
42 | Metrópole Magazine – Edição 78

V iviane Renó, CEO da Vivá Relacionamento 
Empresarial, estreia a partir de setembro nas pá-
ginas da Metrópole Magazine. Conceituada re-
lações públicas, black belt em gestão de pessoas, 

a pro�ssional pretende inovar e trazer mensalmente per�s 
exclusivos e experiências únicas, além de vivências plurais 
para as páginas da revista que dialoga com a RMVale.

“Nossa intenção é trazer de forma ‘clean’ para o lei-
tor per�s de empresários que se destacam pelo pionei-
rismo e dedicação, além das novidades com qualidade 
presentes na cena cotidiana de São José dos Campos, 
RMVale, Brasil e mundo, por que não?”, sinaliza.

A partir de setembro além da circulação física nas 39 ci-
dades da RMVale, e conteúdo aberto gratuitamente aos lei-
tores do Portal Meon, a Metrópole, que já é distribuída para 
todo o Brasil pela Abril Comunicações por meio de sua 
plataforma on-line Go Read, terá circulação internacional. 
Com a PressReader, maior plataforma de leitura ilimitada 
de jornais e revistas do mundo, chegará a 60 países.

“É um desa�o enorme produzir pautas para leitores tão 
diversos. Ao longo de minhas duas décadas de relacio-
namento com as pessoas e empresas, posso a�rmar que 
o segredo de uma boa comunicação é tratar cada leitor 
como se fosse único.”, �nalizou.

Não percam, em setembro, Viviane Renó, na Metró-
pole Magazine.

Sugestões de pautas: social@meon.com.br

NA METRÓPOLE MAGAZINE
NOVIDADE
A partir de setembro, Viviane Renó estreia em nossa páginas 
trazendo as principais inovações e empreendimentos da RMVale

“Nossa intenção é trazer de forma ‘clean’ para o leitor per²s de 
empresários que se destacam pelo pioneirismo e dedicação, além 
das novidades com qualidade presentes na cena cotidiana de São 

José dos Campos, RMVale, Brasil e mundo, por que não? ”Viviane Renó, CEO da Vivá Relacionamento Empresarial
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