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Educação
Gran Cursos Online
O Gran Cursos Online leva a metodologia e a tradição da marca GRAN CURSOS, há 27 anos
no mercado educacional e com mais de 600.000 ex-alunos aprovados, para os (as)
candidatos(as) de todo país que buscam a realização profissional. A equipe pedagógica do
Gran Cursos Online conta com cerca de 260 professores entre os mais renomados do país e
traz aos seus milhares de alunos – de todos os estados do país –

mais comodidade,

economia e ganho de tempo. O projeto é liderado por Gabriel Granjeiro e Rodrigo Calado.
Editorias/assuntos: Concurso público, Exame da OAB, Empreendedorismo, Motivação e
assuntos correlacionados.
Contatos: Deborah Salles - (61) 99109-6091 deborah@coletivoconversa.com.br
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-
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8195-9402

bruno@coletivoconversa.com.br

Aondê Educacional (Conecturma)
A Aondê Educacional – startup brasileira que atua nas áreas de educação e tecnologia, com
sede no Rio de Janeiro – é criadora da Conecturma, a única metodologia de aprendizagem
de língua portuguesa, matemática e competências para a vida que reúne vários elementos,
tais como livros didáticos, plataforma digital adaptativa e gamificada, desenhos animados,
músicas e fantoches, cuidadosamente combinados para aumentar a motivação, o interesse e
a concentração de crianças de 3 a 11 anos de idade. Todos os membros da Aondê têm vasta
experiência em suas áreas, com prêmios e reconhecimentos no Brasil e no mundo. Com sua
equipe, Rafael Parente, CEO da Aondê/Conecturma, liderou a criação e implementação de
projetos inovadores da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro entre 2009 e 2013, como a
Educopédia, o GENTE, o Pé de Vento e o Rioeduca.
Editorias/assuntos:

Educação

infantojuvenil,

Matemática,

Português,

Tecnologia,

Gamificação, Pedagogia e assuntos correlacionados.
Contatos: Kadydja Albuquerque - (61) 9 8277-8382 kadydja@coletivoconversa.com.br
Rodrigo Rocha - (61) 9 8348-2800 rodrigo@coletivoconversa.com.br

Saúde
Oftalmed
Com 23 anos de tradição no Distrito Federal, a Clínica Oftalmed, referência em oftalmologia,
possui unidades na Asa Sul, Taguatinga e Águas Claras e realiza mais de 14 mil atendimentos
mensais, entre consultas e exames clínicos. Além do atendimento clínico geral, a Oftalmed
oferece atendimento especializado em catarata, refrativa, retina, glaucoma e cirurgia plástica.
Editorias/assuntos: Doenças da visão, Tratamentos, Exames, Novas técnicas e estudos e
assuntos correlacionados.
Contatos: Deborah Salles - (61) 99109-6091 deborah@coletivoconversa.com.br
Rodrigo Rocha - (61) 9 8348-2800 rodrigo@coletivoconversa.com.br

Urologista Fernando Leão
O urologista Fernando Leão é especialista em cirurgia robótica para tratamento do câncer de
próstata. Além do Hospital Brasília, na capital federal, o especialista também opera nos
hospitais 9 de Julho, Sírio-Libanês e Albert Einstein, em São Paulo. Leão é membro da
Society of Robotic Surgery (SRS) e da American Urological Association (AUA), nos Estados
Unidos, e também da Société Internationale D’Urologie (SIU), no Canadá.
Editorias/assuntos: Saúde do homem; Câncer de próstata; Cirurgia robótica; Diagnóstico;
Tratamento; Prevenção e assuntos correlacionados.
Contatos: Deborah Salles - (61) 99109-6091 deborah@coletivoconversa.com.br
Kadydja Albuquerque - (61) 9 8277-8382 kadydja@coletivoconversa.com.br

Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA)
A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida reúne um grupo renomado de profissionais
envolvidos na reprodução assistida em homens e mulheres, casais ou solteiros. As técnicas
contemplam áreas como Ginecologia, Urologia, Psicologia, Enfermagem, Biologia,
Biomedicina, Psiquiatria, Veterinária, Genética, Endocrinologia e outras. Prezar pelo bemestar dos(as) pacientes e pela ética dos profissionais envolvidos são alguns dos objetivos da
SBRA.
Editorias/assuntos: Reprodução, Ginecologia, Urologia, Psicologia, Enfermagem, Biologia,
Biomedicina, Psiquiatria, Veterinária, Genética, Endocrinologia e assuntos correlacionados.

Contatos: Deborah Salles - (61) 99109-6091 deborah@coletivoconversa.com.br
Bruno Aguiar - (61) 9 8195-9402 bruno@coletivoconversa.com.br

Outros
Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF)
O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) foi criado em 19 de dezembro
de 1988 e, ao longo dessas quase três décadas, firmou-se como a entidade representativa da
carreira que integra a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Conforme estabelecido no
Estatuto Social, o Sinpol-DF atua na coordenação, defesa e representação legal dos agentes
de polícia, escrivães, agentes policiais de custódia, peritos criminais, peritos médicos legistas
e papiloscopistas policiais.
Editorias/assuntos: Cidades, Segurança Pública, Governo e assuntos correlacionados.
Contatos:
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Aguiar

-

(61)

9

8195-9402

bruno@coletivoconversa.com.br

Kadydja Albuquerque - (61) 9 8277-8382 kadydja@coletivoconversa.com.br

Ninar - Grupo de apoio a tutores de animais no DF
O Ninar é um grupo de apoio a tutores de animais no DF. O projeto não tem fins lucrativos e
tem como objetivo reunir pessoas que queiram falar sobre suas experiências, encontrar
apoio, ouvir especialistas sobre temas delicados e dividir suas emoções com os outros
tutores, contribuindo para o bem-estar das pessoas que passam por uma situação difícil com
o seu pet e/ou vivenciam o momento de luto.
Facebook (grupo): https://www.facebook.com/groups/gruponinardf/
Facebook (página): https://www.facebook.com/gruponinar/
Instagram: https://www.instagram.com/gruponinar/
Editorias/assuntos: Saúde, comportamento, social e assuntos correlacionados.
Contatos: Kadydja Albuquerque - (61) 9 8277-8382 kadydja@coletivoconversa.com.br
Bruno Aguiar - (61) 9 8195-9402 bruno@coletivoconversa.com.br

Manifesto Coworking
Manifesto Coworking é um escritório compartilhado, em Brasília, focado em comunidade,
em conhecimento e que busca conectar pessoas e propósitos. Mais do que oferecer espaços
de trabalho, o Manifesto é responsável por inspirar ações e atitudes empreendedoras,
fortalecendo as iniciativas locais e gerando impacto social. Um espaço cheio de energia,
ideias e muita gente bacana.
Editorias/assuntos:

Economia;

Economia

Colaborativa;

Economia

Criativa;

Empreendedorismo; Trabalho; Negócios e assuntos correlacionados.
Contatos: Kadydja Albuquerque - (61) 9 8277-8382 kadydja@coletivoconversa.com.br
Bruno Aguiar - (61) 9 8195-9402 bruno@coletivoconversa.com.br

Centro de Dança do DF
Centro de Dança do DF – Fundado em 1993, é destinado à pesquisa, ensaios, oficinas,
workshops e cursos da área de dança, tanto por parte de realizadores locais quanto por
convidados e visitantes. Tem como foco a função artística da dança nas suas diversas
estéticas e abordagens, de maneira a contribuir com a consolidação de uma política pública
no DF, visando à formação, pesquisa coreográfica, aprimoramento e difusão da dança. Já foi
locus de companhias importantes do cenário da dança brasileira, como ASQ, Alaya Dança,
baSiraH, Beton, Grupo Stillo, entre outras. Em 2009, o Centro passou a fazer parte dos
equipamentos públicos de cultura gerenciados pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal.
Editorias/assuntos:

Cultura;

Lazer;

Entretenimento;

Economia

criativa

e

assuntos

correlacionados.
Contatos: Kadydja Albuquerque - (61) 9 8277-8382 kadydja@coletivoconversa.com.br
Bruno Aguiar - (61) 9 8195-9402 bruno@coletivoconversa.com.br

Além de nossos clientes em Assessoria de Imprensa, possuímos uma grande rede de
contatos que podem auxiliar as suas pautas de diversas formas. Divida sua demanda
conosco e verificaremos a melhor forma de auxiliá-l@.
Será um prazer {conversar} com você!

www.coletivoconversa.com.br
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