
Atualização
O Jornal do Tocantins lança 
versão 6.0 do site com foco em 
hierarquização de notícias. Veja 
as principais mudanças:

Ler e ouvir
Na parte superior do site 
haverá acesso direto à edição 
do jornal e também ao recurso 
para ouvir as matérias

Interação
Um dos widgets do site terá 
número de WhatsApp da 
redação que ao clicar o leitor já 
poderá enviar sua mensagem

Busca
A página de busca foi 
repaginada e agora 
possui a opção de 
pesquisa mais objetiva 
por data e editoria

Cabeçalho
Está mais simples, com 
menos cores e elementos 
para facilitar acesso 
às editorias, materiais 
especiais e vídeos

Tópicos
Os temas em destaque são reunidos 
em tópicos para acesso rápido à página 
com matérias só sobre o assunto

Hierarquização
O site não é mais dividido 
por três colunas, agora 
há mais destaque para os 
assuntos principais na home

Densidade
Há maior densidade de 
matérias na rolagem, que é 
carregada de acordo com o 
interesse do leitor pela leitura

WebTV
Os vídeos agora têm área de 
destaque na home e também 
página com os diversos canais 
de matérias multimídias

Widgets
Na coluna à direita há botões para 
acesso a enquetes, ao vivo, 
às mais lidas, aos colunistas etc.

Live
As transmissões ao vivo realizadas 
nas redes sociais do jornal vão 
aparecer diretamente na capa do site

Especiais
Matérias especiais é outro canal de 
destaque em que o leitor encontrará 
conteúdo multimídia exclusivo

Mais lidas
Widgets com as matérias mais lidas 
indica aquelas que o leitor ainda não leu 
por meio de sistema bigdata

À esquerda
O leitor encontra em toda a 
coluna o conteúdo editorial, 
as matérias e fotos produzidas 
pelo Jornal do Tocantins

Manchete
A matéria principal do 
momento será apresentada na 
parte superior ao lado de suas 
correlatas com foto ou não

Whatsapp

(63) 99997-2522

Classi
No rodapé do site, há uma 
sessão dedicada ao Classi, 
onde os anúncios em destaque 
na plataforma irão aparecer


