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Esporte&Cia é o nome REGISTRADO da C.A.L. Editora e Impressora de Jornais Ltda, fundada
em 2000 para trazer ao internauta, uma opção a mais na informação esportiva no Brasil.

      

Inicialmente a empresa lançou em Curitiba o seu jornal Esporte&Cia que foi editado durante um
ano e distribuido também em Porto Alegre e São Paulo. Em seguida, passamos a atuar
exclusivamente através do nosso jornal eletrônico www.esportecia.com.br.

Excepcionalmente ainda editamos alguns exemplares, principalmente quando promovemos
algum evento importante ou simplesmente para melhorar o nosso alcance.

Nossa empresa já tem muita história para contar e nos sentimos orgulhosos em vermos nosso
trabalho reconhecido em quase todo o mundo, mas acima de tudo, sentimo-nos muito
honrados por termos sido homenageados e diplomados pela cidade onde tudo iniciou: Curitiba,
a capital paranaense que nos acolheu com muito carinho e, o ápice desta confirmação,
aconteceu em duas oportunidades na Câmara de Vereadores da referida capital. As
homenagens e diplomações foram propostas em dois anos consecutivos (2000 e 2001),
através de duas proposições de autoria dos vereadores daquela casa; Vereador Mário Celso
Cunha e o Vereador Ney Leprevost que assim procederam em reconhecimento ao trabalho
realizado em benefício do esporte brasileiro, concedendo desta forma, ao Esporte &Cia,
diplomas com votos de louvor, aplauso e reconhecimento, com aprovação de 100% da Casa.

Estamos muito honrados por recebermos a sua visita no Esporte &Cia e esperamos que esteja
sempre conosco em qualquer que seja a situação.

Quando quiser enviar um email, críticas ou sugestões, pode usar o nosso formulário de email
que o atenderemos com muito carinho, afinal, a razão deste trabalho é você!

O Site

O site foi construído com a tecnologia mais avançada.
Tem uma navegação fácil e um visual agradável, facilitando o processo de escolha.
A tecnologia empregada oferece 100% de segurança e você pode navegar com tranquilidade e
conforto.

Publicidade

A sua empresa ou negócio, estará muito bem representada(o) em nossas páginas. Temos
parcerias importantes com as mais conceituadas agências de notícias do Brasil e do exterior.
Estamos preparados para trazer sempre a melhor informação e assim, satisfazer uma fatia do
público amante do esporte que por sua vez é extremamente fiel às marcas que apoiam
qualquer modalidade esportiva, ou veículo divulgador. Anunciar no Esporte &Cia, é certeza de
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bons resultados. Para maiores informações clique em publicidade, ou então envie-nos um
email. Para contato direto, use o seguinte endereço: jornalesportecia@yahoo.com.br

Diferenciais

• O Esporte &Cia concentra todos os esforços para trazer o maior número de informação
possível, com qualidade e segurança, procurando não dar ênfase a este ou aquele esporte. O
importante para nós, é trazer diariamente um apanhado geral do que está acontecendo no
mundo esportivo.
• Aqui, o internauta pode navegar com segurança e se quiser, é possível baixar fotos do site,
sem a necessidade de se preocupar com virus.
• Estamos sempre preocupados em trazer alguns vídeos para dar mais vida e entretenimento
aos nossos visitantes.
• O material fotográfico exposto em nosso site, é de qualidade reconhecida internacionalmente.
Os fotógrafos são todos de nível profissional e não precisam de maiores apresentações. Basta
navegar um pouco pelo site, para verificar a qualidade e capacidade de estar na hora certa e
no local certo, para o click final.
• O nosso trabalho, já foi reconhecido e homenageado duas vezes pela Câmara Municipal da
cidade de Curitiba/PR - Brasil.

Estamos muito honrados pela sua companhia e esperamos que divirta-se e volte sempre para
nos visitar. Um grande abraço e muitas felicidades é o que deseja toda a equipe Esporte &Cia.

  

  

CESAR LEITE
Jornalista Responsável
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