@osul.com.br

Curitiba – Fone: (41) 992.446.730
comercial@enemidias.com.br

São Paulo - Fone: (11) 3051.4718
saopaulo@pampa.com.br

Rio de Janeiro – Fone: (21) 2524. 7472
pluscom@pluscom.com.br

Brasília – Fone: (61) 3225.3715
brasilia@pampa.com.br
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