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ANIVERSÁRIO Evento será transmitido ao vivo nas redes sociais do veículo do grupo A TARDE

Jornal Massa! completa 10 anos
com live-show nas redes sociais
DURVAL FERREIRA*

Líder de venda avulsa na Bahia, o jornal Massa! celebra
os 10 anos hoje com uma
live show, às 19h. O evento,
que será transmitido pelas
redes sociais do veículo, um
dos impressos do Grupo A
TARDE, reunirá Pagodart,
Kart Love, Tonho Matéria,
Danniel Vieira, Tatau e Saiddy Bamba.
A transmissão ao vivo pode ser acompanhada no site
oficial do jornal www.jornalmassa.com.br, na página do Instagram @jornalmassaoficial e no canal no
YouTube,
youtube.com/atardevideos.
Fundado em 18 de outubro de 2010, o Jornal Massa!
tem como marca registrada
oferecer uma linguagem dinâmica e ser a cara do baiano. Levantamento feito pelo Instituto Verificador de
Comunicação, o IVC Brasil,
no mês de agosto, aponta
que o Massa! é o veículo de
comunicação que mais
vende jornais avulsos na
Bahia. Em Salvador, os bairros da Liberdade e os 15 que
integram o subúrbio ferroviário são os locais onde a
população mais compra o
jornal.
Coordenado pela jornalista Kenna Martins, o veiculo conta com uma equipe
de 15 profissionais, encarregados de traduzir ao leitor, numa linguagem popular, o noticiário local e nacional. O editor de Polícia do
Massa!, Samuel Lima, define sua trajetória no jornal
com apenas uma palavra:

Em meio à
pandemia,
o MASSA! é
feito com
garra

B1

O MASSA! faz
jus ao ‘DNA’
herdado de
A TARDE, que
preza pelo bom
jornalismo
moramento da comunicação com o público leitor.
“Tudo isso pensando em
contribuir para a informação da sociedade. O nosso
compromisso é fazer um
jornal que dialogue com todas as classes”, disse.
Com circulação de segunda a sábado, o popular
do Grupo A TARDE contempla, além de Salvador, as cidades de Lauro de Freitas,
Camaçari, Dias D’Ávila, Catu, Mata de São João, Pojuca,
Candeias, São Francisco do
Conde, São Sebastião do
Passé, Alagoinhas, Feira de
Santana, Santo Antônio de
Jesus, Cachoeira, Itabuna,
Ilhéus, Cruz das Almas, Serrinha, São Gonçalo dos
Campos, Santo Amaro, Madre de Deus e Conceição da
Feira, Valença, Vera Cruz e
Itaparica.
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orgulho.
Há três anos na equipe,
ele exalta a qualidade do
jornal em seus 10 anos: “O
que temos feito durante todo este momento conturbado pelo qual a humanidade
passa envolve um esforço
louvável para cumprirmos
a missão de levar a informação com a qualidade e a
credibilidade
merecidas
por nosso leitor. Parabéns a
todos que ajudaram esse
querido jornal a chegar até
aqui. Que o Massa! tenha
vida longa, fazendo jus ao
‘DNA’ herdado de A TARDE,

que sempre preza pelo bom
jornalismo”.

Qualidade

Com a responsabilidade de
comandar a equipe que dá
vida ao Massa!, a editora-chefe Kenna Martins ressaltou a responsabilidade de
levar às ruas um jornal com
qualidade e responsabilidade. “Fazer parte da história
de um veículo de comunicação que cresce a cada dia
com qualidade, ética e seriedade é motivo de orgulho
para qualquer profissional.
Há pouco mais de dois anos,

aceitei o convite para coordenar o Massa! e, desde então, atuo junto à minha
equipe, composta por profissionais altamente qualificados, para levar informação atual, com uma linguagem acessível a todos os públicos em Salvador e outros
24 municípios baianos, consolidando a liderança de
venda avulsa em todo o estado.
Ela lembrou que, nos últimos dois anos, houve reformulação do portal, de
editorias, fortalecimento
das redes sociais e o apri-

Vocês dedicam a vida a cuidar da vida dos outros. Por isso, a medicina é mais do que uma profissão,
é a missão. Uma nova prova disso foi nesse ano, quando vocês assumiram a linha de frente contra o
COVID-19 e salvaram milhares de pessoas, transformando a dúvida em sorrisos.
Nesse Dia do Médico, nós agradecemos a dedicação de todos vocês. E, em especial, a você,
médico Hapvida, que faz da nossa rede um exemplo de cuidado humano nas cinco regiões do Brasil.

