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uk design

QUEM SOMOS
A UK Design é uma empresa com foco na comunicação com a preocupação em inovar.
Criamos e gerimos conteúdo, VIVEMOS COMUNICAÇÃO. Atuamos nas áreas de design
gráfico, marketing, comunicação corporativa e tecnologias digitais desde 1992. Com sede na
cidade do Rio de Janeiro, atendemos clientes de diversos setores nos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

ONDE ATUAMOS
conteúdo | comunicação corporativa | marketing digital | comunicação visual
internet/intranet | monitoramento de redes sociais | foto e vídeo

QUEM ATENDEMOS

MULTIDIESEL
Grupos Geradores

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
[COMPROMISSO, PARCERIA E ENTREGA]
Trabalhamos em parceria com as diferentes
áreas da empresa, dando suporte na
comunicação com o público interno e externo.
Criamos conteúdo gráﬁco e jornalís?co para
publicações internas, materiais de iden?dade
visual, incluindo logomarcas, peças impressas
ou digitais, sinalização de prédios e vias,
envelopamento de veículos, design de
uniformes, papelaria, além da produção de
vídeos e apresentações em diferentes
formatos.
COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

ESTUDO DE CASO - VIARIO | TRANSOLÍMPICA

INOVAÇÃO - INCENTIVANDO O POTENCIAL
CRIATIVO DE SEUS COLABORADORES

C o l a b o r a d o re s : d u r a n t e a o b r a , a
Concessionária chegou a ter cerca de 4.500
colaboradores, sendo a grande maioria no
canteiro de obras. A UK Design
desenvolveu campanhas de aproximação e
valorização do indivíduo, ”JUNTOS SOMOS
MAIS”, colocando todos no mesmo plano e
destacando a importância do trabalhador
dentro e fora do escritório.
COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

[PEÇAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA - FOCO COLABORADORES]

NÃO ESQUEÇA!
AO SAIR,
APAGUE A LUZ
E DESLIGUE O
AR CONDICIONADO

use mas não abuse
o planeta agradece

A COMUNICAÇÃO NUNCA PARA. HÁ SEMPRE UMA DATA A SER LEMBRADA, UMA CAMPANHA A SER LANÇADA E UM BENEFÍCIO A SER DIVULGADO

[PEÇAS DE COMUNICAÇÃO - FOCO MORADORES DO ENTORNO]
Via interditada

Transolímpica

em obras
DETONAÇÕES NA ÁREA
DOS TÚNEIS
ESTRADA DO CATONHO
A DETONAÇÃO TEM UM PROCEDIMENTO SEGURO E PLANEJADO PARA O
USO DE EXPLOSIVOS NOS DESMONTES DE ROCHA. ANTES E APÓS CADA
DETONAÇÃO SERÃO ACIONADAS SIRENES QUE REPRESENTAM:
TOQUE (CURTO) DA SIRENE: 20 MINUTOS ANTES DO ACIONAMENTO DOS
EXPLOSIVOS – AVISA QUE A DETONAÇÃO VAI COMEÇAR EM BREVE E
PREPARA PARA OS BLOQUEIOS NO TRÂNSITO

1º

TOQUE (CURTO) DA SIRENE: 10 MINUTOS ANTES DO ACIONAMENTO DOS
EXPLOSIVOS – AVISA QUE ESTÁ SENDO BLOQUEADO O TRÂNSITO DE
VEÍCULOS E PESSOAS

2º
3º

TOQUE (LONGO) DA SIRENE: 5 MINUTOS ANTES DO ACIONAMENTO DOS
EXPLOSIVOS – AVISA QUE A DETONAÇÃO VAI COMEÇAR EM 5 MINUTOS

4º

TOQUE (2 LONGOS) DA SIRENE: NO MOMENTO DO ACIONAMENTO DOS
EXPLOSIVOS

5º

TOQUE (INTERMITENTE CURTO) DA SIRENE: ÁREA LIBERADA PARA
RETORNO DAS ATIVIDADES – AVISA QUE ESTÁ LIBERADO O TRÂNSITO DE
VEÍCULOS E PEDESTRES

9/11

Transolímpica

em obras
A VIA EXPRESSA TRANSOLÍMPICA está sendo construída

INÍCIO DAS
DETONAÇÕES

A partir de 09/11/2013 e
com previsão de 22 meses de duração.

POR QUE É NECESSÁRIO USAR A TÉCNICA DA
DETONAÇÃO?
Este procedimento é necessário pois o túnel será
escavado no maciço rochoso da Pedra Branca.

NO

MOMENTO

economia de tempo que será revertido em qualidade de vida,
em novas oportunidades para as pessoas, aumentando as
opções de moradia, negócios e lazer.
Para a construção da VIA EXPRESSA TRANSOLÍMPICA ,
algumas casas estão sendo desapropriadas. Esse processo,
envolve diversas etapas como: cadastro do imóvel, avaliação,
negociação com os proprietários e transporte de bens. A
próxima etapa é a demolição do imóvel.
Saiba o que está sendo feito e os cuidados necessários que
devem ser tomados para que tudo ocorra com segurança.

O que é?

demolição
A demolição é uma atividade na
indústria da Construção Civil que
consiste na eliminação de parte
ou de todo o conjunto de
elementos de infraestrutura, de
forma mais controlada possível.

Na execução do Projeto de Construção da Via Expressa Transolímpica,
obras, é a estrutura em estágio de evolução mais avançado.

A detonação é um procedimento que utiliza
explosivos de maneira planejada, controlada e
segura. Para sua realização é elaborado um
plano de ação que determina a quantidade de
explosivos e como serão detonados.
O QUE ACONTECE
DETONAÇÃO?

Içamento das vigas
Marechal Fontenelle

TRANSOLÍMPICA & VOCÊ

ATENÇÃO

Prezados Moradores
A partir do dia 6/10 serão realizadas interdições na Colônia Juliano Moreira,
em função das obras da Transolímpica.
A travessa Álvaro Ramos, em frente ao bloco médico, conhecida como
Viana do Castelo, será interditada de forma definitiva para o acesso de
carros e pedestres. O acesso será pela rua Sampaio Corrêa. Fique atento!

CANTEIRO DE OBRA NÃO É
LUGAR DE BRINCADEIRA.

o Viaduto da Avenida Marechal Fontenelle, marco do início das

COMO FUNCIONA A DETONAÇÃO?

DA

O barulho e as vibrações são normais e comuns
em procedimentos deste tipo, e são
minuciosamente controlados. Para minimizar o
surgimento de poeira no entorno serão
instaladas coberturas especiais nos pontos de
detonação, seguindo todos os padrões de
segurança exigidos.
O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA GARANTIR A
SEGURANÇA DA DETONAÇÃO?

A partir do dia 16/09, 20 vigas, 10 medindo 36 metros e pesando 35t

DIAS 6/10 - TRAVESSA ÁLVARO RAMOS - TRECHO CONHECIDO COMO VIANA DO CASTELO
SERÁ FECHADO DE FORMA DEFINITIVA PARA ACESSO DE CARROS E PEDESTRES

e 10 medindo 23 metros e pesando 18t, além de todas as lajes, serão
lançadas para suas posições definitivas, acima dos pilares de sustentação do viaduto, que passará por cima da Avenida Marechal

A BOLA DE FUTEBOL VEIO
PARAR NA OBRA?

Fontenelle, perpassando as cinco faixas desta Avenida, na altura
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), no bairro
de Jardim Sulacap.

Peça ajuda a um dos trabalhadores.
Não tente pegá-la sozinho.

Segundo o Consórcio Construtor Transrio, a operação, que
acontecerá durante a noite, no período de 22h às 5h, para causar o
menor impacto possível no tráfego da região, mobilizará mais de 30
colaboradores e deve durar aproximadamente 5 noites.

0800 730 0732

NADA DE ENTRAR DE
BICICLETA NO CANTEIRO.

atendiemnto@transolimpica.com

Máquinas pesadas circulam por aqui.

Os imóveis na área de influência do
procedimento passaram por vistoria que
registrou o estado de conservação dos imóveis.
Além disso, a área do entorno será monitorada
com diversos equipamentos de instrumentação.
O acesso aos locais de detonação será
bloqueado. Haverá acompanhamento de
agentes de tráfego para orientar a população
durante os bloqueios. Na obra, agentes de
segurança estarão presentes para monitorar e
evitar acidentes.

AVISO: os moradores das ruas Euzébio de Almeida com Othon da Fonseca e no
perímetro de cerca de 300 metros deverão manter suas janelas abertas para evitar
que o deslocamento de ar danifique as vidraças.

para diminuir as distâncias entre pontos importantes do Rio
de Janeiro. A Transolímpica vai gerar para o carioca, uma

Avenida Marechal Fontenelle
a partir do dia 16/09 das 22h às 5h

TRANSOLÍMPICA & VOCÊ

POSTO DE ATENDIMENTO: ESTRADA DO CATONHO
Esquina da Estrada do Catanho com a Rua Othon da Fonseca

0800 730 0732

atendimento@transolimpica.com

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Informações sobre a proposta de ajuste do traçado da Ligação
Transolímpica na Colônia Juliano Moreira e na Vila União

DIA: 26/8 às 19hs na ESCOLA MUNICIPAL LINCOLN BICALHO ROQUE
RUA ITAGUAGÉ S/N - CURICICA

O MESMO AVISO VALE
PARA A SUA PIPA PERDIDA.

TRECHO SUJEITO

A INTERDIÇÃO
TEMPORÁRIA

Caso ela tenha caído no canteiro, peça ajuda.
ATENÇÃO A SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO NA VIA

0800 730 0732

POSTOS DE ATENDIMENTO - Estrada do Catonho – Jardim
Sulacap (em frente ao nº 2327 da Rua Euzébio de
Almeida) e no Posto de atendimento Outeiro Santo:
Largo do Remi (Outeiro Santo com Rodrigues Caldas)

0800 730 0732
atendimento@transolimpica.com

A PARTIR DO DIA

TRANSOLÍMPICA & VOCÊ

DAS 10H ÀS 11H
E DAS 14H ÀS 15H

POSTO DE ATENDIMENTO
E INFORMAÇÕES

17/02

POSTOS DE ATENDIMENTO - Estrada do Catonho – Jardim Sulacap (em
frente ao nº 2327 da Rua Euzébio de Almeida) e no Posto de atendimento Outeiro Santo: Largo do Remi (Outeiro Santo com Rodrigues
Caldas)

0800 730 0732
COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

O que é a
transolímpica?
A Ligação Transolímpica é uma via
expressa com 26 km de extensão –
sendo 13 km sob concessão –, que
interligará duas importantes áreas
de planejamento do município
do Rio de Janeiro, desde a Av.

o novo traçado

INFORMAÇÃO PARA EVITAR CONFRONTOS - 960 FAMÍLIAS FORAM REALOCADAS

[CAMPANHA]
IDEOLOGIA

Com o obje?vo de fortalecer os valores, visão e
missão da empresa, a campanha foi criada com
foco no colaborador. Palavras-chave como
agilidade, diálogo, gente e transparência foram
referências para nossa criação. Foram feitas
peças ins?tucionais, além da ambientação nas
áreas internas da sede, lembrando ao
funcionário de sua importância para a ViaRio.

COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

VALORIZANDO O QUE TEMOS DE MELHOR: GENTE

[CAMPANHA]
EDUCATIVA
A via expressa passa ao largo de uma
área de preservação onde está localizado
um dos maiores parques urbanos do
mundo, o Parque Estadual da Pedra
Branca.
Foram criadas peças para atender às
necessidades das escolas do entorno,
nos passeios educa?vos ao parque, com
distribuição de brindes e mudas de
árvores da Mata Atân?ca.

COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA
Tag 5,5 x 10cm
com furo de 0,7 cm de diâmetro

DIVULGANDO E PROTEGENDO O FUTURO: SUSTENTABILIDADE

[CAMPANHA]
SUSTENTABILIDADE
Essa campanha se mantém a?va e visa conscien:zar o
uso de forma sustentável do material que nos cerca
no dia a dia.
Os colaboradores se tornaram modelos e
emprestaram suas imagens e valores, fortalecendo a
mensagem que queríamos transmi?r. Foram u?lizados
e-mails, newsleTers e murais do refeitório, ves?ários
e áreas de lazer

use mas não abuse
o planeta agradece

DIVULGANDO E PROTEGENDO O FUTURO: SUSTENTABILIDADE

COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

Um contador na sede da empresa e no canteiro de obras
mostravam quantos dias faltavam para o início dos Jogos
e término da via.

[CAMPANHA]
MOTIVACIONAL
Associação do dia a dia do colaborador com os
desafios do esporte, sinalizando a chegada das
Olimpíadas e o prazo de conclusão da via.

COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

exposição

MUSEU
BISPO

do Rosário Arte Contemporânea
O Museu Bispo do Rosário Arte
Contemporânea, instituição responsável pela
preservação da memória histórico-cultural da
Colônia e que incentiva e valoriza a produção
contemporânea de artistas da comunidade
local por meio de programas como o Atelier
Gaia, um espaço de arte e criação que, através
da construção de um pensamento estético,
estimula a prática artística e profissional de
seus frequentadores. O Programa, que busca
desenvolver uma lógica de funcionamento
através da capacitação do fazer artístico
visando impulsionar o ingresso de seus artistas
no mercado da arte, é composto atualmente
por artistas residentes da Colônia que, em
outrora, foram internos do antigo sistema
manicomial e hoje possuem sua autonomia
garantida com o advento da Reforma
Psiquiátrica.
No seu auge, a Colônia Juliano Moreira chegou
a abrigar cerca de 5.000 pessoas submetidas
àquele sistema de internação prisional. Muitos
sucumbiram à sua violência, outros, porém,
sobreviveram a ele e continuam vivendo no
entorno do antigo hospício em casas
comunitárias ou próprias, alguns com famílias
constituídas no contexto do fim do sistema
hospitalar de internação. Talvez, agora, essas
pessoas sintam-se mais livres com este lugar
ocupando parte de suas memórias.
Hoje o antigo complexo hospitalar, ou apenas
a Colônia, é um espaço de convívio, onde
atividades típicas de um bairro estimulam uma
vida comunitária. Aqui vivem os artistas
Arlindo Oliveira, Clóvis e Luiz Carlos Marques.
Encontraram os seus lugares ali, junto de
outros artistas, no Ateliê Gaia, parte do Museu
Bispo do Rosário Arte Contemporânea.

[RELACIONAMENTO]
PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
Exposição e oficinas que
conscientizavam o colaborador
sobre a produção do artista
Bispo do Rosário, interno da
Colônia Juliano Moreira.
O projeto ensinou e estimulou
o grafite como forma de
capacitar moradores e diminuir
as pixações da via.

O ateliê funciona há mais de três décadas
formando artistas. É um espaço de arte e
criação que através da construção de um
pensamento estético, estimula a prática
artística de seus frequentadores através do
diálogo e produção, desenvolvendo uma
lógica de funcionamento autônoma com os
artistas.

COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

ESTREITANDO O RELACIONAMENTO. VALORIZANDO A COMUNIDADE

[DIGITAL]

HOJE É DIA
PHOTO
•Associação de Moradores e Amigos do jardim Sulacap - AMISUL
• Câmara Comunitária da Curicica • Residencial São Sebastião

E-MAIL MARKETING, NEWSLETTERS, BANNERS, POP UPS, HOTSITES

TECNOLOGIA: AGILIDADE NA COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

[MONITORAMENTO DE MÍDIAS E REDES SOCIAIS]
Acompanhamento e mensuração de toda a comunicação feita com os públicos
interno e externo, com gestão de crises e sugestões de ações.

COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

[IDENTIDADE VISUAL]
Desenvolvemos todo trabalho de visualização da marca desde o
início das obras, passando pela papelaria, sinalização interna e
externa, uniformes, adesivagem, etc.

EDUARDO PAES
EDUARDO PAES
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IDENTIDADE
VISUAL

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
[CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO]
O conteúdo e suas atualizações “dão vida” ao seu
produto impresso ou digital.
Textos, imagens, projetos gráficos, vídeos,
podcasts, conteúdo jornalístico, traduções, slide
shows, monitoramento e publicações em redes
sociais são algumas dos serviços que oferecemos.

CONTEÚDO

[REVISTA OFICIAL]
Revista Estação Notícia
Cliente: Metrô Rio
Tiragem 120 mil/mês

[REVISTA PROMOCIONAL]
Atitude
ANO III - NÚMERO 12- MARÇO | ABRIL 2017

CRECI:J-1397 ABADI:15
SECOVI-RJ:70

COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS

Organização do bem

Acabar com a bagunça pode ajudar quem precisa

SÍNDICA DO MÊS:

PATRICIA TEIXEIRA

Revista Atitude
Cliente: Palmares
Administradora de
Imóveis
Tiragem 6mil/mês

PARCERIA:

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

CONTEÚDO

[REVISTA INSTITUCIONAL]
Revista:
BRASCAN SHOPPING CENTERS
Cliente: BGE
Tiragem: 3mil

[LIVRO COMEMORATIVO]
Livro comemorativo: 25 anos
Cliente: RioSul Shopping

CONTEÚDO

[NEWSLETTER]

CONTEÚDO

INFORMATIVO INTERNO - PUBLICAÇÃO BIMESTRAL DA BPM - DEZEMBRO 08 / JANEIRO 09

BPM
C O M

A

P A L A V R A

PETER JANOFF
BRASCAN PROPERTY MANAGEMENT

Dois mil e oito foi, sem dúvida, um ano de
acertos e grandes mudanças. Vim para o Brasil
com o desafio de gerir a área administrativa
das propriedades da Brascan, algo que se fez
necessário depois da aquisição de mais uma
dezena de empreendimentos para o portfólio da
empresa. Esse crescimento exigiu muito trabalho
de todos e um ano inteiro para formarmos uma
equipe coesa, com as pessoas certas nos lugares
certos – tudo para começar 2009 com o pé
direito.
Criamos o informativo Update com a intenção
de termos nele um ponto de convergência
entre as equipes de todos os nossos shoppings e
empreendimentos. O objetivo é simples: fazer da
troca de informações uma aproximação, para que
haja um trabalho conjunto de todos envolvidos
no processo. O Update será bimestral, e será
sempre centrado em um tema.
O primeiro número, como não poderia deixar
de ser, enfoca Natal, falando um pouco de cada
um dos setores que trabalham para transformar
a magia da festa em realidade. A colaboração
de todos é essencial para que esta ferramenta
seja, de fato, o que se propõe a ser: um canal de
comunicação para os colaboradores da Brascan
Property Management, Brascan Shopping
Centers e Brascan Desenvolvimento.
Entramos dezembro com o desejo de boas
festas e altas expectativas para 2009, que não
será um ano fácil. Que ele chegue próspero e
cheio de grandes novidades – afinal, nós somos
responsáveis pelo nosso sucesso.

BCP Itaim Bibi

Decoração de natal Shopping Pátio Higienópolis

O SHOPPING
NATAL: UMA EQUIPE VOLTADA PARA O SUCESSO
ÉPOCA MAIS ESPERADA pelo varejo, o
Natal alimenta as expectativas de aumento nas
vendas, apesar da crise, e no fluxo de pessoas,
especialmente nos shoppings. O período de
grandes retornos exige uma preparação que
mobiliza um verdadeiro time de profissionais,
além de uma preocupação com chamarizes que
prometem trazer de volta muito mais do que o
investimento inicial. Falar do funcionamento dos
shoppings para aqueles que são os responsáveis
pelo seu dia-a-dia pode parecer redundante, mas
falar de uma equipe unida e preparada para este
sucesso é de extrema importância para a Brascan
Property Management.
Quando o consumidor pensa em feriados e datas
especiais, como Natal e Dia das Mães, não leva
em conta os preparativos e investimentos para que
seja concretizado o aumento de vendas esperado
pelos lojistas. Para se ter uma idéia, a Associação
Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) estima
que mais de 600 mil pessoas trabalhem no setor
em todo o Brasil para atender um tráfego mensal
que chega a 305 milhões de pessoas.
Fazer das expectativas realidade, especialmente
em épocas como o fim de ano, depende do
efetivo ligado aos mais diversos setores do
shopping. Preocupado com as contratações
extras que períodos de grande movimento

exigem, o departamento administrativo cuida
ainda do treinamento das equipes responsáveis
por segurança e limpeza, além de manter o
funcionamento do empreendimento – ele,
basicamente, gere o dia-a-dia do shopping.
Dirigida por um superintendente, a administração
é auxiliada por departamentos especializados,
que geralmente são os de operações, comercial,
financeiro e marketing.
Nos bastidores do empreendimento, o marketing
trabalha para os lojistas – se as vendas vão bem,
também vai o shopping. Ele, junto com a
Associação dos Lojistas, trabalha incansavelmente
para promover o empreendimento, coordenando
campanhas e promoções, enquanto as diretorias
de ativos e superintendências acompanham a
conclusão de obras e reformas que possam de
alguma forma atrapalhar o fluxo de pessoas e o
sucesso nas vendas.
Engana-se quem pensa que esse tipo de
preocupação é exclusividade dos períodos de
festas. Manter um empreendimento do porte
de Pátio Paulista, Pátio Higienópolis, ou mesmo
Rio Sul, é tarefa para os 365 dias do ano. Os
bons resultados, que sistematicamente aparecem,
não são frutos do acaso, mas do trabalho duro de
gente que, com muita paciência e eficiência, faz
isso acontecer.

DESIGN E MARKETING DIGITAL
[INTERNET / INTRANET]
Criamos publicações digitais desde seus projetos e
simulações, passando pelo design, programação,
manutenção e monitoramento.
Na web garan?mos a maior exposição de nossos clientes
com produtos de alta tecnologia, o:mização de buscas
(SEO), intera:vidade com redes sociais e outros
produtos.
Para as intranets publicamos o “conteúdo de todo dia” a
par?r dos materiais enviados por diversos departamentos
e ﬁliais das empresas. Criamos intranets a?vas (“vivas"),
atraentes para os colaboradores, que es?mulam a
par?cipação, a integração e o compar?lhamento de
informações e experiências.

WEB

INTRANET

REDES
SOCIAIS

INTRANET

[INSTITUCIONAL]
Cliente: Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias
Planejamento, criação e design,
programação, conteúdo e
manutenção

INTERNET

[COMERCIAL]
Cliente: RIOSUL Shopping
Center
Planejamento, criação e
design, programação,
conteúdo e manutenção

INTERNET

[RELACIONAMENTO]
Cliente: Caixa de Assistência aos
Advogados do Rio de Janeiro
Planejamento, criação e design,
programação, conteúdo e
manutenção

INTERNET

[INSTITUCIONAL]
Cliente: Brookfield Brasil
Site provisório feito para
apresentar a empresa durante
o período de transição para o
site global da marca
criação e design, programação
e conteúdo

INTERNET

[ENTRETENIMENTO]
Cliente: PRO MÚSICA
Site da Associação Brasileira
dos Produtores Fonográficos,
responsável pela divulgação
do mercado da música
criação e design, programação
e conteúdo

INTERNET

[VÍDEO]
A UK Design u?liza o vídeo como uma das principais
ferramentas de marke?ng em todas as frentes em
que atuamos.
Nas intranets, por exemplo, vídeos são peças
importantes no treinamento de pessoal e na
propagação rápida de informações, além de ser um
excelente veículo de aproximação de pessoas de
diferentes unidades de uma empresa.
Tra b a l h a m o s co m ví d eo s d e t rei n a m ento,
ins?tucionais, educa?vos, e promocionais.

https://vimeo.com/245945252
Parceria com a produtora Pedra da Gávea

INTERNET

[FOTOGRAFIA]
Material de acompanhamento da
obra, para relatórios internos e
paineis motivacionais.
Destaque para os colaboradores
valorizando sua importância para
o alcance das metas.

FOTOGRAFIA

SENIORS

UKDESIGN
alice.ukdesign@gmail.com

[21] 2429-7163 | [21] 98854-3107
www.ukdesign.com.br

Mario
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NEW GENERATION

