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A TV Metrópole é um canal de televisão que 

produz conteúdo audiovisual e distribui por 

meio de operadoras de TV à cabo e internet.

A programação é voltada para o jornalismo 

regional, esporte, variedades e programas 

independentes.

Nossa programação local está focada na 

produção e transmissão de conteúdos ao vivo 

com a máxima qualidade.

Com 5 anos no mercado, a TV Metrópole é 

referência em comunicação para o 

ourinhense.



ONDE ASSISTIR

Você pode assistir à programação pela operadora Cabonet em 

Ourinhos ou pelo site da emissora em www.tvmetropole.com

Todo o conteúdo produzido pela TV Metrópole também está disponível 

nas redes sociais.



AUDIÊNCIA GARANTIDA

A TV Metrópole tem uma audiência de

aproximadamente 40 mil telespectadores na cidade de Ourinhos 

segundo dados da ANATEL*.

Na internet a emissora também conta com um grande público que 

participa da programação diariamente por meio de comentários, 

compartilhamentos e curtidas nas postagens.

A programação contempla todos os públicos.

* Cálculo com base nos números fornecidos  à ANATEL pelas operadoras e disponíveis para consulta em www.anatel.gov.br



segunda a sábado

12h

Os principais fatos e acontecimentos 

de Ourinhos e região são destaques 

no principal telejornal da emissora.

Um panorama completo de tudo o 

que acontece na nossa região, além 

dos principais destaques de política, 

cultura, esportes e problemas sociais.

Previsão do tempo, vagas de 

emprego, prestação de serviço, são 

alguns dos quadros do telejornal.

jornalismo



diário

17h e 18h50

O que estava tocando na década de 

80, 90? Você se lembra quais eram as 

músicas que te faziam balançar o 

esqueleto e cantarolar por aí?

A TV Metrópole reuniu uma seleção 

com algumas das músicas que 

fizeram mais sucesso nessas décadas. 

Afaste o sofá e prepare-se para curtir, 

afinal relembrar é viver!... 

entretenimento



diário

8h e 12h20

Nada mais gostoso do que relembrar 

os desenhos clássicos que ficaram 

eternizados na nossa memória!

A TV Metrópole reuniu uma seleção 

de desenhos animados que 

continuam fazendo sucesso ao redor 

do mundo. Prepare a pipoca e divirta-

se!

entretenimento



Seja parceiro da TV Metrópole e garanta visibilidade para sua marca ou 

empresa no mais completo veículo de comunicação de Ourinhos.

Solicite nossas tabelas de preço.

fb.com/televisaometropole

instagran @televisaometropole

youtube.com/televisaometropole

www.tvmetropole.com


