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Equipe
Diretora: Ana Luiza Purri
Coordenadora: Isabela Lobo
Atendimentos: Cintia Paes e Ana Carolina Duarte

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Relações 
públicas

Assessoria 
de imprensa

Publicações Comunicação 
digital

Clique aqui e acesse o drive com todos os materiais de comunicação.

https://drive.google.com/drive/folders/1HK5AXxcaK88zUazO-E7lFXsPVVSGHtYE?usp=sharing


MAIO/2022

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA

STATUS:

Produto entregue no dia 26/04 e apresentado

à Diretoria no dia 12/5. 

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produto 2

Clique nas imagens para
ter acesso aos materiais
no Google Drive

Apresentação da reunião com a diretoria (12/5)

Gravação da reunião com a diretoria (12/5)

https://drive.google.com/file/d/1XJ6XM7GlGwG7Itu9e2Q8lEaI3NdM1t9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12f8w0BT0_mTqd0WuZ8W1cVfyT0yN_rRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6xu7LJg9pERc6IGh8tWbgaM11vKemVC/view?usp=sharing


MAIO/2022

APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DO PLANEJAMENTO
DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

Produto entregue no dia 4/5. 

A apresentação à diretoria será feita no dia 12/05.

Os planejamentos de área de Assessoria de Imprensa

e Comunicação Digital foram aprovados pelo cliente e

passarão a ser implementados a partir do dia Mundial

do Meio Ambiente. 

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produto 2

Clique nas imagens ao lado
para ter acesso aos
materiais no Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1UWbWQmcCMwXDf34-mH6xwvanfc7Yba-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vnncI4xxJcNOVPrDGkdPaS6F77LfLhS/view?usp=sharing


MAIO/2022

NOVA IDENTIDADE VISUAL PARA O CBH-BG COM MANUAL DE MARCA

O material foi entregue ao cliente no dia 14/04 e foi apresentado em um reunião com a diretoria do Comitê
no dia 12/05. Até o momento, não houve definição sobre a aprovação do material.

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produto 4

Clique na imagem ao
lado para ter acesso ao
material no Google Drive

https://drive.google.com/file/d/18BO4zuG_AoXfC1EbniF1rwzjSHLkX62a/view?usp=sharing


MAIO/2022

NOVA IDENTIDADE VISUAL PARA O CBH-BG COM MANUAL DE MARCA

PAPELARIA

No dia 13/5 foram enviados os itens de papelaria do Comitê, já criados a partir da nova identidade visual.

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produto 4

Clique nas imagens para 
ter acesso aos materiais 

no Google Drive
ASSINATURA DE E-MAIL

CARTÃO DE VISITA

ENVELOPE

PAPEL TIMBRADOAPRESENTAÇÃO PPT

https://drive.google.com/drive/folders/1fVm1S_lzfBBpB1RxaRKJ4d8XjqgmQVx_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XDazcvUje9c-jrNEI2vXf2Ka5aSEZvWN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XDazcvUje9c-jrNEI2vXf2Ka5aSEZvWN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iKlcAAcIbOoMPTN_xP_ZQp9pN8yg_roz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15I_kHDL0ufXBpMYKr-XtnnIghhsxl4Cu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oPQaDg_I1zE_79VplOXBo8d3-04QjWLP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oPQaDg_I1zE_79VplOXBo8d3-04QjWLP?usp=sharing


MAIO/2022

NOVO SITE

No dia 12/5, foi compartilhada com a AGEVAP a versão corrigida da Proposta de Desenvolvimento do Novo Site. Foi enviada
para aprovação a proposta de Wire frame (20/5) do novo site do CBH Baía de Guanabara. Estamos aguardando a aprovação
do material para seguir com o cronograma de desenvolvimento do novo site.

COMUNICAÇÃO DIGITAL| Produto 5

Clique nas imagens ao lado
para ter acesso aos
materiais no Google Drive

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE WIREFRAMES

https://drive.google.com/file/d/1LDKGAdKdU6PfbDxICz6oQFppLMl6F7PX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSP9aIUEC79Yw0YEwFnLQLJR_rQPWW70/view?usp=sharing


MAIO/2022

BOLETIM INFORMATIVO DIGITAL COM AÇÕES DO COMITÊ GERAL

Após a reunião com membros da diretoria ampliada (12/5), o projeto editorial e a pauta da 1ª edição do boletim trimestral, que
foram enviadas pela Prefácio para a AGEVAP no dia 6/5, foram aprovados. A partir daí, foi iniciada a definição dos entrevistados e
apuração dos conteúdos – importante lembrar que a dificuldade em contatar os entrevistados prejudicou o cumprimento do prazo
de entrega do material, que já estava comprometido em função da indefinição em relação ao projeto editorial (que precisou ser
apresentado para a diretoria ampliada) e da identidade visual, que também comprometeu o prazo de execução do projeto editorial.

Observação:
O projeto gráfico da publicação foi enviado para aprovação da AGEVAP no dia 1/6. Já a primeira edição do boletim deve ser disparada em junho.

PUBLICAÇÕES| Produto 6.1

Clique nas imagens para
ter acesso aos materiais
no Google Drive

PAUTA DA 1ª 
EDIÇÃO

PROJETO GRÁFICO
(PÁGINA PRINCIPAL 
E PÁGINA INTERNA)

PROJETO 
EDITORIAL

https://docs.google.com/document/d/1dhbdP6UF47lq1z40gPNvRL9cgZF5-71U/edit?usp=sharing&ouid=104775708213583726708&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1uiYznd7f-1CD6tvWnuSrOS7uBzeTcKfN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6mZC1px5eahn1eqJR6S-4Y8YVaYqRQf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dRi8_hw_N3Ym8kuHYkn7f6c0aQohcbxx/view?usp=sharing


MAIO/2022

BOLETIM INFORMATIVO DIGITAL PARA CADA SUBCOMITÊ

Após a reunião com membros da diretoria ampliada (12/5), o projeto editorial do boletim quadrimestral foi aprovado.

Observação:
O projeto gráfico da publicação foi enviado para aprovação da AGEVAP no dia 1/6. Já a pauta da primeira edição do boletim está em
produção – será levado em consideração o pedido da AGEVAP de que as pautas tratem sobre temas que não dependam tanto de
entrevistas e contato com os membros – e será enviada para aprovação do cliente.

.

PUBLICAÇÕES| Produto 6.1

PROJETO 
EDITORIAL

PROJETO GRÁFICO
(PÁGINA PRINCIPAL 
E PÁGINA INTERNA)

Clique nas imagens para
ter acesso aos materiais
no Google Drive



MAIO/2022

BANCO DE IMAGENS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA V

No dia 12/5, a Prefácio enviou a sugestão de roteiro para a produção do Banco de Imagens da Região
Hidrográfica V (Produto 10), já que os membros não compartilharam sugestões, conforme solicitado pela
AGEVAP e reforçado pela Prefácio. O roteiro ainda não foi aprovado, o que já compromete o prazo de entrega
do produto, conforme detalhado em e-mail enviado à AGEVAP no dia 1º de junho.

BANCO DE IMAGENS| Produto 10

SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA 
REALIZAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

Clique na imagens para
ter acesso aos materiais
no Google Drive

E-MAIL PARA A DIRETORIA COM ALERTA SOBRE ATRASO NA APROVAÇÃO 
DE ENTREGAS E PREJUÍZOS AO ANDAMENTO DO TRABALHO.

https://drive.google.com/file/d/1FEoj1AOmOeGblaEWeqawCu5K8VNCR9eB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IRLuZsnC9vwZChB2rdoxBsUtSRnQag_V/view?usp=sharing


MAIO/2022

CONJUNTO DE DEZ VÍDEOS DE SENSIBILIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA 
REGIÃO HIDROGRÁFICA V

No dia 13/4, apresentou à presidente do Comitê a proposta de temas para a produção dos dez vídeos de
sensibilização e fortalecimento institucional da Região Hidrográfica V (Produto 11). Depois de dar o parecer positivo
sobre os temas, a presidente optou por compartilhar a decisão com o colegiado, que, até o momento, não
confirmou a aprovação do documento. No dia 1º de junho, a Prefácio formalizou por e-mail o impacto do atraso no
prazo de entrega do produto final. Somente a partir da aprovação dos temas, a Prefácio poderá seguir com a
produção dos roteiros, captação das imagens e edição dos vídeos.

VÍDEOS INSTITUCIONAIS| Produto 11

Clique nas imagens para
ter acesso aos materiais
no Google Drive

SUGESTÃO DE TEMAS PARA OS 
VÍDEOS INSTUTICIONAIS

E-MAIL PARA A DIRETORIA COM ALERTA SOBRE ATRASO NA APROVAÇÃO 
DE ENTREGAS E PREJUÍZOS AO ANDAMENTO DO TRABALHO.

https://drive.google.com/file/d/1zugCweA-oZCLX5LFCpz1t1gR6Ux8t0qg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SIcFfN4eNWF_8gHHTrZd86BombkX-w_u/view?usp=sharing


MAIO/2022

Produto 12

CONJUNTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Neste período foram realizados:

• Calendário de datas comemorativas iniciais | OK
• Planejamento e execução do 2º evento online do Subcomitê Leste | OK
• Aniversário Parque Chico Mendes| OK
• Postagens no Instagram | Doze postagens | OK
• Recuperação da conta do Facebook | Aguardando AGEVAP
• Criação do perfil no Twitter | OK
• Criação do perfil no LinkedIn | OK
• Criação peças ENCOB | Em andamento
• Mediação entrevista documentário PEA Redes da Baía | Aguardando Christianne

Análise:
Durante o período, foram realizadas ações sob demanda, com alinhamentos por e-mail e por videoconferência. Foram
realizadas atividades envolvendo as áreas de Comunicação Digital, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas. A partir do
próximo período, as atividades seguirão as estratégias e ações previstas no Planejamento de Área de Comunicação Digital
e Planejamento de Área de Assessoria de Imprensa, já aprovados. A definição das metas de cada uma das áreas será
realizada após três meses de trabalho para melhor entendimento do comportamento da audiência e da efetividade dos
canais e estratégias.



MAIO/2022

2ª Roda de Conversa do SC Leste

No período, foi realizada a 2ª Roda de Conversa
do SC Leste. Para o evento, a Prefácio elaborou
um planejamento que contou com a divulgação
para redes sociais e imprensa e apoio técnico na
transmissão e condução do evento. Além da
divulgação e mediação do encontro, a Prefácio
realizou reuniões de alinhamento com o cliente
e um teste da transmissão.

Clique aqui para acessar a gravação do
evento.

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produto 12

Clique nas imagens
ao lado para ter
acesso ao material
da campanha de
divulgação da 2ª
Roda de Conversa
que está salvo no
Drive.

Lista das peças
produzidas:

• Post Instagram
• Stories Instagram
• Card WhatsApp

Pop up site
• EMKT
• Capa YouTube
• Avatar YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4C086hPDIvg
https://drive.google.com/drive/folders/1N5oEM9mb1I_f636LV2VGuxCcJhxCjgHu?usp=sharing


MAIO/2022

ASSESSORIA DE IMPRENSA| Produto 12

MATERIAL DIVULGADO

Demanda: Release de divulgação da 2ª Roda de Conversa do SC Leste
Status: divulgação concluída

No mês de abril, o único material trabalhado com a imprensa foi a
divulgação da 2ª Roda de Conversa do Subcomitê Leste, evento
realizado no dia 25 de maio.

Nesta estratégia, foram feitos contatos por e-mail e telefone com
veículos de interesse, especializados, regionais e locais da região Leste.
Nos contatos individuais, houve uma conversão de sugestão de pauta
em inserção na imprensa.

Além disso, foram usadas as ferramentas de relacionamento com a
imprensa Comunique-se e DINO para reforçar a estratégia de
divulgação.

Clique na imagem ao
lado para ter acesso
ao release no Drive

https://docs.google.com/document/d/1i2FH4YWQtFvEgUpj6FbID16nlK22yLIK/edit?usp=sharing&ouid=104775708213583726708&rtpof=true&sd=true


MAIO/2022

ASSESSORIA DE IMPRENSA| Produto 12

FERRAMENTAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA

363 e-mails enviados

310 e-mails entregues

29 e-mails abertos

9,35% taxa de abertura

1.707 jornalistas

93 inserções em sites

9.955 visualizações das inserções

157 impressões (nº de vezes que as 
inserções apareceram em resultado de 
busca no Google)

https://drive.google.com/file/d/1xfH9P_dqunMvs5GnZ2nLWX1HoT-yxJff/view?usp=sharing


MAIO/2022

ASSESSORIA DE IMPRENSA| Produto 12

INSERÇÕES

A campanha de divulgação da 2ª Roda de Conversa do
Subcomitê Leste resultou em uma inserção em jornal
estratégico (A Tribuna). Já a divulgação feita pela
ferramenta “Dino” gerou 91 inserções (publicações) em sites
de notícias em todo o país. Dessas, 68 publicações foram
feitas na editoria “Meio Ambiente”.

Essas publicações são quantitativas e não qualitativas. As
inserções qualitativas, com veículos e jornalistas de interesse,
são resultado de um trabalho mais extenso e complexo, que
é feito ao longo do tempo. Na divulgação do evento em
específico, não houve inserção qualitativa.

Clique na imagem ao
lado para acessar todos
os arquivos do clipping
do período.

https://drive.google.com/file/d/1WM57ngJ6HgvcR3mWRaHws6wxozLFhFZ3/view?usp=sharing


MAIO/2022

ASSESSORIA DE IMPRENSA| Produto 12

INSERÇÕES

Clique na imagem ao
lado para acessar todos
os arquivos do clipping
do período.

Os dados “Data”, “Dia da
Semana”, “Tema”, Veículo”,
“Editoria” e “Link” de cada
uma das inserções
conquistadas no período
estão organizados e
detalhados neste arquivo.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VUEkSz7zSQnhWiJp7BUj0rrIcpI7Aecv/edit?usp=sharing&ouid=104775708213583726708&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoe5R9ZpVy_txSrfHbHj3PEU5KBp1OSp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoe5R9ZpVy_txSrfHbHj3PEU5KBp1OSp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoe5R9ZpVy_txSrfHbHj3PEU5KBp1OSp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoe5R9ZpVy_txSrfHbHj3PEU5KBp1OSp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoe5R9ZpVy_txSrfHbHj3PEU5KBp1OSp?usp=sharing


MAIO/2022

Criação do LinkedIn e Twitter

COMUNICAÇÃO DIGITAL| Produto 12

Foram criadas novas contas para o CBH Baía de
Guanabara no Twitter e LinkedIn.

Inicialmente, as contas ficarão atreladas à perfis da
Prefácio. Mas o procedimento é que as contas sejam
vinculadas a perfis do cliente.

Sendo assim, ainda estamos aguardando as respostas
em relação às contas descritas acima e à recuperação
da página no Facebook.

https://twitter.com/cbh_bg
https://www.linkedin.com/company/comite-baia-de-guanabara/


MAIO/2022

Instagram

No período foram produzidos doze conteúdos para o Instagram, feitos de forma pontual, sob demanda
e considerando o calendários de datas comemorativas aprovado pelo cliente.

Análise: O desempenho da rede no período apresentou um aumento, principalmente no alcance. Isso
ocorreu diretamente pelo maior volume de posts neste período em comparação ao mês passado.
Mesmo produzindo conteúdos de forma reativa e sem um planejamento estruturado, as métricas
apresentadas no perfil vêm tendo um aumento significativo e constante, resultantes do
compartilhamento de conteúdos relevantes para os seguidores.

Neste mês, dois conteúdos foram feitos visando uma estratégia de crescimento no alcance e no
direcionamento para o site. Foram eles: dia da biodiversidade e da mata atlântica. As postagens
resultaram em 4 novos seguidores e 9 visitas ao site. Com a aprovação do plano de trabalho e o início
de um planejamento estratégico, a expectativa é que esses números aumentem ainda mais no próximo
período.

COMUNICAÇÃO DIGITAL| Produto 12



MAIO/2022

301 interações689 seguidores 396 pessoas alcançadas
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COMUNICAÇÃO DIGITAL | Instagram



MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

https://drive.google.com/drive/folders/1wnhKcxRQyFqSH0ZOxfExZ04BiEXXUxSd?usp=sharing


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

72 pessoas alcançadas

10 interações

13,88% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CdAwzycuZzq/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

54 pessoas alcançadas

7 interações

12,96% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CdQeYj-rEXb/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

57 pessoas alcançadas

11 interações

19,29% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CdS6pjquwyg/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

49 pessoas alcançadas

6 interações

12,24% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CdS6u7ZOpKm/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

118 pessoas alcançadas

14 interações

11,86% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CdgxarcJaog/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

78 pessoas alcançadas

15 interações

19,23% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CdoMWTTpgOw/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

94 pessoas alcançadas

41 interações

43,61% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CdtTOmEp2d2/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

233 pessoas alcançadas

92 interações

39,48% de engajamento

https://www.instagram.com/p/Cd2y8v1rk6E/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

52 pessoas alcançadas

12 interações

23,07% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CeBGH71BfTh/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

195 pessoas alcançadas

51 interações

26,15% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CeDq7S6sJfB/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

57 pessoas alcançadas

10 interações

17,54% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CeEeqrgJPoP/


MAIO/2022

COMUNICAÇÃO DIGITAL | Produto 12

Instagram

44 pessoas alcançadas

8 interações

18,18% de engajamento

https://www.instagram.com/p/CeEevhZpd-I/


MAIO/2022

48 e-mails enviados

46 e-mails recebidos

16 e-mails abertos

5 cliques

28,6% taxa de abertura

Clique na imagem e acesse o arquivo 
completo.

COMUNICAÇÃO DIGITAL | E-MAIL MARKETING

E-MAIL MKT ENVIADO

Em maio, foi enviado um e-mail marketing de divulgação da
2ª Roda de Conversa do SC Leste.

O material foi disparado pela ferramenta Mailchimp para
membros e convidados indicados pelo subcomitê,
totalizando 48 contatos. Os resultados foram positivos e a
taxa de abertura foi bem superior à média de mercado
(17%).

Além do disparo pela ferramenta, o material também foi
enviado de forma personalizada para o e-mail de
autoridades indicadas pelo colegiado.

Observação: não foram realizadas ações diretas com as 
comunidades locais.

https://drive.google.com/file/d/1Tp-RZ-ZqKRB11r6FRv1wI8Xj9afkeRUG/view


MAIO/2022

NOTÍCIA NO SITE

COMUNICAÇÃO DIGITAL | SITE

No período, foram produzidos dois textos
para o site. Um sobre a 2ª Roda de
Conversa e outro sobre o Parque Chico
Mendes

Data de divulgação: 19/5 e 11/5

Clique nas imagens e acesse 
as notícias no site.

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/o-parque-chico-mendes-merece-a-lagoa-de-marapendi-e-a-lagoa-de-marapendi-merece-o-parque-chico-mendes/
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/como-as-mudancas-climaticas-afetam-os-moradores-da-regiao-da-baia-de-guanabara/


MAIO/2022

Para o próximo período estão previstos:

• Início das atividades no Plano de Trabalho de Comunicação Digital e Assessoria de Imprensa
• Divulgação do novo Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos

Sistemas Lagunares (PRH-BG
• Divulgação dos Relatórios de Territorialidade das áreas dos subcomitês
• Aprovação da Nova Identidade Visual e Manual de Marca do CBH-BG
• Aprovação dos roteiros dos vídeos institucionais
• Aprovação dos roteiros para fotografias do Banco de Imagens
• Aprovação e envio do Boletim Trimestral do CBH-BG
• Aprovação de pautas dos boletins quadrimestrais referentes aos subcomitês
• Materiais CLEMAARJ
• Materiais ENCOB
• Divulgação e realização da 3ª Roda de Conversa do SC Leste
• Realização dos serviços de Comunicação Integrada de rotina e sob demanda
• Descontinuidade do Google Drive e envio dos materiais anexados junto com a entrega do relatório

mensal

PRÓXIMAS AÇÕES



MAIO/2022

Produto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Produto 1 - Briefing OK

Produto 2 - Plano de Trabalho OK OK

Produto 3 - Workshop de 
Posicionamento Estratégico ●

Produto 4 - Nova Identidade 
Visual para o CBH-BG

OK OK

Produto 5 - Novo site ●
Produto 6.1 - Boletim 
Informativo ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Produto 6.2 - Boletim 
Informativo
Subcomitês

● ● ● ● ● ●

Produto 7 - Revista Digital ● ●
Produto 8 - Relatório Digital 
sobre o cenário ambiental da 
bacia

● ●

Produto 9 - Relatório Periódico OK OK ok ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Produto 10 - Banco de 
Imagens ● ●

Produto 11 – Vídeos ● ● ● ● ● ● ● ●
Conjunto de serviços de 
Comunicação Integrada

OK OK ok ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS



MAIO/2022JUNHO/2020JUNHO/2020

Dúvidas?
Ana Luiza Purri
ana@prefacio.com.br

Isabela Lobo
isabela@prefacio.com.br

Cintia Paes
cintia@prefacio.com.br

Carol Duarte
carol.duarte@prefacio.com.br


