
Como Publicar 
CENTRAL DE ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES 

E-MAIL: contudo@brasiledital.com.br 
 

PUBLICAÇÃO GERAL (SOMENTE TEXTO): 

O texto a ser publicado deverá ser enviado para o e-mail contudo@brasiledital.com.br, com o texto a ser 
publicado e número do pedido (exemplo # 87). Número do CPF/CNPJ do responsável da publicação, o 
CPF/CNPJ somente será publicado se for solicitado pelo anunciante. 

Não faremos alterações no texto em relação a quaisquer erros de digitação. O conteúdo será publicado 
conforme o e-mail recebido. Colocar o Estado e o Município a ser publicado. 

Textos a serem publicados neste pacote: Publicação de Abandono de Emprego, Acordo Coletivo, Acordo Comercial 
(cópia, distrato, atraso etc…), Atas (assembleia, pregão, leilão, licitação etc…), Convocação de Assembleia (Empresas em 
Geral, Condomínios, Sindicatos, Associações, etc…), Convênio (convocação, extrato, divulgação etc…), Edital (pregão, leilão, 
licitação, Citação, Intimação, convocação, balanço, Demonstrativo Financeiro etc…), Extravio de Documentos ( Diploma, 
Notas Fiscais, Alvará, Livros Fiscais, documentos pessoais etc…), Licença Ambiental (solicitação, autorização, publicação 
etc…), Notificação Extrajudicial (inquilino, leilão, Confrontante, Usucapião etc…), Vaga de Emprego. 



 

PUBLICAÇÃO (TEXTO+ IMAGEM/LOGO): 

O e-mail deverá ser enviado para contudo@brasiledital.com.br, com o texto e imagem ou logo a ser 
publicado e número do pedido (exemplo # 87). Número do CPF/CNPJ do responsável da publicação, o 
CPF/CNPJ somente será publicado se for solicitado pelo anunciante. 

Não faremos alterações no texto em relação a quaisquer erros de digitação. O conteúdo será publicado 
conforme o e-mail recebido. Colocar o Estado e o Município a ser publicado. 

Textos a serem publicados neste pacote: Abandono de Emprego. Acordo Coletivo. Acordo Comercial (Cópia, Distrato, 
Atraso etc…). Atas e Atos (Assembleia, Pregão, Leilão, Licitação etc…). Convocação de Assembleia (Empresas em Geral, 
Condomínios, Sindicatos, Associações, etc…). Convênio (Convocação, Extrato, Divulgação etc…). Decretos, Lei, Instrução 
Normativa (Todos os órgãos e entidades públicas União, Estados e Município, Executivo, Legislativo, sendo administração 
Pública Direta ou indireta Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indireta etc…). Edital (Protesto, Casamento, Pregão, Leilão, Licitação, Citação, Intimação, Convocação, 
Balanço, Demonstrativo Financeiro etc…). Extravio de Documentos ( Diploma, Notas Fiscais, Alvará, Livros Fiscais, 
Documentos Pessoais etc…). Furto ou Roubo (Veiculo, Valores, Dados, Bens, Clonagem de numero ou  de Pagina social etc…). 
Licença Ambiental (Solicitação, Autorização, Publicação etc…). Notificação Extrajudicial (Inquilino, Leilão, Confrontante, 
Usucapião etc…). Vaga de Emprego. 

 



 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 O anúncio será publicado em horário comercial, das 9:00 horas às 15:00 horas. Caso não 
seja publicado até as 15:00 horas, será publicado no dia seguinte. 

 Após 15:30 horas será possível ver os anúncios do dia seguinte, não havendo validade até 
as 00:00 horas da data referida ao ser publicada (exemplo: no dia 21 de janeiro de 2021 às 
16:00 horas, já estava disponível parte da publicação do  dia 22 de janeiro de 2021. O mesmo 
terá validade após a 00:00 horas do dia 22 de janeiro), Área restrita.  

 A edição completa será encerrada após as 15:00 horas. 
 Será utilizado o sistema de fila para as publicações. Após o envio do e-mail e a comprovação 

do pagamento,  seu texto será publicado imediatamente ou em um prazo máximo de 48 
horas. 

  O anúncio somente será publicado após a comprovação do pagamento pelo sistema. 
 
 



 

 

 

PASSO A PASSO 



1. Acesse www.brasiledital.com.br e, no canto direito da tela, clique em “Quero Publicar”.

 

 



2. Escolha o pacote que deseja comprar e, em seguida, clique em “Comprar”. 
 

 

 



3. Em seguida o produto será adicionado ao seu Carrinho. Vá para “Ver Carrinho” e finalize a compra. 

 

 

 



4. Informe os seus dados e Finalize a Compra. 
 

 



5. Guarde o comprovante com o número do pedido. Você precisará informá-lo ao enviar o e-mail para 
contudo@brasiledital.com.br . 

 

 

6. Pronto, agora é só enviar seu e-mail para contudo@brasiledital.com.br que deverá, necessariamente, conter o texto 
(e imagem ou logo, dependendo do seu pacote) a ser publicado e número do pedido (exemplo # 87). Número do 
CPF/CNPJ do responsável da publicação, o CPF/CNPJ somente será publicado se for solicitado pelo anunciante.  
Obs. : Não faremos alterações no texto em relação a qualquer erro de digitação, será publicado conforme o e-mail 
recebido. Colocar o estado e o Município a ser publicado. 


