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Peçal-MeioTV

Licitante: Nacional Comunicação
Gliente: Ministério do Turismo
Título: "Férias é no Brasil. Um mundo pra você."
Data de produção: março/2018
Período de veiculação: junho12018

Meio: TV
Veículos: Globo, BAND, Record, SBT e Rede TV
Formato: Filme 30"

Profissionais envolvidos no trabalho:
Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Antônio Guerra, Bruno Armond, Camilla Oliveira,
Audrey Van Munster, Selma Leal e Wilza Godoy.

Problema que se propôs a resolver:
As viagens domésticas disputam o orçamento do consumidor não só com bens de
consumo, mas também com viagens internacionais. Com o conceito "Férias é no
Brasil. Um mundo pra você", o anúncio mostra que é possível encontrar paisagens
dos cinco continentes do mundo aqui, nas cinco regiões do país. Por exemplo, um
piquenique numa vinícola que poderia ser lá no Chile, mas é aqui, na região Sul. Ou
seja, podemos desfrutar, sem passaporte, um mundo de sabores, um mundo de
experiências.
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Peça2-Meiolmpresso

Licitante: Nacional Comunicação
Cliente: Ministério do Turismo
Título: Rio Muito Maneiro
Data de produção: dezembrol2ï17
Período de veiculação: dezembrol2017 e janeiro 12018

Meio: Jornal
Veículos: Metro Jornal - Porto Alegre
Formato: 1 pg. jornal (25,6x16cm)

Profissionais envolvidos no trabalho:
Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Antônio Guerra, Camilla Oliveira, Audrey Van
Munster, Márcia Guerra, Selma Leal, Gabriela Silva e Denise Sonza.

Problema que se propôs a resolver:
O Ministério do Turismo precisava de uma campanha publicitária para promover o Rio
de Janeiro. Esta é uma das peças da campanha que teve como conceito uma frase
que carrega uma das gírias mais tradicionais do estado: "Rio de Janeiro. Vem que é
muuuuuuito maneiro". O anúncio mostra o exuberante mar de Arraial do Cabo, destino
da Região dos Lagos, e um título sugestivo: "Traga o snorkel. É de tirar o fôlego".
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Peça3-MeioTV

Licitante: Nacional Comunicação
Gliente: Ministério da Cidadania
Título: Corretor Moral
Data de produção: fevereiro 12020
Período de veiculação: fevereirol2020
Meio: TV
Veículos: Globo, BAND, Record, SBT e Rede TV
Formato: Filme 30"

Profissionais envolvidos no trabalho:
Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Andréa Lobato, Antônio Guerra, Edinaldo Ribeiro,
Bruno Armond, Audrey Van Munster, Emília Medina, Selma Leal, Soraia Duarte e
Reinaldo Santiago.

Problema que se propôs a resolver:
Frente ao aumento dos registros de assédio sexual e violência contra as mulheres, a
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), por meio do Ministério da
Cidadania, solicitou a criação de uma campanha que alertasse que a importunação
sexual é crime. A solução foi um filme simples, porém de grande impacto, mostrando
uma conversa entre dois amigos nas redes sociais, onde um deles digita um texto
desrespeitoso com uma mulher e esse texto vai sendo corrigido. A mensagem final é:
"Corrija seu comportamento. Assédio sexual é crime. #NãoTemDesculpa". O "Ligue
180" entrou como assinatura, divulgando um canal de denúncia para as situações de
assédio.
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Peça4-Meiolmpresso

Licitante: Nacional Comunicação
Cliente: Governo do Estado do Rio de Janeiro
Título: Atitude contra o mosquito
Data de produção: fevereirol20lg
Período de veiculação: março12019
Meio: Jornal
Veículos: Jornal Metro
Formato: Capa e Contracapa (25,6x33cm)

Profissionais envolvidos no trabalho:
Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Eduardo Almeida, Giancarlo Franco, Antônio
Guerra, Bruno Armond, Camilla Oliveira e Selma Leal.

Problema que se propôs a resolver:
A cada ano, os casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypticrescem
no estado. Para combater o problema, desenvolvemos para a Secretaria de Saúde do
estado do Rio de Janeiro uma campanha de conscientização da importância de uma
mudança de atitude em relação ao mosquito. Se os casos crescem, o combate
também tem de crescer. Este anúncio traz uma imagem de grande impacto, de
pequenos mosquitos formando um mosquitão, para alertar sobre o tamanho do
problema. Além disso, uma série de dicas complementa a peça, mostrando que todos
precisam se conscientizar para combater o Aedes.
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Peça5-MeioTV

Licitante: Nacional Comunicação
Gliente: Governo do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Educaçäo
Título: Rio pela Educação - Matrículas Abertas
Data de produção: novembro12020
Período de veiculação: deze mbrol2020
Meio: TV Aberta
Veículos: TV Globo, SBT, Record e Band
Formato: 30"

Profissionais envolvidos no trabalho: Ricardo Machado, Andrea Lobato, Luiz
Henrique Londres, Bruno Armond, Ingryd Calazans, Edinaldo Ribeiro, Camilla
Oliveira, Roberta Gusmão e Selma Leal.

Problema que se propôs a resolver:
Em um ano tão atípico por causa da pandemia de covid-19, as escolas estaduais
sentiram um enorme número de alunos abandonando os estudos online ou
presenciais. Nosso desafio era desenvolver uma campanha que fosse atrair os jovens
do Fundamental ll e Ensino Médio a se matricularem e voltarem a estudar. Para
incentivar as matrículas, a Nacional Comunicaçäo desenvolveu uma campanha jovem
e direta. O jingle e a linguagem gráfica, inspirada em grafite e lambe-lambe, convidam
os adolescentes e jovens a não desistirem da escola. A hashtag #BoraMatricular está
em todas as peças. A intenção é mostrar que, apesar das dificuldades deste ano, a
educaçäo abre portas, cria oportunidades e transforma o futuro.

\
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Peça6-Meiolnternet

Licitante: Nacional Comunicação
Gliente: Disque Denúncia RJ

Título: Sigilo
Data de produção= abrill2017
Período de veiculação: abril a maiol2017
Meio: Redes sociais e portal do cliente
Veículos: Facebook
Formato: 820x31 2 pixels

Profissionais envolvidos no trabalho:
Paulo de Tarso, Ricardo Machado, lvan Simas, Durval Honório, Bruno Armond,
Camilla Oliveira, Beatriz Marcolino e Selma Leal.

Problema que se propôs a resolver:
Com o objetivo de ajudar a combater a onda de violência no Rio de Janeiro, muito
agravada pela recente crise financeira que atingiu todo o estado, criamos uma
campanha em auxílio ao Disque Denúncia RJ. A ideia era encorajar os cidadãos a
revelarem informações que pudessem ser valiosas para as investigações dos mais
diversos crimes ocorridos no dia a dia, destacando a garantia de anonimato e da
integridade de quem fizesse a denúncia. Com o conceito "Você expõe o crime, a gente
não expöe você", as peças trazem um telefone celular na posiçäo da tradicional tarja
preta que cobre os olhos das pessoas que não podem ser identificadas.
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Peça7-MeioTV

Licitante: Nacional Comunicação
Gliente: Ministério da Cidadania
Título: lssoÉCidadania
Data de produção: janeirol2l21
Período de veiculação: janeiro e março12021

Meio: TV, internet
Veículos: TV Globo, SBT, Record, Band, TVs religiosas,
lnstagram, Teads, Smartclip
Formato: 30"

R7, Twitter, Facebook,

Profissionais envolvidos no trabalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Roberto
Constante, Audrey Van Munster, Selma Leal, Soraia Duarte, Luiz Londres, Márcio
Santana, Reinaldo Santiago e Edinaldo Ribeiro.

Problema que se propôs a resolver: Com o aprimoramento das políticas públicas
conduzidas pelo Ministério da Cidadania e com o fim do Auxílio Emergencial, o órgão
identificou a necessidade de divulgar os programas e ações e instruir de forma clara
e efetiva ao cidadão os programas e ações que estão sob responsabílidade da pasta.
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Peça8-Meiolnternet

Licitante: Nacional Comunicação
Cliente: Governo do Estado do Rio de Janeiro
Título: Detran Maio Amarelo - Velocímetro
Data de produção: abrill2017
Período de veiculação: maio12017
Meio: lnternet
Veículos: Facebook e mídias sociais proprietárias do Detran/RJ
Formato: Comercial 30"

Profissionais envolvidos no trabalho:
Paulo de Tarso, Ricardo Machado, lvan Simas, Bruno Armond, Camilla Oliveira e
Beatriz Marcolino.

Problema que se propôs a resolver:
Em apoio às ações do novo Detran/RJ para o Maio Amarelo, mês oficial de prevençäo
do órgão aos altos índices de mortes e acidentes no trânsito, criamos um filme que
alerta sobre os riscos de ultrapassar os limites de velocidade. As peças, veiculadas
nas redes sociais do Detran/RJ, destacam como a imprudência na direção pode
interromper uma vida precocemente, de uma hora para outra.
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Peça9-MeioTV

Licitante: Nacional Comunicação
Cliente: Governo do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Saúde
Título: Fique em casa, fique seguro - Fotografia
Data de produção: abrill2020
Período de veiculação: abril a maiol2020
Meio: TV
Veiculos: TV Globo, Band, Record e SBT
Formato: 30"

Profissionais envolvidos no trabalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Andrea
Lobato, Antônio Guerra, Bruno Armond, Camilla Oliveira e Roberta Gusmão

Problema que se propôs a resolver
Na pandemia, a população do Rio de Janeiro precisava se conscientizar sobre a
importância de aderir ao isolamento social. Pensando nisso, foi desenvolvido um filme
mostrando locais turísticos e de lazer do estado, reforçando que não poderiam ser
visitados naquele momento. Com um discurso realista, mas sem perder a esperança,
foi divulgado o conceito: "Segure um pouco agora para viver tudo isso depois". A
hashtag trouxe um call to action que complementava a mensagem.
#Fiq ueEmCasaFiq ueSeg uro

\
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Peça l0 - Meio Mídia Exterior (OOH)

Licitante: Nacional Comunicaçäo
Gliente: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Título: Agosto Lilás
Data de produção: agosto/2020
Período de veiculação: agostol2020
Meio: OOH
Veículo: JC Decaux
Formato: 119 x 174 cm (área total)

Profissionais envolvidos no trabalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Andrea
Lobato, Antônio Guerra, Bruno Armond, Camilla Oliveira e Roberta Gusmão

Problema que se propôs a resolver:
Durante o isolamento social, a violência doméstica contra a mulher aumentou ainda
mais. Mais mulheres estão sendo agredidas das mais diversas formas. Algumas delas
são obrigadas a viver com seus agressores na mesma casa. Agosto Lilás lembra o
aniversário da Lei Maria da Penha e reforça a importância do combate à violência
contra a mulher. O MUB foi desenvolvido para reforçar essa campanha durante o mês
de agosto. Com uma imagem impactante, chama a atenção para o crime e divulga a
urgência da denúncia. O conceito afirma que a violência contra a mulher deixa marcas.
E não só no corpo.
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TERMO DE ENCERRAMENTO

A AGÊNC¡A NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, com sua matriz inscrita no CNPJ sob o no 61.704.48210001-55 e sediada na
Rua México, no 11, sala 401, Centro/RJ, CEP 20031-903, e filial inscrita no CNPJ
sob o no 61 .704.48210004-06, com endereço no SHS Quadra 6, conjunto A, bloco A,
s/no, sala 609, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70316-102, por intermédio de sua
representante a Sra Audrey Buglian Van Munster, portadora do CPF
246.442.768-39 e do RG 17.503.764-4 SSP/SP, DECLARA que este caderno -
PROPOSTA TÉCNlcA - REPERTÓruO - parte integrante do |NVÓLUCRO No 3, da
GONCORRÊNC|A No 01/2021 do Governo do Estado de São Paulo, contém 12
páginas, incluindo esta.

São Paulo, 18 de março de2O21

h)-rrvflro^rfu
ncÊrucÀ NActõñÃa' öÉ pRotrAGANDA LrDA
C N PJ : 61 .7 04.4821000 1 -55 | 61 .7 04.482/0004-06
AUDREY BUGLIAN VAN MUNSTER
cPF 246.442.768-39 | RG 17.503.764-4 SSp/Sp

Rio Rua México . 1 1 .sala 401 . Centro. Rio de laneiro .RJ

20031-144. tel 2l 2224.0108 - 2 l 2533.8560
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Dr. José Morio Pinheiro pinto - Tobel¡õo
Av, Almironle Borroso, 139 - Lojo C e Grupo 50
Centro^-.Edifício Jockey Club_ R¡o du.lon"iro _-R.l

Fone: 2 I 3553-ó020 - Fox:21 3553.ó02 I
corlorio@24oficio.com.br

3 - CEP 2003 I

oF[C IO DE NOTAS

LIVRO:791S
ATO;074 FLS:193/194

TRASLADO

PROCURAçÃO, bastante na forma abaixo;

S A I B A M quantos esta virem que no ano de dois rnil e VINTE E UM, aos eUINZE dias do
mês de MARçO, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do mesmo nome, em o cartório do
240 .ficio de Notas, à Av. Armirante Barroso, no 13g _ roja c, e perante mim, UBTRACy
soDRÉ DA SILVA FtLHO, Tabetião substituto, matricula no g4/g210, compareceu como
OUTORGANTE, AGÊNCIA NAC]ONAL DE PROPAGANDA LTDA, COM CNPJ TìO

61'704'482,0001-5S(matriz) - Nire 33.2.096497s-2, cNpJ no 61.7o4.4l2roooa-17(ftliar RJ)-
Nire 33,9.0103g76-5, com sede e firiar à rua México, no.r1 _ sara 401 _ centro, nesta
cidade, e cNpJ no 61.704.482/0004-06 - Nire no s3.9.003.6659_5, firiar rocarizada à sHs
quadra 6, conjunto A, broco A, sara 60g, s/no - comprexo Brasir 21 _ Asa sur _ Brasiria _ DF
- cEP no 70'316-102' com contrato social consolidado aos 02.08.201g, registrado na Junta
comercial deste Estado - Jucerja, e 224 Alteraçåo e consolidaçäo contratual da sociedade
Empresária Ltda, devidamente registrada sob o no 000033g4132 em 10.10.2018, quais uma
cópia encontra-se aqui arquivada, que tem como sócios, continentar propaganda 

e
ParticipaçÕes ErREL', cNpJ no 16.557.862/0001_50, e, Empresa Brasireira de propaganda
LTDA, CN'J no 19.443.058/0001-75, neste ato representada por seu ADMTNT'TRADOR,
PAULo DE TARso LoBÃo MoRAls' brasileiro, separado judiciarmente, pubricitário,
portador da carteira de identidade no g.666.67g-2, expedida pera ssp-sp, inscrito no cpF
sob o n0 017.027.318-04, residente e domiciriado na rua cupertino Duråo, no 1lB apto 302 _
Leblon - Rio de Janeiro, ora de passagem por esta Cidade; a presente, por mim, identificada
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na conformidade dos documentos apresentados do que dou fé; e, perante mim, pela

Outorgante, por seu Administrador, foi dito que por este publico instrumento, nome¡a e

constitui seu bastantes PROCURADORES: 1)- FAUSTO SEVERO TRINDADE, brasileiro,

solteiro, sem união estável, publicitário, natural desta cidade, nascido em 24.07,1973,

portador da carteira de identidade CNH noO0507636051, expedida pelo DETRAN-RJ em

01.07.2014, CPF no 699.371 .410-87, filho de Juliano Juaris Siqueira Trindade e Rita Marli

Severo Trindade, sem endereço eletrônico, residente e domiciliado na Avenidâ Epitácio

Pessoa no 2664, bl 02, ap 603, Rio de Janeiro - RJ; 2) MARIA CAMILLA BARBOZA DE

OLIVEIRA, brasileira, divorciada, sem uniåo estável, publicitária, natural de Säo Paulo,

nascida em 29.07.1970, portadora da carteira de identidade no 06.801.206-1, expedida pelo

DETRAN-RJ em 17.07.2008, CPF no 382.963,497-87, filha de José Carlos Barboza de

Oliveira e Maria Camilla Barboza de Oliveira, residente e domiciliada na Rua Tabatinguera n"

18, apto 101, no Rio de Janeiro - RJ; 3) AUDREY BUGLIAN VAN MUNSTER, brasileira,

casada, publicitária, portadora da carteira de identidade CNH no 02065'143444, expedìda

pelo DETRAN-DF em 23.01.2017 onde consta no '17.503.764-4, expedida pela SSP-SP, CPF

n" 246.442.768-39, residente e domiciliada no Condomfnio Solar de Brasflia, quadra no03 -
conjunto 04 - casa'18 - Brasllia - DF - CEP: 71680-349; aos quais confere poderes para

EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, representar em todas as etapas de licitaçöes,

participar de concorrências públicas particulares, licitaçÕes, tomadas de preço, cartas-

convite e pregöes, retirar editais, participar de aberturas de licitaçöes, retirar invólucros

apÓcrifos, assinar propostas, acordar, discordar, interpor recursos prestar declaraçöes e

informaçöes, dar lances, assinando todos e quaisquer documentos que se fizerem

necessários; constituir advogado com poderes da cláusula ad-judicia e os poderes especiais

que se fizerem necessários; enfim, praticar todos os demais atos ao completo desempenho

da presente procuraçäo. A presente procuração terá validade de 2(dois) anos a contar

desta data e näo poderá ser substabelecida, Que todos os dados dos procuradores,

bancos, agências e contas foram fornecidos pelo administrador da outorgante na forma

apresentada, que se responsabiliza por sua exatidão. FEITA SOB MINUTA. As custas da

presente importam em R$275,30(Tab. 22, 1.2, ,'a,,) + R$2ô,g6(comunicaçöes) +

R$1 1 ,63(arquivamento - tab. 16, n04) + R$62,78(20% do FETJ) + R$1 5,69(5% do

FUNDPERJ) + R$15,69(5%FUNpERJ) + R$12,56(4%FUNARpEN) + R$5,51(2% Lei
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6370t2012) + R$13,77(5% ISS) + R$3i,47(ao 6"distr¡buido r). ASSIM o d¡sse, do que dou fée me pediu este instrumento que lhes sendo l¡do em voz alta e clara, aceita e assinadispensando a presença de testemunhas. Assim o disse, do que dou fé, e mê pediram esteinstrumento que lhes li em voz alta, aceita e assina, dispensando as testemunhas. Eu,UBIRAC Y SODRË DA SILVA FILHO, TAbEIiãO SUbSt¡tUtO, matrfcula nog4lg210, lavrei, li eencerro o presente ato colhendo a assinatura. (ASS) AGÊNC IA NACIONAL DEPROPAGAN DA LTDA, por seu ADM|N|STRADOR, PAULO DE TARS
EXTRAf DA HOJE. ATO SUBSCRITO E ENCERRADO POR MIM
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Peçal-MeioTV

Licitante: Nacional Gomunicação
Cliente: Ministério do Turismo
Título: Férias é no Brasil. Um Mundo pra Você.
Data de produção: Março/2018
Período de veiculação: Junho/2018
ileio: TV
Veículos: Globo, Band, Record, SBT e Rede TV
Formato: Filme 30"
Profissionais envolvidqç no t¡abalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Antônio Guerra, BrunoArmond,
Camilla Oliveira, Audrey van Munster, Selma Leal e Wilza Godoy.

Problema que se propôs a resolver

As viagens domésticas disputam o orçamento do consumidor não só com bens de consumo, mas também
com viagens intemacionais. Com o conceito "Férias é no Brasil. Um mundo pra você", o anúncio mostra
que é possível encontrar paisagens dos cinco continentes do mundo aqui, nas cinco regiões do país. Por
exemplo, um piquenique numa vinícola que poderia ser lá no Chile, mas é aqui, na região Sul. Ou seja,
podemos desfrutaç sem passaporte, um mundo de sabores, um mundo de experiências.
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Peça2 - Meio lmpresso

Licitante: NacionalComunicação
Gliente: Ministério do Turismo
Título: Rio Muito Maneiro
Data de produção: Dezembrol20l7
Perlododeveiculação: Dezembrol20l7 ejaneiro/2018
Meio: Jornal
Veículos: Metro Jomal- PortoAlegre
Formato: 1 pg. jornal (25,6x16 cm)
Profissionais envolvidos no trabalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Antônio Guena, Gamilla
Oliveira, Audrey van Munster, Márcia Guena, Selma Leal, Gabriela Silva e Denise Sonza.

Problema que se propôs a resolver

O Ministério do Turismo precisava de uma campanha publicitária para promover o Rio de Janeiro. Esta é
das peças da campanha que teve corno conceito uma frase que canega uma das gírias mais tradicionais
estado: "Rio de Janeiro. Vem que é muuuuuuito maneiro". O anúncio mostra o exuberante mar de Arraial
Gabo, destino da Região dos Lagos, e um tÍtulo sugestivo: "Traga o snorkel. É de t¡rar o fôlego".
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Peça 3 - Filme
Título:,,Corretor lloral.,,

Peça3-MeioTV

Licitante: Nacional Comunicação
Gliente: Ministério da Cidadania
Título: Corretor Moral
Data de produção: Fevereiro de 2020
Período de veiculação: Fevereiro de 2020
Meio: TV
Veículos: Globo, Band, Record, SBT e Rede TV
Formato: Filme 30"
Profissionab envolvidos no trabalho: Paulo de Tärso, Ricardo Machado, Andréa Lobato, Antônio Guerra, Edinaldo
Ribeiro, BrunoArmond, Audrey van Munster, Emília Medina, Selma Leal, Soraia Duarte e Reinaldo Santiago.

Problema que se propôs a resolver

Frente ao aumento dos registros de assédio sexuale violência contra as mulheres, a Secretaria Nacional
de Políticas para as Mulheres (SNPM), por meio do Ministério da Cidadania, solicitou a criação de uma
campanha que alertasse que a importunação sexual é crime. A solução foi um filme simples, porém de
grande impacto, mostrando uma conversa entre dois amigos nas redes sociais, onde um deles digita um

texto desrespeitoso sobre uma mulher e esse texto vai sendo conigido. A mensagem final é: "Corrija seu

' 
Ela bebeu demais e

E aí, como é que foi ontem?
1l:08

trtr

E Corríja seu comportamento.

Assédio é crime. #NãoTemDesculpal

ffi
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comportamento. Assédio sexual é críme. #NãoTemDesculpa". O "Ligue 180" entrou como assinatura,
divulgando um canalde denúncia para as situações de assédio.
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A chikungunya
vem crescendo.

O combate
ao mosquito

tem que crescer
ainda mais.
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Tome uma atitude contra

o mosquito da chikungunya, zika e dengue. RK' DE JAI{ERÍ'

Peça4-Meiolmpresso

Licitante: Nacional Comunicação
Cliente: Governo do Estado do Rio de Janeiro
Título: Atitude Contra o Mosquito
Data de produção: Fevereiro/2019
Período de veiculação: Marçol2019
Meio: Jornal
Veículos: Jornal Metro
Formato: Capa e Contracapa (25,6x33cm)
Profissionais envolvidos no trabalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Eduardo Almeida, Giancarlo
Franco, Antônio Guerra, Bruno Armond, Camilla Oliveira e Selma Leal.
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Contra a chikungunyâ,
aindanãotem
vacina paratomar.
Masvocê pode tomar
umaatitude.
Todo mundo sabe que o aedes, mosquito transmissor da chikungunya,

zlka e dengue, se reproduz em água parada. Para combater esse

velho problema, é preciso uma nova atitude. Afinal, a chikungunya é

umadoença quevem crescendo e podeaté matar. Se cada um fizer uma

blltz semanal em casa para eliminar os criadouros, o mosquito para de

nascer e a chikungunya para de crescer.

lO dicas para lembrar.
IO minutosparasalvar.

Câ¡xas d'águ4
toné'6, galõer
poços e banis
bem vedados. @

Pratos de vasos
de planta com
are¡â até a borda.

o ffi"@Pneus sem
em lugares

Bandejas de çladeira
e de arondkiomdo
limpas e sem iágua.

Ganafas e
baldesviradc
para baixo.

Vasos sanitário5
s€ln uso @nstantg
fudr¿doc

Calhas limpas.

Bmmél¡as €
ouùõ pliltõ
sm mimulo
de rfuua.

e (om

Piscinæ e fontes
sempre ùatadas

Ralos limpos
tela.

HtiluToa
SALVATI
VIDAS

GOVEF¡O DO ÊS1ÂÞO

#åtltudecontraomosqulto RIO DE JANERO
vÄMos vrnÂF o loGo

Problema que se propôs a resolver

A cada ano, os casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypticrescem no estado. Para combater
o problema, desenvolvemos para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro uma campanha de

conscientização da importância de uma mudança de atitude em relação ao mosquito. Se os casos crescem,
o combate também tem de crescer. Este anúnciotraz uma imagem de grande impacto, de pequenos

mosquitos formando um mosquitão, para alertar sobre o tamanho do problema. Além disso, uma série de dicas
complementa a peça, mostrando que todos precisam se conscientizar para combater o Aedes.
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Peça 5 - Filme

Tih¡lo: 'Rro peta Educação - tatrículas Abertz

Peça5-MeioTV

Gliente: Governo do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Educação
Título: Rio pela Educação - Matrículas Abertas
Data de produção: Novembro de 2020
Período de veiculação: Dezembro de 2Q2Q

Meio: TV Aberta
Veículos: TV Globo, SBT, Record e Band
Formato: 30'
Profissionais envolvidos no trabalho: Ricardo Machado, Andrea Lobato, Luiz Henrique Londres, Bruno
Armond, lngryd Calazans, Edinaldo Ribeiro, Camilla Oliveira, Roberta Gusmão e Selma Leal.

Problema que se propôs a resolver

Em um ano tão atípico por causa da pandemia de covid-19, as escolas estaduais sentiram um enorme
número de alunos abandonando os estudos online ou presenciais. Nosso desafio era desenvolver uma
campanha que fosse atrair os jovens do Fundamental ll e Ensino Médio a se matricularem e voltarem
a estudar. Para incentivar as matrículas, a Nacional Comunicação desenvolveu uma campanha jovem
e direta. O jingle e a linguagem gráfica, inspirada em grafite e lambe-lambe, convidam os adolescentes
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e jovens a não desistirem da escola. A hashtag #BoraMatricular está em todas as peças. A intenção
é mostrar que, apesar das dificuldades deste ano, a educação abre portas, cria oportunidades e
transforma o futuro.
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Peça6-Meiolnternet

Licitante: Nacional Comunicação
Cliente: Disque Denúncia RJ
Título: Sigilo
Data de produção: Abrill2017
Período de veiculação: Abril a maiol2017
Meio: Redes sociais e portal do cliente
Veículos: Facebook
Formato: 820 x 312 pixels
Profissionais envolvidos no trabalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, lvan Símas, Durval Honório,
Bruno Armond, Camilla Oliveira, Beatriz Marcolino e Selma Leal.

Problema que se propôs a resolver

Com o objetivo de ajudar a combater a onda de violência no Rio de Janeiro, muito agravada pela recente
crise finance¡ra que atingiu todo o estado, criamos uma campanha em auxí¡io ao Disque Denúncia
RJ. A ideia era encorajar os cidadãos a revelarem informações que pudessem ser valiosas para as
investigações dos mais diversos crimes ocorr¡dos no d¡a a dia, destacando a garantia de anonimato e da
integridade de quem fizesse a denúncia. Com o conce¡to'Você expõe o crime, a gente näo expõe você",
as peças trazem um telefone celular na posição da tradicionaltarja preta que cobre os olhos das pessoas .

que não podem ser identifiædas. ..,
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Peça7-MeioTV

Licitante: Nacional Comunicação
Gliente: Ministério da Cidadania
Títuto: lssoÉCidadania
Data de produção: Janeirol2o2l
Período de veiculação: Janeiro e março12021
Meio: TV, internet
Veículos: TV Globo, SBT, Record, Band, TVs religiosas, R7, Twitter, Facebook,

lnstagram, Teads, Smartclip
Formato: 30"
Profissionais envolvidos no trabalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Roberto Constante, Audrey Van
Munster, Selma Leal, Soraia Duarte, Luiz Londres, Márcio Santana, Reinaldo Santiago e Edinaldo Ribeiro.

Problema que se propôs a resolver

Com o aprimoramento das políticas públicas conduzidas pelo Ministério da Cidadania e com o fim do
Auxílio Emergencial, o órgão identificou a necessidade de divulgar os programas e açöes e instruir de
forma clara e efetiva ao cidadão os programas e açÕes que estão sob responsabilidade da pasta.
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Peça8-Meiolnternet

Licitante: Nacional Comunicação
Cliente: Governo do Estado do Rio de Janeiro
Título: Detran Maio Amarelo - Velocímetro
Data de produção: Abrill29lT
Período de veiculação: Maiol2017
Meio: lnternet
Veículos: Facebook e mídias sociais proprietárias Detran/RJ
Formato: Comercial 30"
Profissionais envolvidos no trabalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, lvan Simas, Bruno Armond,
Camilla Oliveira e Beatriz Marcolino.

ovD Repertóric

Peça 8 - lntemet

Tirh¡lo: "fþtran taio Amarclo - Velocimetro"

Problema que se propôs a resolver

Em apoio às ações do novo Detran/RJ para o MaioAmarelo, mês oficialde prevenção aos altos índices
de mortes e acidentes no trânsito, criamos um filme que alerta sobre os riscos de ultrapassar os limites de
velocidade. As peças, veiculadas nas redes sociais do órgão, destacam como a imprudência na direção
interromper uma vida precocemente, de uma hora para outra.
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peça 9 _ Filme
Título: ..Fique 

em casa, fique seguro - Fotografia.,,

Peça9-MeioTV

Licitante: Nacional Comunicação
Cliente: Governo do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Saúde
Título: Fique em casa, fique seguro - Fotografia
Data de produção: Abrill2020
Período de veiculação: Abril a maiol2020
Meio: TV
Veículos: TV Globo, Band, Record e SBT
Formato: 30'
Profissionais envolvidos no trabalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Andrea Lobato, Antônio
Guena, Bruno Armond, Camilla Oliveira e Roberta Gusmäo.

Problema que se propôs a resolver

Na pandemia, a população do Rio de Janeiro precisava se conscienllzar sobre a importância de aderir
ao isolamento social. Pensando nisso, foi desenvolvido um filme mostrando locais turísticos e de lazer
do estado, reforçando que não poderiam ser visitados naquele momento. Com um discurso realista,
sem perder a esperança, îoi divulgado o conceito: "Segure um pouco agora para viver tudo isso depois.
A hashtag trouxe um call to action que complementava a mensagem: #FiqueEmGasaFiqueSeguro.

DEJATGIRO
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#Fiq ueEmCasaFiquesegu ro

\(
rmrd REPERTÓRþ Tv



LIGUE
r80

RECORD
JCDecaux

dÞ'

f
(>TIF, 'r

1Í

A violência contr¡
a mulher cresceu
na pândemi¿.
E ela deixa nraÍcõs
rìão só no corpo.

Peça l0 - Meio Mídia Exterior (OOH)

Licitante: NacionalComunicação
Cliente: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Título: Agosto Lilás
Data de produção: Agosto/2020
Período de veiculação: Agosto/2020
Meio: OOH
Veículo: JC Decaux
Formato: 119 x 174 cm (área total)
Profissionais envolvidos no trabalho: Paulo de Tarso, Ricardo Machado, Giancarlo Franco, Edinaldo
Ribeiro, Bruno Armond, Audrey van Munster, Selma Leal e Márcia Guerra.

Problema que se propôs a resolver

Durante o isolamento social, a violência doméstica contra a mulher aumentou ainda mais. Mais mulheres
estão sendo agredidas das mais diversas formas. Algumas delas são obrigadas a viver com seus
agressores na mesma casa. OAgosto Lilás lembra o aniversário da Lei Maria da Penha e reforça a
importância do combate à violência contra a mulher. O MUB foidesenvolvido para reforçar essa
durante o mês. Com uma imagem impactante, ele chama a atenção para o crime e divulga a urgência da
denúncia. O conceito afrrmaque a violência contra a mulher deixa marcas. E nåo só no corpo.
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