


BEM VINDO
Somos a USBRTV, a tv dos brasileiros que moram no 
exterior e estamos chegando agora com o nosso novo 
site, novo app e muitas novidades em nossa 
programação.

Obrigado pelo seu interesse em nosso emissora. A 
USBRTV nasceu da vontade de levar aos imigrantes 
brasileiros que vivem nos Estados Unidos mais 
informação, prestação de serviço e entretenimento na 
lingua nativa e com os elementos que todo imigrante 
conhece. 

É exatamente o que você precisa para entregar o 
conteúdo que vai direto ao seu público alvo em todos 
os estados americanos e mais de 80 países que 
assistem nossa programação.



PROGRAMAÇÃO VARIADA
A USBRTV é uma emissora por streaming baseada nos pilares: jornalismo e informação, prestação de serviço e entretenimento. A única e primeira emissora do gênero nos Estados 
Unidos voltada a um público consumidor muito específico: o imigrante brasileiro. Jornalismo diário e com opinião, programas de variedades para mulheres e para todos os públicos. 
São mais de 09 horas de produção semanal inédita e totalmente produzida por brasileiros, para brasileiros no exterior. Com a chegada de novos produtos, esse número vai alcançar a 
marca de 16 horas de programação inédita semanal.

As notícias do dia estão no USBR NEWS com 
Paulo Sérgio. Tudo que interessa ao 
indocumentado que vive nos EUA. 

A revista eletrônica da USBRTV: dicas para a sua 
casa, educação financeira, faça você mesmo e 
culinária rápida. Apresentação: Amanda Pit.

Saúde da mulher, moda sustentável, comprinhas, 
direito da mulher e prestação de serviço. 
Apresentação; Cida Vanderplas e Marisa Trielli

USBR NEWS TUDO EM DIAM DE MULHER

Culinária fácil com a cara de Master Chef pra 
você fazer em casa. A Chef Marcela Ferrinha traz 
o sabor, a técnica tudo ao seu alcance.

TÁ SERVIDO?!



EVENTOS E ESTREIAS DA USBRTV
Em 2022 a USBRTV vai lançar novos programas e tem toda a cobertura das Eleições no Brasil e também nos Estados Unidos. O jornalismo da USBRTV vai estar nas principais 
comunidades brasileiras pelo mundo para registrar o voto dos imigrantes. E em novembro, acompanhamos a votação que pode definir a cara do congresso americano. E tem muito 
mais.
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JUN 03 – TA SERVIDO?!

OUT 02 - ELEIÇÕES BRASIL

MAI 30 - LET'S GO

SET - USBR DAY 3

DEC - ESPECIAIS 
HOLIDAYSNOV - ELEIÇÕES MID TERM

AGO/SET - PGM ESPECIAIS
ELEIÇÕES BRASIL

AGO - FORA DE ROTA



USBR NEWS
SEG A SEX AO VIVO • 8:30pm (ET)|

As notícias que são destaque nos Estados Unidos e no mundo e que 
interessam ao imigrante brasileiro. Prestação de serviço para a 
comunidade, previsão do tempo, comentários de especialistas, coberturas 
especiais.
Apresentação: Paulo Sergio

ÍNTEGRAS 2022

NEWS LIVE

PGM Mar. 22PGM Mar.23PGM Mar.24
PGM Mar. 21 PGM Mar 20



Marcelo Gondim responde às dúvidas da audiência 
sobre imigração e traz as últimas notícias.

Dúvidas de Imigração (Íntegra) 65 min

Os novos prazos e quais são os processos que poderão 
usar o Premium Processing na imigração americana.

Premium Processing (new) 8 min

Quando posso deixar de estudar depois de aplicar o 
processo de EB3?

Mudança de Status 15 min

O EB3 é um dos processos de imigração mais populares 
nos Estados Unidos.

Dúvidas sobre EB3 13 min

Temporada 3

IMIGRAÇÃO

Apresentação: Marcelo Gondim

Marcelo Gondim é um dos mais respeitados advogados brasileiros de 
imigração dos Estados Unidos. Ele é quem comanda o quadro de Imigração 
dentro do USBR NEWS. O advogado tira dúvidas da audiência que são 
enviadas ao vivo, em real time, em todas as plataformas da USBRTV. 

LIVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

QUARTA AO VIVO  •  9pm (ET)|



Você tem a chance de ganhar acertando três 
perguntas. Pode errar uma vez e ainda tem a chance de 
pedir ajuda ou diminuir as perguntas erradas.

Jogo das Perguntas 15 min

São cinco músicas que você ouve o instrumental, como 
num karaokê. Pode errar duas vezes.

Jogo do Karaokê 15 min

O partiipante tem que descobrir quem é a pessoa no 
videowall atrás dos números.

Quem é? 15 min

São seis envelopes recheados de prêmios. O 
participante escolhe um e pode ou não ficar com ele 
até o final do jogo.

Jogo dos Envelopes 18 min

Temporada 1

SLING SHOW

Apresentação: Paulo Sergio e convidados

Um game show para quem quer ganhar prêmios e se divertir. Sling Show 
traz brincadeiras online com os participantes de vários lugares dos Estados 
Unidos que estão em busca de prêmios incríveis como TVs, óculos de 
realidade virtual, assistentes pessoais, robos de limpeza e muito mais. Para 
participar é só se cadastrar. Uma das maiores audiências do Prime Time da 
USBRTV.

LIVE GAME SHOW

QUARTA GRAVADO  •  10pm (ET)|



Conversamos com Orlando Sanchas que sofreu um AVC 
e descobriu um tumor que mudou a vida dele.

Saúde Mental 45 min

Um ex-consul brasileiro em Las Vegas está precisando 
de um fígado novo: ele tem um tipo cirrose diferente.

Cirrose Hereditária Não Alcoólica 45 min

Esse brasileiro vive de comprar roupas de brechó pelo 
mundo e é adepto da moda sustentável.

Meu guardarroupas do Brechó 18 min

Eilza Lo explica todas formas que o imigrante pode 
obter seu plano de saúde e seguro de vida.

Plano de Saúde para Imigrantes 22 min

Temporada 2

M DE MULHER
QUINTA Gravado •  10pm (ET)|

Apresentação: Marisa Trielli e Cida Vanderplas

Apresentado por Cida Vanderplas e Marisa Trielli, o M de Mulher é um 
programa que presta serviço com assuntos que são de interesse das 
mulheres e também de quem gosta delas: saúde, moda, meio ambiente, 
cultura e tecnologia. Assuntos variados no programa semanal.

REC ENTRETENIMENTO



TA SERVIDO?!
SEXTA GRAVADO • 10pm (ET)|

Cozinhar e comer bem nunca foi tão fácil. Com a ajuda da Chef Marcela 
Ferrinha você vai fazer receitas que parecem de restaurante mas na 
cozinha da sua casa. E aí, tá servido!?

Apresentação: Chef Marcela Ferrinha

TEASER

REC CULINÁRIA

RECEITA FÁCILPROMO ESTREIA TA SERVIDO?! MESA PRONTAPROMO A CHEF



TRAGO VERDADES
SEGUNDA GRAVADO • 10:30pm (ET)|

As notícias da televisão brasileira sob o olhar do jornalista Léo Martinez. 
Análise dos novos programas, os bastidores do carnaval no Brasil, os 
realities e tudo que faz parte do adorável submundo midiático do jornalista. 

Apresentação: Léo Martinez

Temporada 3

REC ENTRETENIMENTO

FAMOUS NEWS CARNAVAL 2022 SANDRA ANNENBERG SOLIDARIEDADEINTEGRA 09.MAR



TUDO EM DIA
TERÇA GRAVADO • 10pm (ET)|

Coisas para se fazer em casa, histórias de pessoas que inspiram, culinária 
rápida pra quem mora sozinho. Itens que o imigrante sabe de cor e tem 
uma ajudinha da apresentadora e YouTuber, Amanda Pit. Ela te convida e 
mostra  que é possível fazer se virar e se inspirar com outras experiências. 
Isso é ficar com tudo em dia.

Apresentação: Amanda Pit

Temporada 3

REC ENTRETENIMENTO

PROMO A CHEFDIY: MESA ESTILO: CORES CULINARIA RAPIDAINTERCÂMBIO INGLÊS



A gravação do piloto do programa de culinária com 
Chef Marcela Ferrinha na USBRTV

Gravações do Tá Servido!? 8 min

Letícia conta fofocas, os detalhes e tudo o que 
acontece no mundo das celebridades.

Gossip, baby! 7 min

O que é TOP tá aqui e a Letícia vai indicar pra você 
desde filmes até produtos e sites!

TOP 5 da Semana 18 min

A gente sempre erra, todo mundo erra, mas errar na TV 
é divertidíssimo e a Letícia vai mostrar pra você.

Erros de gravação 9 min

Temporada 2

LET'S GO!
SEGUNDA Gravado •  10pm (ET)|

Apresentação: Letícia Tagliamori

Quem não gosta de uma fofoca? Saber dos bastidores das gravações dos 
sucessos do cinema, da televisão e da USBRTV? A Letícia Tagliamori vai 
comentar os babados, as histórias e vai mostrar a movimentação da 
comunidade brasileira em eventos, shows e muito mais pelo país.

REC ENTRETENIMENTO



FORA DE ROTA
SÁBADO GRAVADO • 8:30pm (ET)|

Luigi Rizzo, quatro vezes ganhador do Emmy Awards, viaja pelos 50 
estados buscando histórias de imigrantes brasileiros e curiosidades dos 
lugares. Ele apresenta os destaques do local como culinária, esportes e 
pontos turisticos.
Apresentação: Luigi Rizzo

TEASER

REC VIAGENS

RELIQUIASPROMO ESTREIA CURIOSIDADESEP1 - SAN DIEGO ÍNTEGRA



PLATAFORMAS DIGITAIS
Estamos nas principais plataformas digitais do mundo: 
YouTube, Facebook, Vimeo e Instagram. Além disso é 
possível assistir a USBRTV num app gratuito para celular, 
para AppleTV,  nas Smart TVS, além do firestick da Amazon 
e facilmente no Roku (nativo nas smartvs) além de acesso 
via web.

O app da USBRTV está disponível nas principais lojas de 
aplicativos: Google Play, Apple Store e também no Roku.
Os aplicativos são gratuítos e dão acesso à todo o 
conteúdo on demand, bem como a transmissão ao vivo da 
programação da emissora além dos conteúdos produzidos 
por nossos talentos em seus blogs exclusivos.

Vamos encontrar o melhor formato para atender ao seu 
produto e adaptá-lo para cada uma das nossas mídias, 
buscando sempre alcançar, dessa forma, o público alvo da 
sua empresa. 

www.usbrtv.com



PROGRAMAÇÃO
9 horas semanais

MAIORES AUDIÊNCIAS
USBR NEWS, TED e M de MULHER

de programação inédita em 2021, 
passando a 16 horas em 2022. Programas 100% produzidos pela USBRTV nos estudios da 

emissora.

AUDIÊNCIA • RATINGS
Baseado nos dados analíticos das plataformas, a USBRTV tem tido uma constante evolução em alguns meios de streaming como, por exemplo, o instagram que passou a transmitir os 
programas nas famosas "lives" não só no perfil da emissora, mas nos perfis parceiros como da Sling, Gondim Law e dos talentos da emissora. Fora isso, o segmento de smart tvs 
cresceu demais e alavancou os números do Roku e Vimeo, que são a base de manutenção do conteúdo on demand do canal.



AVULSO SILVER PREMIUM MASTER

TESTEMUNHAIS

ENTREVISTA

REDES SOCIAIS

SPOTS 30" 20
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ANUNCIE CONOSCO
Televisão é hábito e uma das coisas que o brasileiro tem é ver televisão. Quando a fonte de informação está on line e a televisão está na palma da mão do telespectador, melhor 
ainda. A USBRTV tem um plano que vai servir para o seu negócio e caber no seu bolso. Faça um plano semestral com desconto ou um anual com desconto ainda maior que inclui 
todos os eventos da USBRTV. Quanto mais tempo de contrato, mais desconto e mais chances de ser visto e ter um resultado ainda melhor. Fale com nossos consultores do 
departamento comercial.



Joabe Albuquerque
Departamento Comercial • USBRTV
+1 (801) 970-2671 - joabe@usbrtv.com




