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Vamos nos conectar?
Siga nosso perfil no instagram, fique mais 
próximo e atualizado de todas as novidades 
sobre os conteúdos do mundo Participathivos.

Olá, {{Nome}}. Tudo bem?

Queremos compartilhar com você em primeira mão uma de nossas novidades 
de 2022: o PARTICIPATHIVOS está com uma nova identidade visual! O novo 
design tem como objetivo reforçar nossa essência alegre, moderna e positiva. 
Queremos cada dia mais, trazer experiências sob diferentes olhares, tanto de 
quem cuida quanto de quem vive com HIV.

Lorem Ipsum

Em nosso portal, você pode encontrar 
conteúdos exclusivos sobre HIV/Aids, 
nosso combate à estigmas e 
preconceitos, quebras de tabus, 
entrevistas, vídeos e muito mais.

Acesse aqui

Seguir

Que tal um Podcast?
Você encontrará representatividade, 
experiências reais e informações sob 
diferentes olhares. Acesse o canal.

Ouvir

+moderno

+posithivo
+ALEGRE
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Hey, {{Nome}}! Já viu que o Participathivos está com novidades?

Procura informação de qualidade?
Em nosso portal, você pode 
encontrar conteúdos sobre 
HIV/Aids, entrevistas, vídeos, 
eventos e muito mais.

Acesse aqui

Que tal um Podcast?
Você encontrará representatividade, 
experiências reais e informações 
sob diferentes olhares. Acesse 
o canal.

Ouça aqui

Vamos nos conectar?
Siga nosso perfil no instagram, 
fique mais próximo e atualizado 
de todas as novidades sobre 
os conteúdos do mundo 
Participathivos.

Siga aqui

Lançamos uma identidade nova para 
reforçar ainda mais nossa essência alegre, 
moderna e positiva. E não só isso! 
Continuamos fortalecendo nosso objetivo de 
compartilhar experiências sob diferentes 
olhares, tanto de quem cuida quanto de 
quem vive com HIVquem vive com HIV.

+moderno

+posithivo
+ALEGRE
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