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Folha Vitoria
O jornal online Folha Vitória reúne informações gratuitas
sobre política, economia, entretenimento, polícia,
esportes, mercado de trabalho e saúde, além de análises
sobre os mais variados temas.
Veja seu release

Mundo do Marketing
O Mundo do Marketing é a única revista eletrônica na
Internet especializada em Marketing com conteúdo
proprietário sobre o setor com cases, reportagens,
entrevistas, artigos e blogs exclusivos. Pesquisa realizada
com os usuários (Gerentes, Diretores e VPs de
Marketing) qualifica o portal como um veículo de
comunicação de credibilidade e importância. Para 39% o
Mundo do Marketing é altamente confiável e para 61%
confiável.
Veja seu release

É Pop Na Web
O É POP NA WEB é um site de entretenimento, com
conteúdo sobre música, curiosidades, cinema, famosos,
tv entre outros.
Veja seu release

Estágio Online
Site de ajudamos para conquista do mercado de trabalho,
levando oportunidades, dicas, notícias e tudo o que
envolve desenvolvimento profissional e educação.
Veja seu release

Portal Novo Norte
O Portal Novo Norte é um site de notícias com
informações do Tocantins, do Brasil e do mundo.
Veja seu release

Portal Comunique-se
O Portal Comunique-se é o maior veículo de comunicação
brasileiro para jornalistas e profissionais de comunicação
em geral, com mais de 300 mil usuários e 1 milhão de
pageviews.
Veja seu release

DINO - Divulgador de Notícias
Portal especializado em distribuição online de notícias. A
ferramenta oferece publicação garantida em dezenas de
sites além de enviar o material para milhares de
jornalistas possibilitando sua exibição no Google através
dos resultados de buscas.
Veja seu release

Dicas BH
Site de dicas e entretenimento que traz notícias de
gastronomia, shows, teatro, cinemas e outros sobre Belo
Horizonte.
Veja seu release

https://www.folhavitoria.com.br/
https://folhavitoria.com.br/geral/noticia/11/2021/livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
http://www.mundodomarketing.com.br
https://www.mundodomarketing.com.br/noticias-corporativas/conteudo/268644/livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
http://www.epopnaweb.com.br
http://www.epopnaweb.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=1470&releaseid=268644
http://estagioonline.com/
http://estagioonline.com/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=1478&releaseid=268644
https://portalnovonorte.com.br/
https://portalnovonorte.com.br//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
http://portal.comunique-se.com.br
http://portal.comunique-se.com.br/268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
http://noticias.dino.com.br/
http://noticias.dino.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=100&releaseid=268644
http://www.dicasbh.com.br
http://www.dicasbh.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=1526&releaseid=268644
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Franquias para empreender
Site especializado em franquias para empreender: beleza,
saúde, construção, imóveis, consultoria, serviços,
educação, idiomas e mercado de franchising.
Veja seu release

Barbacena Mais
Portal de notícias de Barbacena e região
Veja seu release

Kennedy em Dia
http://kennedyemdia.com.br/
Veja seu release

Planeta Pará Oficial
https://planetaparaoficial.com.br/
Veja seu release

Aprimoramente
O Aprimoramente é uma plataforma que promove a
educação no Brasil através de conteúdo sobre cursos,
eventos, dicas de estudos e assuntos relacionados à
educação, além de oferecer guia de cursos online e
presenciais, guia de professores e guia de instituições de
ensino.
Veja seu release

Portal Tribuna do Guaçu
Portal Tribuna do Guaçu
Veja seu release

Empreende Bonfim - Portal de Notícias e
Negócios
Programa de Rádio e Portal de Conteúdo sobre
empreender, pessoas e suas histórias.
Veja seu release

Site da Serra
O Site da Serra é um portal de notícias voltado para o
jornalismo hiperlocal com foco no município da Serra, no
Espírito Santo. Com reportagens especiais, notícias,
entretenimento e promoções, o site se dispõe a conectar
os moradores com todos os assuntos que podem
impactar o dia a dia de forma instantânea, com precisão,
credibilidade e compromisso com a qualidade do bom
jornalismo.
Veja seu release

https://franquiasparaempreender.com.br/
https://franquiasparaempreender.com.br/newsdino?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=1664&releaseId=268644
https://www.barbacenamais.com.br/
https://www.barbacenamais.com.br/dinonews?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3243&releaseId=268644
http://kennedyemdia.com.br/
https://kennedyemdia.com.br/noticia/24949/livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://planetaparaoficial.com.br/
https://planetaparaoficial.com.br/noticia/11300/livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://aprimoramente.com/
https://aprimoramente.com/noticias/livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias-268644
C:/Windows/TEMP/portaltribunadoguacu.com.br
https://portaltribunadoguacu.com.br/noticia/1978/livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://empreendebonfim.com.br/
https://empreendebonfim.com.br/noticia/612/livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://www.sitedaserra.com.br/
https://www.sitedaserra.com.br/noticia/livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
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Aponews
Portal Aponews é um veículo do Rio Grande do Norte,
com uma equipe de reporteres que fazem uma cobertura
local, e ampliando
Veja seu release

Jornal a Hora
O Grupo A Hora é uma agência de noticias, ciente das
preocupações da comunidade.
Veja seu release

Blog Modernagem
.
Veja seu release

JBA Jornais
O portal JBA é o braço digital do grupo Jornais de Bairro
Associados, que nasceu a partir de um ideal: integrar
bairros e regiões em um único lugar, levando notícias
gerais e acontecimentos locais, a fim de discutir temas
relevantes aos moradores dos bairros e regiões
contempladas. Além do portal, fazem parte do grupo JBA
o Jornal da Zona Sul, Brooklin News, Jornal do Morumbi,
JBA Campo Belo – JBA Moema News, Jornal dos Jardins
Itaim Bibi Augusta, JBA Butantã, JBA Higienópolis.
Veja seu release

Ouni
Portal brasileiro de conteúdos, notícias e variedades.
Veja seu release

Diario do Porto
Diario do Porto
Veja seu release

Pier Magazine
Pier Magazine
Veja seu release

Meditara
Meditara
Veja seu release

C:/Windows/TEMP/portalaponews.com.br
https://www.portalaponews.com.br/noticia/livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://jornalahora.com/
http://jornalahora.com/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=1748&releaseId=268644
http://www.blogmodernagem.com.br/
http://www.blogmodernagem.com.br/p/noticias-dino_18.html?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=1844&releaseId=268644
http://www.jbajornais.com.br/
http://www.jbajornais.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=1945&releaseId=268644
https://www.ouni.com.br/
https://www.ouni.com.br/p/noticias-dino.html?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=2971&releaseId=268644
https://diariodoporto.com.br/
https://diariodoporto.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=2980&releaseId=268644
https://piermagazine.com/
https://piermagazine.com/newsdino?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=2990&releaseId=268644
https://meditara.com/
https://meditara.com/newsdino?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=2991&releaseId=268644
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Negócio e Franquia
Negócio e Franquia é um canal de comunicação
especializado e tem como objetivo levar conteúdo e
informações sobre EMPREENDEDORISMO, START UPS,
NEGÓCIOS, e-commerce, VAREJO, GESTÃO,
COMÉRCIO, CAPACITAÇÃO E DESENVOLVENTO
PROFISSIONAL, MICROFRANQUIAS e FRANQUIAS.
Veja seu release

Rede Notícias PR
O RNP - Rede de Notícias Paranaense é um portal de
notícias com sede de em Colombo-PR sendo líder de
acessos na RMC. Com cobertura do setor policial, político
e esporte da região.
Veja seu release

News on Demand
Portal de noticias de entretenimento, celebridades,
tecnologia e empreendedorismo
Veja seu release

Estação Litoral SP
Notícias do litoral sul paulista
Veja seu release

Vida Moderna
O Portal Vida Moderna é um canal de informação para
ajudar o consumidor e o mercado empreendedor a
entender como as tecnologias, novidades, produtos e
serviços impactam sua vida e a sociedade no dia a dia.
Veja seu release

Tudo Mulher
Site de notícias voltado para o público feminino com
informações atuais sobre beleza, moda, direitos,
empreendedorismo, carreira, viagens e bem-estar.
Veja seu release

Meio e Negócio
Portal de notícias voltado para o mundo do
empreendedorismo, negócios, política e entretenimento
sempre voltado ao mundo dos negócios
Veja seu release

Jonas Mello
https://www.jonasmello.com.br/
Veja seu release

https://www.negocioefranquia.com/
https://www.negocioefranquia.com//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://www.rededenoticiaspr.jor.br/
https://www.rededenoticiaspr.jor.br/p/noticias-dino_27.html?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3003&releaseId=268644
https://newsondemand.com.br/
https://newsondemand.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3010&releaseId=268644
https://www.estacaolitoralsp.com.br/
https://www.estacaolitoralsp.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3039&releaseId=268644
https://www.vidamoderna.com.br/
https://www.vidamoderna.com.br/newsdino?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3046&releaseId=268644
https://tudomulher.com.br/
https://tudomulher.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3053&releaseId=268644
https://meioenegocio.com.br
https://meioenegocio.com.br/268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://www.jonasmello.com.br/
https://www.jonasmello.com.br/p/function-geturlvars-var-vars-hash-var.html?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3058&releaseId=268644
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Engenharia Hoje
Tudo sobre Engenharia e Tecnologia, levamos as maiores
inovações do mercado, que transformam a vida das
pessoas e planeta.
Veja seu release

Tudo já Existe
Criado pela jornalista Ana Flavia Silva, o Tudo Já Existe é
um canal de boas notícias e histórias inspiradoras.
Queremos mostrar que tudo o que é preciso para fazer o
mundo melhor já existe: a gente só precisa conectar.
Veja seu release

Beco das Palavras
site sobre cultura (artes, literatura, música, etc) e sobre
atualidades (política, informações em destaque no
momento, por exemplo)
Veja seu release

Virou Pauta
Se tá todo mundo falando, é porque Virou Pauta! Com
foco no entretenimento, buscamos assuntos atuais e
relevantes para conversar de forma clara, objetiva e
verdadeira com as pessoas.
Veja seu release

Revista Livre SC
Boas notícias, empresas e produtos em destaque
Veja seu release

Canal Diversão e Arte
O Canal e Produtora Um meio de produção, comunicação
e divulgação do conteúdo cultural brasileiro. Um espaço
de encontro de artistas que ressoam suas vozes, seus
olhares e seus projetos. Uma vitrine para o público de
atividades culturais. Um registro para a história. Somos
um coletivo que nasceu em 2016, fruto da paixão pela
arte, pelo campo da comunicação, pelo artista, por
mergulhar no vazio e voar. Sim, este projeto é um voo, um
sobrevoo que nos levou mais longe do que poderíamos
imaginar. Mas a gente gosta de voar. Somos da turma das
gaiolas abertas, dos voos livres, da liberdade para sonhar.
Todas as expressões artísticas nos interessam.
Veja seu release

Portal Carapicuíba
Portal Carapicuíba pertence ao Grupo CNC, Esporte,
entretenimentos, saúde, assuntos da população local,
assuntos regionais, mundo, politica, e curiosidades e
muito mais.
Veja seu release

Netinforma
O nosso objetivo é informar, alertar e transformar o
cotidiano da população com responsabilidade,
transparência e criatividade.
Veja seu release

https://engenhariahoje.com
https://engenhariahoje.com/noticias-corporativas/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3067&releaseId=268644
https://tudojaexiste.com.br/
https://tudojaexiste.com.br//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://becodaspalavras.com/
https://becodaspalavras.com//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://viroupauta.com/
https://viroupauta.com//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://www.revistalivresc.com.br/
https://www.revistalivresc.com.br/p/noticias-dino.html?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3104&releaseId=268644
http://canaldiversaoearte.com.br/
http://canaldiversaoearte.com.br//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://www.portalcarapicuiba.com.br/
https://www.portalcarapicuiba.com.br//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://netinforma.com.br/
https://netinforma.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3152&releaseId=268644


RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÕES
TÍTULO: Livro interativo leva o leitor a revisitar as suas origens e reviver histórias
DATA: 19/11/2021

Página 6

Revista RMC
Site com foco em Arte & Cultura, mas com espaço para
todos as editorias, anexo uma Apresentação da Revista
RMC, como lhe falei, tivemos nosso Projeto aprovado para
as Leis de Incentivo Federal e Estadual, Rouanet e
ProAC-ICMS/SP respectivamente.
Veja seu release

Jornalismo na Amazônia
O jornalismo na Amazônia é um Portal de Noticias, Web
Rádio com programação variada 24 horas e Web TV com
conteúdos jornalísticos e de variedades, com abordagem
regionalizada, para diferentes plataformas
Veja seu release

Bocaina Informa
O Bocaina Informa é um site de notícias com integração
através das redes sociais.
Veja seu release

Diário de Curitiba
O Diário de Curitiba é um jornal criado pelo jornalista
vencedor do 23º Prêmio Sangue Novo do Jornalismo
Paranaense, na categoria 'Reportagem Escrita - Digital',
Ricardo Alcantara, em parceria com os jornalistas Tom
Schiebel, Bruna Aliane, Sirlene Araújo, Patrícia Zeni e
Vitória Berveglieri Martins, e conta com mais 16
colaboradores, além dos fundadores.
Veja seu release

Matrimoni
Site voltado para mercado de eventos, turismo e
empresários do ramo de eventos.
Veja seu release

Fórum Sustentabilidade
O Fórum de Sustentabilidade foi desenvolvido no final de
2017 para divulgar e ser um espaço para debate de
iniciativas sociais, educacionais, econômicas e
ambientais que contribuam para a construção de um
mundo mais sustentável. Atualmente também
trabalhamos com pautas relacionadas a Agenda ESG. O
termo ainda é novo no Brasil, mas acreditamos que seja
importante compartilhar as ideias que as corporações
estão tendo para auxiliar as questões sócio-sustentáveis
que permeiam a atualidade.
Veja seu release

Times Brasília
NOTICIAS
Veja seu release

Fato Apurado
A rede de notícias fatos apurados distribui gratuitamente
conteúdo através do site fatoapurado.com.br, do Facebook
e do Instagram @fatoapurado, além de grupos de notícias
via aplicativo WhatsApp.
Veja seu release

http://www.revistacampinas.com.br/
http://www.revistarmc.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3155&releaseId=268644
https://portaljornalismonaamazonia.com.br/
https://portaljornalismonaamazonia.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3159&releaseId=268644
https://bocainainforma.com.br/
https://bocainainforma.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3160&releaseId=268644
https://diariodecuritiba.com/
https://diariodecuritiba.com/newsdino//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://revistamatrimoni.com.br/
https://revistamatrimoni.com.br//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
https://forumdesustentabilidade.com.br/
https://forumdesustentabilidade.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3165&releaseId=268644
https://timesbrasilia.com.br/
https://timesbrasilia.com.br/newsdino/?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3167&releaseId=268644
C:/Windows/TEMP/fatoapurado.com.br
https://fatoapurado.com.br//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
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Em Notícia
Portal de notícias com abrangência nacional, ágil,
dinâmico, dedicado a cobrir as principais editorias de
interesse social e com a participação de colaboradores
internacionais, locais e setoristas. O portal EM NOTÍCIA é
a continuidade de um outro projeto de amadurecimento
que vigeu entre 2015 e 2019 (Notícia Capital), passou por
uma importante reformulação e foi lançado com uma nova
identidade, foco, e modelo de negócio.
Veja seu release

Jornal Web Digital
Jornal Blogspot de notícias em gerais.
Veja seu release

Sou de Sergipe
Últimas notícias de SERGIPE, Brasil e Mundo. O
SoudeSergipe é o portal de notícias de Sergipe. Política,
esportes, economia e muito mais você encontra aqui.
Veja seu release

Portal Correio
Jornalismo local (Paraíba) e destaques nacionais
Veja seu release

O Informante Pop
O site é voltado a cultura pop com notícias sobre,cinema,
quadrinhos, comics, entretenimento, games, séries.
Veja seu release

Bacana News
Bacana News é um veículo multimídias capitaneado pelo
experiente jornalista Marcelo Bacana e reúne portal,
revista, programas de rádio e tv sempre com opiniões
isentas e balizadas, levando informação de qualidade do
Pará para todo o Brasil.
Veja seu release

Portal Lado B
O Portal Lado B é um site voltado exclusivamente para a
divulgação e produção de notícias. Graças a determinação
de uma equipe profissional. Comprova que em tempos de
globalização é possível fazer jornalismo digital com
credibilidade, comprometido com a objetividade, a
neutralidade, a imparcialidade e ética.
Veja seu release

Click Itatiba
Portal ClickItatiba, é um portal de variedades e cobertura
de eventos de Itatiba e região, no ar desde 2004 e ainda
Culinária, Agenda cultural, ...
Veja seu release

http://emnoticia.com.br/
http://emnoticia.com.br//268644-livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias
http://jornalwebdigital.blogspot.com/
http://jornalwebdigital.blogspot.com/p/noticia-dino.html?title=livro-interativo-leva-o-leitor-a-revisitar-as-suas-origens-e-reviver-historias&partnerid=3176&releaseId=268644
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