


Introdução 

"AGORA É COM VOCÊ..." é um programa de 40 segundos, com 4 
inserções diárias. Oferece ao telespectador a oportunidade de 
mudar sua vida, transformando o conhecimento em 
comportamentos saudáveis, assumindo assim o controle da sua 
saúde e qualidade de vida.  



Objetivos 

 Melhorar a saúde e a qualidade de vida da população com “dicas”  de 
fácil entendimento e aplicabilidade;  

 Transformar conhecimento em comportamento saudável; 
 Construir um relacionamento proativo, transparente, humano, ético e 

de credibilidade com a sociedade; 
 Dar visibilidade às ações de saúde pública, contribuindo com a melhora 

dos indicadores de saúde e qualidade de vida; 
 Oferecer aos patrocinadores a oportunidade de associar sua marca à 

saúde e qualidade de vida 
 
 



Apresentador 

O programa é comandado pelo médico, educador, escritor,  
palestrante e experiente comunicador Rubens Amaral, que 
com sua presença simpática consegue chegar a vários públicos, 
sempre de maneira didática, descontraída e objetiva. 
 



Perfil: Rubens Amaral 

Rubens Amaral, 63 anos 
Médico, Educador, Comunicador, Escritor, Coach e 
Palestrante.  
 

Experiência 
Há mais de 37 anos atuando nas áreas de nefrologia, 
hipertensão, saúde e qualidade de vida. 
Palestrante Motivacional em Desenvolvimento 
Humano para empresas públicas e privadas. 
Professor Universitário e Mestre em Educação. 
Graduado em Promoção da Saúde e Qualidade de 
Vida na American University – Washington, EUA. 
 

Multimídia 
Dez anos de experiência em meios de comunicação: 
Santa Cecília TV, TV Comunitária, TV Tribuna/Globo, 
TV Santa Bárbara D’Oeste, Rádio Santa Bárbara, Jornal 
da Orla, Revistas e Jornais Corporativos, Sites 
Especializados e Blogs. 



Cobertura e Público-Alvo 

SISTEMA SANTA CECÍLIA DE COMUNICAÇÃO é uma empresa regional com 
foco na realização e exibição de programas locais em TV aberta e a cabo em 
toda Região Metropolitana. São mais de 40 programas gerados em alta 
definição (HD), a maior grade da TV Regional. 

Cobertura: 2 milhões de pessoas e 3 milhões de 
aparelhos de TV na Baixada Santista. 
 
 
Classes: A,B,C e D. Mulheres e Homens, com idade entre 
25 e 60 anos, economicamente ativos e que procuram 
informações de qualidade e notícias da região. 



E MAIS... 

E mais, através da contratação da empresa COMPARTILHAR 
COMUNICAÇÃO para nossa assessoria de mídias, colocamos o 
programa “Agora é com Você” e os nossos parceiros comerciais nas 
redes sociais com o seguinte resultado: 
 
           FACEBOOK. Perfil e Página de Rubens Amaral com 6.000 
amigos. 
 “Agora é Com Você” com 132.341 visualizações – até novembro de 
2013 
  
           YOUTUBE  - “Agora é com você” com 3.106 visualizações – até 
novembro de 2013 
  
Site www.rubensamaral.com.br com todos os vídeos. 
 
Um sucesso, sem contar com compartilhamentos e comentários 
elogiosos. 
 

http://www.rubensamaral.com.br/


Conhecendo mais... 

PARA ASSISTIR - PERFORMANCES NA TV 
 

GERAL: 
http://www.youtube.com/rubensamaraltv 

 
DICAS: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLoP1SvbTzVATKIANwfGKRMG
RvVZsjHfqO 
  
AGORA É COM VOCÊ - ANTIOXIDANTES 
http://www.youtube.com/watch?v=s8xoOA-jNj4 
  
AGORA É COM VOCÊ - OBESIDADE 
http://www.youtube.com/watch?v=GHupl48nb0E 
 
AGORA É COM VOCÊ – ATIVIDADE FÍSICA 
http://www.youtube.com/watch?v=A25NPqtaxD4 
  
AGORA É COM VOCÊ – SAÚDE PATRIMÔNIO 
http://www.youtube.com/watch?v=Lz6xK_SWJ80 

http://www.youtube.com/rubensamaraltv
http://www.youtube.com/rubensamaraltv
http://www.youtube.com/playlist?list=PLoP1SvbTzVATKIANwfGKRMGRvVZsjHfqO
http://www.youtube.com/playlist?list=PLoP1SvbTzVATKIANwfGKRMGRvVZsjHfqO
http://www.youtube.com/watch?v=s8xoOA-jNj4
http://www.youtube.com/watch?v=s8xoOA-jNj4
http://www.youtube.com/watch?v=s8xoOA-jNj4
http://www.youtube.com/watch?v=s8xoOA-jNj4
http://www.youtube.com/watch?v=GHupl48nb0E
http://www.youtube.com/watch?v=GHupl48nb0E
http://www.youtube.com/watch?v=A25NPqtaxD4
http://www.youtube.com/watch?v=A25NPqtaxD4
http://www.youtube.com/watch?v=Lz6xK_SWJ80
http://www.youtube.com/watch?v=Lz6xK_SWJ80


Conhecendo mais... 

PARA ASSISTIR - PERFORMANCES NA TV 
 

 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
http://www.youtube.com/watch?v=KRmHS_cgfIg  
  
CHOCOLATE 
http://youtu.be/YAiQl2RlunM  
 
HIPERTENSÃO ARTERIAL 
http://www.youtube.com/watch?v=syhm6beOfxA 
  
PROVA 10 KM TRIBUNA FM 
http://www.youtube.com/watch?v=CCr-9q2zut0 
 
 
  

PALESTRANTE RUBENS AMARAL. 
http://www.youtube.com/watch?v=Fs3yH1QWo6k  
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Contato 

Divulgue sua marca através de um 
profissional de credibilidade que transforma 

o conhecimento em comportamento. 
 

Tel.: (13) 3224 – 4222  
Celular.: (13) 9 8128 – 1818  

 


