
sÃo CAETANO DO SUL

São Caetanº do sul, 5 de marco de 2020

Processo zsaz/zoth
Referente: Lei de Acesso a Informação

Ao Senhor

HAMILTDN TENÓRIO DA SILVA

Conforme Solintaçâu de Serviço 1197153, de 17 de Fevevewo de 2020, referente a

Campanha Uniforme Vcha as Aulas, reauzada pela Agênua shout, mfermamos abaixo

mstáríco do Processo nº 22243/2019

Para valonzar a rmctatwa da Prefettura de Sãu Caetana do Sul referente an auxiliar

umforme, que teve mícm em 2013 e o resultado da ação fm muito pnsmvn, a Shout

Publrctdade criou a campanha volta às aulas - umformes

A campanha teve mmo em dezembrº de 2019e mau destacar os benefímos:

- Chegam antes da mícm das aulas,

- Uniformes renas sob medrda, a que oferece. mais seguranca aos alunos,

- Ds pars recebem créditos para a compra dos uniformes e podem escºlher em qual

estabelecimento desejam comprar,

. Valunza e mawmenta o mercado mca!

AÇÓES

Para esta campanha apostamos no drgitaw, com a crlaçãu de posts e vídeos para as

redes socíals, anúncio em Slle da região e a dwulgação para os muradures cadastrados na

hsta do Whatsnpp No entanto, deVIdD a grande imporlãnma do tema, também

esmlhemos anuncrav na maionornal da região, & Dláno do Grande ABC, pur sua trragern e

credwbwlldade na udade
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sÃo CAETANODO SUL

ramnmrnçLomm

wroRMAçõEs TÉchcAs DO DGABC

Perrodicudade: Dlárlu

mma 52 000

Largma' 29 700

Trragem 31.152

Trragem de Dommgo' 47.861

Audnona. ano TREVISAN

Bancas. 27 %

Assínatura: 73%

Para a(mgir um numca mxlor, optamos por dwersrhcar n xuúncin no jornal DGABC,

mm

, 2 páginas ímanes mdexermmadasrsábadn & dommga,
7% página de anúnuo mdetermmadordmuu-

-7 mas sem anúncíus no me DHTML;

, Banners nn me,
, 1 página de anu'rmo na vevnsta Dlarardia
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Com esta dlverslflcação, consegmmos melhorar a penetração perante os

munícipes

Tal ação teve (amanha repercussão, que a TV Globo (o; até & adm para fazer

maténa sobre (: auxHiorunífurme, (: que ajuda amda mas na divulgação das açõesv A

maténa pode Seracessada em

htlns' WWW facebook com mefelturasaocaetann VWdEDS 880440652371053 ?V=EEDM0

552371053

O Valar (mal gasta com a campanha de dwurgação dos uniformes foi de R$

339.573,05

Colucamarnusa dwspuswçãn para quaisquerdúvídas

"desmente,

FERNANDO tARMEu.
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