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revistas

jornais

livros



ágora
SiSmuC
periodiCidade: menSal

reviSta da ordem
oab paraná
periodiCidade: menSal



reviSta governança JurídiCa
amaral yazbeC advogadoS
periodiCidade: bimeStral

SóCioS & negóCioS
SiCoob norte
periodiCidade: trimeStral



relatório anual
oab prev pr
periodiCidade: anual

relatório anual 
SiCredi rio
periodiCidade: anual



Farm Forum
CaSe iH

diário de ClaSSe
SiSmmaC

Jornal do SinditeSt
SinditeSt-pr

new Holland 
em Campo
new Holland

vida 
Corporativa
SiCredi

relatório 
anual
SiCredi

Salão paranaenSe 
de turSimo em 
reviSta
abav-pr

Jornal mobilização
SiSmuC

Jornal do SiSmuC
SiSmuC

Jornal da FeteC-pr
FeteC-pr



HerdeiroS  
da eSCuridão
paul Cleave

uma tribo e 
SuaS trilHaS 
num SindiCato
emerSon CaStro

Cidade  
daS peSSoaS
SiSmuC

oS CrimeS 
HediondoS  
da ditadura
milton ivan Heller

riCHa, o 
polítiCo
roSe arruda  
e Hélio teixeira

Série  
tea SiSterS
editora Fundamento

Série  
zaC power
editora Fundamento

Série  
CatHy CaSSidy
editora Fundamento

SketCHerS do braSil
várioS autoreS

a CariCatura da arquitetura
Simon taylor



comunicacao 

digital



poSt FaCebook
abav-pr

e-mail marketing
abav-pr



poStS FaCebook/wHatSapp
SinditeSt | SiSmmaC | SiSmuC



ilustracoes

personagens

charges

urban sketchers





proFeSSora Júlia
SiSmmaC

Servelina
SiSmuC

gralHa azul
app eStadual

oS 3 proFeSSoreS
SindutF-pr

magal, o repórter legal
SindiJor-pr

Super Servelino e a liga da inJuStiça
SiSmuC



banner 
loJa
nuneS Farma

banner 
evento
o botiCário



tiras e 

historias em 

quadrinhos



violênCia nunCa maiS!
app SindiCato

Super Servelino Contra 
a liga da inJuStiça
SiSmuC

tiraS do Servelino
SiSmuC

proCeSSo Criativo de HiStória em quadrinHo 
app SindiCato

servelino, o servidor

servelino, o servidor

servelino, o servidor



cartazes



Cartaz para baile
SiSmuC

Cartaz 1º enContro naCional
urban SketCHerS

Cartaz Filme
rodrigo Herrmann, liFe and workS



logomarcas

campanhas 



mar braSil turiSmo
agênCia de turiSmo

guara Ski team
time de Sky aquátiCo

lCC
engenHaria Civil

ConFraria do turiSmo
abav-pr

Femme´S
loJa de roupaS

Coletivo de mulHereS
SiSmuC

reviSta ágora
SiSmuC

dona Frida
marCa de roupaS e bolSaS

70 anoS
SindiJor-pr



material

promocional



iluStraçõeS
leve Curitiba

Calendário
SinditeSt



NENHUM
DIREITO

CampanHa de 
lutaS Sou + 
muniCipaiS
SiSmuC

CampanHa 
de lutaS 
SinditeSt

uniForme time
guara Ski team

CONFEDERAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
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