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A DPZRIO10, braço da agência de
propaganda DPZ, que foi oficial-
mente lançada no ano passado, se
prepara para colocar na rua sua
primeira campanha voltada ex-
clusivamente para a capital cario-
ca. Em parceria com a Organiza-
ção Não Governamental (ONG)
Rio Como Vamos, a empresa es-
pera patrocinadores para lançar a
campanha “Você é Mané?”.

“Queremos conscientizar os
cariocas de que é preciso agir

para melhorar a cidade. Só o
poder público e as empresas
não são capazes de melhorar o
Rio, é preciso uma ajuda da po-
pulação”, afirma Frê Zaragoza,
diretor da DPZRIO10.

O objetivo da campanha é
chamar a população para fisca-
lizar casos de poluição, depre-
dação e irresponsabilidade no
trânsito. “Se as pessoas virem
alguém andando pelo acosta-
mento, por exemplo, devem ou
fotografar com seus celulares,
filmar e aí então colocar no site
do Você é Mané.”

A campanha espera inibir
atos como esses e mostrar aos
cidadãos que se forem fazer algo
errado, serão fiscalizados. Esse
deve ser o primeiro contrato do
novo braço de marketing e co-
municação da DPZ .

Rosiska Darcy, presidente -
executiva da Rio Como Vamos
afirma que ainda não tem patro-
cínio fechado. “Lançamos o site
da campanha esta semana, esta-
mos buscando parceiros”

Desde sua estreia, em março
de 2009, a DPZRIO10 investiu
cerca de R$ 1 milhão. A agência já

recebeu mais de 150 projetos para
a cidade do Rio de Janeiro. “Os
que realmente chamam a nossa
atenção são a criação do Museu do
Samba, iniciativa inédita no Bra-
sil e o Rio Art Fair, uma iniciativa
para incentivar a arte na cidade.”

Para cada projeto é preciso a
parceria de uma empresa ou enti-
dade para bancar os custos. A Rio
Como Vamos é patrocinada por
grandes nomes públicos e priva-
dos como o Banco Santander, a
Light, e o Metrô Rio. O objetivo da
ONG é fiscalizar a gestão munici-
pal da capital fluminense. ■

DPZRIO10 espera conscientizar
cariocas a fiscalizar a cidade
Campanha publicitária da agência deve ser lançada em 2011 e chama a população para obter melhorias socioambientais

AVIAÇÃO 1

Diretor da Airbus, sob investigação,
é acusado de insider trading
O diretor de vendas da Airbus John Leahy está sob investigação
formal na França por suspeita de “insider trading”, disse uma
fonte judicial. Leahy, que nega qualquer irregularidade, está entre
alguns executivos investigados um ano atrás em uma investigação
separada com acusações similares por reguladores da bolsa de
valores francesa. Não foram constatadas irregularidades na ocasião.

AVIAÇÃO 2

Tam atinge ocupação de 77,3% nos
voos ao exterior no mês de novembro
A taxa de ocupação é recorde para o mês, segundo a companhia aérea.
A valorização do real contribuiu para as viagens ao exterior. O preço
médio pago por passageiro em cada quilômetro voado (yield internacional),
em dólares, diminuiu cerca de 5% em relação a outubro. No segmento
doméstico a Tam registrou taxa de ocupação de 66,6% no mês.
A companhia contabilizou aumento de cerca de 5% no yield doméstico.

Marcela Beltrão

“Além do projeto de
conscientização, esperamos
criar o Museu do Samba”

Frê Zaragoza
Diretor da
DPZRIO10
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