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a) Relação nominal dos seus principais clientes.

MINISTÉRIO DA
saÚoe MINISTERIO DA SAUDE

lnício de atendimento:janeiro de 2017.
Órgão do poder executivo federal responsável pela
organização e elaboração de planos e políticas
públicas voltados para a promoção, prevenção e
assistência à saúde dos brasileiros.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
sÃo pnuLo - DETRAN-SP
lnício de atendimento: novembro de 2013.
Autarquia do Governo do Estado de Säo Paulo que
fiscaliza o trânsito de veículos, determina normas e
diretrizes para formação e fiscalização de
condutores e emissão da CNH.

COREN.SP CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
lnício de atendimento: abril de 2016.
Autarquia Federal responsável por regularizar,
fiscalizar e disciplinar o exercício do profissional da
enfermagem, pautado nos princípios da Etica,
Eficiência, Transparência, Acessibilidade,
Modernidade, Comprometimento, Responsabilidade,
Profissionalismo, Credibilidade, lnovação e
Celeridade.

Ð deton,sp

Coren@

O ciãdecomunìcðcðo
0 cradecohunic¿c¿o&public¡dâde
@ ccoåqencið.com,br

Cøralh Raobôrl ú E¡ta.ñioñ da 3¡o Paub

1C/



ccP
cra ÞÊ co¡ruNrcAçÄo
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O ciadecomunicðcao
0 c¡âdecomuni@cèo&Þùblicidâde
O ccpagenc¡à.com.br

CPTM COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS
lnício de atendimento: abril de 2014.
Autarquia do Governo do Estado de São Paulo que
atende, atualmente, 22 municípios do Estado e
transporta 3 milhões de passageiros por dia.

EUCATEX - PISOS LAMINADOS
lnício de atendimento: janeiro de 2007.
Empresa de grande porte produtora de pisos,
divisórias, portas, painéis MDP e MDF e chapas de
fibras de madeira.

MERZ DO BRASIL LABORATÓN¡O
FARMACÊUTICO ALEMÃO
lnício de atendimento: março de 2015.
Empresa alemã com mais de 100 anos de mercado
e presente em diversos continentes. Com um forte
departamento de pesquisas, o Grupo Merz oferece
produtos modernos e soluções únicas para melhorar
a saúde e a qualidade de vida das pessoas.
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CIA DE CO'{UNICAçÃO
A PUBLICIÞADÉ

b) euantificação e qualificação, sob forma de currículo resumido, dos profissionais
que poderão ser colocados à disposição da execução do contrato.

Estudo e Planeiamento

VP de Estudo e Planeiamento

Carolina Fernandes Lazareth

Formação Acadêmica: Graduada em Jornalismo, com especialização em Ciências

Políticaê, pela Califórnia State University of Long Beach, Califórnia, EUA'

Experiência Profissional: com mais de 12 anos de experiência em comunicação

corporativa

profissional com experiência em comunicação e publicidade. Trabalhou nas agências

lt¡aquin" da Notícia (SP), CDN (SP) e Supôrte Comunicaç{o (SP)' atendendo clientes

instiiucionais e da áiea'de saúde, como: Roche, Hospital Samaritano, Lide, Sagatiba,

Facebook, M.A.C Cosmetics e Ester Lauder. Atualmente é Diretora de Estudos e

planejamento da Cia de Comunicaçäo e Publicidade, atendendo clientes como: CPTM,

MERZ, Detran-SP, Coren-SP e Ministério da Saúde.
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ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e lntérprete Comercial

lnglês
Matrícula no ô02 da .,unia Cûmercial do Estado de Såo Paulo

lìua ll¡r'tolomeu ìlucno cla Sih¿, '19 - Granja Yiaaa

Contlomi¡io São Par¡lc' Il
û6706-085 - Säo P¿rulo, 5P - Ilrasiì
Tolcthx: i5 il l) 470:-4i17
Celular: (1 1) 994t)-9766
hffp://w nl . traducaoj ura nrentatlr.com

¡n¡cirìnoÍ¿itraducaoj urumenlada. corn

lì{i n'. 1 3.7-19.21ì5-0

Cìì)F n'. I 16..186.(i78-8{-l

CClv{ (lllS) 1'l''. 2.388.65 I -0

INSS n' I 19.5015ó59-0

TRADUçÃO N'. 9406LIVRO N'. 055 FOI-HA 312

Calitornía State Un¡versity, Cong Beach
Os Diretores da California State Universiiy, em virtude da recomendação do corpo docente, conferem a Carol¡na F.

Silve¡ra, o Dipl[ma de Bacharel em Artes, com ênfase em Jornalismo e Rád¡o e TV, com todos os direitos, privilégios

e honras que lhe competem.
Emitido pela Cal¡fom¡a State University, Long Beach, em v¡nte e sete de maio de dois mil e cinco.

Assinado: [assinatura ilegível].
Cargo: Govemador da Califórnia.
Presidente dos Direlores.
Assinado: lassinatura ilegível].
Cargo: Presidente da D¡retoria.
Assinado: [assinatura ilegível].
Cargo: Chanceler.
Cal¡fornia Siate University.
Assinado: [assinatura ilegível].
Cargo: Presidente.
California State University, Long Beach.

[Consta cârimbo da Califomia State University. ]
[Consta car¡mbo ilegível. ]

ì

[O documento possu¡ uma autenticação da cóp¡a, devidamente ass¡nado [assinatura ilegível] por um funcionário do

à4o Oficial de iìegistro Civil de Pesloas Naturais - Subdistriio lndianópolis, em 17 de ouiubro de 2013, em Säo
paulo; bem com; carimbo do referido cartór¡o e uma estampilha do Colégio Notarial do Brasil sob o número

1049AO8e4147.1

t

il

¡ {t:ìC'r-.rì r-r r'( r'
ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e lntérprete Comercial

Ce¡tified Translator and Interpreter
JUCESP 602 lnglês (English)
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CERTI Flco E DOU para os devidos fìns, que nesta data me foi apresentado UM docu mento no id¡oma

ident¡ficado como "Certificad o" o a traduzi r o no teor:

NADA MAIS constava do documento descrito na introdução li e devolvo cgm esta tradução impressa no
Recibo 1644 JUCESP). DOU FE.livro
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conformeachei55 lnglês, conferi,que
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ESPN Plaza
Bristol, CT 06010
United States of America
August 29th, 2005

Ursula Pfeiffer
Feature Producer
ESPN Deportes / lnternational

*1:

{¡
:

To whom it maylconcern

Dear Sir or Madam,

This.is a letter of recommendation for Carolina Silveira. I had the pleasure ofworking with her at X Games Eleven, which..took place in Loi nngelei,california, between August 4th and August 7rh zoo's. our work togóther,
however, started on August 1"t.

During this time she always showed the best of attitudes towards work, great
enthusiasm and abundant resourcefulness. I would also like to point out her
y,lllg:ff:-ig ,!?k" on any rask, assumins professionat- chailenges witheiltctency and dete rmination.

I wouldt highly recommend carolina, and I am sure she will grow to be anexceptional professional ín any branch of communications she decides topursue.

Sincerely,

0. n c. P it

do

, lLtJ

.. .t,\ "
I 049AQ8941 69
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CAI,IFORNIA STAI.E uÑIv¡RSITY, LoNC] ßEACFI

Dl:PAll.l À4hN I OI: IOIJI{N¡\L.lSltl

M4y 9, 2005

To Whom lt May Concern:

I am writins in support of Carolina Fernandes da Silveira to have the opportunity to gain

practical #ining in the U.S. in the area of broadcast news production. Ms. Silveira will
receive her Bachelors degree in Journalism later this month from California State

University t.ong Beach. I have had the pleasure of teaching herbroadcast related courses

in the department ofjournalism at CSULB 
.

Ms. Silveira's has expressed interest in beginning her practical training in June 2005

immediately after graduation. Because of her commitment and dedication to her

academic studies, I highly recommend her to seek employment in television news and

lournalism production. A period of practical training in this area will give Carolina an

opportunity to gain much needed experience in the U.S. and be a viable working
producer, writer, reporter, or production specialist in her home country.

Whatever professional path she chooses I know that Carolina will excel. She has gained a

high level of knowledge in writing and communication with her degree in Journalism and

will be able to implement these skills in any professional setting.

I commend her for her dedication, commitment to excellence, and the inspiring manner in

which she co¡ducts herself. If you have any questions about Carolina, please feel free to

contact me at 562-985-5433 or cyarbrou@csulb.edu.

Si y,

Carla
Assistant Professor
s62-985-5433
562-985-5300 (fax)
cyarbrou@csulb.edu

7å
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ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e lniérprete Comercial

lnglês
Mairícula no 602 da Junta Comercial do Ëslado de Sao Paulo

Itt¿ llarlolonreu lJrtcno <h Sìh'a- '19 - {hania Vianri

Ccxrdonínio São Patrk¡ II
06706-085 - São Paulo- SP - ìlrasil
-lclethr: 

55 (l ¡) 47Ûl-4iJ7
Celrrlar: (i l) t)t)19'9166

http:r7rv*t. fratlucüoiular¡reniacla.corrt

¡naciri¡orZ¿lrt¡aducaoi ur¡iInetttada. co;n

RGf. 13.7,19.285-1J

CilF n". i 16.48ú.678-8Û

CC)M (lSSr n". 2.-'ìlì8.65 1-0

INSS ¡r". I ì9.5025651-0

LIVRON'. 055 FOLHA 313 TRADUÇÃON".9407

CERTIFICO E DOU para os devidos f¡ns, que nesta dâta me fo¡ apresentado um documento no idioma

identificado como "Carta de o qual a traduz¡r para o vernáculo, no teor:

ESPN Plaza-
Bristol, CT 06010-
Estados Unidos da América-
29 de agosio de 2005.
A quem possa interessar-
Prezados,-
Esta é uma carta de recomendaçâo para C¿rolina Silveira. Tive o prazer de trabalhar com ela no X Games Eleven,

realizado em Los Angeles, Califórn¡a, entre 4 e 7 de agosto de 2005. No enlanto, começamos a trabalhar junlos no

dia 01 de agosto.
Durante esie tempo, ela sempre desempenhou os seus melhores esforços, demonstrou grande entusiasmo e

þastante desenvoltura. Eu goståria também de salientar a sua delerminação para Íealizar qualquer tarefa' além de

assumir os desafios profissiona¡s de forma èficiente e resoluta.

Recomendo veemente carolina, e estou certa de que ela será uma profissional excepcional em qualquer ramo da

comunicação que ela decida seguir.
Atenciosamente-
Ass¡nado: [assinatura ilegivel].
Nome: Ursula Pfeiffer.
Cargo: Fealure Producer.
ESPN Deportes/lnternac¡onal.

[Papel Timbrado da California Siaie Univers¡ty, Long Beach.l
09 de maio de 2005.
A quem possa interessâr-
Escrevo a favor de Carolina Fernandes da Silveira, para que ela possa obter uma formação prática nos.EUA na área

de transmissão de notícias v¡a Rádio e Tv. A srta. silveira receberá o diploma de Bacharel em Jornalismo no final

deste mês da California State Long Beach. Tive o p-iaze,. de ensiná-la em cursos relacionados a Rádio e Tv no

departamento de jornalismo no CSULB.
A Srta. Silveira tem demonstrado inieresse em iniciar â sua formâção prática em junho de 2005, imedialamente após

a sua graduação. Em virtude Oe seu comprometimento e ded-icaçäo a seus estudos acadêmicos' recomendo

veemente a sua procura poi u*pr"go na área noiícías televísÍvas e produção de jornalismo. Um período de formação

prática nessa áráa trará ã CaroiinJuma oportunidade de obter a experiência necessários nos EUA e tomar-se uma

þrodutora, escriiora, repórter ou especialista em produção promissora em seu país de origem.

Êm qualquer caminho que eta decidir seguir, tãnno lertèza de que ela obterá êxito' Ela obteve um alto nível de

conhec¡mento em escrita e comunicaçãõ com seu diploma de Jornalismo e será capaz de exercer as suas

habilidades em qualquer amb¡ente profissional-

,

t

Recomendo-a por sua dedicação,
comporta. Em caso de quaisguer
cyarbrou@csulb.edu.
Atenciosamente,-
Assinado: [assinatura ilegível].
Nome: Carla Yarbrough.
Cargo: Professora Assistente.
562-985-5433.
562-985-5300 (fax).
cyarbrou@csulb.edu.

comprometimento para com
dúvidas em relaçäo a Caro

excelência e a forma inspiradora que ela se
nâo hesíte em me contar em 562-985-5433 ou

-+ tuft¿_o ; oø laqS

xxØ aa
(A^/ø o qloí læs

d

P i i'i'rLL'\'{ L\( (-'

nNnÞÂum DE stLVto coBuccl clRlNo
Tr¿dutora Pública e lntérprele Comercial

Certif ied Transl ator a nd I nte rp rete r
JUCESP 602 lnglês (English)

CUSlAS

i VFß'

,+r /V ",),-l
¡

I



FOT]NDATION
é

i

,i

I

;' ,.i¿.,'Ì't'i 
t1, J.{,i / i k'i¡*'! ¡ :Í ¡¡¡¡,;;. liir r}J- í r. 'Itit i

July 2bth.2oo2 '

' Ms. Carolina Silveira
'fFiLE'fHON VOLUNTEER

[)ear Carolina

On behalf of the Directors of the Flermosa Arts Foundation I would like to thank you so

much fbr being a volunteer for the Art Beat of Hermosa 2002. We appreciate so much
the time you were able to give us. It was wonderful to watch the community pull
together to stage a six hour Telethon, variety show, and auction broadcast live on
Adelphia Cable.

'Ihe money raised will help provide many worthwhile programs, including youth
scholarships in the arts, application of a Getty Grant to improve the Community Center,
fiee performances of Shakespeare by the Sea, a monthly puppet theatre and hands on
worksl-rop for small children. a facilities improvement grant to ARC. a children's
communily mural pro.iect and development of an artists outreach program to encourage
new talept.

We couldn't have made it happen without your help. We are so grateful to you for
supporting the first year of the Art Beat of Hermosa and helping to make it an incredible
success.

çWith best wishes,

L"---
-['lne Stuarr
þrcsident
Heiìhoù Arts Foundation
IRS 501c3 Norr Profit l'ax ID# 95-1680163
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ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e lntérprele Comercial

lnglês
Matrícula no 602 da Junta Comercìal do Estado de São Paulo

lìua Rartolomsrr lJuenti cì¿ Silra, 49 - fhania Viana
(lonilonrírio São Paulo II
06706-085 - São Partlo- SP - Brasil
lelelhr: 55 tl l) 4702-+i47
Celrrlar: (1 l) t)949-9i(..6

http:r?rvrru. lraduüroiurâ nrertádr.cortl
anaeìr'ino@traducao_iuramcntaila. com

LIVRO N'. 055 FOLHA 314 TRADUÇÃONo.9407

fPapel Timbrado da Foundation Hermosa Beach Community Center.]
29 dejulho de2AO2. .

Srta. Caroliña Silveira.
Voluntária Teleton-
Prezada Carolína:-
Em nome dos Direlores da Hermosa Aris Foundation, eu gostar¡a de agradece-la por ter sido volunlária da Art Beat of

Hermosa 2002. Nós apreclamos o tempo que você nos concedeu. Foi maravilhoso poder ver a comun¡dade se unir

no palco parâ o espetáculo de variedadâs e leilão dê transmissão âo v¡vo de seis horas, Teleton, na Adelphia Cable.

O dinheiro arîecadado nos âjudará a criar muitos programãs que valem a pena, incluindo bolsas de estudos de artes

para jovens, aplicaçäo de um Getty Grant para aprimorar o Centro Comuniiário, as performances l¡vres de

bhakéspeare by tha Sea, o teatro de fanloches mensal e os wokshops prát¡cos para crianças pequenas, uma

concesèäo de mefhoria de instalaçöes para a ARC, um projeto de mural da comunidade e o desenvolvimenlo de um

programa de divulgação de artistas pâra incentivar novos talentos.
ÑOJ ngo teríamosionseguido sem a sua ajuda, Somos muiio gratos a você por ier nos apo¡ado no pr¡meiro ano da

Art Beat of Hermosa e ter contr¡buído para o nosso ¡ncrível sucesso.
Cordialmente,-
Assinado: [assinaiura ilegível].
Nome: Jane Stuart.
Cargo: Presidente.
Hermosa Arts Foundation.
IRS 501c3 lD Livre de lmposto No 95-1680163-

[Texto manuscritoi]
Agradeço de todo o meu coraçåo.
Assinado: [assinatura ilegível].
Cargo: Oiretor de Televísão.

iì|inr.13.719.28]-i)

CPf; n". I 16.486-678-80

CCllvl (ISS) n'-. 2.i88.65I -0

Il.iSS n". 1 19.502ii'59-0

,

[o documento possui uma autenticaçåo da cópia, dev¡damente ass¡nado [assínatura ilegívell por um funcionário do

24o oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais - Subdistrito lndianópolis, em 17 de outubro de 2013, em São

Paulo; b'em como carimþo do referido cartório
10494Q894164.1

e uma estampilha do Colégio Notarial do Brasil sob o número

.fr: 3.:,c'

c

lO documenio possui uma autenticaçåo da cópia, devidamente assinads {assinatura ilegívell por üm funcíonário do

24o Ofic¡al de i?egistro Civil de Pesloas Naturais - Suþdistrito lndianópolis, em 17 de outubro de 2013, em São
paulo; bem como carimbo do referido cartório e uma estampilha do Colégio Noiârial do Brasil sob o número

1049AO8e4152.¡

[O documento possui uma autenticação da cópia, devidamente assinado [assinatura ilegível] por um funcionário do

ã4o Oficial de'lìegistro Civil de Pesioas Naturais - Subdistrito lndianópolis, em 17 de outubro de 2013, em Säo
paulo; bem como carimbo do referido cañôrio e uma estampilha do Colégio Notar¡al do Bras¡l sob o número

1049AQ894160.1

'ì;::,li.

ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e lntérprete Comercial

Certilied Tra nslator and lnterpreter
JUCESP 602 lnglês (English)

NADA MAIS constava do documento descrito na iniroduçäo acima, o qual li e devolvo com esta tradução impressa no
. - R$ 295,00 Recibo 1644 JUCESP). DOU FE.livro 55 - lnglês, que conferi, achei conforme e assino

de 2017São Paulo, 30 de
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DUDA
PROPAGANDA

DECLARAçAO

A Duda Propaganda & Associados Ltda., CNPJ 69.277.291/0001-66, declara para os
devidos fins que CAROLINA FERNANDES LAZARETH, RG 35.994.704-9 SSP/SP e CPF
274.768.168-89, prestou serviços como Assistente de Mídia nesta empresa de março de
1999 a setembro de 2000, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

rF ndes ra - DIRETORA
371 1.51

nda & iados Ltda.

Zilma
CPF:
Duda

it-/J

CNPJ 69 91 -66

11
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cdn cornunrcaçao

DEcLARAÇÃO

A CDN Comunicação Corporativa Ltda CNPJ 57.863.854/0001-19, declara para os

devidos fins, que Carolina Fernandes Lazareth, RG 35.994.704-9 SSP/SP e CPF

274.768.168-89, como sócia/cotista atuou na área de comunicaçäo no período de

julho/2008 a outubro/2011, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

.L

São Paulo, 06 de Abril de 2016

CDN COMUN RP VA LTDA
Ros¡ane Ap. Moreira
Gerente de Adm de Pessoal

ct¡{ Çû&{t}ruåûÂÇA# r}tRFeñÉiïiir i..?'t}.å
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DECLARAçÃO

A SUPORTE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PLANEJAMENTO DE
coM uN lcAçÃo LTDA., CN pJ:5g.839€97 /000L-60, declara para os devidos
fins, que carolina Fernandes Lazareth, RG 35.994.704-9 ssP/sp e cpF
274.768.1,68-89 prestou serviços na área de comunicaçäo da empresa no
período de 20L1 à 2012, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo,06 de Abril de 2016.

SUPOR ASSESSORIA DE IMPRENSA E PLANEJAMENTO DE

VAN ARAUJO

G ERENTE ADM I N ISTRATIVO

suPoRTE COMUNTCAçÃO

er t/

15

W;i^4ii:,W-i-.':i-'u.,ffiTISUPORTE
Wt;i;{í,'WW-!,;:"::,,i,-,,,,,..WilæIiomlnl.aiàã
Av'BrigadeiroFar¡aLime2523lci33'SPlBrasill5511381.65312lcep01452"000llIü@suportecomunicalw\¡$¡.suporrecomunica.com.br

NU cAçÃo



CCP
C'A ÞË COI'IUNICAçÃO
E PUBLICIDADÊ

O c;êdecomun¡cðcao
0 c1ãdêcomr¡ñicð.åo&ÞubiicidadÀ
O ccpàgencid.combr

ü

DECLARAçAO

A Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que CAROLINA FERNANDES LAZARETH, RG 35.994.704-9 SSP/SP
e CPF 274.768.168-89, presta serviços como Diretora de Planejamento nesta empresa
desde 0410612012 até a presente data, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Carolina Fernandes Lazareth
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
CNPJ 69.277 .291 /0001 -66

16
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CCP O ciâdecomunic¿cao
4 ciadecomunicðcåo&t)ilblicidade
O ccpðgenciê.com.br

CIA DË COI'IUNICAçÄO
& PUBLICIÞAOE

VP de Criacão

Fernando Moutte de Freitas

Formação Acadêmica: Graduado em Comunicação Social e habilitado em Publicidade e

Propaganda e Relações Públicas, pela Faculdade FAAP.

Experiência Profissional: Mais de 12 anos de experiência em publicidade como redator
criativo.

Publicitário com experiência em redação publicitária. Atuou nas agências Grey e Leo
Burnett, onde atendeu clientes como: BMW, Banco Santander, lBM, Secretaria de Saúde
do Estado do Maranhão, Sadia, Procter & Gamble, American Express, Allianz Group,
Caminhões Mercedes Benz, MSC Cruzeiros, Uninove, GSK e DHL. Foi roteirista de vídeos
na TGVídeo e Cinema. Finalista do Young Creatives London lnternational Awards (2006),

segundo colocado no prêmio Jóvenes Creativos do FIAP (2006), ganhador do Leo Burnett
GPC 7+ (2013) e Leo Burnett I Ball (2014) com trabalhos selecionados pelo anuário do
Clube de Criação de São Paulo e pela Revista da Criação do Jornal Meio & Mensagem.
Atualmente é VP e redator na Cia de Comunicação e Publicidade atendendo clientes comol
CPTM, MERZ e DETRAN-SP e Ministério da Saúde.

C¿
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Proj, Dn RubeAs. Fernnnies.trunîot
DÞetot

cuRso DE COMIJMCAçÃO SOC¡,|L

Habilitação en Publicldade e propagand* e Retaçõel públlcas
reconhecids pclo Decreto I'oderal Iì¡" 70.956 dé 09lOB/?2, publicado no
DOU de 10/0872, p&g,7117.
flabilitação en Rádio e T y e Cinem¡ reconhecidâ pel¡ portariâ MEC
no 3ß de 31J0718"4, publicedo no DOIJ de 03/0SiS,i, póà U.stS.
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A PANAMERICANA ESCOLA DE AFTE E DESIGN CONFEFE O DIPLOMA DE FIABIUTAÇÃO PFOFISSIONAL EfV

DESIGN DE PUBLICIDADE

NO ANO LETIVO DË
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FERNANDC MOUTTE DE FREITAS
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28 DE MAIO D= 2OO2
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Leo Burnett ublicidade Ltda

Leo Burnett Publicidade Ltda'

CNPJ:04.895.208/0001-77 ...

Rua Brejo Alegre, 93/99

Brooklin Novo - CEP 04557-050

São Paulo - SP
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DECTARACÃO
a

A TG Vídeo e Cinemo LTDA, CNPJ 00.389.477/0001-00, decloro poro os

devidos fins que FERNANDO MOUTTE DE FREITAS, RG 26.545.5ó9-8
SSP/SP e CPF 222.1 75.588-03, prestou serviço como ROTEIRISTA nesto

empreso no período de iulho de 2005 o obril de 20O7, com quolidode
técnico plenomente sotisfotório.

São Poulo, 30 de ogosto de 20 00 389 477/0001-001

R

Tulio Cezqr Ol de Golvõo
CPF: 029.13 -14

Sócio Diretor

L

cr
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TGVid"o e Cinemo Ltdo. Ruo Clodomiro Amozonos,l 158 ti 28

Vilo Olímpio SP.SP CEP:045ó0-0ìO Tel:/Fox: I \ 3842 O226
www. tgv. o rt. br



ccP O c¡ôdecomuñlcêcôo
I c1ÂdÊ.omrnicðcèo&Þùblicidâde
6 ccpagencið.com.br

CIA ÞÊ COMUNICAçÃO

DECLARAçÃO

A Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que FERNANDO MOUTTE DE FREITAS, RG 26.545.569-8 SSP/SP e
CPF 222.175.588-03, presta serviços como DIRETOR DE CR¡AçAO nesta empresa desde
0110612013 até a presente data, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Carolina Fernandes Lazareth
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
CNPJ 69.277 .291 /0001 -66

\

dJ -/,
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ccP O ciâdacomunìcåcao
I ciadÊcômunìcacåo&Þublicidâdê
E ccÞasenciå.com.br

ctAit coHUNtCAçÃo

Diretor de Criação - Redator

Mauricio Oliveira

Formação Acadêmica: Formado em Comunicação Social, com Habilitação em
Publicidade e Propaganda, pela Universidade Católica de Brasília com curso de
especialização em Creative Copywriting pela Miami Ad School, nos Estados Unidos.

Experiência Profissional: Atua no mercado publicitário há mais de 13 anos.

Trabalhou em agências em Brasília, São Paulo e Miami. Entre elas:Atual, New Brand, Duda
Propaganda, Link Bagg, Propeg, Artplan, Master Publicidade. Seus trabalhos foram
premiados no Festival lberoamericano de Publicidade - FIAP, Prêmio Abril, Revista
Archive, Prêmio Voto Popular da Revista About, Colunistas Brasil e outros. Entre os clientes
para os quais já trabalhou estão: Correios, Sedex, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Petrobras, Embratur, SECOM/PR, GDF, Ministério da Saúde, Ministério das
Cidades, SAFERNET, VODOL, ONU, WWF, Laboratório Sabin, ParkShopping, Le Coq
Sportif, Jornal Gazeta Mercantil, vacinas Vallée e Revista Seleções Reader's Digest. Hoje
é diretor de criação e redator da CC&P.

CY
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a Prof .JvISc. consuelo Luiza GorY alez Jardon profl. D¡'. Débora pinto Niquini
Diretora 4a Secretaria Acadêmica Reitora
universidade caûolica de Brasília universídade católica de Brasília

Diploma registrado nos termos do g 1o do art. 4g
da Lei rr.o 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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Mooûc ao scu r¡ovo companhciro os perigos qtr o c¿¡c¡un

no trabalho.
Cada acidenæ é uma lição que deve scr aprcciada, pala

evita¡ maiores desgrâças. .

To<Jo o acidente æm uma causâ quê é prcciso scr pcsqui'
sada, para eviÞ¡ a sua reþetiçâo'

Sc você for acidenudo, procurc logo o socorro médico
atlc<¡uado. Não dcixe quc "cnændidos" c "ctuiæos" con-
coffarì p8râ o a8râvamento dc suå lcsâo.

Se você não é cletricista, näo sc meta r fazcr serviços dc

elct¡icidåde.
Procu¡e o socono médico imcdiato, sc vocå for vfiima de

unr acidenle, a,mantú s¿rá urdc demais.
As máquinas nåo respeitam ninguêm; mas vocå d¿ve res'

peitá-las.
Aænda às recomendações dos lr'lemb¡os da CIPÂ c de

seus mesues c chefqs'
Conheça senlprc as regras de segurança da scção onde vo-

cê rabalhå,
Convena e discussão no trabalho prcdispõem a acidenÈs

pela desaænçâo.
Leia c ¡efliø semPrc os cnsir¡atnentæ conlidos nÉ6 cårl¡-

zes e avisos sobre prevenção dc åc¡dcntes'

Os anéis, pulsciras, gravatas e mangas compridas não fa-

zom pa¡t€ do seu uniformc de trabalho.
iüantenha sempre as guardas prolctoras das máquinas nos

devidos lugares.
Pare a máquina quando dver que corueíi'la ou lubrificá-

la,
Habitue-se a t¡abaltrar prol€gido conùa æ acidentes. Use

equipamenros de protcção adequados a seu serviço.
Conhe,ça o manejo dos extintores e demais dispositivos de

combate ao fogo existent¿s cm scu local de trabalho' Voct
pode ær necessidade de us{'los algum dia.
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DUÐA
PROPAGANDA

DECLARAçAO

A Duda Propaganda & Associados Ltda., CNPJ 69.277.291/0001-66, declara para os
devidos fins que MAURÍCIO OL|VEIRA DE SOUZA FILHO, RG 1.448.889 SSP/DF e CPF
703.437.641-72, prestou serviços como Redator nesta empresa de junho de 2006 a abril
de 2009, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 28 de agosto de 2017

Zilmar Fernan daS
-34

. DIRETORA
CPF: 371.651.5
Duda Propagan & Associados Ltda.
CNPJ 69.277 .291 /0001 -66
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artplan

Brasília, 1û de julho de 2û1?.

nrct¡x*cÃo

Þeclaro, parâ os devidos fins, que MAURICIO OLIVEiRA ÞË SOUUA F¡LHO portador do Rü l¡t4gggg
SSP/DF e CPF 703.437.641-?2, foi nosso prestador de serviço no período de O4l?t1t a t0l2û3.1
através de sua ernpresa MAUfiIC¡t CIL¡vflRA DE soueA fiLHO CüMUN¡CAçÃQ M[, cNpJ:
l" 1. 434.4?4/OOO:.-80 no Ðepartamento de Criação.

Sem mais parä o ffiÕmento.

Atenciosamente,

ARTPLAN s/A

CNPJ NS 3.28610AA4-V8
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TERMO ADITIVO AO
OoNTRATO DE PRËSTAçÃO DE SERVIÇOS ENTRE

PROPEG COMUNICAçAO S/A E
HOUSE AGENCIA DE COMUNICAçÃO LTDA - ME

pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, como tomadora dos

serviços,
pROpEG COMUNICAçÃO S/4, com sede em Brasília - Distrito Federal, situada no SHS, Quadra 06, Bloco

E, Conjunto A, EdifÍcio Brasil XXl, Sala 18071180 E 1901- Asa Sul, CîP 7t322-915 inscrita no CNPJ sob o

nó OS.¿ZA.¿0g/0003-gg, neste ato representada pelo seu presidente, Fernando Barros Silva, brasileirq

casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG no A5747572-52, emitida pela SSP/BA, e do CPF

no 527.1ö5308-30, residente e domiciliado em Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Sete de Setembro, no

2354, apto. 901 (Vitória), CONTRATANTE,

eo de outro lado, como prestadora dos serviços'

HOUSE AGENCIA DE COMUNICAçAO LTDA - ME, sociedade por quotas de responsabilidade limitada,

com sede na SC/S QD. 06 Bloco a 141 Sala 401 Parte A, Asa Sul, Brasília- DF, CEP 70.300-500, inscrita no

CNpJ sob o no 11.434.42410001-80, representada pelo seu titular o Sr. MaurÍcio Oliveira de Souza Filho,

brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Quadra AOS 5 Bloco C Apartamento 410 - Asa Sul - Brasília -

DF, CEP 70.660-053, portador da carteira de identidade RG no, 1448889 SSP-DF e do CPF 7A3'437.641'

72, doravante designado CONTRATADA.

vêm, de comum acordo, aditar o contrato firmado em 01 de janeiro Oe fpJf,-t9ndo por ob-jeto a pres-

1¿çäô de serviços de planejamento, consultoria, criaçäo e produção publicitårias, para o fim alterar a

Ctåusula Terceira que passa a ter a seguinte redaçäo:

CLÁUSULA TERCEIRA: RËMUNERAçÃO Pelos serviços que säo objeto deste Gontrato, a

CONTRATANTE pagarå è CONTRATADA, mensalmente, a quantia fixa de R$ 23.435,00 (Vinte Três Mil

Quatrocentos e Cinco Reais).

parágrafo único - Os pagamentos previstos nesta clåusula seråo efetuados pela CONTRATANTE:

a) mediante depósito bancårio em conta corrente da CONTRATADA;

b) até o 5. (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencìdo, condicionado å apresentação de documento

fiical hábil, pela CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês da prestação dos serviços;

c) mediante a apresentaçåo, pela CONTRATADA, de cópias dos comprovantes de recolhìmento dos

impostos e encargos de suã responsabilidade, relativos ao mês anterior ao da prestaçåo dos serviços.

Ratificando as demais disposições do contrato ora aditado, as partes

duas vias de igualteor.
iüPi¡ riiÊ e r-pprcduç¡*¡i iLei t?.1Ï;'-t4 '

Brasília, 01 de abril de 2015.
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Anselmo dos Reis Pinheiro Renata de Barce

Pera PROPEG COMUNICÀçÃO SrA
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TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS ENTRE

PROPEG COMUNTCAçÃO S/A E
HOUSE AGENC|A DE COMUNTCAçÃO LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular e na melhor foruna de direito, de um lado, como tomadora dos
serviços,

PROPEG COMUNICAçÃO S/4, com sede em tsrasília - Distrito Federal, situada no SlA, Trecho 17, Rua
14, Lote 1251145, Brasilia/DF- CEP:7O.2ÐA"24t, inscrita no CNPJ sob o no 05.428.40910003-99, neste ato
representada pelo seu presidente, Fernando Barros Silva, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula
de identidade RG no 05747572-52, emitida pela SSP/BA, e do CPF no 527.105.308-30, residente e
domiciliado em Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Sete de Setembro, no 2354, apto. 901 (Vitória),
CONTRATANTE,

e, de outro lado, como prestadora dos serviços,

HOUSE AGENCIA DE COMUNICAçÃO LTDA - ME, sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
com sede na SC/S QD. 06 Bloco A 141 Sala 401 Parte A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.300-500, inscrita no
CNPJ sob o no 11.434.4241A001-80, representada pelo seu titular, MaurÍciq Oliveira de Souza Filho,
brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Quadra AOS 5 Bloco t Apartamento 410 - Asa Sul - Brasília -
DF, CEP 70.660-053, portador da carteira de identidade RG no. 1448889-SSP-DF e do CPF 703.437.641-
7 2, doravante designado CONTRATADA.

vêm, de comum acordo, aditar o contrato firmado em 0{ de janeiro de 2A12, tendo por objeto a pres-
tação de serviços de planejamento, consultoria, criação e produção publicitárias, para o fim alterar a
Cláusula Terceira que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: REMUNERAçÃO Pelos serviços que são objeto deste Contrato, a
CONTRATANTE pagará è CONTRATADA, mensalrnente. a quantia fixa de R$ 24.607,00 {Vinte Quatro Mil
Seiscentos e Sete Reaìs).

Parágrafo único - Os pagamentos previstos nesta cláusula seräo efetuados pela CONTRATANTE:

a) mediante depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA;
b) até o 5' (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, condicionado à apresentaçåo de documento
fiscal hábil, pela CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês da prestação dos serviços;

c) mediante a apresentaçåo, pela CONTRATADA, de cópias dos comprovantes de recolhimento dos
impostos e encargos de sua responsabilidade, relativos ao mès anterior ao da prestaçåo dos serviços.

Ratificando as demais disposições do contrato ora aditado, as pa
duas vias de igualteor.
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Brasflia, 01 de abril de 2016.
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Anselmo dos Reis Pinheiro Renata de
Pera PROPEG COMUNICAçÄO SrA

Maurício Oliveira Filho
\

I

Pera HOUSE AGENCIA DE COMUNICAçÃO LTDA - ME.
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TERMO DË RESCISÃO E QUITAçÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, como tomadora dos
serviços,

PROPEG COMUNTCAçÃO S.A, com sede em Brasília, Distrito Federal, no SlA, Trecho 17, Rua 14, Lote
125t145, CEP 71.200-24A, inscrita no CNPJ sob o no 05.428.409i0003-99, neste ato representada pelo seu
diretor presidente, Fernando Barros Silva, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade
RG no 05747572-52, emitida pela SSP/BA, e do CPF no 527.105,308-30, residente e domiciliado em
Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Sete de Setembro, no 2354, apto. 901 (Vitória), CONTRATANTE

e, de outro lado, como prestadora dos serviços,

HOUSE AGENCIA DE COMUNICAçÃO LTDA - ME, sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
com sede na SC/S QD. 06 Bloco A 141 Sala 401 Parte A, Asa Sul, BrasÍlìaiDF, GEP 70.300-500, inscrita no

CNPJ sob o no 11.434.42410001-80, representada pelo seu titular, Maudqlo OìLveìra de Souza Eilho,
brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Quadra AOS 5 Bloco C Apartamento 410 - Asa Sul- Brasília -
DF, CEP 70.660-053, portador da carteira de identidade RG no. 1448889-SSP-DF e do CPF 703.437.641-
72, doravante designado GONTRATADA.

a) A HOUSE AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME, prestou serviços à PROPEG entre 01 de janeiro
de 2012 a 12 de dezembro 2016, data em que o Contrato de Prestaçåo de Sarviços e seus Aditivos, firmado
pelas partes, foi rescindido por mútuo acordo entre as partes;

b) A HOUSE AGENCIA DE COMUNICAçÃO LTDA - ME, recebeu os pagarnentos ajustados, nas
condiçöes e prazos pactuados;

c) As partes desejam formalizar a rescisäo dos instrumentos citados no item a, acima, e o seu acerto final
de contas,

têm entre si certo e ajustado o seguinte:

1. A pROpEG pagará å HOUSE AGENCIA DE COMUNICAçÃO LTDA - ME, o valor de R$ 82.433,45
(Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através do Banco
Caixa Econômica, Agência 24A3-1, Conta Corrente no 1193-3, referente ao saldo de serviços prestados até
12 de dezembro de 2016.

2. A HOUSE AGENCIA DE COMUNICAçÃO LTDA - ME, emite e entrega à PROPEG, neste ato, a Nota
Fiscal no 56, correspondente aos serviços cujo pagarnento lhe ê efetuado.

3. Com a confirmaçåo do pagamento referido na cláusula primeira, a HOUSE AGENCIA DE

GOMUN|CAçÃO LTDA - ME, outorga à PROPEG ampla, geral, irrestrita e irrevogåvel quitaçåo, com
cláusula de acerto final de contas, sem reserva nem limitaçäo, nos termos do art. 434 do CÔdigo Comercial,
para nada mais reclamar ou repetir em relaçåo ao contrato de prestaçåo de serviços ora rescindido, sem
nenhuma exceçäo.

4. Fica eleito o foro da Comarca de Brasilia/DF, para conhecer e julgar eventuais divergências que as partes

tiverem com base neste instrumento, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja ou

venha a ser.

E, assim, por se acharem aiustadas, as parfes fírmam este
teor e mesmos efeitos.

Brasília, 12 de dezembro de
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Anselmo dos Reis Pinheiro
Peta PROPEG COMUNICAçÃO SrA

ot de ho
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Pela HOUSE AGENCIA DE COMUNICAçÃO LTDA - ME-
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Fres¡d&rair rla Ftepúbli¡a
Secretar¡a de Govemo

REQUERIMENTO DE EMPRESÁR|O
INSTRUçOES OE PREENCHIMENTO NO VERSO

SÈcretaria Especiål da Micrg È Pequen. Emprcaa
Elepartameriûo de Registro Eûpæsarialê lnleqfâÊr i "

MlnERo DE lDENlrFrcAçÄo Do RÊclsTRo DE EMPRESA . NtRÊ oA sÊoE

xxxxxxxxxxxxx
NIRÉ OA FlllAL (pcencher emelú! s ato ßf€ßr{r a f,¡€t

xxxxxxxxxxxxx

MAURICIO OLIVEIRA DE SOUZA FTLHO

NOirE t O EMPRESARIO (@dsto s âb@btu6)

BRASILEIRA
NAC|Oi{AUOAÍI€ ÉSTADO CtVrL

SOLTEIRO

xxxxxxxxxxxxxMX F[]
FllFlO O€ (p.¡t

MAURCIO OLIVEIRA DE SOUZA AMARÀLINA MIRANDA DE SOUZA
(måa)

!{ASCIOO gM (d¿ta do øsdmffto)

30/04/L980
IOENTIOAOE núm6m

1.448.889 SSP DF
il¡sr UF (nrir¡æ)

'743.431 .64t-72
EUAIICIPAUO POR (fom. do ffim¡p.ção - mooto m ce dr mð¡q)

xxxxxxxxxxxxx

05, BLOCO C, APARTAMENTO

DOI'ICILIÂI)(} NA - ru, ¡v, qlq)

4 t_0

7 0 660-05 3

CEPCOI'PLEMENfO

xxxxxxxxxxxxx
I 

BATRRO / DrsrRro

locToGoNAL

BRASfLIA
MrJt¡tctPto UF

DF

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que näo possui outro registro de
empresár¡o e requer à Junta Comercial do Distriro Federal:
cóor@ DoAlo

080
tlEscRrçAo Do Alo

INSCRIÇÃO
coorco Do EvEMfo

xxxxxxxxxx
oEscRrçÁo Do É1rE¡¡ro

xxxxxxxxxxxxx
cootco Do EvEt¡fo

046
oEscRçAq oo ÊvËNTo

TRÃNSþORMAÇÃO

coorco oo EvENro

xxxxxr(xxxx i
DESCRTçÃO DO EVE¡frO

xxxxxxxxxxxxx

MAURICIO OLIVEIRA DE SOUZA FILI{O
l,þME EMPRESARIAL

401

"l

{re.ry,€tq)

SCS QUADRA 06, BLOCO A, NO T L, SALA

NO['E FA¡ITASIA

HOUSE COMUNI

PARTE A
coirPtÊt ENTo

ASA SUL

BATRRO / OtSlRrfO

7 032't -900
cÊP

BRASÍLIA UE BR.AS]L
tBuNrclPto UÊ PAIS coRREIo ELETRONICo (€.MAIQ

xxxxxxxxxxxxx
VALORDoCAPIÎAL-R¡

5 - 000, 00 (clNCO MIL REAIS)
VALOR LIO CAPITAL (pof 6)dæ) .-

PRESTAçÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES NAS ÁREAS DE PUBLICIDADE,
PROPAGANÐA, COMUNTCAÇÃO E I4ARKETTNG; CRIAÇÃO E REDAçÃO DE

TEXTOS E PEÇAS PUBLICITÁRTES, DTREçÃO DE ARTE, ROTETROS
IOVTSUATS; AGENCTAMENTO DE ESPAçOS PUBLTCTTÁRIOS, LOCAçÃO

DE PLACAS E PATNÉ]S DE COMUNICAçÃO VISUAL; ATENDTMENTO A
CLIENTES, COLETA, SÍtttSSn n DrFUSÃO DE MATERTAIS PARA MEIOS

D€AIIVIÍ'AD€

COMUNI XXXXXXXXXXXXX

7319099
¡qßiártas

(cr{A€)

ølndpC

7 31 9003
7372200
8279999

oAÍA DE tNfcto DAs AnvtoAoEs

t7 /L2/2009
NUMERO O€ TNSCR|çÃO NO CNPJ

11.434 .424/000L-80 xxl"
fRANSFERÊI¡CIA DÊ SEOE OU DE FIUAL DÈ OUfRA UF
NIRE arìtldø

XXxXXXXXXxX,XX

0L/03/20L7
ASSINATURA DOt¡ Asgr{AtuRA

DEFERIDO.
PUBLIQUE.SE E ARQU¡VE.SE.

U

t cERTrFrCg
Protocob:

Emprese: 63 1 0112787ô
MAURICIO OUVEIRA OE

COMERCIAL DO Dts
O REGISTRO
17t019285-7,

FEDERAL
EM: 2203t201 7 so8 N. 531 01 127875
DE 5103n011 7

SOUZA FILHO *á; q*'¿
ERlrq P. oos s. PAvEU(oil$(

,'secnErÁR¡,A-cea¡u

AUTENTIC¡
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gcP @ ciadecomunicêcðo
0 ctâdecomr¡Õi.acðo&DUhlicidâda
O cùDêqe¡cid.co¡ì.br

ctA DE cor'ruNlcAçÃO
& PUBLICIDADË

DECLARAçAO

A Companhia de Comunicação,e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que MAURiCIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO, RG 1.448.889 SSP/DF
e CPF 703.437.641-72, presta serviços como DIRETOR DE CRIAÇAO nesta empresa
desde O2lO1l2O17 alé a presente data, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Carolina Fernandes Lazareth
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
oNPJ 69.277 .291 /0001 -66

\

&1,
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ccP O ciâdêcomunic¿c¡o
I ci¡dêcomr¡nicâc¡ô&Þùblic¡dêde
@ ccpâ9enciè.conì br

CIA ÞE COñUNICAçÃO
& PUBLICIDAOE

Diretor de Arte

Marcelo Lobo

Formação Acadêmica: Graduado em Desenho lndustrial e Programação Visual pela
Faculdade da Cidade desde 2002, com curso de Artes Visuais pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, de 1987 a 1989. Curso de Liderança Criativa, concluído em
junho de 2014, Curso Online de "UX para Webdesigners" na UX Academy (cursando).

Experiência Profissional: Publicitário hâ20 anos, criativo e diretor de arte.

Trabalhou na África São Paulo, na PPR RJ, WMcCann, Giovanni DraftFCB e Script
Comunicação, entre outras. Realizou conceitos, campanhas e projetos para empresas
brasileiras e multinacionais de telecomunicação e tecnologia, extração de petróleo,
automobilística, alimentícia, bebidas, beleza, limpeza, higiene pessoal, vestuário,
seguradora de saúde, organização não-governamental e clientes como: Vivo Telefônica,
Oi, Grupo Globo, Canais Globosat, Petrobras, Statoil, Mobil/Cosan, Mitsubishi Motors,
Samsung, LG, Heinz, Kraft Foods, AMBEV, Cervejaria Petrópolis, Bob's, Coca-Cola, O
Boticário, L'Oreal, Unimed e Anistia lnternacional. Atualmente na CC&P. Professor na
Miami Ad School de São Paulo e no Rio de Janeiro de 2013 a 2016. Conquistou prêmios
internacionais e nacionais: Cannes Festival -Shortlist em Press & Poster. London Festival
- Finalista em Press & Poster, El Ojo-Argentina - Ouro e Prata em Classic Poster, Creativity
Awards - Ouro em Press & Poster, Ad Spot Award Florença-ltália - Ouro em Filme, Festival
lnternacional de Países de Língua Portuguesa-Portugal - Prata em Press & Poster, Festival
lnternacional de Gramado-Brasil - Finalista em Filme, Young Guns 2015 como
Professor/Diretor Criativo Miami Ad School RJ - Prata em Press & Poster, 4 GPs Prêmio
Jornal O Globo - 2 Voto Popular, 1 Melhor Aproveitamento da Mídia e 1 Case de Resultado

- Press & Poster, 5 Lâmpadas de Ouro - ABP - Press & Poster, 2 GPs Colunistas Brasil -

Cases/Mídias integradas e Press & Poster, Prêmio Abril - Finalista em Press & Poster,
Campanhas selecionadas pelo CCSP e CCRJ. Hoje atua como Diretor de Arte na CC&P.

p
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COM O SELO

oDi tendo em vista a do curso de

em ?,.1-. .. d.g confere o título de
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e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Rio de Janeiro, LL de #ry60 de 1e 95
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16 CONTRATO DE TRABALHO
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18 CONTRATO DE TRABALHO

DABLIUS Publicidade S'A'

10.235.18410002-03

Rua V¡sconde De Pirata,2SO 2 aîdar lpanema Rio De
Janeiro RJ

CONTNAIO OE TRASALHO

trCCANil ERIGKSON PUBLICIDADE LTDA

CNPJ: 61.416.384/0002{l

End; RUAVISCONDE DE.OURO PRETO,5- 1301

Ba¡ûo: BOTAFOGO

Cidade : RIO DE JANEIRO

Cargo: DIREToRDEARTE

l9

Cargo
cBo
Admissäo

Registro

Diretor de Arte

00001 5

Ma@lo de Castro Lobo

AsS. dò

R$ . -'' gt{'ed^t 01/06/2010
Í' .r-'.... a-* salário: Rl 12.ooo,oo
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ÃÉts¡truo n: ., ".,...,...

llatlic: 22001490
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CONTRATO D,ETRABALHO

En pregador:
FFR PROFISSION.IAIS DE PUBL RzuNIDOS S.A.
CI{PJ: 05.41 1 .32210002-28

Endereço: R Lauro Müller,1 l6
53702 ã1.3802 Sl 3703 e 3704 - Botafogo
Rio de Janeiro/Rl - Cæ'.22.290-'160

Es p. Estabelecimlênto:
F{JBLICIDA DE E FROPAGANDA

Cargo: DRETOR(À) DEARIE
Data Adm issão: 2V 1O512013

Ficha: 000000612 CBO2002: 253115
Remuneração: R$'15.000,00
(quinze nil reais ) nensal. '

do ou a rogo c/teú.

CONTRÀTO DE TRÀBJAI.HO

EMPREGÃÐOR:AFRICA SÃO PAULO PUBLICTDADE LTDA

cNPiIr 04 . 950. 019,/0001-50

END.:AV BRIGADEIRO FARIA LIMA' 227? 18 ANDAR

CIDADE/I]E: SAO PAULO,/SP

ESP. DO ESTABELECIMENTO:PUBLICTDADE

CÔP.!å

d" gþ.J:

c.cLcRlÐÊ'- , caRco/cBo: DTREToR DE ARTE <<cBo>>:
, 253125
i oare DE ÀÐrnrssÃo rg/ot/20r6
1

I nSefSrnO N": 1231

REMUNERÀç.ãO:R9 16. OOO, O0 (

FORIÍÀ DE PÀGA¡'ÍENTO:

'ÁFÉICA g'Ã$'Fn{rtü
Ass. do empregador
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ccP @ ciìd€comùnicâcâo
f ci¡dÊcoùuñ1.¿cåo&ùrb!jcidade
O ccpã9enciá.com.br

CIA DE CO''TUNICAçÃO
& PUBLICIÞAÞË

DECLARAçÃO

A Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que MARCELO DE CASTRO LOBO, RG 07.390.037-5 IFP/RJ e CPF
011.058.357-40, presta serviços como DIRETOR DE ARTE nesta empresa desde
O2/O'l/2017 alé a presente data, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Carolina Fernandes Lazareth
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
oNPJ 69.277 .291 /0001 -66

V
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CCP @ c¡àdecomun¡c¿c¿o
0 cldecoñuñicåcåo&)ùbiicídâde
O c.påq€nciè.conì.br

CIA ÞË COMUNICAçÃO
& PUBLICIDAÞE

Criação - Redator Digital

Rodrigo Pugliesi Bréscia

Formação Acadêmica: Graduado em Propaganda, Publicidade e Marketing pela

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Experiência Profissional: com mais de 12 anos de mercado como redator publicitário
especializado na área on-line.

Trabalhou nas empresas Oyo Produtora de Vídeos como roteirista, Lew'Lara/TBWA,
Ogilvy, lThink, Cheval Comunicação. Desenvolveu projetos como:campanha da Claro para

o Rock in Rio 2011; campanha Doe Seu Casaquinho de Cadeira para a Multisolution;
campanha SapientNitro no MNB e a campanha Refresh na Lata de Sprite, envolvendo
mídias digitais e off-line. Os principais clientes atendidos foram: Visa, Adidas, Santander,
Vivo, Claro, Nissan, Toyota, Grupo Schincariol, ltaipava, Sprite, Sony, Samsung e Pedigree.
Atualmente trabalha na CC&P, atendendo Ministério da Saúde, Detran-SP, CPTM e Coren-
SP.
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Manassés Claudino Fonteles
Reitor

Esmeralda Rizzo
Diretor

Nelson Callegari
Secretário Geral

Universidade p res biteriana Mackenzie

Faculdade de Comunicação e Artes

Reconhecído pelo Decreto n.. l.l17
de 0B-09-1995 - D.O.U. de II_09_t995

APOSTILA

Faculdade de Comunicaçãa e "4.rtes
O diplomado concluiu nesta Factildade

a Habilítação em:

Marketing em Propaganda e publicidade

São Pauto,l/ ¿, de ¿M
ib"

I

-N

wil
acordo:

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE

Registro de Diplomas

hÐ,

48 da Lei n.o g3 6,
nos ter
São Pau

om s d A0 g

0

ü32776Diploma registrado sob n,o

Processo n.o 34qbo .c

do A¡n*rsl Fillro
Reg. Acaclèmir:o

Angélica Bonato
Aux. Çontr. Acadêmico

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE

n
d00bd0e
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PRODUTORA
DEVíDEO E CINEMA

DECLARAçÃO

A OYO Cinema e Vídeo LTDA, CNPJ 96.784.58210001-13, declara para os devidos fins que
RODRIGO PUGLIESI BRESCIA, RG 30.370.459-7 SSP/SP, prestou serviços como
Roteirista Júnior nesta empresa desde 05/0412004 a 2911012005, com qualidade técnica
plenamente satisfatória.

São Paulo, 17 de agosto de 2017

Tulio Cezar de Galvão - Diretor
CPF: 029.136.648-14

cN PJ 96.784.582/0001 -1 3

v
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t2 CONTRATO DE TRABALHO

Empregadon LEw, LARA PRoPAGANDA E

coMUNlcAçÃo LTDA

C.G.CJ MF: 59.733'030iO001-50

Av. Pres. Juscelino Kubitschek' 1851

Vila OlímPia

Mun-rcíPio: São Paub UF: SP

Esp. do estab: Publþidade 
I

Cargo: AssisÞnþ de Atend¡mentb

Admifdo em : 02 de Janeiro de 2006

Regisro Nn Fb'Eichgl?q

Remuneração 1

(Hum mile por

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: OGILVY & MATHER BRASIL
COMUNICAçÃO LTDA

CNPJ: 61.067.492t00o1-27

Av. das Naçôes Unidas, 5777, Alto de Pinheiros,

Município: Såo Paulo UF: SP

Esp.estab.: Publicitária

CBO no: '15270

Cargo: REDATOR JR

Data admissåo: 05labrl11

Registro no: 00004569 Fls/Ficha: FLS

Remuneraçäo Especificada R$

(quatro mil e quinhentos reais)

(\r,:,,,,.' i. L,; .+r^,t,ut¡! y ; lY¿eiLi:-_,¡, i:ììrü¿Fc lliil.

Ass, do empregador ou a rogo c/test.
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CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: ITHINK COMUNICAçAO E PUBLICIDADË LTDA

CNPJ/CPF/CEl: 03 :077.355 /OOO1-2O

Endereço: AV. MAGALHÃEs DE CjqSTRO, 4800 - ANDAR 15.

Município: São'Paulo UF: SP

Cargo: Redator Pleno

Data de Admissão:06 de março de 2014.

Registro ne 231002 Fls./Ficha: 231002

Remuneração Especificada: RS 6.000,00 (Seis mil reais) por

mês.

'11áàn Õo6.
ITHINK COMUN E PUBLICIDADE LTDA

ou a fogo

'¡L'!tle............... :,$e.!,[h
o"Ja.!fsafda

.l\

A{.

i$

cuslNs

"R$
3p\)

rti!!¡!nq5_.€Èrs-.-

@.,
gôês

ù
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CHEVAL
COMUNICAÇAO

DECLARAçÃO

A CHEVAL COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 11.203.358/0001-38, declara para
os devidos fins que RODRIGO PUGLIESI BRESCIA, RG 30.370.459-7
SSP/SP, prestou serviços como Redator nesta empresa no período de

O2l 1 21 201 2 a 28102/201 4, com qual idade técn ica plenamente satisfatória.

São Paulo , 21 de agosto de 2017

José Afonso Fernandes da Silveira
CPF: 007.935.545-51
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ccP O ciâdecomunÌcãcao
0 oâdêcômún¡.ac¿o&Þublìc¡dâde
O ccoaqèncið.com.br

cra ÞE cot'tuNtcAçÃo
¡ PUBLICIÞAÞE

DECLARAçÃO

A Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que RODRIGO PUGLIESI BRESCIA, RG 30.370.459-7 SSP/SP,
presta serviços como REDATOR nesta empresa desde 0210512015 até a presente data,
com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Caroli des Lazareth
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
CNPJ 69.277 .291 /0001 -66
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Atendimento

Diretora de Operações e de Atendimento

Antonia Selma Ramos Rossi

Formação Acadêmica: Graduada em Jornalismo e Administração de Empresas pela

Universidade Federal da Bahia, com MBA em Marketing e Gestão Estratégica pela

Fundação Getúlio Vargas.

Experiência Profissional: Atua no mercado publicitário de Brasília há mais de 20 anos.

Trabalhou nas agências Propeg (Brasília e Salvador), Duda Propaganda (Brasília e São
Paulo) e D&E Publicidade (Salvador), atuando como diretora do escritório regional em

Brasília. Foi a primeira Diretora da Central de Mídia do Banco do Brasil, em Brasília. Nos

últimos dois anos, foi Gerente de Comunicação do Coren-SP, em São Paulo'

No decorrer desse período atendeu clientes como: Caixa Econômica Federal, Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos, Shopping Conjunto Nacional, Telebrás, Banco Central,

Secom, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da

lntegração Nacional, Ministério da Fazenda e Ministério das Cidades. Em Salvador,

atendeu clientes como o Shopping lguatemi Salvador, Governo do Estado da Bahia, Banco

Econômico, Lojas Santana, Alimba, Pólo Petroquímico de Camaçari, entre outros.
Atualmente, trabalha na Cia de Comunicação e Publicidade como Diretoria de Operações
da regional em Brasília, cujo cliente principal é o Ministério da Saúde.
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CCINTRATO DE TRABATI{O

Empregador: Conselho Raglonal de Enf€rmågsm ds
Såo Paulo (0001)
CNPJ/MF: 44.413.680/000140

Ênrlereço: Alameda Ribekåo Preto, 82
tuluniclpio: Såo Paulo - Sr"
Ësp" do estãbeleciments: ,AUTARÕUIA ËEDËRAL

Cargo: GËRENTE DE COMUNICAçAO
C.B.O. tro: 14?.?-1t

Agostc de 2015
'Flcha: 1051

Remuneraçåor R$ 16.868,00 (de¿essgis mil e
oitocentos e sessenta e oito reais) por mês

ou a rogo c/test,

13

CONTR4TO DE TRABÅLHO
. :..
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CBO n!ì

Data admissäo ...... "..'de'... "..'...'.... ".....'.. de " """ "
Regisno n0 ...,...,....,,.. Fls'/Ficha

Remuneração especificacla'.!'r,..r;..".r.'1-!,.,'...."""'

Ass. do empregador ou a rogo c/iest

ls t¡

Com, Ðispensa CD ns

Data admlssão; ,|0 de
Registro no: 00001051

I
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Data saícla..,l

t çtn

Com. Disoensa CD nq
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?8

40
- ",. :.,-,,:: i l-¿:,;rrt i:::ê;-,:.':.-.: -: .::. :. ":''-:' t "

OFÍGIO DE TIOTAS ' DF /--o*o
I orQueome ,\wj9/SEPN QD 504, ED. MARÙANNA, LOJA I()8/114 . BRASILIA / DF

FONE:

AUT

graeilia-DF, ?8 de Junho de

LUIZ SOARES FEITOSA
ESCR€VENTE AUTORIZADO

1 -Cor¡sultar selos: www'tj ue,br
ê^t^. f I DFT?C1 7C0e0733675J

ET

O DOCUMEtrM
OUÄIAUEREMEÈÞA OU

:.1 '

Confere
Tabelião

1â(o
ø)l)
@to

d(,1-t¡
\

69



CCP @ ciâdêcomunicðcno
0 c¡¿dÊcôñrnic¿c¿o&Þublìcldâdè
I ccpãgencià.conì.br

clA DE COtIUNICAçÃo
& ÞrJBLtCtÞÁOË

DECLARAçÃO

A Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que ANTONIA SELMA RAMOS ROSSI, RG 1.273.196-03 SSP/BA e
CPF 120.399.695-00, presta serviços como DIRETORA DE OPERAÇOES nesta empresa
desde 02/0112017 até a presente data, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Carolina Fern
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
CNPJ 69.277 .291 /0001 -66

N\
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Diretora de Atendimento

Carla Georgina

Formação Acadêmica: Graduada em Comunicação Socialcom Habilitação em Jornalismo
pela Universidade Federal do Maranhão e Pós Graduada em Comunicação e Reportagem
na Universidade Estadual do Maranhão.

Experiência Profissional: mais de 14 anos de experiência na área comunicação,

Exerceu a função de repórter e jornalista chefe na TV Mirante, afiliada da Rede Globo no

Maranhão, onde foi apresentadora da Telejornal, produtora, editora-chefe do Bom Dia,

repórter especial de Rede e coordenadora do Projeto lmirante.com. Atualmente é Diretora

de Atendimento da Cia de Comunicação atendendo cliente como CPTM, MERZ, DETRAN

e Coren-SP.
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO
MARANHAO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO . UEMA
pRó-REIToRTA DE pEseutsA E Pós-cRADUAçÃo - PPG

cooRDENnçÃo oe pós-cnnounçÃo-cPc

DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins, que CARLA GEORGINA DA SILVA,

concluiu o Curso de Especializaçäo em Comunicação e Reportagem na Universidade

Estadurai do Maranhão, obtendo aprovação em todas as disciplinas, conforme histórico

em anexo, tendo defendido Monografia em 03 de dezembro de 2004, intitulada "A

ROTINA DE PRODUçÃO DE UM TELEJORNAL", cumprindo-se desta forma, as

exigências necessárias à obtençäo do Título de Especialista. No entanto, até a presente

data, não foi solicitado o Certificado na Coordenação de Pós-Graduação.

São Luís, 04 de abril de 2016.

@a'htt
Profa. Dra. Rita de Maria Seabra N

Coordenadora de Pós-Gradu aUE
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M¡xtre ao seu.¡¡ovo companheiro os perigos qræ o ccrcam
no trabalho.

Cada acidentc é lma lição que deve ser apreciada, pa¡a
evita¡ maio¡es desgraças.

Todo o acidenæ tem uma causa que é preciso ser pesqui-
sada, para evitar a sua.repetição.

Sc você fo¡ acidenødo, procure logo o gocorro,médico
adec.ado. Não deixe que "enændidos" e'rcurionos" con.
ôorram para o agñrvarnento de sua lc,são.

Se você nâo é eieu-icisø, não se meta a f:rzer scrviços ds
elet¡icidade.

Procure o socorro médico imediato, se você fo¡ vftima de
um acidente, amanhã sc¡á tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas yocê deve ¡es-
peitá-las.

Aænda às ¡ecomendaçôes dos Membros da ClpA e de
ieus mestres e chefes,

Conheça semprc as regÊis de segurarça da seção onde vo-
)ê traball¡a.

Conversa e discussão no trabalho predis¿õem a acidentes
)ela desatenção.

Leia e reflita s€mprc os ensi¡¡amenim conúdos nos carta-
;es e avisos sobre prevenção dc acidenæó.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fa-
;em parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas pfotctoras das máquinas nos
levidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que coruertá-la ou lubrificá-
a.

tl abitue-3e a trabalha¡ proægido .contra m acidentes. :Use
quipamenrcs de proteção adequados.a seu serviço.

Conheça o êxtintores e demais dispositivos dc
or¡öatc ao

áêot.ãs
ã 't)t) <oxo5g a

ÉÊ>
ÉÊ Ë

F3 ä

.ËË ã
þË Ë

Ê É ä
ll&
É f¡lOFEi

(-)

é:H:
€}\:
,.q:

\#:
tr..' o'c

,Ø@:
oo:
ì-c¡:
na¡
1À:Ua,r.

:
,.: ú
(5: ô

¡S: <\E
Èä
c{: Q
F: <'rbd).¡
S: Fss

Si s\¡.<\s.

- R,3,10

*\üBRhwtü

74



9
ALTERAçÓES, DE IDENTIDADE
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DECLARAçÃO

TELEVIsaoMIRANTELTDA,inscritanoCNPJsobono
'07.30ó.616/000i-34,DECLARA,paraosdevidosfîns'queCARLA

GEORGINA DA SILVA, RG NO 0467739392012-6 SSPA4A E CPF NO

6g6.6g0.g2 3-53,prestou serviços na ixeade comunicação, no período de

0 1 /08/95 a rc rct) Za68)'com qualidade técnica plenamente satisfatória'

São Luís, 30 de março de 20L6

MULO BARBOSA

Diretor-Geral de Mídias rupo Mirante

R$ ¡.50

Av. Ana.lansen, 200, íslMA, cEP: 65076-902

e: (98) 32x5.5141 vf\)ww.w.e1. co m/mã ra n
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ccP O c¡âdecomunicêcðo
0 cidecômuñìcacèo&Þublacidâde
E ccpâ9Ènci¿.com.br

CIA DE COMUNICAçÃO
¿ ÞU6LICIDAOE

DECLARAçAO

A Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que CARLA GEORGINA DA SILVA, RG 04673939-2012-6 SSP/MA e

CPF 686.680.823-53, presta serviços como D¡RETORA DE ATENDIMENTO nesta
empresa desde O5/Ogl2O15 até a presente data, com qualidade técnica plenamente
satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Carolina Lazareth
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
CNPJ 69.277 .291 /0001 -66

v4
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CCP O ci¡decomunicacão
I cr¡decômr¡ni.acèo&D'rhrickiâdÊ
6 ccpagenci¿.com b'

ctA DE CO¡'tUNtCAçÃO
& PUðLICIÞADE

Executiva de Atendimento

Gibele Hoisel Amancio Gosta

Formação Acadêmica: Graduada em Comunicação Social com Habilitação em

Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica de Salvador, lez MBA Master em
Publicidade e Propaganda na Universidade de Barcelona.

Experiência Profissional: Mais de 13 de experiência na área de comunicação.

Exerceu as funções de Atendimento na Publivendas, Acqua, Agnello, Diretora Executiva
da agência de PR Máquina Cohn & Wolfe no escritório de Brasília. Exerceu os cargos de
Gerente de Publicidade e de Relações Públicas da Embratur - Instituto Brasileiro de

Turismo. Foi, ainda, Diretora de Atendimento da SLA Propaganda, em Brasília, atendeu a
conta do Banco do Brasil. Atuou na coordenadoria de Publicidade da Prefeitura Municipal
de São Paulo e hoje exerce a função de Diretora de Atendimento da agência CC&P.
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UCSaI

UNTVERSIDADE CAT(I'XCA DO SALVADOR.
II{STITUTO DE LETRA'

Curso de Comunicação Social - Habilitação: Publicidade Propaganda
Reconhecido pelo Governo Federal através ãa Portaria n" 2t73 Oe ¡t .1O"gT

Publicado no D.O.U. em 03.11.97.

" CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Em cumprimento ao despacho exarado no requerimento Cibelc Hoßel Costa, ///Í////////////////////////
certifico para os devidos fins, que dos arquivos deste Instit¡rto. consta o (a) peticionário(a) ter recebido o grau de BACFIAREL
EM COMUNICAÇÃO SOCIAL - HABILITAÇÃO unr PUBLICIDADE E PROP,{GAÑDA - por esre esrabelecimenro, tendo
cola{g gau err doÍs de junho de mil novecentos e novente e oito. E, por nada mais constar do que foi requerido,
eu 8å,^Å"- ïp<^t"t &w Ça*^Xe-, secretária lanreí o presente certificado que, depois de conferido elassinado poi

-,.mirrU será visado pela Senhora Diretora

Salvador - BA, 29 de junho de 2007.

Visfo:

"{r"¿, {* "/a*,r* "l*6 * ¿""-o
FfoF. Maria do Socono Santos de Sousa
Diretora do lnstituto de Lehas da UCSaI
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La persona interessada

Cibele Hoisel Costa

TINWERSMAT DE BARCELONA

Ei rector de la Universitat de Barcelona atorga aquest

Cibele Hoisel Costa
per haver superat amö aprofitament les proves previstes a I'edició 200512006

del corresponent programa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials,
amb un total de 30 crèdits,

impartit a I'empara de la normaliva de la Universitat de Barcelona
- amb la col'laboració de l'InstitLit Superior d'Administració (INSA).

Barcelona, 8 de setembre de 2006

El rector

Màrius Rubiralta i Alcañìz

El director del

José
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Mosbe ro È¿u ñÕvÕ eÕmpinheiro ot pcn.gæ qrr o ec¡cam

no uatrslhu.
eada a¿idenæ é çna lição qoe dave 3€l .åpræied¡' parå

èviul måi0r6 des¡füSas.
Tods o acidenÈ ¡"m um¡ câuÊs quc é prcciso scrpcsqr¡i'

s¡¡då, p¡r¡ €vitÛ a sua tcPetiçåo.- =ÏJ 
noc¿ for. ¡cident¡do, prooiue logo o soco¡ro médicó

ûddìr¡ådo. Nåo deir'e que 'itntèndidÕs" c "curioso3" ct'ií''
cÕffå¡ñ påra Ó lgravarncnto dc sua lcsåo.

Se iocê nåo é eleEicista, nlo s¿ meta å fðzêr Í€rviçÛs'dc

elet¡icidadc.
Procure o socorro mé¡lico imediEtÕ, sê vcc¿ for vftir¡e de

' um acidenæ, amanhã ç¡lt t¡rdc dcm¿is.
As máquinas nåo respeitam ninguðm; mrs vocS devc,rc¡'

¡ritá-las.
.Àtcnda às recomendaçôes dos Mcmbros da CIPA e de

seus mesl¡cs e chefcs.
Conhcça sc¡¡lP¡ë as regras de segurarça da seção ondc vo-

cê t¡båltn'
eonvers¡ e discussfu no nabnlho predispõem a aeidentet

pela desaænçân
tei¡¡ ë rËflit¡ i¿¡ñpre 08 ênginsfnÉntoß e{tÛt¡dÖs ntx êåfll'

zrs e ¿vis¡¡s ¡t¡brc prevenqüo do âÕid€nter"

Oc âréis, pu¡EÊirå¡' gråvåtÅ¡ € rñångâå eomprirlas nåo f*'
¿eíít pætÊ' dc s¿u un¡fornre de tråba¡hõ'

Msntenhg E€n¡Pr€ ac guêfdæ prÕæltfã¡ dos rtráqutnal'nc*

devidu lugaræ- 
Þ*. u älquina quando tiver que e enserÍ['la ou lsbriflc{'

la.
Habitue-se a tråbôlhår prûlEgido cÕntrr æ aëidentes' Usr

equipamerrøs dc proteçÉo adcqurdo* a ceu serviço' .' 
io,nhe4s o mÀnejo dos exüntores e demals disgrsitivø-S

combatc ao fogo ci¡¡æntes em s¿u loc¿l de r¡balhq' r*æÉ

pode ter necc¡cidade de u5á'los algum dia'
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Declaramos para os devidos fins que Cibele Hoisel Amancio Costa, portadora do CPF nq

770.766.A55-20, RG nq 53.466.923-1 - SSP/SP, prestou serviços para essa Agnelo Pacheco

Criação e Propaganda Ltda, inscrita no CNPf sob na 54.779.343/000L-25, com atribuições de

Supervisora de Atendimento, no período de março de 2003 a fevereiro de 2004.

Tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos

registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigações assumidas.

Sem mais para o momento,

Aparecido

Goretfü de
"R€

RasraP

tÊûta?!Þr ñnp¡ s.t.Tfg.g4g/ooo I ¿El
''¡'i" ¡fi{EloP^ct'tËco ' r"

ctr CrO E PROP¡,CI.êi\¡DALmÀ,t
.,,.i *.t
,.ç.'l

Av. Rebouças,2.325 s*
Fürhelroo - CeP: 05401.30'.ðÈr

L,..'r.. $ão Paulo - ÊP . u Jl

Av. Rebouças, 2.325 - Pinheiros - 5ão Pauto/SP - CEP 05401-30o

sP (11) 3068-7266 | Dr {6ü lztz-t zo0 | R' (21) 2542-7Ot6 | agnelo.com.br
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DECLA nacao

Declaramos que a empresa CIBELE HolsEL AMANclo cosrA - ME,

inscrita no cNPJ/MF.: 22.014.010/0001-96, representada por GIBELE

HolsEL AMANclo cosrA, portadora do RG no 53,466.9291 - ssp/sp e
CPF/MF,: 770.766.0ss-20, prestou serviços à MÁeulNA DA NorfcA
coMUNlcAçÃo LTDA, CNPJ 00.260.17gtooo1-16, nos períodos de

0410712006 a 2310212007, de 01/06/2010 a 28t02t2011, de 27t06t2011 a

1111112011 e de 0110112015 a 1711112015 e desempenhou satisfatoriamente

as suas funções exigidas em todos os períodos mencionados acima.

São Paulo,21 dejulho de 2017.

DA LTDA
Maristela Mafeí

RG: 2.603.887-7
cRr' u59.953.56g_75 str# oNPJ00.260.17$i/nfiü1 1b

tv,lÁeu¡run DA hJo'rii-lp,
coMUNICAçÃÛ LTrlA.

ÀV. Pautista, 2006. SoArrri . {-i.:rij. ['f
Beta Vista . CEp 013tEi-9;*

q- sAQ PAtt' n -. rr Ã

87

Av. Paulista,2006, cjs. 807/809, cerqueira césar são paulo - sp / 01310_926
+55 1 I 3142-2900, www.maquinacohnwolfe,com
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ZEMBRATUR
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Quadra 02 - Bloco G - Brasllia / DF - Cep: 70' 't¡r gc{åsse

?01?Telefone 6l -2023-8854 - E-mail:
CNPJ: 33.7 41.7 94/000 1-0 1

DE CLABAçNO A

Declaramos para os devidos fins que CIBELE HOISEL AMANCIO COSTA'

porradora do CPF n'770.766.055-20,PtG: 534469231 SSPiSP, foi nomeada pâra exercer os

seguintes cargos nesta Autarquia:

y' Assessor, código DAS 102.4, da Presidência da EMBRATUR, Portaria no

L67, publicada no DOU de 0110812007, entrando em exercício em

081 07 12007, sendo exonerada em 041 fi 12007 ;

/ Coordenadora-Geral, código DAS 102.4, da Coordenação-Geral de Relações

Institucionais da Departamento de Marketing e Relações lnstitucionais, da

EMBRATUR, Portaria no 295, publicada no DOU de 0511012007, entrando

em exercício em 05110/2007, sendo exonerada em 15/08/2008;

r' Coordenadora-Geral, código DAS 1û2.4, da Coordenação-Geral de Relações

Públicas da Diretoria de Marketing da EMBRATUR, Portaria no L82,

publicada no DOU de l8l12l2ïL2, entrando em exercício em l4l0|l20l3,

sendo exonerad¿ em 30/ l2l2Aß ;

/ Coordenadora-Geral, código DAS 102.4, da Coordenação-Geral de

Propaganda e Publicidade da Diretoria de Marketing da EMBRATUR,

Portaria no 162, publicada no DOU de 3A11'2/2013, entrando em exercício em

' 3AlnnÙß, sendo exonerada em20lt0l20l4.
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cgP O ciâdecomunicôcðo
Í c¡adecomunicacðo&Þubl¡cidade
ø ccoasenci¿,conì.br

ctA ÞE co¡'ruNrcAçÃo
& PUBLICIDAOË

DECLARAçAO

A Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que CIBELE HOISEL AMANCIO COSTA, RG 53.466.923-1 SSP/SP e

CPF 770.766.055-20, presta serviços como DIRETORA DE ATENDIMENTO nesta
empresa desde 0210112017 alé a presente data, com qualidade técnica plenamente
satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Carolina Fernan Lazareth
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
CNPJ 69.277 .291 /0001 -66
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CCP O ci¿decomunicôcao
I cidecomuñicôcðo&Þublicidade
I ccpagencið,com.br

CIA ÞE COI{UNICAçÃO
& PUBIICIDADE

Mídia

Diretora de Mídia

Ana Lopes

Formação Acadêmica: Graduada em Comunicação Social com habilitação em

Publicidade e Propaganda e Relações Públicas pela Faculdade de Comunicação e Turismo

Hélio Alonso.

Experiência Profissional: Mais de 14 anos de experiência na área de planejamento e

execução de mídia.

Atuou nas agências: Artplan, Duda Propaganda, Heads, PPR e PS10, nelas atendeu

clientes como: Gillette, L'Oreal, Ministério da Cultura, Esso, América On-Line, Brasilcap,

Bradesco Seguros, Ministério do Trabalho, IBMEC, Concessionárias Peugeot, Rock ln Rio,

Sendas, Petrobrás, Atualmente é Diretora de Mídia da CC&P- Cia de Comunicação e

Publicidade, atendendo clientes como: CPTM, MERZ, DETRAN-SP e Ministério da Saúde.

CJ/J
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Total

FACULDADE DE COI\/UNICAÇÃC I TURTSMO

HTLIC ALONSO

O Diretor da FACULDAÐE DE COMUN¡CACÃO E TUR¡SMO HÉLIO ALONSO, no uso de suas atribuicões e tendo em
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você tanlb(ìrn está obrijado a usá-los, para prelrcnir a¿i-
dcrntes e .:'.itar as tloenças profissionais.

Mostre ao seu noi{o.companheiro os perigos que o

cercam no trabalho. . :1.

Cada acidente é umâ'Jiçao que deve ser apreciada,
para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser
pescluisada, para evitar a sua repetição'

Se você for acidentado, procure logo o socorro módi-
co adequaclo. Não rìeixe que "entendidos" e "curiosos"
concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços

de eletricirlade.
Procure o socorro médico imediato, se você for víti-

ma cle urn acidente, amanhã será tarde demais.
As máquinas não respeitam ninguém; nlas você dev¿

respe itá- I as .

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de

seus mestres e chefes.
Conheça sempre rs regras de segurança da seção onde

você trabalha.
Conversa e discussão no trabalho predispõem a aci-

dentes pela desateni-rio.
Leia e reflira ssmpre os ensinamentos contidos nos

cartazes e avisos soble prevenção de acidentes'
Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não

fazem parte do seu uniforme de trabalho.
Mantenha sempte as guardas protetoras das máqui-

nas nos devidos lugares.
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou

lub¡ificá-la.
Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes.

Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.
Conheça o manejo dos extintores e demais dispositi-

vos de combate ao fogo existentes em seu local de traba-

lho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.
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Registro n"
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.Ë1a.............
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CNPJIN4F ... L: Aoo.A.._:.., i:ËË 22 171.

Plô oÈ ,tA

Esp. do

Cargo ..

' Rua [-............ ß.ig. de..Janeilro.,..RJ t.F

Município Est.
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CONTRÄTO DE TRABALHO CONTRATO DE TRABALHO

DUDA MENDONCA & ASSOCIADOS LTDA
CNPJ : 69.277.291/0001 -66

END:: CALCADA FLOR DE LIS 61 CJ 11

BAIRRO: ALPHAVILLE - CEP: 06453-000

MUNICíPIO: BARUERI- UF: SP

ESP.ESTAB.: PUBL!CIDADE

CARGO: SUPERV IVIDIA

CBO: 4201-35
DATA DE ADMISSÃO: .09102120A4

REGISTRO L¡VRO NO 00067 . PÁG: 31

REMUNERAçÃO : n$ 5.5OO,OO
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mês.
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T Lo
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CONTRATO DE TRABALHO

Ass. do

illt"'

CUSTAS

COMRATT []E TRÁ\tsALF{,ü t

Ëmpregador: PPR - Frofissionais ¡,i,"q

PubliciCade Reuniaos Ltda.
ËN PJ : 05.41 1*322 / Oû$?.-ZS
Endereço: Rua Lauro Mülle¡., j.16, Saias:
3702 ú8A2, Botafogo-Rio cie Janeiro-R.t.

Esp. Estabelecirnento: Fu blícidacJe
Cargo: Gerente de Mídia
Ðata de Admissâo: AZl0AlZü12
Ficha: 526
Rlmuneraçäo Es t"ü.Ð0{t,0íJ
(Dez Mil Reais)
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Rua.... ...... €i,mrtii.¡ -. ü'äF..f t ;r)1.T.*ÐË

Esp. ...........-.,. 'e1&.. '. '....&æ.Cargo
.....CBOn"

Data admissão

¿

c/test.
lJ,nr !

CONIB.{TO DE TRABALHO

Empregador

CNPJ/IVIF

, Rua...,...,..,,.

Municlpio
Esp. do

Cargo ....

Data admissão...

Registro n"

Remuneração

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1"

Data saída .......... de..... de
Data

é
de... irËîitlt¡s""""""'

rogo c/Iest.
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Lima

VERBA. R¡ 3,10
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CCP O ciâdecomunicêcåo
0 crâdêcômun¡cåc¿o&Þ¡rhlìcidâda
ts c.pagencið.com.br

CIA ÞE COMUNICAçÃO
¡ PUôLICIÞAÞE

DECLARAçAO

A Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que ANA CRIST¡NA COSTA LOPES, RG 01 '1.471.203-7 SSP/PA e
CPF 976.723.947-20, presta serviços como DIRETORA DE MIDIA nesta empresa desde
0710112015 até a presente data, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Carolina Fernandes Lazareth
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
oNPJ 69.277 .291 /0001 -66
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ccP O ciâdecomunicôcðo
0 ciâdecomunicacao&DUbl¡cidâdê
O ccpagencid.com.br

3'å,,P,F..3?JluJË"ocÃo

Planejamento de Mídia

Gabriella Silva

Formação Acadêmica: Graduada em Administração de Empresas pela União Pioneira de
lntegração Social - UPIS, pós-graduada em Marketing, pela Fundação Getúlio Vargas e
especialização em Business Effectiveness em Mídia Digital pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing - ESPM I SP.

Experiência Profissional: Atua no mercado publicitário de Brasília no planejamento e

execução de mídia off e online há mais de 12 anos.

Trabalhou nas agências Duda Propaganda, Link, Master Publicidade, Agnelo Pacheco, RC

e DNA Propaganda, além dos núcleos de mídia do Banco do Brasil e Ministério da Saúde.

No decorrer desse período, atendeu clientes como o Banco Central do Brasil, Ministério da
Saúde, Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Ministério do Turismo,
Ministério da Agricultura, Ministério da lntegração Nacional, Ministério do Desenvolvimento
Agrário e Trabalho e Emprego e Banco do Brasil, Correios, Câmara Legislativa, GDF,
Laboratório Sabin e Bancorbrás.

Atualmente, trabalha na Cia de Comunicação e Publicidade, como Gerente de Mídia da
CC&P atendendo Ministério da Saúde e Coren-SP

c%i
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o
UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS, ADMINISTRATIVAS
E SOCIAIS DE BRASÍLIA UPIS

O Diretor da Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e Sociais de Brasília,

no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de

Ã{ministração
em 22 de junho de 2012, confere o título de

(Bacfiarefa d

Çaírictlø *lá.rci"ø lú Si[vø
Nacionalidade brasileira, natural do Disrito Federal,

nascida em 19 de dezembro de 1982, RG 2.126.180 - DF

e outorga-lhe o presente Diploma," a fim de que possa gazdr de todos os direitos e prerrogutiu* legais;

Brasília-DF, 23 de abril de 2013.

, ;]
Luiz Porciuncula Nino Bisio

Secretârio - Geral Diretor
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Curso de ADMINISTRAÇAO
Reconhecimento de acordo com a"

Portaria no 306, de2l8l20ll, publicada no
D.O.U n" 149 de4l8Dü1, seção I, p.14.
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MINISTÉRIO DA EDUCAçÄO
LTNIVERSIDADE DE BRASILIA

Diploma registrado por delegação de

competência do MEC nos terrnos da
Portaria 564174 e DAU 71177 e do $ l'
do Artigo 48 daLei 9394 de 2011211996.

Registro
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f Folha n.o J 6q
Processo ni
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Flavio Carvalho de Vasconcelos
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H|STÓRCO ESCOLAR
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î l'_11'

' 'r,a;11 .1.r.

.1 
:'i:

'i

'I

.:::

Hovos Modebs de Negócíos Dig'rtais

O Markdino Interativo na Era Dioibl

As Redes Sociaís e a Empresa

Prooaoanda. Mid'¡ã DhiÞl e Prornocões
Pesoub de Mercado
Phneiãrr€nb Eshatéqico de MarketÍnq

lUqociação Comercial

Gedäo deVmdas
Ge#o de Servicos e Marketinq Interno

Ges6o e Opøação de Franquias

Ge#o de Looidíca. Dlsbibuicão e Trade Marketino
Ge9ão e Dær¡volviûEnto de Produtos e Marcas
Fonnacão e Administracão de Preços

Direto do Consrmídor

Conn-rnhæão InÞorada de Marketinq na Era Diqital
Jooo de Neoócbs on-line SIM

Disciolina

ConsJlfD e Proceso Decisorio da ComDla

Docente Resnorsável

Ahxandre Vhnna Ara¡iio

Rossana Pavanelli Pieraüi Flàoat¡ães

Gilberto Mabrrut

leffrev Hanson CoSa

Marcelo Krþer

Roberto Rauoo
Sonb Peleira Koef¡k
Rodriqo Mardns Nararro Andrade

Pedro Guilhe¡me Krans

Claud'ro Lenqa de GoHberq
Ahir Roberto Mahcarne

Daní¡el de Plá

Carbs Renato Seabra deAlneida

Roberto Nefi€ Assef

Nayra Christina Macird Assad Pinto

Marie Haim

Rlcardo Soinelli de Carvalho

Naturahdade: Brasilia - DF

Curso: MBA em Marketinor Ênfase em Anbbnte Diotal

A Di*ânch
ern Ad

Total de horas-aub cunpridas: 456h

Data de nasc¡rrento: LglLZlLglì2

tsme öo aluno: Gabriella Márcía da Silva

Doubr eûì Engenhar¡a de Produção / Universùlade Federd do Rb de
Janeíro

Mesfe em Engeflhörh Elétrica I Pontiñcb UniyersiJade Cafuka do Rb de
Janeiro

EsÐeciali# em Neqócios 1 Fundacão Ðom Caþral

Doutor em Engenharia de Produçfu I Unfus$dade Federd de Santa
CaÞrina

EsDec¡alisÞ em Vareio 1 Fundacão Gdulb Varoas
Mestre em Administracão / Univer:idade Fed€ral do Rio 6rmde do Sul

MesF.e em Adminlsbação I Pontiftb Universidade CôtóEca do Rb de
Janeiro

Mestre em Ci&rcias Nð/ais / Escola de Guerra Naval

Especiali$a em D¡reito do Consrmidor / Esofa de Magistrúrra do Elado
do Rio de Þneiro
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Certificado
A ESPM

confere a

GABR¡ELLA MARCIA DA SILVA

O certificado de conclusåo do

çURSO DE APERFETÇOAMENTO EM MARKETTNG DrGtrAL SËRtË

BUSINESS EFFECTIVENESS, com carga horária de 132 horas, realizado por esta Escota no período de

março a dezembro de 2016,

Sáo Paulo, 23 de dezembro de 2016.

"t.,.

? ..¡,':]

.\o
-À

W
Secretaria Ac¿dàmba

,':i:rti',1 Jrìi:l':'.' 
L '

ESPM

Aluno
Coordenador





DUDA
PROPAGANDA

o

DECLARAçAO

A Duda Propaganda & Associados Ltda., CNPJ 69.277.291/0001-66, declara para os
devidos fins que GABRIELLA MÁRCIA DA SILVA, RG 2j26.180 SSP/DF e CPF
963.031.581-53, prestou serviços como Assistente de Mídia nesta empresa de agosto de
1999 a janeiro de 2003, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Zilmar des a Silveira - DIRETORA
CPF:371 1.51
Duda P da & Associados Ltda
CNPJ 69.277 .291 /0001 -66
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'inredi¡rto. sÞ 1'orê f$r tJti-
rna dê um &mårihã.serli fsrde den¡ais,

As má¡iuirras lråo respeilam rringuém: mãs vÕcê deve
respcitú-las.

.4¡enda às resrmefflâçÕes,tlos Memb¡os da CIPA e de

sÈus .ruëBiles e chefes.'
Conheçu serÍ¡prs os rcgtas de ee$rlr$nça da seçåo o¡de

você tt¿balha'

,,: ,i

:ir:

:è

-1

;:t

i
..'i

:¡"
't

.i;

i!Ìtt

.:
:

L}
c*
Xr
ö.

í¿1

i

:
:
i

s<i
q"ri
Crìr
\r\üq

;
Ð

z

CoûvÉtsâ * discts*Ío no trnb¿-lho prcdhpõam* aci-
tlentes pela clesatençào.

L.eia'e reflita sempre os ensin'¡.lnentôs €ofiido; nos
carta?.es e.avisos sobre pfevençâo dp acidehtes.: . ':,

Os ahéis, pulseiras, gravatas e mangês coltìÞridas''r¡ão
fazem parte do seu unifonie de mabalho.:

Mantenha sempre as guardas prû¡etoras das-niágui-
nas nos devidos lugares.

Pare á máQuina qtando ílter que consst¡'á'la or¡
lubiificá-la.

Hatiilrre,se .a, trabalhar protegido c.oil¡a. os' acÍdentés.
Use equipamcntos:'de proteção adequâdos a sêu serviço.

Conheça o manejo dos extintoies'e demai,r-dispositi-
vos-de.combate ao fogo-existentes em seu local dê,ti¡b¿-
lho, Você jrode'ter.-rieccssidade ile usá-los algnm-dia.
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CONTRATODETRABALHO

¡RESå¡ deivlCgs B[ ltrsft]tf,Ttoå L-rÞA

üS'I tL ile 79 Ìt',ñ ËËå 3$?

Ëll*0Er gR*5tllf, lS¡ SF

sftlg* 0Bt¡"3$lð Esp.
Reçirtro r 7111

: fit ', Sllif$' tT*E¡ElfT'B5 € gl,${lE

irs l-l-l-I -l-t-fi-I-þf-¡ Psf fE3'
Data

,: ,:::-: ' '
.1,

Registro n"

¿,.,t.t¡., ¡t i¡"¡ t ¡'t¡'tt

ou a rogo c/test'

10 .......'...t.""'.""" deffi
.........,4" 9.3.. Data,safda

P

c/test. \
lo ..............,.. .'.. -.....'-..., """ x

Com.
Com. Dispensa CD.N" . :"" " " "" "f " " ""' """" """" " "

tfclo Dr flOTAl' Dloo
t08l1t4 - DF

SEPN QD 504' ED. MARIANNA LOJA

FONE:
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.: 

DF

EsP. ESTAB.: ÀEencì.as dè publicj.dade e propaqaràda

CÀRGO : FATIJRISTA

cBo : 413115 DÀTA DE AÐMTSSAO I t2lO6l2OO6

, FICHÀ REGIST'RO No : 113
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CONTRATO DE TRÀBATJTIO

Empregadorr MASTER PIJÊLICIDÀDE L?DÀ

cNP.l/CPF/CEI : 04.513.101/0003-89
EnderÈÇo: SCN OD 05 BL À 50¿ SÀIÀ 11?,
ASÀ NORÎE

MunicipJ.o: BRÀS]LIÀ UP: DF
Êsp. do estabelecj.T0ento: ÀGÊNCIÂ DE
PUBLICTDÀDE

cargo: CooRDENADOR(À) MIDIÀ

CBO No: 253L15
Dat,a de admissão! 11 de ,¡unho de 20t3
RegisLro No: 245 Fls.lFlchâ: ?4S

CO¡ÍîRIIÎO DB TRABATEO .? .'.¡,

æg.doË, trNRr'BÀ6 Ct8{tÌfrcAc¡lro E PROpÀÊ¡INDA

o¡!¡rt. ! 34.358. 432/ O0O2.?r

EndeËçor ED EI'IP VãRIG g¡ so{ o¡¡ slr E

unlclpior Brâsilià' UF: DF

ÀËlvi¿aoe,

(1ô1äbÕtåðÐ!: GQBRIEI¡I¡A laRCIÀ DA SIr'\tÀ

cadå,sero: OOOOO022? Fiahar 002??

Ca:go¡ õtIPERVISORiA }{rþIÀ @¡ 253115

¡tdnigsão: O3/o?y'¿o:{

R€rF¿larâ€{r¡ 6.000,0000 seis nà1 Et¡xls ii*¡t
l{ø¡eål

¡{ss. ot¡ å fsgüc/test.

1"..".*."..
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*LTE5 üTiJTTIA
Itii5 f'ÊiTffrJ riRtTí{A
i¡i.üliil* i. Ë, riiìüFljì*t

Remuneração especl
(cinco mil e vinÈe
nês

flcada¡ Rg 5.024,00
e doj^s reais) gor

,oardsaíaa 8.ë-.

1"

t¡r ¡r¡t:t: *gw.r'j'iit-iu;,'iri
13 de ,ri¡

ËiJnnti t-c
LJ

iJi.

I

I
/t!

107



ognelg+

DECLARAçÃO

A Agnelo Pacheco Criação e Propaganda Ltda., CNPJ 54.779.343/0002-06, declara para
os devidos fins que GABRIELLA MARCIA DA SILVA, RG 2.126.180 SSP/DF e CPF
963.031.581-53, prestou serviços como Goordenador de Mídia nesta empresa no periodo
de abril de 2008 a dezembro de 2010, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2O17 f rHscnçAoNocNpJ -I
54 779 343/CIr]0 2-06

AGNETO PACHECO
ennçÁo E eRönAGANDA LTDA

slc suL0uADRA06 No 1.355
CEP:70610460
SRASIL¡R.opL J

r

Aparecido Do
GPF:937.975.

Raszeja
7

AGNEL PA co

Av. Rebouças, 2.525 - Pinheiros - 5ão Pauio/SP - CEP 05401-300

sP (11) 3068-7266 | DÍ (6L) 32L2- 4300 | Rr (21) 2542-70L6 | agnelo.com.br

ÇRIAçAO E PROPAGANDA LTDA.
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ccP O ciãdccomunicãcðo
0 ciadecomUnicacaô&puh'icidade
e ccÞasencið.com.br

CIA ÞË COMUNICAçÄO
& PU6LICIÞADE

DECLARAçAO

A Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que GABRIELLA MÁRCIA DA SILVA, RG 2.126.180 SSP/DF e CPF
963.031.581-53, presta serviços como PLANEJADORA DE MÍD|A nesta empresa desde
O2lO1/2017 alé a presente data, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Carolina Lazareth
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
CNPJ 69.277 .291 /0001 -66
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Produção Rádio, Televisão e Cinema

Supervisora de RTVC e INTERNET

Marcia Cavalcante Chini

Formação acadêmica: Graduada em Comunicação Social, com habilitação em

Publicidade e Propaganda pela FIAM.

Experiência Profissional: Mais de 15 anos de experiência em produçäo de rádio, TV e
cinema.

lniciou a carreira em São Paulo, onde atuou na ProVT, TV Morada, agência Salles e
atendeu clientes como a Ford, Bradesco e Carrefour. Em Brasília, trabalhou na Fabrika

Filmes como produtora de conteúdo e na Propeg Comunicação, durante 10 anos, como
gerente de RTVC, tendo como atribuições cotação e análises de custos de produção de

õomerciais, além do acompanhamento das filmagens e montagem dos processos de

produção. Atendeu clientes como Secom - Secretaria de Comunicação da Presidência da

República, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades e Correios. Hoje atua como

Supervisora de RTVC e lnternet na CC&P.

O c¡âdecomunicðcðo
I ciâdêcomunicêcão&Þublicidâde
e c€pagencid.coñ.br

M
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aça * ÇCIr*çöcs, 30t * ÇËF: SÐ60ü * F*nes: 212-4?92 - 813-üÐ40 - å'f8'S ?3 * $äç Faulç * Fraçil

€ËMTNFff€AÞO

ç F RT I F f tO, Føîa, çÃ dcviç:los fins qua. ¡4ÀRCTå cål/.å'L *

C&$fã *.*. * ¡ *: * ! rtt * ! tr¡ *s* ;* ;*:,*.¡ *conclulu s curâ¡ da

Ëasharslada am Cnmuniôaçå* $oeial com habilitaçåc em PTJÊLTCTNADS ã PRCIPAGAT{Nå*: fT I.*

*. *. * : * ; *: *. *..*. *. *.* nô ã*Õ lstiva d* 19 84 ,. àend* coladc Erau en Û3 de
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9âc Pa¡¡lo,-31."""..".".¿t
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SEPN 7474
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CI{C/RKUE - Prüç' n9 tt433

tomunicação $aeial * Habilitação em Jornaiisrno, Publicidade e Propaganda * RelaçÕes Púhlicas

Estudas Scciaiç {Curta ticenciãrúrå} * tomunicação a Fxpressão {Curta !iqenciatura)
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Atrenlçõrs DE TDENTTDADE
(Com relaçåo nomcr êst¡ cívil c daa nasc.)a o

26, 6yLoê. Nasc....

Est...-.......,

Outro doc.

Estado.....,.....

Obs. ...

l,{ome

Daq Emissão

L

/
--,<) <-;à-

Doc. ....

'cirrt...R'Q. N".4.9
Ft . . /..9,ø.**r*.ê.:..Z Reg. Civil

:> Ë'Õa

äÞ.'

ilitar: Doc.
Est Civil

'. ....... ... .... Est " -

Chegada ao Brasil em ...

Doc. ldent. No............. em ...... /....../.........

Est Civil

Doc.,........,.........
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Doc.
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4o IO DE ilofAs -DF
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COT{TRATO DE TRABATHO

:.e.3N9 ......,........

f-'t i-ì*¡

CONTRATO DE ÍRAAALHO

Esp. do

Cargo

Data admissão e)
R.gi.,ro no 0.J . ..

... a" rç...8..l.....

t-z5

¡r.. ltdso Taos LtdG
I
I

;,." ;o;,.;: öi ;"rD€¿*rlm .",, m;j.
Resístro ne e,{.. 

".: 
... .. . orro*.. .û.¿. .

Ë-¿$.35.

ou a foSo c/ test. c/ tesl

r9.......

20.......

to

aô

| 't,Data saídã ..-

.ò......,.... k .

PR
Datã' I 8@

empregador a test. c/ aest.

oFfcto
QDsø, ¡o.

FoNE: (6i

D! f,otAt -DF
LOJA1o8t114 BRASILÍA/ DF

V
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CONTNATO ,DE TTAIATI{O

c/ test

COilIRAiO DE TRABATHO t3

Emnrerador........-i"i'',ï i;i:rì 1,; ;;iöåria da P uhlîCi{ade SJL
Empregador i.c¡l-gr .............

Esp. do

.. . ........-¡-l.Ç...

nu"...ß,*,Ç}.,...

Municipio..Õj.

Esp. do estabelecimento

....................... Est.

' Ne 'sR.-\\
"'Ä""" " ": ""

lJ-
...!.. ;. ìLq,¿\¿\,L.9re-- ¡

j

;;" ;.^*;; ;å ; i.ñ*åål "-": ;"; sl
Resi stro n e . -.1r.å.. *å. I..................

Remuneração especificada
tt ^,. r-

..........-\L*lr,yl]vi-......>t.

.. ,í\.Li'ì

Ass. ou â rôgo

Ass. ou a fogo

29

Ass.

l.o

2.o

Data saídâ
/

l9

40 o;fclo D! ]{OTA! - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA IO8/114 . BRASILIA/ DF

FONE: 3326 -523 4 I 3038 -2500 I 37 02-7 47 4

com:o

\
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e.p."euftß0P.EG.. C 0.U Uill0tçÄo t tor.

l{ .-- 
cep 1-olll:gll,o rJ.,

Cargo

Registro n9 ..........

Remuneração

Gé-:,

.åcdÐH'

l9

29

l.o

29

Data saída ................ de ........

r9............

Data saída '.f--î... o"
i

de 19 .............:.

Ass. do empregador ou a rogo c,/ test.

Sdl,'t¡w

40 otfclo D! f,oTAt ' Dl
SEPN QD 504, ¡9. t\¡lAÍÜqN¡,lA LOJA108/114 ' BRASILIA/ DF

FONE: 3926-5294 I 3038-2500 I 37 02-7 47 4

Municípío
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Pro arK
Propaganda e Marketing Ltda.

DECLARAçÃO

A PROMARK PROPAGANDA E MARKETING LTDA, CNPJ 03.955.641/OOO1-98, dCCIATA

para os devidos fins que MÁRCIA CAVALCANTE CHlNl, RG 3.226.988 SSP/DF e CPF

056.217.178-99, prestou serviços como PRODUTORA de RTVC nesta empresa no

período: janeiro/1996 a marçot2000, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo , 21 de agosto de 2017

Zilmar Ferna Silveira DIRETORA
CPF: 371.651.51 34
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CCP O ci¡dacomùnicac¡o
0 crâdÊcomÍni.¿cèo&Þublic¡dâde
Ð ccpagenci¿.com.br

CIA ÞË COHUN¡CAçÃO
& PUBLICIDADË

Produção Gráfica

Supervisora

Rosemeire Aparecida Pedroso

Formação Acadêmica: Graduada em Comunicação Social com habilitação em
Publicidade e Propaganda.

Experiência Profissional: Mais de 17 anos de experiência na área comunicação,
publicidade e propaganda.

Experiência em Produção com ampla atuação em Editoras e Agências de Propaganda,
como Editora Meio & Mensagem e Saviezza Propaganda atendendo aos clientes: GE,
Dako, Dow Agrosciences, Merial, entre outros. Destaca-se o prêmio POPPAI 2001 para
Totem PDV Merial. Na Editora DCL supervisionou produções no mercado nacional e no
exterior e recebeu o Prêmio Fernando Pini 2008, na categoria Livro lnfantil. Na agência
ADAG atendeu contas como: Governo do Estado de Säo Paulo, Weber Saint-Gobain,
ESPM, Ajinomoto, Pontal, Besni etc. Gerenciou o GT Produção da Rede SPADAG e foi
membro do GT Produção da Sinapro. Em 2015, colaborou na pesquisa e orientação para
produção de Livro Didático em Artes, editado pela FTD e que foi premiado com o 3o Lugar
no Prêmio Jabuti. Atualmente é produtora gráfica na Cia de Comunicação & Publicidade,
atendendo os clientes como: CPTM, Detran.SP, COREN-SP e Merz.

YJ
121



- A¡rienr¡to

uoMerrdode de rnogt do¡ ctuzer
(Reconhecida pelo Decreto Federal 72.129 de25/O4/V3) D.O.U. 26/04/73

O Reitor da Universidade de Mogi das Cruzes, no uso de suas atribuições e tendo

emvistaaconclusãodoCursodeComunicaçãoSocial,em 17 de fevgreiro de l989,confere

o título de BACHABEL EM COMUNICAçAO SOCIAL a:
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

sERVtçO NACIONAL DE APREND¡ZAGEM INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

ESCOLA SEI'IAI TH$OBALDO DE NIGRIS
Rua Bresser' 2315

Säo Paulo SP
NECONITECIDA POR PORTANTÁ, CEE N.1Ol8O

DIPLOMA

o Diretor da ESCOLA SgltAI THEOBALDO DE NIGRIS co

RoseneLre Aparecida Pedroso ,RG 148978?3-3/SP
nascido em 23 de abrll de 19 66 , naturalOe Säo Paul-o - SP

São Pauls -SP, 21 de dezembro de1992.
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de naciqnalidade braSileira , o presente diploma, por haver- concluído em 3O de dezembrO de19 9L ,

o Curso de Qualificaçáo Profissional lV Habilitação Plena de IRTES CnÁffC¡S
Títuro profissionalconferido: rÉcNrco EM ARTES GRÁFICAS
Fundamentação legal: artigos 16,27 e28 da Lei Federal n9 5.692/71 ; Parecer n9 45 / 7 2 do Conselhð Federal de

Educação e Deliberação n: 23183 do Conselho Estadual de Educaçáo; POrtariA n.10/80 do Conselho Estadual

de Educaçáo
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DECLARAçÃO

A Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA, CNPJ 69.277.291/0001-66, declara
para os devidos fins que ROSEMEIRE APARECIDA PEDROSO, RG.1 4.897.873-3 SSP/SP
e CPF 075.679.838-85, presta serviços como PRODUTORA GRAFICA nesta empresa
desde 0310212016 até a presente data, com qualidade técnica plenamente satisfatória.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Carolina Fernandes Lazareth
CPF: 274.768.168-89

DIRETORA

Companhia de Comunicação e Publicidade LTDA
oNPJ 69.277 .291 /0001 -66
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c) As instalações, a infraestrutura e os recursos materiais que estarão à disposição
para execução do contrato.

SÃO PAULO - INFRAESTRUTURA MATERIAL, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA.
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C/



CC*P
O ci¡doconarnic¡c¡o
0 c6dêcômlrni.¿.nô&rl'bricL.l¡da
Ð ccpage¡(iò.cûil.br

CIA ÞE COHUNICAçAO
& PUBLICIDAÞÊ

e

Estações de Trabalho
. 30 PC - Lenovo ThinkCentre -lntel@ CorerM i5- - 4GB - HD 500 GB
. Windows 8.1/ Antivírus Symantec / Office 2013 Standard
. 1 Mac Pro 3.0GHz 8-Core lntel Xeon E5 - 16 GB Ram - 2TB HD - El Capitan 10.11 /
Adobe CC lOffice 2011
.2 PowerMac ProQuad -12G de Ram - LeopardV 10.5.8/Adobe CS4 /Office2008
. 2 iMac 27'i5- 16 G de Ram HD 1TB - El Capitan 10.11 /Adobe CC / Office2011

O escritório de São Paulo, está instalado na Rua Fidêncio Ramos, 195 - 4o Andar, Conj.
43, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP: 04551-010, Tel.: (11) 3049-1111, com total
infraestrutura operacional, composta pelas áreas de Estudo e Planejamento, Criação,
Produção de Rádio, TV e Cinema, lnternet, Produção Gráfica, Mídia Off-Line e On-line,
Checking, Atendimento, Depto. Jurídico, Depto de Controle e Processos, Compliance,
Deptos Administrativo e Financeiro e Recursos Humanos. Está equipado com modernos
computadores, possibilitando o gerenciamento centralizado e padronizado de todos os
processos e etapas de trabalho. Estão disponíveis para a execução do contrato os
seguintes equipamentos:

ITI CIA DE
CO¡¡UtilCeçÃo
& PUBLICIDADErT
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. 3 iMac 24' Core i5 quad 3.2Ghz - 16G de Ram HD 1 TB - El Capitan 10.1 1 / Adobe CC I
Office 2011.

. 1 Mac Pro Two Dual Core Xeon 2.63 Ghz- 16 G Ram - HD 6 TB - El Capitan 10.11 /
Adobe CC lOffice 20111 Final Cut Studio Pro
. Mac Book Pro 13' i5 2.5 Ghz - I GB Ram - HD 250 GB - El Capitan 10.11 I Olfice 2011
. Mac Book Pro 13' i5 2.5 Ghz - I GB Ram - HD 250 GB - El Capitan 10.11 / Office 2011
.Mac Book Pro 13'Core 2Dual 2.5Ghz -4GB Ram - HD 250 GB - El Capitan 10.11 /
Office 2011
. 4 Lenovo - Core i5-4300 - 4GB Ram - 500 G

tt
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lmpressoras
. 1 lmpressora Colorida Canon C1 Colorpass Z80O - Network
. 1 Canon lR 2200N (multifuncional) - Network
. 1 Canon ADV 2030 Colorida - Network

I
i
,ii

130



CC*P
O. nd.con_'r'!(..n]
0. ¡d..ô¡_1i¡,íi.nt&Þril) . d¡.r.
O û:Þaicr (,ir ,rriì l,r

\¡t9 .r¡_s

Ambientes de Rede
. 3 Switch Avaya P333T com Stack Module 10 I 100 / 1000
.2 Switch 3Com Baseline 2429 Gerenciável 24 Port 10/100/1000
. 1 Switch 3Com HP V1 910 Layer 3 - 24 Port - 10/100/1000
. 1 Switch 3Com HP Baseline V1905 Layer 2-24-Poe Port - 101100/1000
. 3 Cisco Access Point Wireless N(300Mbps)
. Pontos estruturados Categoria 6 Avaya Certificado
. 1 Link dedicado 50M com lnternet Fibra
. 1 Link dedicado 10M com lnternet (NeoVia) Redundância
. 1 Link VPN 4M SP/Rio/Maranhão/Recife
. 1 Dell PowerEdge 710 com 6 Discos SAS 600 GB em Raid 5 - Servidor de Arquivos /
Domain Controler Windows 2008 Server / Software de Backup Symantec Backup Exec.

2010 - Antivírus Symantec Endpoint Portection 12.1
. 1 HP Dell PowerEdge 410 com 3 Discos 600 GB Raid 5 e 24 GB Ram / Exchange Server
20l0lAntivírus Symantec EndPoint / Client BackupExec For Exchange.

. 1 HP Dell PowerEdge 410 com 2 Discos 600 GB Raid 1 e 12 GB Ram / SQL Server
2008 - Antivírus Symantec EndPoint

. 1 HP Proliant DL 380 com Discos Raid 5 Scsi Servidor de Arquivos / Domain Controler
Secundário Windows 2008 Server / Console Symantec EndPoint

. 1 Firewall FortNet 80C - Dual 1Ol1OOl1000 - FortiOare Plus

. 1 Unidade de Backup Robótica - Tape Library Dell PowerVolt 2000 24 Slot

. 1 Router Cisco 1720 com entrada de VolP (2 canais).

clA DE coMuNrcAçÃo
& PUãLICIÞAÞE
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. 1 Router Cisco 1600

. 4 Nobreak APC 3Kva

. Clientes usando correio Corporativo Exchange Server 2013

. Sistema de Gestão usando Microsoft SQL Server.

Telefonia
. Entroncamento E1 com 30 linhas digitais e 100 ramais DDR
. PABX HYBRIDO - Alcatel

ôrt
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BRAS¡LIA - INFRAESTRUTURA MATERIAL, OPERACIONAL E ADMIN¡STRATIVA.

''*l*"""_ --

O Escritório de Brasília está ¡nstalado na SBN, Quadra 2,8d. Via Capital, Sala 601, CEP:
7OO4O-02Q Tel.: (61) 3371-2830, com total infraestrutura operacional para Estudo e
Planejamento, Criação, Produção de Rádio, TV e Cinema, lnternet, Produçäo Gráfica,
Mídia/Checking, Atendimento, Depto de Controle, Processos, Depto. Jurídico e Compliance,
Deptos Administrativo e Financeiro e Recursos Humanos. Está equipado com modernos
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computadores, interligados à sede em São Paulo, possibilitando o gerenciamento
centralizado e padronizado de todos os processos e etapas de trabalho. Além da completa
infraestrutura material, operacional e administrativa, estão disponíveis para a execução do
contrato, os seguintes itens:

Estações de Trabalho

. 10 PC - Lenovo ThinkOentre -lntel@ CorerM i5-- 4GB - HD 500 GB - Windows 8.1/
Antivírus Symantec / Office 2013 Standard
. 1 Mac Pro 3.0GHz9-Core Intel Xeon E5 - 16 GB Ram -2TB HD - El Capitan 10.11 /
Adobe CC /Office 2011
.2 iMac 27'i5- 16 G de Ram HD 1TB - El Capitan 10.11 /Adobe CC /Office 2011
. 1 iMac24' Core i5 quad 3.2ãhz- 16G de Ram HD 1 TB - El Capitan 10.11 /Adobe CC I
Office 2011
. 1 Mac Pro Two Dual Core Xeon 2.63Ghz- 16 G Ram - HD 6 TB - El Capitan 10.11 /
Adobe CC /Office 20111 Final Cut Studio Pro

ù4
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lmpressoras
. 1 lmpressora colorida Multifuncional Xerox Workcenter 7125 - Network
. 1 impressora colorida Brother MFC 9010 CN (multifuncional) - Network

Ambientes de Rede
. 1 Switch 3Com HP V1 910 Layer 3 - 24 Port - 10/100i1000
. 1 Switch 3Com HP Baseline V1905 Layer 2-24-Poe Port - 101100i1000
. 1 Cisco Access Point Wireless N(300Mbps) Ubiquiti Unifi AP LR
. Pontos estruturados Categoria 6 Avaya Certificado
. 1 Link dedicado 10M com lnternet Fibra Algar
. 1 Link dedicado 10M com lnternet (NeoVia) Redundância
. 1 Link VPN 4M BSB/SP
. 1 Dell PowerEdge 710 com 6 Discos SAS 600 GB em Raid 5 - Servidor de Arquivos /
Domain Controler Windows 2008 Server / Software de Backup Symantec Backup Exec
2010 - Antivírus Symantec Endpoint Portection 12.1

. 1 HP Dell PowerEdge 410 com 3 Discos 600 GB Raid 5 e 24 GB Ram / Exchange Server
2OlOlAntivírus Symantec EndPoint / Client BackupExec For Exchange
. 1 Nobreak APC 3Kva.
. Clientes usando correio Corporativo Exchange Server 2013
. Sistema de Gestäo usando Microsoft SQL Server.

Telefonia
. Entroncamento E1 com 30 linhas digitais e 100 ramais DDR
. Sistema de Comunicação lnteligente S11000 da NEC
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d) Sistemática de atendimento, discriminando os prazos a serem praticados, em
condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de campanha e na
elaboração de plano de mídia.

A EMPRESA

A CC&P - Cia de Comunicação e Publicidade Ltda, é uma empresa comprometida com
valores éticos e está totalmente voltada para a satisfação das necessidades de
comunicação de seus clientes, contando com isso com uma experiência adquirida ao longo
dos 24 anos de trajetória em atendimento a clientes governamentais e empresas de
economia mista. Como exemplo, citamos os serviços prestados a diversos órgãos como o
Ministério da Saúde, Detran-SP, CPTM de São Paulo, Secretaria de Comunicação da
Presidência da República, Petrobrás, Secretaria da Saúde do Estado do Maranhão,
Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão, Banco Central. Todo esse know how
garantiu à agência uma visão estratégica e de conhecimento da comunicação
governamental, dando prioridade às questões sociais, cujos temas são extremamente
sensíveis para a população e que afetam a credibilidade do governo e a manutenção de
sua importância mercadológica em cada órgão.

A CC&P reserva-se o dever de contar, na sua estrutura, com uma equipe sênior, formada
por profissionais capacitados e de reconhecida experiência na cultura e metodologia do
trabalho que executa. Ao disponibilizar o seu material humano - maior capital que a
empresa possui - tem consciência de que irá oferecer o que há de melhor a serviço da
Subsecretaria de Comunicação da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo.

Visão de comunicação

A propaganda off-line e on-line, o discurso, a entrevista, eventos, atitudes e ações de
promoção são manifestações distintas que transmitem informações à sociedade e ajudam
a formar percepções sobre um governo, uma organização, seja pública ou privada. Mais do
que isso, formam a sua imagem e contribuem para que a prestação de serviços oferecidos
por estes tenha amplo alcance. Soma-se a isso a visão estratégica da instituição, o
conhecimento de suas possibilidades, os resultados estabelecidos e seus prazos, as
múltiplas ferramentas de acesso à informaçáo capazes de assegurar uma comunicação
adequada diante dos desafios para tornar cada vez mais fácil o acesso aos benefícios
oferecidos por programas, medidas, produtos e atos que visam garantir a promoção do
desenvolvimento e da cidadania.

A CC&P - Cia de Comunicação e Publicidade Ltda, tem como metodologia de trabalho o
uso sistemático de pesquisas, diagnósticos dos problemas e identificação das
oportunidades, se diferenciando das demais agências de publicidade e propaganda. Este
é o resultado da experiência adquirida na defesa da qualidade e clareza do objeto da

T,,*l
136



ccP O .iâdê.omuñ i.¿c¿o
I ciâdecomun¡.¡caô&Þublicidâde
6c.oôqencid.conr.b'

CIA ÞË COÍ.IUNICAçÃO
& PUBLICIÞADE

comunicação, que tem como premissas: o que comunicar; como comunicar; quando
comunicar; para quem; por quê; em quê; e com qual linguagem.

Acreditamos na comunicação com conteúdo, na comunicação dialógica, que desperta o
interesse pelo assunto e provoca a tomada de posição do cidadão. Atuamos com uma
comunicação onde prevaleçam a criatividade e estratégia, a forma e o conteúdo
equilibrados e a serviço da imagem e reputação do cliente.

Sistemática de Atendimento

A CC&P - Cia de Comunicação e Publicidade Ltda, adotará uma sistemática de
atendimento que vai garantir agilidade, dentro de padrões de qualidade, de forma a cumprir
os prazos exigidos pela SUBSECOM, sempre adequando-se à postura e rotinas
administrativas, respeitando sua cultura, as normas operacionais e acompanhamento
jurídico do contrato.

Envolvimento da Diretoria

A equipe de VP de Planejamento, de Criação e de Operações da agência vão estar de
forma direta no desenvolvimento dos trabalhos e estarão em constante contato com o
cliente, apoiando nas tomadas de decisões que englobem a comunicação, participando do
planejamento conjunto de ações, de reuniões estratégicas e atuando na apresentação das
campanhas propostas.

GASICOM - Grupo Exclusivo de Atendimento a SUBSECOM-SP

A CC&P tem um modelo de atendimento específico para o Governo do Estado de São
Paulo, por meio da SUBSECOM, que inclui: capital humano especializado; sistemas de
pesquisas sobre hábitos de consumo e de investimentos publicitários do mercado; serviços
de clipping da área de marketing com coletânea de campanhas e peças nacionais e
internacionais sobre temas correlatos; textos sobre tendências e inovações em
comunicação e marketing; assessoria jurídica e de controle operacional e burocrático de
todas as ações executadas pela agência. Todo o trabalho obedecerá as exigências
estabelecidas pela SUBSECOM, como forma de manter um olhar estratégico com profundo
conhecimento sobre o funcionamento do governo e suas políticas públicas e sociais.

A agência e o cliente trabalharão em constante sintonia em todas as etapas do processo
de comunicação, desde o briefing, diagnóstico e definição da estratégia, até a
implementação e avaliação das ações para obter os melhores resultados. A equipe de
atendimento funcionará em regime exclusivo e full-time.

&, I
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Equipe:

1 (um) VP de Estudo, Planejamento e Pesquisa

1 (um) VP de Criação

1 (um) Diretor de Criação e Redator Senior

1 (um) Redator Digital

1 (um) Diretor de Arte - Criação

1 (um) Diretora de Operações e Atendimento

2 (dois) Executivos de Atendimento

1 (um) Diretor de Mídia

1 (um) Planejador de Mídia

1 (um) Produtor de Rádio, Televisão, Cinema e Internet

1 (um) Produtora Gráfica

Vale ressaltar que além da equipe exclusiva para atender a SUBSECOM, em São Paulo,
teremos ainda representantes de atendimento e mídia nas Regiões Administrativas de São
José dos Campos, Ribeirão Preto e Marília, pois além de conhecer os hábitos de mídia
local e regional, poderão fazer boas relações com os veículos e fornecedores, boas
negociações a fim de rentabilizar a verba do cliente, fortalecendo assim a regionalizaçäo
das campanhas.

Briefing do cliente - SAC ou SAG-MID -

As demandas de trabalhos, da peça mais simples até uma campanha mais complexa serão
atendidas de acordo com o manual interno da SUBSECOM e as mesmas serão passadas
preferencialmente em formato digital, podendo ainda ser presencial diretamente aos
atendimentos da agência, profissionais responsáveis pela interface entre a agência e o
cliente. Quando necessária, a reunião de briefing contará com o diretor de criaçäo, que
acionará os demais colaboradores da equipe da agência para iniciar o processo de acordo
com briefing e demanda do cliente. Na SAC/SAC-MID ou reunião de briefing, serão
definidas as necessidades de prazos de entrega das peças ou campanhas.

Criação e apresentação da peça ou campanha

A criação desenvolverá, sempre, uma ou mais peças ou campanhas que atendam ao
briefing, para que o cliente possa ter opções de linhas criativas.

138



ccP @ .iãdê.onrñ i.âcãÕ
0 ciâdÊcômuni.ã.¿ô&püblicidåde
6 rcpage¡ciã.conr.br

ctA ÞË coiluNrcAçÄo
& pusucrDADE

A apresentação das linhas criativas será feita com base numa análise do cenário, tendo por
referência campanhas similares da concorrência, com defesa dos conceitos, obedecendo
a coerência entre a necessidade e a solução apresentada, clareza e objetividade, inovação
e originalidade das soluções criativas, tendo em vista a necessidade de atingir
prioritariamente o público-alvo.

Plano de Mídia

O Plano de Mídia será elaborado em consonância com a estratégia de criaçäo da
campanha e/ou peça, considerando as recomendações técnicas do briefing e as pesquisas
de mídia e de mercado para atingir os públicos-alvo. Todo o trabalho será executado
contemplando os objetivos e necessidade de alcance da informação junto com o
investimento recomendado pelo cliente, sempre observando o critério do Share (parcela de
participação diante do total medido) de cada veículo. Deverá prevalecer a racionalidade na
otimização e na aplicação dos recursos, observando sempre o que diz o manual do cliente.
Quando a solicitação do cliente for SAC-MlD o plano de mídia será apresentado juntamente

com as linhas criativas.

Aprovação de custos de Produção e Mídia

Após a aprovação da campanha ou peça, a agência apresentará os custos detalhados e
negociados de produção, sempre de acordo com os procedimentos definidos no contrato.

Produção da Campanha

Uma vez aprovados oficialmente, orçamentos, roteiros ou layouts serão encaminhados
para a etapa de produção.

Aprovação final de cada peça a ser produzida

Os materiais produzidos serão apresentados ao cliente para aprovação final antes de
serem liberados para a impressão gráfica ou para a veiculação na mídia. No caso de peças
impressas, seräo apresentadas as provas gráficas e offline dos materiais eletrônicos e de
internet.

Acompanhamento e avaliação

Durante a veiculação da campanha, a agência lará o acompanhamento diário do plano de
mídia que está sendo executado e clipping das notícias publicadas na mídia sobre a
campanha. Os fatos relevantes serão analisados e informados ao cliente. Após o término
de cada campanha, a agêncialará uma avaliação final: objetivos x resultados alcançados.

w
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Prazos de criação, produção e mídia

A CC&P - Cia de Comunicação e Publicidade garante a entrega dentro dos prazos
definidos pelo cliente na SAC e SAC MlD. Abaixo, recomendamos alguns prazos de
trabalhos, a partir do briefing do cliente, em condições normais de trabalho.

Criação de campanha completa com orçamentos e mídia

Criação de campanha sem mídia

Criação de peças avulsas

Peças de oportunidade

Elaboração do plano de mídia

Produção de campanhas

4 dias

3 dias

2 dias

1 dia

Dela3dias
De5al0dias

NOTA: em situações emergenciais, todos os prazos se ajustarão às necessidades do
cliente. A equipe que atenderá à SUBSECOM estará disponível 24 horas, para a execução
de trabalhos, inclusive em feriados e finais de semana.

Registro de reuniões, visitas, telefonemas e pauta de acompanhamento dos
trabalhos (pauta de status).

Será emitido para o cliente um relatório em formato digital, imediatamente após as reuniões,
visitas e telefonemas registrando os pontos relevantes, bem como as atribuições de cada
parte (agência, cliente, fornecedor), incluindo o cronograma e acompanhamento dos
trabalhos em todas as etapas de execução.

Confidencialidade

No entendimento que prezamos pela melhor prestação de serviço, garantimos o mais alto
nível de segurança e confidencialidade nas relações de trabalho, pautado nas seguintes
premissas:

- Sigilo total e garantido das informações trocadas entre as partes.

- Constante aprimoramento da estrutura de tecnologia da informação, utilizando sempre os
mais modernos e atualizados equipamentos e sistemas.

- Sistemática de back-up oferecendo segurança absoluta de armazenamento e resgate de \
todo o material criado e produzido. 

\
- Ética e transparência no relacionamento com veículos, fornecedores e parceiros. 

NJ I
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Atendimento emergencial

As demandas emergenciais exigem experiência profissional, equipe preparada e disponível
para atendê-las com qualidade e agilidade, nos horários e dias que se fizerem necessários.
A agência estará sempre disponível para atender a qualquer hora do dia ou da noite, em
dias úteis, feriados e finais de semana.

Pós-Venda

Será realizado checking e entregue ao cliente um pós-venda para todos os meios
veiculados e pós análises dos resultados alcançados para os meios auditados pelos
institutos de pesquisa.

Gestão de Controle de Processos e Compliance

A Cia de Comunicação e Publicidade estará sempre pronta para o atendimento em
Compliance nos seus processos que mantém a empresa em conformidade com os órgãos
reguladores das agências de publicidade, bem como com os regulamentos internos. A
atividade de compliance busca um atendimento que vai além de normas e políticas, inclui
os processos na gestão da empresa, interpreta as leis que regem suas atividades com
eficiente controle interno e está sempre atenta aos possíveis riscos operacionais.

A assessoria jurídica da empresa conta com profissionais especializados no segmento
publicitário, nos controles internos e análises de riscos como parte integrante do
departamento, sempre em conformidade com as melhores práticas de governança
corporativa.

Atender às políticas de compliance é a melhor forma de assegurar direitos e deveres das
partes que atuam no mercado publicitário brasileiro.

Planilhão de lnvestimentos - E uma ferramenta de controle financeiro que permite ao
usuário checar o andamento de todos os Tbbs e os investimentos realizados pelo cliente em
mídia e produção em cada um deles. A planilha é alimentada por mais de 30 itens, o que
permite o acompanhamento online de todo o processo financeiro do contrato. Esta
ferramenta de gestão será colocada à disposição do cliente para que possa acompanhar
todo o statusdas ações e saldo do contrato. As planilhas são alimentadas diariamente pelas
áreas de mídia, produção, checking e financeira da agência.

O "Planilhão", além de ser uma ferramenta operacional também gera diversos relatórios de
acompanhamento e controle dos investimentos (em valores absolutos ou percentuais). São
eles:

1. lnvestimentos por período (ano, semestre, trimestre, mês)
2. lnvestimentos por campanha ou título.

\
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3. lnvestimentos por área (mídia, produção, etc.).
4. lnvestimentos por meio (TV, rádio, internet, revista etc.).
5. lnvestimentos por veículo.
6. Status do investimento (que etapas do processo burocrático já foram executadas).

Esta ferramenta estará à disposição da Subsecom não só para a gestão de investimentos
de ações feitas pela Cia de Comunicação e Publicidade mas também poderá integrar os
dados das demais agências, fornecendo relatórios gerenciais únicos e completos. Para
tanto, basta o cliente manifestar o interesse que esta operação será feita.

Em um ambiente com tanta informação disponível, é naturalque a pesquisa de mídia ganhe
cada vez mais relevância, por isso a Cia de Comunicação e Publicidade investe nos
melhores softwares de pesquisa e inteligência a fim de orientar para as melhores decisões
estratégicas de mídia para o cliente.

e) a discriminação das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de
audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia que colocará regularmente
à disposição do contratante, sem ônus adicionais, na vigência do contrato:

IBOPE . MEDIA WORKSTATION . MW

Análise TV aberta e TV paga. Audiência, alcance, participação no segmento, afinidade e
outras, rankings de emissoras, programas e gêneros, entender o pedil de quem assiste a
determinada faixa horária, etc.
Meios: TV ABERTA - PAY TV - TV MOBILE
Mercado: Estado de São Paulo - Grande São Paulo, Campinas

IBOPE . TGI
Análise dos hábitos, atitudes dos consumidores, permite gerar cruzamentos e combinações
e faz análises detalhadas sobre consumo de mídia, produtos serviços, estilo de vida e
caracte rísticas sociodemográf icas.
Meios: Todos
Mercado: Estado de São Paulo

IBOPE . RADIOPLANNING
Mensura a quantidade e o perfil dos ouvintes atingidos durante o período da campanha,
além da frequência contribuindo no planejamento de campanhas.
Meios: Rádios
Mercado - Estado de São Paulo

IBOPE . PLANVIEWS
Permite definir a melhor estratégia da campanha de acordo com dados como público-alvo
audiência e programação das emissoras, além das variáveis utilizadas (GRP, cobertura,
frequência etc.).
Meios: TV ABERTA - PAY TV. Mercado - Estado de São Paulo.
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¡BOPE - EASYMEDIA
Fornece informações fundamentais para tomada de decisão na gestão dos produtos,

serviços e negócios, além do planejamento estratégico do meio rádio'

Meios: RADIO
Mercado - Estado de São Paulo

IBOPE . MONITOR EVOLUTION
Ferramenta que faz análise do investimento publicitário. Faz o monitoramento dos

principais veículos, cinema, internet, jornal, mobiliário urbano, outdoor, rádio, revista, TV

aberta e TV por assinatura.
TODOS OS MEIOS
Mercado - Estado de São Paulo

IPSOS MARPLAN - TOM MICRO
Hábitos, comportamentos, penetração, cobertura e outras ferramentas que ajudam a
decisão da escolha dos meios.
TODOS OS MEIOS
Mercado: Grande São Paulo

CoNTROLE DA CONCORnÊ¡¡CIA
Com essa ferramenta são realizadas avaliações estratégicas e táticas das campanhas

publicitárias, o comportamento de anunciantes, marcas, programas de TV, horário da

þrogramação, além da possibilidade de baixar qualquer comercial ou merchandising do dia

anterior.
Meios; TV Aberta
Mercado: Estado de São Paulo.

CHECKING Auditoria de Mídia

para checar e comprovar a veiculação das campanhas, a agência disponibilizará os

controles da mídia, tais como: Crowley, para rádio; Fiskanew, para mídia exterior e

EasyCheking para TV Aberta e TV Fechada. No caso de mídia impressa, se dará por meio

Oa pagina dõ jornal onde o anúncio foi veiculado ou a edição da revista em que o anúncio

foi inserido.

Audita a circulação e tiragem dos principais jornais e revistas (refere-se a mídia impressa)
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