
Foram identificadas veiculações no aludido período, em 4.958 emissoras de rádio em
todo território nacional. 

Apresenta-se nos gráficos abaixo as inserções capturadas em face do número de
inserções previstas (25 inserções diárias em cada emissora), conforme disponibilizado
nos planos de mídia diários no pool.

Sendo assim, mesmo não tendo publicamente disponível o número de emissoras
habilitadas para veicular as inserções, toma-se como base as emissoras cadastras na
plataforma e que veicularam algum material do repositório oficial (pool).

Diante disso, as 4.958 emissoras com 25 inserções diárias e 550 inserções no período,
chegar-se-ia ao número de 2.726.900 inserções previstas para o partido PL no período
de Segundo Turno.

Apresenta-se abaixo o gráfico das capturas realizadas pela plataforma (coluna menor)
e o gráfico de coluna com a projeção do número de inserções previstas (coluna maior),
conforme planos de mídia do site do TSE. 

Observação: A íntegra dos dados comprobatórios deste demonstrativo estará disponível no
banco de dados da plataforma, mediante nova solicitação.   

Demonstrativo de Dados (inserções) capturadas nas 5
regiões do Brasil, no período de 7 a 28 de Outubro
(segundo turno das eleições presidenciais de 2022)
relativas à coligação ‘Pelo Bem do Brasil’ do partido PL. 
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Log

01 nov 2022, 20:29:55 Operador com email adm@audiency.io na Conta 99c0fedf-7bd8-4676-94af-912937123194 criou

este documento número 8a5c50d9-3e13-45c0-baae-f6b792dd781c. Data limite para assinatura

do documento: 01 de dezembro de 2022 (20:29). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

01 nov 2022, 20:29:56 Operador com email adm@audiency.io na Conta 99c0fedf-7bd8-4676-94af-912937123194

adicionou à Lista de Assinatura:

adm@audiency.io para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via Sms; Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Anacleto Angelo Ortigara, CPF 384.480.689-04 e Telefone celular *******0293,

com hash prefixo f516cf(...).

01 nov 2022, 20:43:53 Anacleto Angelo Ortigara assinou. Pontos de autenticação: Token via SMS *******0293, com

hash prefixo f516cf(...). CPF informado: 384.480.689-04. IP: 186.222.14.238. Componente de

assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 nov 2022, 20:43:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

8a5c50d9-3e13-45c0-baae-f6b792dd781c.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8a5c50d9-3e13-45c0-baae-f6b792dd781c, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 01 de novembro de 2022. Versão v1.16.0.

8a5c50d9-3e13-45c0-baae-f6b792dd781c Página 1 de 1 do Log


		2022-11-01T23:43:56+0000
	Signature




