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PROPOSTA TÉCNICA

TEMA: O desenvolvimento e implementação ¿a AGÊNCIA METROPOLITANA DA
BAIXADA SANTISTA (AGEM)
SUBQUESTTO

I

3.2.1.1. Raciocínio Básico
Cúada em dezembro de 1998, a Agência Metropolitana da Baixacla Santista (AGEM) tem por

objetivo macro, além de anecadar receitas próprias para a região, ou transferidas, fiscalizar

a

execução de leis que atuam sobre as regiões metropolitanas e também faz parte das suas

atribuições estabelecer metas, desenvolver planos e projetos a beneficiar os municípios da
região. Sendo eles: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande,
Santos, São Vicente.

Já, a Sêcretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), foi criada no início de 2019, com o

objetivo de facilitar a relação dos municípios com o Estarlo, sendo uma ponte virh¡osa na
organização do fluxo dc tlemandas de 645 municlpios, desde infraestrutura urbana, até outras
áreas de desenvolvimento regional, por meio de seus representantes, projetos e parcerias.

AGEM, como uma autarquia do Estado,

é

A

vinculada à SDR.

Economia da Baixada Santista
Em estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), datado de 2018, Santos e
lidera o ranking de PIB (produto interno bruto) da região, com R$21,9 bilhões, ficando em 38u
posição frente a todos os municípios brasileiros. Mas quando é feito por outro parâmetro,
considerando PIB per capita (riqueza dividida pelo número de habitantes, Cubatão se destaca,
com R$138,1 mil, frente a R$50,5 mil de Santos. Porém, a Baixada apresentou uma retraída em
relação aos demais municípios do Estado de 2016 para 2017, de 2,9I%o para 2,90o/o, puxado

pelo desempenho das indústrias de Cubatão. Em relação à economia da região, destacam-se
indústria, serviços e turismo. Apontando o Porto de Santos e ainda pelo polo industrial de
Cubatão como fatores primordiais para atingir tais números.

Momento atual

e

participação da SDR

Nos últimos meses, a participação da SDR para unificar as demandas municipais e poder
colocar em prática o Plano São Paulo, foi fundamental. Não diferente em relação à Baixada
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Santista. Em meados de maio, aBaixada

jâ

era a segunda região mais afetada do Estado, em

números absolutos, pelo novo coronavírus e o Governo fez um repasse de R$30 milhões para
aberlura de 350 leitos em hospitais cla região, visando fortalecer o sistema de saúde frente à
pandemia. Em coletiva de imprensa, o governador João Doria destacou a atuação da SDR no
mapeamento e diálogo com prefeitos, para melhor distribuição de recursos durante a crise.
Este foi apenas unt recorte atual para ponderar a importância e o olhar do govemo para a
)

região da Baixada Santista.

)

)

Pós pandemia

)

)
)

Porém, o raciocínio não será baseado no momento atual, mas num futuro afetado pelas
mudanças econômicas e comportamentais pós pandemia.

Como já foi citado, destacam-se como fortalezas da Baixada os serviços, indústria e turismo,
setores diretamente afetados pela crise econômica estabelecida nos dias de hoje. Também

foi apontada

já

a queda de representatividade da região no PIB estadual, independentemente

deste momento. Com esse cenário, o papel da AGEM, sob tutela da SDR, será fundamental
para a retomada econômica e social, apresentando novos projetos, dando incentivos fiscais,

enaltecendo o turismo, garantindo segurança à população e aos turistas, dentre outras ações.
)

)

O papel da SDR também será estratégico e a comunicação deve ser utilizada não apenas com

)

um difusor das boas novas, ou um canal de distribuição de conteúdo, mas deve agir como um

)
)

)
)

)

hub de tendências, e uma poderosa ferramenta para engajar a comunidade dos municípios

envolvidos,para que todos participem e sintam-se protagonistas nas ativações.
Conclusão: Percebemos que o papel e as iniciativas da SMD já possuem destaque na imprensa,
e o Secretário um papel definitivo na agenda da comunicação, pois todo o empenho da pasta

)

representa uma mudança substancial no paradigma de gestão de municípios sob a ótica do

)

Estado. No tocante ao exercício criativo deste edital, vamos voltar as ações de comunicação

l

para o período pós pandemia, sustentando projetos de retomada da região, destacando parceria

)

entre AGEM e SDR.

,)

)

)

)
)
)
)

)
,)
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3.2.1.2. Plano de ação

SUBQUESLTO 2

A) ESTRATÉCI¡. DE RELACIONAMENTO COM A MÍDrA
Objetivos de comunicação macro:
- Desenvolver uma comunicação ativapara atuação da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, esclarecendo sobre metodologia de atuação, projetos, parcerias, resultados.
Especialmente para um balanço desde a criação da pasta;

- Destacar a figura do Secretário da SDR, como porta-vozmaster das ações;
- Promover uma comunicação ativa, transparente, criativa e abrangente.

Objetivos de comunicação específica ao tema:
- Enaltecer a importância daBaixada Santista para aspectos econômicos e sociais para o
Estado;

- Provocar discussões na sociedade regional e estadual sobre a Baixada Santista

-

"orgulho"

para a população local e 'þertencimento" ao paulistano no geral;

- Reapresentar a AGEM como órgão fundamentalpara o desenvolvimento da região;
- Aumentar a percepção e importância da atuação da SDR para a Baixada Santista: comunicar
projetos, parcerias e resultados;
- Levar a comunicação para um ambiente mais amplo, extrapolando as fronteiras da região e
ganhando públicos em nível estadual.

Públicos-alvo:
- Moradores da Baixada Santista
- População paulista em geral

- Parceiros e entidades públicas

Approach Comunicação propõe:
A Approach Comunicação destaca estratégia que deverá balizar

sua comunicação como um

todo, a fim de atingir os objetivos:

3
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Comunicar as meruragonschave de comunicação para
AGEM e SDR, a partir de
abordagens de interesse de
cada público-alvo. O contelido
tem dê ser relovante,
pertinente ao conte)do do
interlocutor, compartilhávol.

+
Fazer-se presente na mídia
com consistôncia, por meio da

Afuar junto a formadores
de opinião sm d¡fôrontos
plataformas, mêios e
canais e nos ambientes
on e off-line.

oferta selotiva d€ cont€údos €
ações focadas no leitor e no
rslâcionamanto com a mfdia.

1) Para população local: aproximação dos veículos de imprensa e formadores de opinião
regionais por meio de conteúdo frequente, engajador e respondendo aos anseios. Destacamos

uma pauta vatiada, que extrapole a tradicional divulgação de investimentos e recursos
financeiros empregados, sem excluí-la do planejamento. As ações ligadas ao investimento
devem andar

oode

mãos dadas" com conteúdo sobre o protagonismo da AGEM e afuação da

SDR, apresentando projetos desde sua concepção, atê seus resultados em campo. As histórias
devem ser naradas com o uso de técnico de o'storytelling", com participação ativa de
personagens reais.

2) Para público do Estado: despertar interesse sobre assuntos ligados à Baixada Santista. A
partir dessa comunicação, apresentar a AGEM, suas iniciativas e cases de atuação, e apoio da
SDR.

3) Para entes públicos e privados: identificar assuntos ligados aos aspectos de proficiência de
gestão pública dos investimentos, anecadação, repasses

e destino. Apresentar projetos

e

estimular possíveis parcerias.

Temas
Vamos focar a comunicação em três pilares de conteúdo e ações:
Turismo
Economia
Infraestrutura e Segurança

Creative Data

Uma estratégia consistente, atendendo às questões mais discutidas pela sociedade, deve contar
também com ajuda da inteligência artificial. Por meio de ferramenta de análise digital, a
Approach é especialista em Creative Dataparu criação de conteúdo assertivo e engajador.

\

#
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Com ferramenta de coleta de dados é possível analisar os termos mais discutidos em redes
sociais sobre um tema distinto, um período desejado e,

a partî de insights, produzidos

conteúdos que respondem às dúvidas, anseios de desejos do público.

A partir dessa análise humana sobre os dados quantitativos, é possível "entrar numa conversa
já existente", demonstrando ainda mais relevância e protagonismo da SDR e AGEM.
Em uma. rápida pesquisa na ferramenta temas relativos aos anseios da população da Baixada
Santista, conseguimos identificar:

TEMA TURISMO
Num período de um ano, identificamos2.}g4 menções sobre o?aixada Santista

* Turismo" em

plataforma de captura de temas em ambiente on e offline.

O sentimento predominante é POSITIVO, e as assuntos de destaque

ffi

tñlllft

n
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são

BELEZA NATURAL, PRAIAS, ATTVIDADES AO AR LIVRE,

QUALIDADE DE VIDA, FERIADO

M

e

pÉRtRS.

¡rtl¡E

TEMA ECONOMIA
Num período de um ano, identificamos 3.848 menções sobre oBaixada Santista
local" em plataforma de capfura de temas em ambiente on

m

e

r Economia

offline.

O sentimento predominante é POSITIVO, e as assuntos de destaque

ffi

SãO

TURISMO, MATA ATLÂNTICA, PORTO.

ffi

TEMA INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA
Num período de um ano, identificamos 223 menções sobre "Baixada Santista

*

Infraestrutura

+ Segurança" em plataforma de captura de temas em ambiente on e
offline.

MF

ffi

Em seguranÇâ, o sentimento predominante é NEGATIVO, e
assuntos de destaque são

as

VIOLÊNCh DOMÉSTICA, ASSALTOS,

ONTBUS, ASFALTO, MORADIA, SANEAMENTO B,Á.SIC O.

q.

o
Das menções analisadas como NEUTRAS, em todos os casos, apontam para matérias
jornalísticas apresentam fatos nos municípios da região, sem julgamento de valor.
Sobre as menções relativas à AGEM

*

Baixada Santista, foram encontradas apenas 256

menções ao longo de 12 meses. Mençöes em sua maioria associadas a assuntos relativos à
I

pandemia do novo coronavírus: ESTUDO, TESTAGEM DA POPULAÇÃO, REpASSE DE

VERBA PARA LEITOS HOSPITALARES.
l
)

)
)

Em relação à Secretaria de Desenvolvimento Regional, as menções tiveram o mesmo
comportamento, ligadas ao combate da pandcmia.

Analisando todos os aspectos e vislumbrando um futuro mais próximo ao dia a dia normal da
sociedade, definimos manter os temas Turismo, Economia, Infraestrutura e Segurança como

foco atrativo de difusão sobre
Metropolit ana da Baixada

S

a

atuação do Estado,

via SDR, por meio da

Agência

antista.

Patatanto, vamos:
- Aproximar os veículos de imprensa;
- Manter regularidade no envio de notícias;

- Disponibllizar porta-vozes da AGEM

treinados e preparados para a prestação de contas,

apresentação de projetos, demonstração de resultados;

- Manter um canal aítalizado sobre notícias de cada município, separando por projetos
desenvolvidos pela AGEM;

- Estabelecer um banco de personagens, semprc atualizado, para disponibilizar em matérias
jornalistas, sobre cada projeto;
- Desenvolver materiais estatísticos, com dados, relativos aos temas de interesse e projetos em
andamento em cada município.
)

)
)
,)

E,para conseguirmos dados atualizados de cada cidade, estabeleceremos um recurso de contato

direto com cada gestor da ërea de projetos incentivados pela AGEM, ligados aos temas já

l

mencionados. Um atendimento da equipe de comunicação contratada será o responsável pelo

)

ronda e at;.nlização do materiais disponibilizados à imprensa. O mesmo será o "guardião das

)
)

boas notícias", como projetos concluídos, população atendida, verba recebida do Estado, entre

outros, e lançarâ mão, com exclusividade, a um veículo de imprensa local.

,)

)

)
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SUBQUESITO 3
B) AÇoES JUNTo À

nrior.t

Entendemos por mídia, o canal de veiculação, não necessariamente a imprensa tradicional.

Mais uma vez, adaptando-se aos públicos de interesse. destacamos os meios pafa a
comunicação ser aplicada de forma mais eflrciência e com a frequência ideal. Os canais abaixo
mencionados não serão exclusivos na estratégia, que deverá ter cobertura extensa, mas serão

foco na disseminação de informações primárias.
Na metodologia desenvolvida pela Approach Comunicação, consideramos alguns passos que
devem ser aplicados no início do trabalho paru dar maior peso qualitativo às ações junto

à

mídia:

- Sondagem com Jornalistas: entrevistas com 20 jornalistas para pesquisar sobre a imagem da

AGEM e da SDR em relação à gestão de projetos, e como tem sido o atendimento

à imprensa.

- Definição de Indicadores da Assessoria de Imprensa para tema específico: criação de
metas para aferir a qualidade do trabalho no atendimento à imprensa e na melhorias da
reputação da AGEM.

- Encontros de relacionamento: mapeamento

e

promoção de encontros com jornalistas-chave

para posicionamento da AGEM. Agendar encontros com editores (locais e da capital),
colunistas

e

chefes de reportagem dos veículos prioritários. Essa ação será realizada

continuamente.
- Mapeamento Cadernos Especiais e Suplementos: participar e enviar sugestões de conteúdo

para os espeoiais que são realizados periodicamente pelos jornais Folha de S. Paulo e O Estado
de S. Paulo e veículos regionais. Ação recorrente.

- Realização de \ilorkshop com Jornalistas: convidar jornalistas (locais e da capital) para
workshop inaugural e apresentação de todos os projetos em andamento da AGEM e futuros
projetos, com foco nos municípios da Baixada.

- criaçáo e envio de newsletter semanal
e transparência às ações ligadas ao

da

AGEM , pala imprensa, paru dar maior visibilidade

Turismo, Infraestrutura e Segurança. O conteúdo deve ter a

premissa de ser relevante para a comunidade e compartilhável, mesclando formato de texto

/

vídeo I ítudio/ gráficos.
- Realização de um

Fórum "O futuro da Baixada Santista": evento para especialistas, porta-

vozes, acadêmicos, legisladores
e práticas.

A ação visa tornar

a

e

jornalistas. A iniciativa apresentará

as

AGEM como agente transformador para

melhores experiôncias
a região.

- Lançamento série de vídeos: material a ser distribuído para imprensa e exibido em eventos
itinerantes por regiões das cidades.

7
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- Garantir o acesso à informação. Atualização dos canais digitais da SDR e AGEM e de
comunicação, visando facilitar

o

acesso dos jornalistas às informações (fornecer um

WhatsApp exclusivo para jornalistas e a agència, com exemplo);

- Disponibilizar em todos os press releases alguns depoimentos colhidos via canais digitais
com os públicos participantes das iniciativas da AGEM.

canals

Mídia tradicional de grande penetração: manter um relacionamento próximo cotn quality
papers a redes de TV, rádio e grandes portais para que a AGEM possa estar mais presente em
debates e pautas sobre os temas de destaque. Jornais impressos: O Estado de S. Paulo, Folha

de S. Paulo,

A Tribuna, Jornal da Orla, Baixada Santista.

Rádios: BandNews, CBN,

Bandeirantes, Jovem Pan. Revistas: Veja, Veja São Paulo, IstoÉ, Época, Exame. TVs abertas:

TV Globo, Record, SBT, Band, Rede TV, TV Cultura e GloboNews. Portais: Uol, Gl, IG.
Agências de notícia: Estado; Globo; Folha; EBC.
Sites, blogs e págÍnas em redes sociais: abastecer frequentemente mailing atualizado de sites

e blogs que podem veicular notícias positivas. São veículos como Razões Para Acreditar,
Catraca Livre, Hypeness, H uflpo st. entre outros.

Influenciadores digitais com presença relevante no Facebook, Instagram e Youtube: iniciar

um trabalho de PR digital e fortalecer contato com digital influencers que ftatam de temas
ligados ao dia a dia da população litorânea e influenciadores jovens, com grande poder de
persuasão sobre o público. Importante destacar a pafücipação de influenciadores locais, pata
que a discussõo seja mais genuína. Especialmcntc os tcmas sobre Turismo þraias, ciclovias,
esportes ao ar livre e meio ambiente) e à Infraestrutura (saneamento básico, moradia, hospitais,
escolas, transporte público, região portuária) poderão ser amplamente diwlgados por esse meio
de comunicação.

Canais de divulgação e mobilização de formadores de opinião nas comunidades municipais:

vamos mapear as rádios comunitárias, pontos de grande circulação de pessoas þonto de
mototáxi e ônibus), praças, lideranças religiosas, lideranças sociais e grupos culturais.
Parcerias com veículos locais

Na Baixada Santista, o Grupo Tribuna é o principal meio de comunicação de massa para

a

população local.
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Estabeleceremos agenda ativa de relacionamento entre os veículos, articulistas, colunistas e

'-ì

porta-vozes da AGEM, assim como, estabeleceremos parcerias de conteúdo, com branded

')

content, material digital para redes sociais, artigos e podcast.

-l
)
')
)
)
)

STJBQUESTTO 4

C) MATERIAIS A SEREM PRODUZIDOS

)

- Sessão generativa, organizatla via AGEM, para representantes municipais: a Approach

)

sugere o alinhamento prévio de discurso com a AGEM para engajar gestores públicos e líderes

,

comunitários. Eles serão nosso primeiro público de trabalho e primeira fonte de conteúdos

)
)
)

positivos pafa a mídia. Nesta sessão de geração de conteúdos e engajamento, possíveis temas
negativos devem ser discutidos e mensagens-chave devem ser criadas. Também mesclaremos

um Media Workshop, dando um panorama da mídia hoje em dia,

)

esse encontro como

)

orientando sobre temas sensíveis e prevenindo crises de comunicação.

)

- Levantamento de Dados: preparação de um book com informações de todas as iniciativas da

)
)
)
)

população (por região), contatos da mídia mais frequentes e positivos e quem são os formadores

)

- Atualização de conteúdos: todos os materiais

)

personagens, fotos, entrevistas prévias, releases.

,)

)

)

AGEM em direção a uma Baixada Santista do futuro. Levantar também as estatísticas

da

de opinião locais.

deverão estar atualizados, como banco de

- Elaboração de Q&A: definição de mensagens e respostas para

perguntas sobre questões

críticas paraa orientação aos porta-vozes.

.)

- Criação Livro de Posicionamentos: todos os materiais de textos aprovados e enviados

)

imprensa, durante o trabalho, deverão ser salvos em um arquivo em Word com data, veículo e

)

nome do jornalistapan criação de um livro de referência para futuros conteúdos.

.l

à

.,)

)

J
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-

Banco de personagens: ouvir agentes da comunidade que jâ participaram dos projetos

incentivados pela AGEM, como as citado anteriormente, e deixa-los preparados para:utilização
em pautas mais completas.

- Elaboração de Vídeos: criação de uma série de vídeos para redes sociais, imprensa e blogs,
dando conta das ações. Ação recorrente.

- Criação de storytelling: mapear personagens com emocionantes histórias de vida. mostrando
suas expectativas e as ações em cooperação. Ação recorrente.

- Mídias sociais: Compartilhar pautas de imprensa como sugestão de posts para a página

das

redes sociais dos municípios, incentivando a citação à AGEM, daqueles assuntos que forem
gerados via o órgão. Ação recorrente.

- Elaboração e Lançamento

do Podcast TBAIXADA SANTISTA DO FUTURO" da

AGEM: programete em linguagem popular direcionado

às comunidades dos municípios para

rádios comunitárias e amplificação de WhatsApp.

)

)
)

)
)

)
)

)

)

)

)
)

)
,}

.)

)
)
)
)
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SUBQUESITO 5
3.2.1.3. Oportunidades de mídia positiva

Em geral, a imprensa e os canais online, possuem predisposição para pautas positivas em
relação aos temas escolhidos como foco. A rede da Secretaria de Desenvolvimento,
especialmente por conta cla atuação do Secretário, Marco Vinholi durante apandemia, jët

possui forte reputação em auxiliar c organizar a distribuição de verbas aos municípios da
)

Baixada Santista. Separando em quatro grandes pilares de oportunidades de mídia positiva,
destacamos:

1. Cases estabelecidos.

Projetos de melhorias são sempre bem-vindos como pautapara imprensa. É um conteúdo

positivo, com possibilidade de banco de personagens como embaixadores que chancelam

as

iniciativas públicas. Com mais de 20 anos de atuação, a AGEM possui um lastro de bons
projetos geridos.

2. Cooperação entre gestão pública e comunidade.
Uma das propostas mais ambiciosas de todo o plano apresentado é mapear, documentar a
aproximar a mídia de bons exemplos de projetos de sucesso. Tornar como principal porta-voz
o cidadão comum, sendo o narrador e a personagem central dananativa emocional.
3. Parceria entre SDR e AGEM.

A parceria proficua entre Estado e municípios gera boas histórias a serem contadas pela
imprensa. Quando o Estado participa ativamente, com uma pasta destinada ao trabalho de

facilitar

a relação com os

municípios a fim de organizar o fluxo de demandas e ter um olhar

mais apurado para distribuição da verba pública, já torna-se uma oportunidade per si na
construção de pautas positivas.

4. Dados e estatísticas.
Por ser uma agência que delibera e analisa dados dos municípios da Baixada Santista, a

AGEM tem o poder de gerar estatísticas e dados sobre cada um deles, sendo ferramenta
essencial para produção de material oficial sobre a região.

)
I

@,

1
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SUBQUESITO 6

3.2.l.4.Identificação dos riscos de imagem
Somos hoje uma nação politicamente polaizada, enfrentando uma crise econômica sem um
horizonte próximo de perspectiva de melhoria a curto e médio prazo. Com isso, não é diferente
no âmbito da gestão da Baixada Santista, sendo a AGEM um foco de atenção por gerir repasses

financeiros do Estado, além de arrecadar receitas próprias para a região,
)

a

autarquia ainda

ftscaliza a execução de leis sobre as regiões metropolitanas e desenvolve planos e projetos a

l

beneficiar os municípios da região. Abaixo, citamos três aspectos de risco à imagem da pasta

)

de forma relativa e analitica.
1.

Autarquia

e

comissionados

Por ser uma autarquia, com capital misto, a AGEM está sempre sob a vigilância da imprensa.

Com isso, a relação dos funcionários como comissionados desperta interesse de checagem de
contas para possíveis indicações de desvios. E, embora a gestão pública considere indispensável

uma parcela de colaboradores comissionados, segundo especialistas no assunto, o percentual

muito eleva<lo cle cargos comissionados em relação ao total pode indicar algum desvio, isto

é,

haver cargos que não são de fato para as funções que são estabelecidas pelo órgão.
2. Projetos sem transparência
Por ser uma entidade que desenvolve projetos aos municípios, a falta de informação precisa em
dados, andamento e conclusão é um fator que chama a atenção dos órgãos de imprensa. E, pelo
l

fato de serem projetos públicos, mcsmo em parceria com Coverno Estadual, pcrdcm

)

credibilidade quando avançam a data de conclusão, sem detalhes comunicados, quando são

I
)

interrompidos, ou mesmo quando são concluídos a longo pnazo, sem avaliar o cenário futuro,
mantendo a frnalização ineficiente paru um cenário

jâ alterado.

3. Falta de compreensão da operação da AGEM

No caso de veículos propensos às críticas mais contundentes, é possível
)

)

\

encontrarmos

resistência, ou até uma má condução da redação/edição sobre o que é uma gestão de recursos.
A participação do Condesb (Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolit ana dabaixada
santista), que é integrada por membros de cada um dos nove municípios, também pode provocar
certa confusão de conceito, quando não bem explicado o papel de cada entidade.

.)

.)

q
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3.3. Análise Diária de Imaeem
Mapeamos urna amostragern de 106 publicações na mídia relacionadas, ou com menções à
Secretaria de Desenvolvimento Regional, no período de 01 de fevereiro de 2019 e 13 de maio

de20I9. Todas foram classificadas em: POSITIVA, NEUTRA, ATENÇÃO E NEGATIVA.
Neste universo, 100 publicações foram classificadas como neutras e nenhuma como
negativa. Apenas seis foram assinaladas com a bandeira 'oatenção", por conterem conteúdo
que poderá gerar imagem negativa futuramente.

Em geral, o conteúdo publicado teve caráter informativo a respeito de projetos e atuação da
Secretaria. Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional, mostrou-se articulado em

entrevistas e conversou com veículos de diversas partes do Estado. Sua eleição como presidente
estadual do PSDB também repercutiu na mídia.

0U0212019
Band

FMl

Entrevista com Marco Vinholi, secretário estadual de Desenvolvimento Regional
https:llbookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&n:210217869&p:3877 &pmvc:1860

AVALTAÇÃO: NBUTRA

A reportagem discute a suspensão dos convênios firmados em 2018 durante a gestão do exgovernador de São Paulo, Márcio França. De acordo com o jornalista, Caraguatatuba foi a
cidade mais afetada, com a perda de R$7 milhões que seriam destinados à reforma e ampliação
do Píer do Camaroeiro, que fazparte de um complexo turístico, e outros projetos.

Marco Vinholi afirmou que houve irresponsabilidade de França, ao fechar convênios sem
previsão orçamentária. Por conta disso, o governo de João Doria deverá dar continuidade às
obras iniciadas até,2017 , com orçamento de 2019.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos pafa

Rádio Band Vale

a imagem.

98.5iSão Sebastião
320931&n:21

13

o
Marco Vinholi fala sobre corte de verba para o turismo
Outra emissora da Band Vale também repercutiu a notícia:
Rádio Band Vale FM I02,9lSão José dos Campos

l&n:21

421

AVALIAÇÃO: NBUTRA
As emissoras fizeram um recorte da entrevista com Marco Vinholi veiculada pela Rádio Band
Vale FM 102,9 em0110212019, enfatizando o turismo.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
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Rádio Mais 1 05.9 Fl\{/Fernandópolis

Entrevista com Secretário de l)esenvolvimento Regional, Marco Vinholi
https:/lbookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&n:211077422&p:3877 &pmvc:1860

AVALTAÇÃO: NBUrne
Em entrevista, Marco Vinholi esclarece que convênios relacionados ao turismo referentes

a

obras iniciadas em2017, terão continuidade com verba de 2019. Já os firmados em 2018, sem

previsão orçamentária, foram cancelados. Segundo o secretário, novos convênios deverão ser
estabelecidos.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
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Rádio Metronolitana I 070 AN4/Moei Cruzes

Secretário Marco Vinholi visita Mogi das Cruzes
httns ://book I -boxn et com hrlVi

sr :,ali z ar I

th-- 1 32093 I &n:2

I 286 1 242

&n:3

87 7 &nmv

c:1 860

l

AVALTAÇ,ÄO: ArnNçÃO
)

A reportagem inicia mencionanclo

I

atuação do prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, o único na região a apoiar a candidatura

)
)
)
)
)
)

a reestnrturação clo

PSDB no Alto do Tietê e enfatizando a

de João Doria parao governo do Estado. Também foram destacadas obras de mobilidade, como

o Expresso Leste-Mogi, que eliminou a necessidade de baldeação na estação Guaianazes, em
alguns horários, na linha 11 da CPTM.

A jornalista levantou as seguintes promessas para a região ainda não concretizadas: eliminação
da baldeação na lirilla 11 da CPTM enr toclos os horários; reforma das estações Jundiapeba,
Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estudantes e Itaquaquecetuba.
Outras demandas em Mogi das Cruzes elencadas pela jornalista: corredor metropolitano para
integrar as cidades da região; solução para as constantes quedas de barreiras na Rodovia Mogi-

Bertioga; construção de alça no Rodoanel em Suzano, que não

foi feita;

superlotação

e

equipamentos quebrados no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, além de filas para

cirurgias cardíacas e no setor de oncologia; subutilização do Hospital Doutor Amaldo Peznúi
)

Cavalcanti; no Hospital Regional deFercaz de Vasconcelos Dr Osiris Florindo Coelho a aIa de

)

saúde mental nunca

)

R$300 milhões e o prédio será leiloado.

)

)

)

)
.)

foi colocada em funcionamento; Santa Casa de Suzano

AÇOES SUGERIDAS: Preparar o Secretârio parapossível repercussão

está com dívida de

e manter o

veículo

no radar para monitoramento e envio de informações ao decorrer dos meses.

RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos imediatos para a imagem, porém

a

jornalista

afirmou que continuará cobrindo o assunto e cobrando o governo para a solução dos problemas
listados na reportagem.

,)
)

,)
)

)
)

Mosi News

si das Cruzes

Vinholi participa de encontro do PSDB
hftps:llbookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&n:213032172&p:3877 &pnvc:1860

)

Outro veículo também repercutiu a notícia:

)

Mogi News/Mogi das Cruzes (em 1610212019)

)
)

Vinholi participa de encontro do PSDB

)

.)
.. _)
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AVALTAÇÃO: NBUrna
As notícias destacam a pafücipação de Marco Vinholi em reunião com membros do PSDB
realizadanaCãmara Municipal de Mogi das Cruzes. O encontro discutiu arcorganização e o
fortalecimento da legenda para

as

próximas eleições. Háfalado secretário sobre o assunto, além

de sublinhar a promessa cumprida pelo governador João Doria em viabilizar o Expresso Leste-

Mogi.
AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento clo setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
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Jornal da Cidade/Bauru

Com Rodrigo Garcia e Vinholi, Tobias defende valorização dos militantes fïéis
httos ://book I .boxnet. com.brlVisual

iz

ar I ?h:1

I

&n:21

3 I 5 6 I 37

&n:3

87 7 &omv

c:l

8
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AVALTAÇÃO: NBUrna
Em reunião clo PSDB em Jait, o presidente estadual do partido, o deputado Pedro Tobias, voltou
a defender a valorização dos tucanos quc atuaram em apoio à campanha de João Doria para
assumir o governo de São Paulo, e"tratar os traidores de acordo com a conduta deles". Já Marco

Vinholi agradeceu o apoio de Pedro Tobias em sua candidatura para assumir a presidência
estadual do partido, além de elogiar João Doria por enfrentar afacção criminosa do PCC e seu

empenho em reduzir o custeio da máquina pública e por sua modernização.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para

a imagem.

1810212019

Diário do Grande ABC/Santo André

Marco Vinholi - Desenvolvimento regional

e

municipalismo
13248367

I

AVALTAÇÃO: NBUTnA
O artigo assinado por Marco Vinholi menciona a criação da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, perfil da gestão do governador João Doria, e termina prestando solidariedade às
vítimas das enchentes na Região Metropolitana de São Paulo e no Grande ABC.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraaimagem.
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Rádio CBN 99.1 Fl\{/Campinas
Secretário de I)esenvolvimento Regional afirmou que convênios cortados não chegaram a
ser estabelecidos
httns://book I .boxnet.

br I Y isualizar. I ?b: I 3 20 9 3 I &n:2 I 3 5

3877&pmvc:1860

AVALTAÇÃO: ernNçÃO

A

reportagem trata sobre cortes realizados pelo governo de São Paulo nos convênios com

prefeituras e entidades assistenciais.
Segundo amatêria, Cordeirópolis teve convênio cancelado, no valor de R$250 mll,paracompra
de medicamentos. Na visão do prefeito da cidade, José Adinan Ortolan, o corte teve motivação

política. "Cortar recursos da APAE (Associação de Pais e Amígos dos Excepcionais), da Santa
Casa e para a compra de medicamentos e equipamentos para a saúde pública, penaliza a
população", disse Ortolan.

Em entrevista, Marco Vinholi afirmou que os convênios, firmados durante a gestão estadual
passada, foram feitos sem previsão orçamentëtria e não chegaram a ser legalizados.

A

reportagem sublinhou que, com os cancelamentos, centenas de municípios e entidades

assistenciais foram prejudicadas, incluindo as APAE. Segundo o secretário, será dada a devida
atenção a essas associações, mas deverá ser estabelecido empenho orçamentário prévio.

AÇÕES SUGERIDAS: Preparar o Secretfuio parapossível repercussão. Monitorar o
clipping para verificar se haverá mais alegações como a do prefeito de Cordeirópolis,

e

redigir

nota reativapara ser utilizada em caso de necessidade.

RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos imediatos para a imagem.
Rádio Metropolitana 99" I FM/Guaratinguetá

Entrevista com o secretário de I)esenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco

Vinholi
https:/lbookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&rç213575743&p:3877 &pmvc:1860

AVALTAÇÃO: ArnNç.Ã.O
João Doria suspendeu alguns convênios no início do ano, que tinham sido anunciados pelo ex-

governador Márcio França, para obras de infraestrutura turística. Com isso, Aparecida perderia
R$3 milhões em repasses.

Marco Vinholi esclareceu que os anúncios de França eram apenas intenções de convênios

e

nada foi formalizado. Segundo o secretário foram tomadas as seguintes ações: 1) garantia de

19

o
continuação das obras iniciadas até 20Il , com recursos de 2019; 2) garantia de recursos para
que os convênios anunciados pela gestão anterior possam ser formalizados.

No caso do convênio com Aparecida, o prefeito já foi oricntado a reapresentar seu projeto , para
garanfir os R$3 milhões em recursos.

AÇÕES SUGERIDAS: Preparar o Secretírio parapossível repercussão

e

monitorar o

veículo.
)

RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

2210212019

Diário de Suzano
Secretário de Desenvolvimento promete apoio ao Condemat
https://book1

conr. brlVi su alizar I ?b: 1 3209 3 I &n:2 1 4 1 7 27 6 | &r::3 87 7 &pmvc:

1 86

0

Outro veículo também repercutiu a notícia:

Diário de Suzano (online)
Secretário de Desenvolvimento promete apoio ao Condemat
.com.brlVi

AVALTAÇÃO: arENçÃO
Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto do Tietê (Condemat) se
reuniram com Marco Vinholi para levar demandas da região, incluindo o repasse dos valores
de consórcios suspensos no início do ano, a construção da alça de saída no Rodoanel na divisa
das cidades de Suzano e Poá, e de um acesso na Rodovia

Ayrton Senna para o Distrito Industrial

do Taboão, em Mogi das Cruzes. O secretário prometeu dar respostas sobre os investimentos

viários em até 30 dias.
AÇÕES SUGERIDAS: Preparar o secretário para possível repercussão.

RISCOS PARA

A IMAGEM:

Poderá haver repercussão negativa caso

a Secretária de

Desenvolvimento Regional não dê uma resposta em até 30 dias sobre as demandas de
investimentos viários, conforme prometido pelo secretário Marco Vinholi.

)
i

)
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Cruzeiro do Sul Online/Sorocaba

Quatro cidadcs da RMS vão receber juntas mais de R$ 22 milhões
)

httos ://book I .boxnet. corn.br/Vi

sua

Iiz

ar

I

?h:

1

2093 I &n:21 47 8923 4 &n:3

87 7

&nnvc-

1

860

AVALTAÇÃO: NpUrRn

o

repasse total cle R$360 milhões por parte clo governo clo estaclo para

)

Notícia sobre

)

desenvolvimento turístico, divididos entre 70 cidades de São Paulo reconhecidas como

)

Estâncias Turísticas. Ibiúna, Itu, Salto e São Roque, localizadas na Região Metropolitana de

)
)

)
)

Sorocaba, receberão juntas o montante de mais de R$22 milhões. Marco Vinholi é citado
explicando as ações.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paru a imagem.

Diário de Suzano (online)
Poá vai receber R$ 10,1 milhões do Estado para impulsionar turismo
1320931

14

4

Outro veículo também repercutiu a notícia:
)

Diário de Suzano (em2610212019)

)

Poá vai receber R$ 10,1 milhões do Estado para impulsionar turismo

)

:2148388

)
)

)

i
)

)
)

38

I

AVALr^ÇÃO: NBUrn¡
Notícia sobre o repasse total de R$360 milhões para desenvolvimento turístico, divididos entre

70 cidades de São Paulo reconhecidas como Estâncias Turísticas. Destaque para Poá, que
receberá mais de R$10 milhões do Governo Estadual, e Salesópólis, contemplada com R$2,6

milhões. Marco Vinholi é citado explicando as ações.

AÇOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
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26102t2019

Rádio Prudente 1070 AM/Presidente Prudente

Entrevista com Marco Vinholio secretário estadual de I)esenvolvimento Regional
httos://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:214889420&p:3877&pmvc:1860

AVALTAÇÃO: NpUrne
Em entrevista, Marco Vinholi declarou que o aeroporto de Presidente Prudente deverá ser
ptivatizado, e anunciou a renovação e novas concessões nas estradas vicinais.

AçÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

O DialSão Paulo

Governo do Estado libera R$ 360 mi para turismo paulista
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:214884373&p:3877&pmvc:1860
Outros veículos de ímprensa também repercutiram o tema, destacando suas localidades:

AYoz do Vale/Taubaté
Governo de SP libera R$ 71 milhões para o Vale do Paraíba

e

Litoral Norte
877

I 860

Diário de Taubaté
Governo de SP libera R$ 360 milhões para turismo paulista
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:214837374&p:3877&prnvc:1860

DäniolTupã
Governo do Estado libera R$ 360 milhões
1320931&n:214

16

I

ABC Repórter/São Caetano do Sul
Governo libera R$ 4.830 mi para o turismo de RP
https:llbookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&n:214837422&p:3877 &pmvc:1860

Diário do Litoral/Santos
Baixada recebe R$ 117 milhões
l&*:21488281

I

Diário do Litoral Online/Santos
Baixada Santista recebe R$ 117 milhões do Governo do Estado
://bookl

60
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Comércio do Jahr-r/Jaú

Barra, Igaraçu

e

Brotas recebem verbas

httpüZþqqhl=hqxnet.com.briVisualizarl?b:1320931&n:214870900&p:3877&prnvc:1860

AVALTAÇÃO: NpUtRA
Notícia sobre o repasse total de R$360 milhões por parte do Governo Estadual, destinados ao
desenvolvimento turístico, divididos entre 70 cidades de São Paulo reconhecidas como
')

)

ì

Estâncias Turísticas. }Jâfalade Marco Vinholi explicando as ações.

AçOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

2710212019

Periscópio/Itu

Governo de SP libera mais de R$ 8 milhões para turismo
877

1

860

AVALTAÇÃO: NBUrna
Notícia sobre o repasse total de R$360 milhões para desenvolvimento turístico, divididos entre
70 cidades de São Paulo reconhecidas como Estâncias Turísticas, com destaque para Itu, que
recebeu mais de R$8 milhões do Govemo Estadual. Marco Vinholi é citado explicando as
ações.

AÇOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

Comércio de Franca

Governo de SP libera R$ 8,5 mi para 30 cidades
31&n-21525111

--)

I

AVALIAÇÃO: NEUTRR
Notícia sobre a liberação de R$ 8,5 milhões em recursos para 30 municípios. Os valores serão
revertidos para obras de infraestrutura urbana, recapeamento asfáltico, saneamento básico,

reforma ou aquisição de equipamentos para obras. Hâ fala de Marco Vinholi elogiando

a

afiação da atual gestão do Governo de São Paulo.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paÍa a imagem.

I

)
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Jornal Estação/São Paulo

Estado garante R$ 59 mi para

1,6

municípios da Grande SP
l?b:1320931

1

AVALTAÇÃO: NBUrne
)

Nota sobre reunião de Marco Vinholi com os prefeitos dos 16 municípios da Grande São Paulo

)

beneficiários do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento. O texto sublinha a

)
)

)
)

)

garantia no repasse de R$59 milhões para essas cidades, por parte do Governo
Estadual.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

)

G1A{acional
Estado libera R$ 117 milhões para o Turismo na Baixada Santista, SP
https://bookl.boxnet.corn.brlVisualizar/?b:1320931&n:215411112&p 3877&pmvc-Lg6Q

AVALTAÇÃO: NnUtnA
Notícia sobre o repasse total de R$117 milhões por parte do Governo Estadual para
investimentos no turismo nas cidades consideradas Estâncias Turísticas na Baixada Santista.
Marco Vinholi é mencionado explicando as ações.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paràa imagem.

0U0312019

A Tribuna/Amparo
Governo liberou mais de R$ 4 milhões para Turismo
isualizarl?b:1

AVALIAÇAO: NEUTRA
Notícia sobre o repasse total de R$360 milhões para desenvolvimento turístico, divididos entre
70 cidades de São Paulo reconhecidas como Estâncias Turísticas. Destaque para Amparo, euÇ ¡
recebeu mais de R$4 milhões do Governo Estadual.Hâ fala de Marco Vinholi explicando

\\

_

/

asX

ações.

I
I

I

AÇOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos pata a imagem.
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O Município/São João da Boa Vista

Governo libera cerca de R$ 5,4mi para Turismo em duas cidades da região
httos ://book I .boxnet.com.brlVi sual

iz

ar l?h--I

I

&n:21

AVALIAÇ.ÃO: NBUtnA
Notícia sobre o repasse total de R$5,4 milhões para

58I

4420

&n:3

87

7&omvc:

1 8

60

as cidades de Águas da Prata e Caconde,

destinados a conclusão de obras e programas vinculados ao desenvolvimento do turismo local.

As duas localidades fazemparte de uma lista com 70 municípios reconhecidos como Estâncias
Turísticas em São Paulo, que receberão verbas do estado. }Jâfalade Marco Vinholi explicando
as ações.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

0810312019

Diário de Suzano (online)
Estado libera R$ 1,6 mi para obras de infraestrutura
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:216881971&p:3877&pmvc:1860

Outro veículo também repercutiu q notícía:

Diário de Suzano (em0910612019)
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b--1320931&ty2]6943604&o:3877 &pmvc:1868

AVALTAçÃO: NBUTR¿.
Notícia

a respeito da liberação de R$1,6

milhão para obras de infraestrutura, recapeamento de

asfalto, iluminação pública, reformas ou aquisição de equipamentos em Suzano. Há fala de
Marco Vinholi apoiando a iniciativa do Governo Estadual.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos pata a imagem.
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0910312019
)

Gazeta

a Paulista

Governador inaugura duas creches e assina convênio de Atividade Delegada
httos //book I .boxn et.corrr. hrlVi sua I i z ar I ?h:
:

1

2093 1 &n:21 69'1 27 7 I 8.o:3

87'7

&nm vc: I 860

AVALTAÇÃO: NBUTRA
Matéria sobre a inauguração de duas creches em Bragança Paulista. Estiveram presentes o
)

)
)

)
)
I

)

governador João Doria, Marco Vinholi, e os secretários estaduais Haroldo Côrrea Rocha
(Educação) e Ceneral João Carnilo Pires de Campos (Segurança Pública). Na ocasião, Doria
destacou projetos para o estado e para a região, além de assinar convênio com a Pret-eifura de

Bragança Paulista para implantação da Atividade Delegada na cidade.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

Folha da Cidade/Araraquara

Em dois meses, SP libera R$46 milhões para ll4 dos municípios
https://book I .boxnet.corn.brlVisualizar/?b:1320931&n:216977382&p:3877&pmvc:1860

AVALTAÇÃO: NEUTRA
Notícia a respeito da liberação de R$1,6 milhão para obras de infraestrutura, recapeamento de
asfalto, iluminação pública, reformas ou aquisição de equipamentos em Araraquara. O texto
destaca, ainda, o repasse de R$46 milhões parala dos municípios do estado. }JâfaIa de Marco

Vinholi apoiando

a

iniciativa do Governo Estadual.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
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)
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Diário do LitoraVSantos
Cinco cidades da região recebem R$

109

milhão

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:217165418&p:3877&pmvc:1860

AVALTAÇÃO: wsUrRA
Notícia sobre o repasse de R$1,9 milhão para municípios da Baixada Santista, destinados

a

obras de infraestrutura, recapeamento de asfalto, iluminação pública, reformas ou aquisição de

equipamentos. Há fala de Marco Vinholi apoiando a iniciativa do Governo Estadual.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

q
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1410312019

Rádio ABC 1570 AM/Santo André

Entrevista com Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional
l?b:1320931&n:21

855

AVALTAÇÃO: NEUTRA
Em entrevista, Marco Vinholi foi questionado sobre ações no ABC e em São Paulo para

A

I

melhorar e resolver o problema das enchentes.

)

divisa entre São Paulo, São Caetano do Sul e São Bemardo será uma delas e receberá

)

)
)

)

construção do Piscinão do Jaboticabal na

investimentos de R$400 milhões.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

)

Rádio Bandeirantes

1

170 A\d/Campinas

Entrevista com o secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi
I 860

AVALTAÇÃO: areNçÃO
O tópico inicial da entrevista foi a tragédia ocorrida em Suzano, na qual duas pessoas invadiram
a Escola Estadual Raul
)

)
)
)
)

)

Brasil e deixaram sete mortos e 11 feridos. Marco Vinholi lamentou o

ocorrido e relatou a atuação do governador João Doria na ocasião.

O secretário foi

questionado sobre as promessas de colocar em funcionamento

a linha

ferroviária ligando Campinas a São Paulo e informou que o projeto está em análise.

AÇÕES SUGERIDAS: Preparar Secretário para possível repercussão

e manter o

veículo e

tema (linha ferroviária ligando Campinas a São Paulo) sob monitoramento.

RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.
)
)

)
)
)

)

)

)
)
)

)

)
..)
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Jornal Folha Oeste/Osasco

Estado repassa R$ 4006 milhões para rede assistencial dc 101 cidades da Grande SP e
regiões de Reg
httos ://book I .boxnet. com.brlVi sual
)

ì

)
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ar I ?h:
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1

&n:22
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AVALTAÇÃO: NBUTRa
Em cerimônia no Palácio do Planalto, a secretária de Deserrvolvimento Sooial, Célia Parnes,
assinou o repasse de mais de R$40 milhões para municípios da Grande São Paulo e das regiões

de Registro, Santos, São José dos Campos e ltapeva.

A verba

será aplicada em programas

socioassistenciais. Marco Vinholi esteve presente no evento.
)

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

30103120t9

Diário do Grande ABC/Santo André
Estado repassa R$ 7,1 milhões ao Grande ABC para rede assistencial
2

I

387

l8

0

Outro veículo de imprensa também repercutiu a notícia

Diário Online/Diário do Grande ABC/Santo André
httns ://book 1 .boxnet. com.brlVi sual

iz

ar I ?b:1

I

&n:2211 326 I 0 &o:3

87 7 &omv

c:l
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AVALTAÇÃO: NBUTRA
Em cerimônia no Palácio do Planalto, a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes,
assinou o repasse de mais de R$40 milhões para municípios da Grande São Paulo e das regiões

de Registro, Santos, São José dos Campos e Itapeva. Deste montante, R$7 milhões foram

destinados para as cidades

do Grande ABC. A verba será aplicada em programas

socioassistenciais. Marco Vinholi esteve presente no evento.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
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3U03t20t9
O Diário de Mogi/Mogi das Cruzes

Região tem R$ 5r4 mi para assistência social
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b:1320931&n:221816965&p:3877&pmvc:1860

AVALTAÇÃO: NsUrRe
Em cerimônia. no Palácio do Planalto, a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes,
assinou o repasse de mais de R$40 milhões para municípios da Grande São Paulo e das regiões

de Registro, Santos, São José dos Campos e Itapeva. Deste montante, R$5,4 milhões foram
destinados às cidades do Alto Tietê.

A verba será aplicada em programas socioassistenciais.

Marco Vinholi esteve presente no evento.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
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SP Record/Record TV/Santos

Secretário de I)esenvolvimento Regional esteve na região e anunciou investimentos
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b=1320931&n=222177866&p=3877&pmvc=1860
Outros veículos de imprensa também repercutiram a notícía:
SP Record,/Record TV/São José Dos Campos

https:llbookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&tr2221271138¿p:3877&pmvc:1860

Balanço Geral/Record TV/Santos
httns ://book I .boxnet. com.brlVi sual

:

iz

ar

I

?h:1 209 3 1 &n:222

1

7 087 3 &o:3 87 7

&omvc:

1 8 6

0

Balanco Geral Vale/Record TV Vale/São José dos Campos:
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:222075819&p:3877&prnvc:1860
Band Cidade 2" Edição/ TV Bandeirantes/São José dos Campos:
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:221800980&p:3877&pmvc:1860
AVALTAÇÃ.O: pOSTTTVA
Marco Vinholi participou de reunião com prefeitos do Vale do Paraíbaparu avaliar quais são
as principais demandas da região. O prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidone, aproveitou
para exaltar a importância da Secretaria de Desenvolvimento Regional para estimular a
relação dos municípios com o governo do estado de São Paulo e agllizar os processos.
Durante a reunião, o secretário anunciou investimentos na segurança pública, uma das
prioridades na região.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
Jornal da Clube 2u edição/TV Bandeirantes/Ribeirão Preto

Secretário Estadual de I)esenvolvimento Regional se reúne com prefeitos e discute cortes
no Projeto Guri
hTtps:llbookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&n:2221455758cp:3877

&pmvc:1860

AVALIAçÃO: NBUTRR
Marco Vinholi se reuniu com prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana

de Ribeirão Preto para entender suas principais demandas. Um dos temas discutidos foi o
possível fechamento do Projeto Guri, mas o secretário garantiu sua continuidade.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

Rádio Metropolitana 99. I FM/Guaratinguetá

Marco Vinholi esteve em Taubaté no último sábado

e se

encontrou com o prefeito Ortiz

Junior
htTps.,llbookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&n:221990457&p:3877

&pmvc:1860

31

AVALTAÇÃo: NpurRa
Reportagem aborda a visita de Marco Vinholi a Taubaté e sua reunião com prefeitos da região
para debater as prioridades desses municípios. Em entrevista, o secretário explicou o
funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.
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02104/2019

Rádio São Carlos 14 50 AI\{/São Carlos

Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi concederá entrevista
20931&n:222386

-1

38

AVALTAÇÃO: NEUTRA
Passagem anuncia a entrevista ao vivo com Marco Vinholi nesta data.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos pafaa imagem.

Rádio São Carlos 1450 AM/São Carlos
João Doria marca reunião urgente no Palácio e Marco Vinholi falta em entrevista
httns ://book 1 .boxnet. com -brlVi sual

iz

ar I ?h:

1
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1

&n:222397
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&o:387 7 &onvc: I 860

AVALTAÇÃO: ArnNçÃO
Passagem anuncia o cancelamento de entrevista que seria feita com Marco Vinholi na data.
)

)

Segundo o jornalista, o secretário se desculpou e se comprometeu a reagendar. O motivo foi
uma reunião urgente com o governador João Doria.

AÇÕES SUGERIDAS: Garantfu arealização da entrevista.
)

RISCOS PARA A IMAGEM: Poderá haver riscos negativos caso a entrevista não aconteça,
pois o secretário se comprometeu a concedê-la à rádio.
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Rádio São Carlos 1450 AM/São Carlos

Entrevista com Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi
l.boxnet

Outro veículo de imprensa também repercutiu a notícia.
Primeira Pásina/São Carlos (0510412019\
Secretário de Desenvolvimento afirma que recurso para recape está em anáIise
httns //book I .hoxn et com hrlVi sltaliz ar
:

l'lh: 132093 &n:223
1

1

7

9433 &n:3877&nmvc:

I

860

AVALTAÇÃO: NBUTnA
Marco Vinholi explicou aat.nção da Secretaria de Desenvolvimento Regional, falou sobre

a

exploração do aparato tecnológico de São Carlos e investimentos, potencial educacional da
cidade como polo para startups, perfil do governo de João Doria

-

ações rápidas e gestão

presente e responsável -, entre outros assuntos.

AÇOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paru a imagem.

O Diário/Banetos

I)esenvolvimento Regional repassa R$ 67,3 milhões a municípios
&n:2226030

3

AVALIAÇ,Ã.O: NnUrnA
Notícia sobre o repasse de mais de R$126 milhões no trimestrepara o pagamento de
convênios com munícipios. Marco Vinholi esclareceu em entrevista que o Governo Estadual
anterior firmou contratos sem previsão orçamentâria, com obras em andamento e pagamentos
incompletos. O secretário afirmou que o foco da gestão atual

é:

dar continuidade às obras já

iniciadas.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraaimagem.

Comércio Do Jaht/Jaú

Barra recebe R$ 138 mil para infraestrutura
https:llbookl .boxnet.com.brlYtsualizarl?b:1320931&n:222560192&p:3877 &pnvc:1860

AVALTAÇÃO: NBUTRa

33

o
Nota sobre a liberação de R$138 milhões, por parte da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, para continuidade de obras de infraestruturaviâriano município de Barra Bonita.

AÇOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

04104t20r9

Rádio São Carlos 1450 AM/São Carlos
Reprise da entrevista com secretário de Desenvolvimento Marco Vinholi
isualizarl?b:l320931

AVALIAÇAO: NEUTRA
Reprise da entrevista feita com Marco Vinholi, veiculada ne rádio em0310412019, na qual o
secretário explicou a atuação da Secretaria cle l)esenvolvimento Regional, falou sobre a
exploração do aparato tecnológico de São Carlos e investimentos, potencial educacional da
cidade como polo para startups, perfil do governo de João Doria - ações rápidas e gestão
presente e responsável -, entre outros assuntos.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos pataa imagem.

Rádio Clube 820 AM/Ourinhos

Entrevista com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi
://bookl.boxnet.com.

Avaliação: NEUTRA
Na entrevista, Marco Vinholi confirmou a continuação do Projeto Guri, que oferece educação
musical para uianças, inclusive em Ourinhos. O governo estadual destinou R$20 milhões
para que a iniciativa continuasse em sua totalidade em2019, após anunciar seu cancelamento
e

voltar atrás. Segundo o secretário, o governador irá buscar parcerias com a iniciativa privada

em2020.
O jornalista levantou a questão sobre a intemrpção do plantão noturno na delegacia de Santa

Cruz de Rio Pardo por falta de contingente na Polícia Civil. Segundo o secretário, o
governador João Doria já estaria trabalhando para contratar novos policiais para o estado.

\,

\l

Vinholi aproveitou para elencar outras ações do governo em questões de segurança pública.

i,/

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.

i

RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.
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Rádio Interativa 100.1 FM/Assis

Entrevista com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi
httns ://hook I -hoxnet.com hr lY istnliz ar

fth: 132093 I &n:2229 5 844

1

&n:381 7 &omvc: I 860

AVALIAÇÃO: NsUrna

)

Na entrevista, Marco Vinholi confirmou a continuação do Projeto Guri, que oferece educação

)

musical para crianças, além de explicar como a iniciativa funciona e suas parcerias com a

I

iniciativa privada.

)
I

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

)
)

)
)

Rádio Cultura 95.5 FM/Araçatuba

Entrevista com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi
1320931

AVALTAÇÃO: NBUTRR
Na entrevista, Marco Vinholi confirmou a continuação do Projeto Guri, após o governo João
Doria anunciar seu cancelamento e voltar atrás. O secretário informou que o governador irá
buscar parcerias com a iniciativa privada em2020 para manter a continuidade do projeto.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
)

RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos pafaa imagem.
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Página ZçrolOsasco

Estado repassa quase R$ 6 milhões para rede assistencial da região
.com.brlVisual

I

2

AVALTAÇÃO: NpUtn¡.
Notícia sobre evento em que a Secretaria de Desenvolvimento Social assinou repasse de mais
cle

R$40 milhões para 101 cidades da Grande São Paulo e outras regiões. Os serviços

beneficiados af.enderão famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, em risco social
ou com os diretos violados. Marco Vinholi, esteve presente na ocasião.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

0610412019

Rádio Metropolitana

10 1.9

FN{/Taubaté

Âncoras falam da visita do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, à
região de Taubaté
877

vc:1 860

Outro veículo de imprensa também repercutiu a notícia:
Rádio Metropolitana 99. 1 FM/Guaratinguetá

Âncoras falam da visita do Secretário de T)esenvolvimento Regional, Marco Vinholio

à

região de Taubaté
https:llbookl,boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&n:223529719&p:3877 &pnvc:1860

AVALTAÇÃO: NEUTRR
Reportagem sobre a visita de Marco Vinholi à região, quando anunciou a nova unidade de
Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar em Taubaté e falou sobre o papel da
Secretaria de Desenvolvimento. Hâ fala do secretário na reportagem.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.
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r010412019

Rádio Band Vale FM 102.9/São José dos Campos

Entrevista Marco Vinholi, secretário de desenvolvimento regional do estado de São Paulo
7

817

I 860

A emissora também repercutiu a notícia:
Rádio Band Vale FM 102.9/São.Tosé dos Campos

Chamada: Marco Vinholi fazbalanço dos 100 dias do governo Doria
httos:llbookl.boxnet.com.brlYis;ualizarl?b:1320931&n:224425984&p:3877 &pmvc:1860

AVALTAÇÃO: NBUrm
Marco Vinholi, em entrevista ao vivo, fez um balanço dos 100 primeiros dias de João Doria
como governador de São Paulo, dando destaque para a região do Vale do Paraíba.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
Alerta ao secretário, que pode ser procurado para repercutir o tema.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

Rádio Morada 95.5 FI\{/São Sebastião

Entrevista com secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vinholi
:llbookl

AVALTAÇÃO: NBUTRA
Marco Vinholi foi entrevistado para fazer umbalanço dos

100 primeiros dias de João Doria à

frente do governo estadual, dando ônfase ao Litoral Norte.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor
Alerta ao secretário, que pode ser procurado para repercutir o tema.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

Rádio Bandeirantes

1

170 Al\4/Campinas

Entrevista com o Secretário de Desenvolvimento Regionalo Marco Vinholi
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b:1320931&n:224385089&p:3877&pmvc:1860

AVALIAÇÃO: NBUTRR
Marco Vinholi falou sobre os 100 primeiros dias de João Doria a frente do governo de São
Paulo, dando ênfase à região de Campinas.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
Alerta ao secretário, que pode ser procurado para repercutir o tema.

q.,

o
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

Rádio Jovem Pan 95.1 FM/Santos

Entrevista com secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vinholi
https:llbookl.boxnet.com.brlYisualizarlTb--L32}931&n:224358436&p:3877 &pmvc:1860

AVALTAÇÃO: nrnNçÃO
Marco Vinholi fez um balanço dos

100 primeiros dias do governo Doria. O jornalista

informou sobre uma escola estadual na Baixada Santista que sofi'e corn rná manutenção e o
secretário se comprometeu a repassar a informaçáo para a Secretaria de Educação.

AÇÕES SUGERIDAS: Preparar o secretário para possíveis indagações.
RISCOS PARA A IMAGEM: Poderá haver um risco de imagem caso o problema da escola
estadual citada na entrevista não seja resolvido rapidamente.

Rádio Metropolitana 1070 Al\OMogi das Cruzes

Entrevista com Marco Vinholio sobre o balanço dos 100 dias de governo
&n=.2243531

AVALTAçÃO: AruNçÃO
Marco Vinholi fez um balanço da gestão João Doria

I

até o momento. O secretário afirmou que

há desafios no Alto Tietê, incluindo a maternidade de Mogi das Cruzes, o Hospital das

Clínicas de Suzano e a Rodovia Mogi-Bertioga, e destacou o comprometimento do
governador em resolver esses assuntos rapidamente.

AÇÕES SUGERIDAS: Preparar o secretário para possível repercussão.
RISCOS PARA A IMAGEM: Possibilidade de risco caso os problemas citados não sejam
resolvidos.
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Rádio Bandeirantes I I70 AI\4/Campinas

Entrevista com secretário estadual de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi (Doria
citado)
httos://book1.b oxnet. com. br/Visua iza r I ?b= I 32 093 1 &n=2248257
I

13

&o=

38

&pmvc=1860

AVALTAÇÃO: NBUTRa
Marco Vinholi falou sobre os 100 primeiros dias de João Doria a frente do governo de São
Panlo, dando ênfase à região de Campinas.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor
Alerta ao secretário, que pode ser procurado para repercutir o tema.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para aimagem.

t2/0412019

Folha de Alphaville/Santana De Parnaíba
Neste ano, região receberá quase R$ 24 milhões da gestão Doria
https://bookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:13209318¿n:225027015&p:3877&pmvc:1860

AVALTAÇÃO: NBUTRA
Segundo a reportagem, a gestão João Doria prevê o repasse através de convênios de quase

R$24 milhões para as cidades de Carapicuiba, Pirapora do Bom Jesus e Jandira. O intuito é
dar continuidade às obras já iniciadas.
O texto ainda cita a reivindicação da prefeitura de Barueri para a construção de um hospital

regional, que estaria em análise para avaliar sua viabilidade técnica e orçamentária.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugericlas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
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Rádio Bandeirantes 840 AM/São Paulo

BASTIDORES DO PODER - Bloco 6 - Entrevista com Marco Vinholi, secretário de
)

I)esenvolvirnerrto Regional de SP

)

)

httos://bookl.

.

c

om. br/Vi s ualizar I ? b--

l&n:225670167&n:38

1

&ornvc:1860

)

AVALIAÇÃO: NBUtna

)

Em entrevista por telefone, Marco Vinholi conversou sobre reunião do PSDB. O jornalista

)

levantou a questão sobre haver dois diferentes grupos no partido: um pendendo mais para a

)

I
)

direita e outro parua esquerda, o qual o secretário negou e disse seremunidos.

Vinholi

se esquivou em responder se o PSDB apoia ou não o governo Bolsonaro.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

1710412019

O DialSão Paulo
)
)

Repasses a municípios paulistas chegam a R$ 73 mi em 106 dias
093

)

)
)

)

)
)

)

877

Outro veículo de imprensa repercutiu q notícia.
Sudoeste Pa

vare

)

)

1

Repasses a municípios paulistas chegam a R$ 73 milhões em 106 dias
br

l&n:22

7

AVALTAÇÃO: ¡rBUrRA
Atualização sobre os repasses de investimcntos de R$73 milhões para infraestrutura,
benef,rciando 211 municípios de São Paulo, nos primeiros 106 dias do governo estadual de João

)

Doria. De acordo com Marco Vinholi, o estado está trabalhando para não deixar nenhuma obra

)

parada e deverá investir em novos convênios.

ì

)
)

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.

\,

RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraaimagem.
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24/04120t9
Rádio São

los 1450 AM

O secretário de desenvolvimento, Mnrco Vinholi, manda abraços

-)

*LL
-14

ì

AVALTAÇÃO: NEUTRA

)

Vinheta com Marco Vinholi mandando abraços panaaequipe do programa e anunciando seu

.')

-)
'ì
,)

encontro em Brasília com o presidente da República,paÍa discutir a reforma da previdência.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

)

)
)

)
)

Ródio 96,9 Fl\{/Bauru

Com presença de Marco Vinholi, evento debateu ontem desenvolvimento do mercado
imobiliário
I

)

AVALTAÇÃO: NsUrnA

)

)

Passagem na râdio fala a respeito da presença de Marco

)

Bauru e seu anúncio sobre a instalação na cidade do primeiro escritório unifîcado da região,

)

para atendimento a prefeitos e vice-prefeitos dos 39 municípios nas proximidades.

)

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.

)
)

Vinholi em evento imobiliário em

RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para aimagem.
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2s104t20t9
)
I

Rádio CBN 95.7 FM/Araraquara

Entrevista com Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de Sp
brlV

AVALTAÇÃ.O:
)

I

)
)
)

8

arnNçÃo

Em entrevista à rádio CBN, Marco Vinholi falou sobre o São Paulo para Todos, projeto para

rcduzit o valor dos impostos sobre o combustível na aviação, tendo como contrapartida o
aumento das rotas de voos regionais no estado, além da privatização de aeroportos em uma
segunda fase.

O secretário foi questionado sobre possíveis concorrências entre aeroportos próximos como o
de Araraquara e São Carlos, e que possam

)

1&n:22

criar baixa demanda e cancelamento da rota.

AÇÕES SUGERIDAS: Monitorar possível repercussão

e

verificar

se há

publicações com viés

negativo sobre a operação dos aeroportos e novas rotas. Alerta ao secretário, que poderá ser
)

procurado para comentar o tema.

RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraà imagem.

26104t2019

Jornal Folha Oeste/Osasco

Governo de SP e BB firmam acordo para aporte de R$ 1,3 bi em investimentos públicos

3l

877

AVALTAÇÃO: NpurRa
)
)

)
)

j

j

Notícia sobre a parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Banco do Brasil
para investimento e desenvolvimento econômico de todos os municípios do estado. Segundo

Marco Vinholi, o programa pÅoriza as áreas de infraestrutura, tecnologia, saúde e educação.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
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Jornal da Cidade/Bauru

BB abre 1,3 bilhão para municípios paulistas
https:/lbookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&n:228491226&p:3877 &pmvc:I860

AVALTAÇÃO: NBUrna
Nota sobre aparceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Banco do Brasil para
investimento e desenvolvimento econômico de todos os municípios do estado. Segundo Marco

Vinholi, o programa pnoriza

as áreas de infi'aestrutura, tecnologia, saúde e educação.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para

a imagem.

0310s12019

Folha de Alphaville/Santana de Parnaíba

Vinholi deve ser eleito presidente do PSDB-SP
https:llbookl.boxnet.com.brlYisu¿lizarlTb:1320931&n:229607390&p:3877&pmvc:18é0

AVALIAÇÃO: NBUTRR
Nota sobre

a

provável eleição de Marco Vinholi como presidente estadual do PSDB.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.
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0410s12019

Rádio Jovem Pan 620 AI\4/São Paulo

Entrevista com Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional
httos ://book Lboxnet. com.brlVisual

iz ar I 2b-

1

3I

&n:2298061

39

&o:3877&nmvc: 1 860

Outro veículo de imprensa também repercutiu a notícía.
Site J

Pan

'Estamos todos unidos no ninho tucano'o afirma novo presidente do PSDB de São Paulo
l?b:1320931

AVALIAÇAO: NEUTRA
A rádio Jovem Pan entrevistou Marco Vinholi para conversar sobre sua nomeação como
presidente do diretório paulista do PSDB

- que ainda irá ocorrer -, os rumos do partido, e as

estratégias parulançar Bruno Covas como prefeito de São Paulo nas próximas eleições.

O secretário

esclareceu qus

o maior adversário do PSDB continua sendo o Partido

dos

Trabalhadores, e não o Bolsonarismo.

AÇOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

O Estado de S.Paulo

Entrevista

-'O

novo PSDB assume sua bandeira liberal'

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:229771410&p:3877&pmvc:1860

AVALTAÇÃO: NSUTRA
O jornal O Estado de S. Paulo publicou entrevista como Marco Vinholi em ocasião de

sua

eleição como presidente estadual do PSDB. Alguns tópicos mencionados:
- Modernização do partido, liderada por João Doria;
)

- Posicionamento mais firme do PSDB ao centro;

)

- PSDB assumiu bandeira liberal na economia;
- Vinholi utilizou a nomenclatura "partido das privatizações" para se referir ao PSDB;

-

Expulsão de Alberto Goldman do partido por agir "contra os interesses do PSDB

e

candidaturas do partido" e "infrdelidade partidátria";
- Apoio a fusão do PSDB com o DEM.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos pata a imagem.
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Metrô News

Aliado de Doria assume PSDB paulista
https:llbookl.boxnet.com.brlYisualizarl?b:1320931&tr229928302&p:3877&pmvc:1860

AVALIÄÇÃO: NBUTRA
Notícia sobre a eleição de Marco Vinholi para a presidência estadual do PSDB, destacando
como prioridade as próximas eleições municipais, com a meta de conquistar 200 prefeituras.

"O partido avalia que terá condições cle lançar candidatos em 600 das 645 cidades de

São

Paulo", aflrrmou.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos.
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o
0610512019

Rádio Jovem Pan620 AM/São Paulo

Apadrinhado de João Doria, o ex-deputado estadual e secretário de Desenvolvimento
Regional de São Paulo, Marco Vinholi, assumiu neste domingo, a presidência do PSDB
paulista
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b:1320931&n:230234856&p:3877&pmvrl

860

Outro veículo de imprensa também repercutítt a notícia:
Rádio 96-9 FM/Bauru:
httos ://book 1 .boxn

et.

corn.brlVi

sual

iz

ar I ?h:

1

2093 | &n:2300285 44 8Ln:387

7

&nmvc: I 860

AVALTAÇÃO: NBUrna

A reportagem anunciou a posse de Marco Vinholi como presidente do diretório paulista

do

PSDB, além dos próximos passos de Geraldo Alckmin no partido e possível fusão com o DEM.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

Diário do Grande ABC/Santo André

Aliado de Dória assume PSDB

e

projeta eleger 200 prefeitos

/bookl

AVALIAÇ.IO: NBUtna
Notícia sobre a eleição de Marco Vinholi como presidente estadual do PSDB

durante

convenção do partido. Na ocasião, ele elencou as próximas eleições municipais como uma de
suas prioridades, tendo como meta conquistar 200 prefeituras.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

46

o
0710s/20r9
O Regional/Catanduva

Marco Vinholi

é eleito o novo presidente do PSDB no estado
8

vc:1860

AVALTAÇÃ,O: NEUTRA
Notícia sobre a eleição de Marco Vinholi como presidente estadual do PSDB, destacando

a

pafücipação de políticos de Catanduva na convenção do partido. O pai de Vinholi, Geraldo

Vinholi,
{

é ex-prefeito da cidade interiorana.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

08105120t9

Diário de Suzano
Gian Lopes apresenta demandas para Desenvolvimento Regional
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:132093

1&n:230555719&p:3877&pmvc:1860

AVALTAÇÃO: NpUrnA
O prefeito de Poá, Gian Lopes, e outros chefes do Poder Executivo da região, se reuniram com

Marco Vinholi, seu subsecretârio, Rubens Crry, e com o deputado estadual André do Prado,

para apresentar demandas dos municípios do Alto Tietê. Uma das reivindicações

é

a

implantação da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel.

AÇOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.
)

)

Jornal da Manhã/Marília

Comitiva tucana de Marília apoia presidente eleito Marco Vinholi
3l

l

30551 I I I

3817

VC:

AVALTAÇÃO: NnUrRa
Nota relata o apoio de membros do Diretório Regional do PSDB em Marília na eleição de

J

Marco Vinholi como presidente estadual do partido.

AçÖES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.
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Rádio Vanguarda 1 2 I 0 Al\{/Sorocgþa

Governo do Estado anunciou pagamento de 30 milhões de reais em recursos
httos ://book I .boxnet.com.brlVi sual i z ar I ?h:

1

I

&n:23

08 8 8040&n:3 8 7 7 &nmv

c:l

860

AVALTAÇÃO: NsUrn¡.
O Governo do Estado de São Paulo autorizou a liberação de R$30 milhões em recursos para
pavimentação, recapeamento e outras obras de infraestnrflirapara 167 municípios. Há fala de

Marco Vinholi na rcportagem.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos para a imagem.

Jornal Cidade/Rio Claro

Doria anuncia recursos para o município
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:230848350&p:3877&pmvc:1860

AVALTAçÃO: NBUTRa
Nota relata participação do prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria. em evento com

o

governador do estado de São Paulo, João Doria, e Marco Vinholi.

AÇOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.

O Dia/São Paulo

Governo de SP investe R$ 30 milhões em infraestrutura de 167 cidades
httos //book 1 boxn et. com .hr lY i s¡l¿li z.ar I ?h: 1 1 2093 1 &n:23 0923 4 6 5 eo:3 87 7 &nmvc: 1 8 60
Outros veículos de imprensa repercutiram a notícia, alguns dando destaque a suas regíões
Jornal da Cidade/Bauru
:

.

Estado anuncia verba para a região
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b:1320931&n:230788834&p:3877&pmvc:1860

Diário do Alto Tietê/Suzano

y

Estado destina R$ 30 milhões em recursos para 167 cidades
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:230782915&p:3877&pmvc:1860

Diário de Taubaté
Governo de SP investe R$ 30 milhões em infraestrutura de 167 cidades
077573

0

3877

Correio Popular/Campinas

^
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Seis cidades da RMC recebem R$ 1,6 mÍlhão
httns://hookl hoxnef c om. br/V i s ual i z.ar / 2 h: 1 7 2A I 7 1 &.n--),7 0 7 R) R) 7
.

877&omvc-1860

Jornal Reeional Tribuna Ourinhense/Ourinhos

Governo de SP destina recursos para municípios da região investirem em infraestrutura
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:230883179&p:3877&pmvc:1860
O Extra.Net/Fernandópolis

Governo do Estado de SP investe R$ 30 milhões em infraestrutura de 167 cidades
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:230834834&p:3877&prnvc:1860

Folha do ABC Online/São Bernardo Do Campo
Estado investe R$ 30 milhões em infraestrutura de 167 cidades
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:230891892&o:3877&pmvc:1860

)

AVALTAçÃO: NBUTRA

)

Em evento realizado no Palácio do Planalto, João Doria autorizou a liberação de R$30 milhões

)

em recursos para pavimentação, recapeamento e outras obras de infraestrutura em

)
)
)

167

municípios . Hâ falade Marco Vinholi na reportagem.

AÇOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paraa imagem.
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10/0512019

Folha de Alphaville

PSDB quer ganhar prefeituras da região em2020, afirma Vinholi
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:1320931&n:231 131827&p:3877&prnvc:1860

AVALTAÇÃO: NBUTRA
Ao assumir a presidência paulista do PSDB, Marco Vinholi declarou que uma de suas metas

é

conquistar 200 prefeituras no estado nas próximas eleições, incluindo cidades daZona Oeste
da Grande São Paulo, como Osasco e Carapicuiba.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paru a imagem.

O DialSão Paulo

Secretários de Estado recebem prefeitos de 14 cidades na capital
https:llbookl.boxnel.com.brlYisualizarl?b:1320931&n:231136296&p:3877&pmvc:1860

AVALTAÇÃO: NEUTRA
Marco Vinholi e Flavio Arnary, secretário estadual de Habitação, receberam prefeitos de

14

cidades que ainda não foram contempladas com empreendimentos da Companhia do
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Na ocasião, os secretários estimularam os
municípios a apresentarem projetos para a construção de empreendimentos habitacionais.

AÇÕES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.
RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paru a imagem.
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Rádio 107.

1

FM/Pindamonhangaba

Governo do Estado anunciou pagamento de 30 mithões de reais em recursos

)

'.}

httos ://book I .boxnet.com.brlVisualiz ar l?h:l 3 209 3 I &n:23
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29 87
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87 7 &omvc: I 8 60

AVALTAÇÃO: NSUTRA
O Governo do Estado de São Paulo autorizou a liberação de R$30 milhões em recursos para

J

)

,

pavimentação, recapeamento e outras obras de infraestrutttrapara 167 municípios. Há fala de

)

Marco Vinholi na reportagem.

'')

AÇOES SUGERIDAS: Não há ações sugeridas. Clipping para acompanhamento do setor.

')

RISCOS PARA A IMAGEM: Não há riscos paru a imagem.
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3.4. CAPACIDADE DE

t[M

ESPECÍF'ICOS DA EOUIPE

ATENDIMENTO

E

HABILIDADES

HISTÓRICO E PORTIFÓLIO
A Approach Comunicação Integrada, fundada há mais de 20 anos, executa diferentes desafios
cle comunicação,

por meio de uma plataforma integrada e focada na construção de relações.

Conectar pessoas, marcas, investidores e capital social em todos os meios e pafa todos os

públicos é a nossa estratégia.
Estamos entre as dez maiores agências de comunicação do país e somos reconhecidos pelos

principais prêmios de comunicação nacional e internacionalmente:

Em 2020 foi eleita uma das melhores agências de PR do mundo, pelo

ffi

Holmes Report

¡--It

ffiffi

¡Et=

Øa

ÀK

\X-

Melhor Agência Brasil-20 1 9
Agência do Ano América Latina 2014

PRÊMIO ABERJE
Rsconhecimento que gsra valor

Vencedora regional nas categorias Comunicação Interna e Imprensa e/ou Influenciadores 2019
Vencedora na categoria Comunicaçáo e Relacionamento com a Imprensa 2016
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Vencedora nas categorias
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Public Service e Arts & Entertainment 2019
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Vencedora na categoria Media Relationship 2018
Bronze na categoria Events & Observances 2017

)
)
,
)
)
)

SABRE

AWARDS

Vencedora na categoria

Not for Profit Vencedor 2018, com o

case

"Força na Peruca:

Informação Que Empodera e Gera Transþrmação Social", desenvolvido para

a

Fundação

Laço Rosa, com apoio dos clientes FQM Melora e Socieclade Brasileira de Dermatologia, com
)

seu movimento

Fortalize-se.

Vencedora na categoria Associations 2016
Ì
ì
)
)

Vencedora nas categorias Crisis/Issues Management e Public Education_2015
Vencedora na categoria Non-Corporate Associafion 2013, pelo Dia Nacional de Combate ao

Câncer da Pele, da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
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prêmio . comun¡que-se

Melhor agência 2014,2016,2018
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Vencedora na categoria Ciência e Educação 2015
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Somos associados ao CEBDS
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@
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dãIMF

participamos das câmaras técnicas ampliando nosso

conhecimento sobre o tema. Estamos lançando a segunda versão do Guia de Comunicação e

Sustentabilidade, que está completando uma década, e será entregue a universidades

e

redações de todo o país.

Criamos

o selo Juntos para chancelar iniciativas de sustentabilidade e de causas em

comunicação, através de assessoria de imprensa, redes sociais, relatórios, cases para o Guia

Exame

de Sustentabilidade, vídeos etc. Em 2019

entregamos sete Relatérios de

Sustentabilidade. Jâ em2020, estamos entregando outros sete, para empresas como Banco do
Brasil, Vale, Roche, Amaggi e JBS.
Temos expertise em mapear e identificar influenciadores ligados

a

cada causa, além de

entender a melhor forma de usá-los como embaixadores genuínos. A comunicação pode e deve
ser usada para sennos agentes de

mudança. https://www.approach.com.brlptlproposito

Temos a certeza de que a comunicação pode e deve ser usada para sermos agentes de mudança.

k
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LINHA DO TEMPO - APPROACH
Nesce a APPROACH, å
partlr do uma agêncla
boutlque dê ts6lh Garcla,
qus stendla cllEnlgs oomo
H,Slem e Forum dê3do 97,

)

Ampllamos nos8o portfóllo
d€ seMçoð, conlsmplendo
dlvsrsos s6rvlços do

coMUNrcAçÃo
tN3îruClONAL.

utlln

2IÍÚI

Chegam or novos
sócloi Sérolo
Pugllese e G€rmenâ
Costa Moura pare
compot ume
€strutum malor, com
cllentes d€ oulfog
segmsntos.

Pârc€rle da EERMO
COIllft lUNlCATlONg. uma
rede dc lntellgånole global
vollede para os mercedos dê
b€lez6, luro c @ngumo.

Nåscêm es novas árees:

A REOE BRASILãRA DE

Conqulstamos o
pÉmlo amerlcsno
SABREAWARDS¡
com o m€lhor trabalho
de comunlc€çåo ne
cât€gorla NONCORPORATE
ASSOCIATION.

SUtlTNlATILIOADE,
MfDnSSOCtArt E

cofrtuNlcAçAo

EMPRETARIAL tomou.se
parc€lrâ perâ lmplementsr
estratóglâo dê comunloação
€m todo o Bre8ll.
no380 escrltôrlo
com â oonte da Kalsor,

mra

mn¡l

EAI|IC

II/IONIIORAMENlO DIOITAL

sP

NoBBo prlme¡ro Rock ln Rlo.

Trabalhamos nosso pool
Pere confrmar um

novo poslclonamento
mudamog a nossa mgrca

perâAPPROACH

coMUNrcAçÃo
¡ilTEGRADÀ

INFLUENCIADORES
DIQITAIS com um eapaço
cada vEz ma¡or denl¡o das
noesas ê8tråté0las do
comunicaçåo.

Etn

Tnrc)

Conqulstemos dols

de Comunlcaçåo
Empresårlal.

Ganhsmos o SABRE
AWARDS.

RedeLatno Amerlcåna

PRÊMIOSABERJE.

dlent6'olfmplcos'

pafa 2016.
Crlamos a JUllTCrg, braço da
Um ano para celebrar:
Approach com fuco nâ
oonqulstamos o
PRÊIUIO COMUNIOUE.SE. atuaçåo por ceuses.

wÍÁt

A Approsoh paseou e ser
parcerla de RELAMCE

-

de

Approech é elolta a
agênde do eno
da Amérlca Ladnâ, pelo
lntemaclonel 9ABRÊ

AWAROg

da Holmes Reporl.

Ganhemo8 mals um
FRÊf[IO COMUT,IIQUE.SE,

2ItÍ1ã

2TTIE
l¡ïl{

Ganhemos o THE
AIIERICAN EXCELLENCE
AWARDg nes categorlas
Clåncla/Educâção
e Comunlcaçäo lntema,
Fomos empresa fnallsta do
PrêMIo TOP ÈIEGA BRASIL
e ganhâmos o SABRE

E tembóm mals um PRÊMlo
ABERJE.

Passamos a fazer parte da
BBN II{TEI{RNATIOI{AL, a
meior r€de dê agêncles B2B
do mundo, pres€nte em 29
pafses.

AWARf'3,

o gTËVlE AWARDS BRoNZE,
do lnt6mstlonâl Buslnsss Awards.

?IJr/r/
Estabelêcåmos ume percêrla com e
PROSPECTIVA, agêncla que tem foco om
plenejamento e desenhe estrelégl88 de
negóclos com base na agenda

gov€msmantsl.

Portfóllo de 160 CLIENÎES AllVO8
Jå såo + de 2000 CLI¡NT¡s ATENDIDOS.

2A¡t3
Ggnhemos o STEVIE AWARDS PRATA,
prêmlo do lntemetlonal Buslness Awards.

canhemoô oufo PRÊM|O CoMUIilQUE€E.
GsnhEmog o SABRE AWARDS.

2¿laIlF/,
Genhemos o gABNE AWARDS
DO ANO AilÉRICA IATINA

- AGÊNCA

Ganhamog o FRÊMlo ABERJE

- catogorl¡

lmpr.n!!.
Rrglonal

lnfluenclodor.!

- Etrp!

-

Ganhamos o PRÊMIO ABERJE
Gomunlcåçto pE¡a o Públlco lnlemo-

Etapa R.glonrl.
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PLATAFORMA DE SERVIÇOS
Nossa plataforma de serviços trazumportfólio amplo de recursos disponíveis para clientes com

e

está dividida em três pilares: IMPRENSA
REPUTAÇÃO n¡SUTUCTONAL / MiDrA pAcA.
diferentes necessidades

/ DIGITAL I

de Redes Sociais
Relacionamento com a
e Geståo de Crlses

Monitoramento

Mcrl¡a Traininq, M¿triz de
Risco e Månuál de cr¡se

5EO

de lnfluenciadores

PR com lnfluenciâdorès

Cri¿(äo e Desenvolvirnento de
Sites e Platafo¡mas de Conteúdo

KPI's, Métricäs,

E-mâil Market¡ng
Branded Content

c

de

Sustentabilidade
Publicidade

Causas

Eslratéq¡a de Midia

Mapeamento e Relacionamento corn 5tâkeholders

Brånded Content
Produção Gráficå

Planejarìento Estratégico

Licenciâmento Amblentâl

Produção Audiovisual

Consultor ¡a Þarã Certificacöes
lGuia Exame, ielo Pró Eticà)

lnfluenciadores

Relâtórios de Sustentabil¡dade

Produçåo de Eventos

Comunitár¡a

Temos um histórico de mais de 2000 clientes já atendidos e, atualmente, uma carteira ativa de

mais de 100 clientes ativos fixos, chegando a 150, entre fixos, sazonais e Jobs temporarios.

Atendemos empresas de diferentes segmentos, como indústria, serviços, farmacêuticas,
cosméticos, mineração, energia, seguros, saúde, educação, entidades de classe, cultura,
entretenimento, entre outros.

UMA AMOSTRA DE CLIENTES

E

TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM

RELÊNCIA PARA A SOCIEDADE

Ftlr[DAçÃo nornRTo MARTNHO
Cliente da Approach há mais de 10 anos, conta com equipe de atendimentos exclusivos
alocados e trabalhando em conjunto com sua equipe de comunicação. Com eles, desenvolvemos

múltiplos e desafiadores projetos, que nos enchem de orgulho ano a ano. Atuamos na
comunicação dos principais projetos, como Telecurso, Prêmio Jovem Cientista, Canal Futura,

desenvolvimento e abertura de todos os museus criados pela FRM, e exposições temporárias,

q
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o
como Santos Dumont

- O poeta voador. E, juntos, em20I7

,mais uma vez pudemos comemorar

um grande resultado em assessoria de imprensa: mais de 23 mil matérias, entrevistas, notas

e

citações veiculadas em TVs, rádios, revistas, jornais, sites e blogs de todo o País.

Com eles, mantivemos a educação em pauta; repercutimos histórias inspiradoras; ampliamos a
cobertura regional; entramos no debate; ajudamos a estreitar parcerias; informamos sobre
oportunidades; apresentamos, mais uma vez, o Museu da Língua Portuguesa, no Brasil e fora,

comunicando os avanços de sua reconstrução; marcamos presença para

o Canal Futura;

)

fìcamos mais próximos do púrblico em eventos como a Bienal do Livro e a FLUP; apoiamos

)

divulgações como as do MAR, Museu do Amanhã, Museu do Futebol, Paço do Frevo, Casa de

Cultura de Paraty, entre outras; nos unimos à comunicação do Iphan para celebrar seus 80 anos;
demos visibilidade a causas do meio ambiente e também ao debate sobre o futuro da Ciência e
da Inovação etc.

MAR

à vista

o:-
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Empresas abrem portas para
futuro dejovens aprendizes
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Festa rli
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Um museu recr¡ado
ao ar livre na Fl¡p
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Com a FRM mantemos a educação em pauta; repercutimos histórias inspiradoras; ampliamos
a cobertura regional; entramos no debate; ajudamos a estreitar parcerias; informamos sobre
oportunidades; apresentamos, mais uma vez, o Museu da Língua Portuguesa, no Brasil e fora,

comunicando

os

avanços

de sua reconstrução;

marcamos presença para

o

Canal

Futura; ficamos mais próximos do público em eventos como a Bienal do Livro e a FLUP;
apoiamos divulgações como as do MAR, Museu do Amanhã, Museu do Futebol, Paço do Frevo,

q

Casa de Cultura de Paraty; nos unimos à comunicação do Iphan para celebrar seus 80 anos;
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o
damos visibilidade a causas do meio ambiente e também ao debate sobre o fufuro da Ciência e
da Inovação; mobilizamos todo o País para o Dia da Educação, com o lema #nemlpratrás.

#nemlpratrás

A Fundação Roberto Marinho, por meio do Futura, promoveu uma mobilização nacional pela
Educagão, tendo como meta o lema "Não deixar ninguém paratrás".

A campanha Nem I Pra

Trás promoveu ações com foco nas soluções para os principais desafios da Educação brasileira.
A Approach foi responsável por assessoria de imprensa

e

pós-produção do material institucional

da campanha.

Trabalhamos intensivamente na divulgação com a imprensa de todas as ações relacionadas à

iniciativa. Procuramos dar visibilidade aos canais da campanha, como o site, as redes sociais

o

canal de interação com

o

e

público. Além da divulgação na imprensa, buscamos

influenciadores, colunistas e formadores de opinião para ampliar o campo de divulgação.

Ao todo, foram 218 reportagens, notas ou citações sobre o Dia da Educação

I

e a campanha

Nem

Pra Trás publicadas em jornais, TVs, rádios, sites e blogs. Essas publicações resultaram em

impacto de mídia espontânea de R$ 6,4 milhões.
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ESTACIO

')
,)

Hoje, a Estácio é o segundo maior grupo educacional do Brasil, com mais de 500 mil alunos,

)

atuação em quase todo o território nacional e forte expansão de EaD. Nossa equipe, composta

)

por atendimentos de dedicação exclusiva, tem por objetivo fortalecer ainda mais a marca no

)

Rio de Janeiro

)

)

e gerar

maior visibilidade em São Paulo.

Após dedicada imersão, que contemplou todas as áreas da Estácio, a Approach realizou amplo

)

trabalho de assessoria de imprensa, com pautas diversificadas, factuais, institucionais e para

)

todas as editorias, sempre aproveitando os clocentes como fonte.

)

i

)

Com o excelente resultado obtido em assessoria de imprensa, a Approach assumiu também a
Comunicação lnterna e a Comunicação na área de Empregabilidade da Estácio.

)

O objetivo é a sinergia na comunicação em diversas plataformas e a otimização dos temas

)

trabalhados. Produzimos todo o conteúdo da nova intranet do grupo e planejamos campanhas

)

para os assuntos mais importantes da Estácio, aproveitando todos os canais disponíveis.

)

Criamos conceitos, arte e ações para todas as diretorias.

)
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o
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA
A Approachfaz a comunicação integrada da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que inclui
os serviços de assessoria de imprensa, redes sociais e publicidade, desenvolvendo materiais
para todas as plataformas, com diferentes recursos audiovisuais. Dentro desse universo de
entregas, os vídeos fazem parte do nosso dia a dia. Nossa criação vai além e, para cada
campanha, trabalhamos conceitos diferentes.

Com diferentes objetivos e estratégias, as campanhas da SBD já geraram mais de 940 mil
interações e mais de 30 mil novos seguidores no Facebook e Instagram. Atualmente, o escopo
de entregas paraa SBD está inserido no rnoclelo de Hub tle Comunicação Approach, permitindo

flexibilidade e adequação de serviços

às necessidades do cliente.

I)ezembro Laranja

Um dos destaques é a Campanha #DezembroLaranja (mês de prevenção ao câncer da pele),
para a qual criamos estratégia de comunicação, assessoria de imprensa, cards especiais para
redes sociais, animações para veicular em TV, cinemas, alêm ativações em diversos pontos do

Rio de Janeiro, como o AquaRio, RioZoo, Centro de Visitantes Paineiras Corcovado, entre
outros.

Um dos objetivos foi de mobilizar a população para a importância da prevenção ao câncer da

pele e da Dermatologia enquanto especialidade, valorizando seus médicos e levando
informação sobre as doenças que acometem pele, cabelos e unhas, não apenas a veículos de
todo o Brasil, mas também por meio dos canais proprietários do cliente.

V
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PARTICIPE E OIVULGUE
FSSA CAMPANHA
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Vitiligo
CAMPANHA VENCEDORA DE BRONZE NA PREMIAÇÄ.O TNTENNACIONAL STEVIE
AWARDS "Vitílígo: nø lutø contrø o preconceíto,,.
No dia 25 de junho de 2018, Dia Mundial do Vitiligo,

a campanha

nacional da SBD foi criada

parateduzir o preconceito com as pessoas que têm a doença. Apesar de ainda não ter cura, o

vitiligo não é transmissível e acomete cerca de lYo dapopulação mundial e 0,5o/o da brasileira,
mas a doença ainda é muito estigmatizada pela sociedade.
Nos últimos anos, modelos com Vitiligo ganharam projeção no cenário da moda global, assim

como Eliane Medeiros, que estrelou campanhas da C&4. Em 2017, a modelo foi convidada

pela SBD a participar de um seminário sobre Doenças Dermatológicas Estigmatizantes,
organizado em parceria com o jornal Folha de S. Paulo.
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o
Em um filme depoimento, criado, produzido e filmado pela Approach, a modelo fala sobre
autoconhecimento e como superou o preconceito, passando a se aceitar com suas manchas. O

filme com 1 '1 5" de duração foi exibido nas redes de cinema Cinemark, Espaço Itaú e Estação
NET, alcançando cerca de 200 mil expectadores em todo o país.
Trabalhamos o assunto nos principais veículos de comunicação do Brasil: GloboNews, TV
Band, Jornal O Dia, Jornal Extra, Revista Vogue, site do Drënzio Varella, Conselho Federal
(CFM) de Medicina

e

Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), foram alguns

desta.ques da divulgação.

O alcance das publicações nas redes sociais da SBD (Facebook,

Instagram e YouTube) foi de cerca de

I milhão

e 63

mil pessoas. A hashtag #vitiligo, utilizada

durante a campanha, teve alcance potencial de 75 mil pessoas. O trabalho da assessoria deu à

SBD visibilidade às ações de educação, informação e sensibilização, ajudando a quebrar o
estigma em relação ao Vitiligo.
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Vídeo campanha Vitiligo com a modelo e estudante Eliane Medeiros (yçfgãeji!9!aa)
http

s
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//www. )'outube. com/watch?v:6PT9 Gu3
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Vídeo mat&iaBAND
htto:/lmais.uol.com.brlviewls70pk4i6az2W1646366l?rypes:Y&sh:0.6740206248467114&,mp:6

Vitiligo em 6 perguntas I Caio de Castro
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Drauzlo Varella
Publicsdo em 25 de¡un de 2018

Vnlllgo é uma doença genéllcå, crônlcå e de orlgem autoimune. Calo de easiro, médtco
dermatologista. esclarece algumôs d(Mdas relailvas à doença_

Vitiligo em 6 perguntas

-

Dr. Caio de Castro (Canat Or¿uzio Vareta)
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3.4.4.A PRINCIPAIS CLIENTE
)

S

PRINCIPAIS CLIENTES - EM JUNHO/2020
ACCOR

SERVrÇOSPREST DOS

DATADEINICIO

ASSESSORTA DE MPRENSA

janeiro- 1 8

i
REPUTAÇAO

\

INSTITUICONAL. PLANO DE
AGEVAP (GUANDI.I)

)

COMIJNICAÇÃO

agosto- I 9

ORGANZACIONALP/
COMITEGUANDI]

ì
It

APAS INSTTUCIONAL
ARTPLAN
ATLAS SCHINDLER

I
)

)

imho-16
or¡tubro-

9

1

BRADESCO SEGUROS (SAÚDE E AI.IIO)
CELP - CLA, ENERGÉTCA DE PERNANMBUCO

ASSESSORIA DE IMPRENSA

rnaio- 1 8

MKTDIGITAL

setembro- I 6

CIAHERING

ASSESSORTA DE IMPRENSA

CSP )

agosto-99

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Ð(ECIJTTVOS

COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COSERN . CIA ENERGETTCA DO RIO GRANDE DO NORTE

i

or¡tubro- I I

ASSESSORTA DE IMPRENSA
GESTÃO DELINKEDIN DE

BRADESCO SAUDE

)

ASSESSORIA DE IMPRENSA

MKTDIGITAL
MKTDIGITAL
COMLTNICAÇÃO PARA
SUSTENTABILIDADE
ASSESSORTA DE IMPRENSA

COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PECEM

CTC - PUC

ELEKTRO REDES

MKTDIGITAL
CoNTEÚDO EPRODUÇÂ.O
DEMATERTAS P/CANAIS DA

ESTACIO

ianeiro- I 8
setembro-

1

6

setembro-

1

6

agosto- I 8
abril-

l0

ianeiro-

1

8

abril- 19

ESTÁ.CIO

ESTACIO

)
)

COMUNICACÃO INTERNA

fevereio-

ASSESSORIA DE IMPRENSA

iulho-

CONTEÚDO +
DESENVOLVIMENTO DE

FTJNDAÇÄO ROBERTO MARTNHO

1

I

I

9

oúubro-05

SITE

)

REDES SOCIAIS E

GRUPO CATARATAS

)

ASSESSORTA DE MPRENSA

coMUNrcAÇÃo TNTERNA

GRUPO NOTRE DAME INTERMÉDICA

ASSESSORIA DE IMPRENSA

)

NEOENERGIA

)

MKTDIGITAL

ONS - Operador nacional do Sistema Elétrico

ASSESSORTA DE IMPRENSA
ASSESSORI,A DE IMPRENSA

PEPSICO

)

+DIGITAL

)

fevereiroabril-

1

1

6

8

dezembro- I 5
setembro-

1

6

rnaio-20
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SUBQUESTTO 2

3.4.4.8 ESTRUTURA FÍSICA: INSTALAÇÕES, INFRAESTRUTURA E RECURSOS
MATERIAIS

)

I
ì

APPROACH SP

APPROACH RJ

Rus FiJ¡lndo Ramor,302 -

Rua Eduardo Gulnle.

Tors

B - Sdå 22 Mlâ Olfmph

57-Botabgo/RJ

Corporale - Vila Olfmpla, SP

APPROACH DF

APPROACH PT

Escrilórlo de apo¡o (atuação sob

E8cfiródo de apoio (atuaç¡¡o
Eob demanda)
LACS - Cais Rocha Conde de
Ôbí.tos, 13f) - 352 - L¡sbos,
Porlugal

demands)
SBS Ouadra 02, no f2, Bloco E,
Ediffcio Prime, Sala 206. Asa
Sul - 8râsflia/DF

A

Approach tem sedes no Rio de Janeiro e São Paulo, e operações pontuais, ativadas sob

demanda, em Brasília e Lisboa (Portugal). As instalações fisicas da agência, em seus escritórios,

foram projetadas para geîar funcionalidade e conforto a colaboradores e visitantes.

No Rio, estarnos numa oasa oom mais de 500 m2, entre salas de trabalho, de reunião, espaços

i
)

de serviços compartilhados, copa, banheiros e recepção. Em São Paulo, nossa sede, situada em

edificio com certificação LEED, possui com duas salas

de reuniões, arquitetura open space com

)

cerca de 380 m2 para facilitar a comunicação entre as áreas de comunicação e diretoria, sala

)

privativa para administrativo e recepção, além de banheiros, copa, almoxarifado, sala

de

produção.

)

)

Outros recursos:

o

corporativa com links redundantes;

)

)
.)

)
)
)

,)
)

)
I

)

Rede de computadores interligada, quatro servidores, próprios e nuvem, acesso à internet

o
o
o
o
o
o
o
o

Suíte de Aplicativos da plataforma Office 365 (Sharepoint, Outlook, Yammer, etc)

Tecnologias para segurança da informação (Antivírus Bitdefender, Firewall Dell Sonicwall);
Sistema de Backup de arquivos locais e replicação para Datacenter em Nuvem;
Acesso à internet banda larga e conexões para internet 4G;

Tecnologia de conference call Polycom;

Microsoft Teams;
Sistemas operacionais'Windows 7 Pro, Windows 10 Pro e MacOS

L

Licenças Adobe, total de 18 licenças sendo elas:

)

r.J
.,,/

66

o

")
)

'l

. 16 licenças de Adobe Creative Cloud
o 2 licenças de Photoshop
o Sistemas exclusivos para o setor financeiro, administrativo e fiscal (Alterdata);
. 9I computadores PC e notebooks funcionais e reserva para substituição.
o 60 celulares;
o Outsourcing para Suporte de TI com o Help Desk exclusivo para cada escritório;
o Suporte administrativo, composto por 20 funcionários próprios, além de office boys e

)

)

l

)
'l

proflrssionais de serviços gerais, contratados e terceirizados.

o Biblioteca / Arquivo de consultas.
o l0 assinaturas de jornais, portais de notícias e revistas (semanais e mensais / online ou

)
I

impresso);

)

o
o
o

)

)

)

Serviços de mailing Comunique-se e I'MAX;
Sistema próprio de clipping com empresa associada (RTTV);

Ferramentas de monitoramento digital

e

mapeamento

e

gestão de trabalho com

infl uenciadores homologadas.
)
)

)
)

)
)

,

I
i

.t

)
)
.)
.)
)

I

APPROACH COMUNICAÇÃO INTEGRADA.
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o
SUBQUESITO 3
3.4.4.

c srsrnMÁrrc¿,

DE,

ATENDTMENTo

A Approach tem expertise em refletir

sobre o posicionamento de marcas e organizações,

buscando estruturar o planejamento de comunicação integrada mais adequado aos objetivos
corporativos, considerando todos os stakeholders.
)

Para uma comunicação eftcaz, recomendamos estratégia que contemple:

)

I

Relcvûnciu: Comunicar as mcnsagcns-chave a partir de abordagens de interesse de
público-alvo.

O conteúdo tem de ser relevante,

cada

pertinente ao contexto do interlocutor,

compartilhável.

Frequência: Fazer-se presente na mídia com consistência e regularidade, por meio da oferta
permanente de conteúdos criativos e interessantes, ações de ativação e relacionamento.

Alcance: Em diferentes plataformas, meios e canais. Falar com o público-alvo aonde quer ele
esteja. Nos ambientes on e off-line.

.)

Matcrialidade da Informação: Fundamentar pautas com dados estatísticos, bem como colll
pesquisas nacionais e internacionais de tendência. Assim, tornamos os temas mais tangíveis

para os jornalistas, que têm o papel de repassar informações qualificadas para o público. Além
disso, discussões baseadas em temas da atualidade fundamentados em estudos indicam ganchos
a serem trabalhados para um mesmo assunto e motivam novas matérias.

Definição de indicadores (I(PIs): Em conjunto com a equipe da SDR, estabeleceremos os
indicadores qualitativos e quantitativos, para canais ON e OFF, que serão usados paraavaliação
)

de desempenho e atingimento dos objetivos de comunicação (Por exemplo: receptividade

e

entendimento pelo público-alvo do posicionamento e mensagens-chave da companhia e da
campanha; presença em matérias setoriais e de mercados de interesse, avaliaçáo do público
interno, entre outros quesitos).

)

q
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o
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'l

')
")
.)
")

-l
-)

METODOLOGIA DE TRABALIIO

coMo coMEçA

NOSSO TRABALHO?

Nossa agência conta com um tims de estrôtógia, que desenha
um planejamento alinhado ao posicionåmanto ¡nst¡ü¡cionat e ao
objotavo comorc¡al de cada cliente. Buscamos trabalhar a quatro
mãos com o lime d€ comunicaçåo da smpresa para sntender sua
estfatégia, s€us pontos ssnsfveis e o comportamento do seus
prlblicos-alvo para dopo¡s defin¡r as melhores táticas.
Tudo começa com o que chamamos de lme¡são, onds avâliamos
o c€nário s o prlblico-alvo da divulgaçåo (etapa 1) e o
desênvolvimento da Estratóg¡a (êtapa 2). Muitas vez€s, a
estratégia jå está definida pelo cliente e cabe a nós as fasss 3 € 4.
Aetapa 3 consiste na ¡mplsmontaçåo do plano com conteúdo e
ações de retacionamðnto. A cada mês enlregamos os resullados
(mensuraçãof e aval¡amos as açÕas que mais deram retomo
(etapa 4).

rñì*m

ffiäffi

ffi

)
)
)
)
)

)

Desenvolvemos instrumentos próprios de trabalho

a serviço de nossos clientes,

como

formulários de pauta, calendário de gestão e veiculação de conteúdo, relatórios integrados de
imprensa e mídias digitais, além e instrumentos de medição de Retomo Sobre o Investimento

)

(ROD paratrabalhos com influenciadores digitais ospontâneos e pagos.

,)

Da imersão à leitura de resultados mensais, semestrais e anuais, primamos por alinhar

)

estratégias e atividades de comunicação aos objetivos do cliente, criando KPIs específicos para

)

)

)
)
_)

_)

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

\.,

as

cada momento ou recorte da comunicação.Fazem parte do nosso trabalho as otapas de:

o

Imersão e aprendizado

-

diagnóstico inicial sobre a empresa, o mercado, o público-alvo,

os concolÏentes e os objetivos estratégicos do cliente.

o
o

Estudo de personas de públicos-alvo - com quem falamos a cadamomento;

Desenvolvimento de estratégia e desdobramento em Planejamento de comunicação,
com objetivos de curto, médio e longo prazo;

o

Elaboração de posicionamento para os recortes de comunicação definidos na estratégia,
assim como conjunto de mensagens chave;

o

Sugestões

de conteúdos multicanais þautas, press releases, informes, notas e

esclarecimentos, artigos, positionpapers, white papers, press kits, Q&As, talkingpoints,

fact sheets);

o

Mapeamento e relacionamento com influenciadores e formadores de opinião específicos

para ações de comunicação, combinando uso de ferramentas digitais homologadas e
acompanhamento de cenario pela equipe;

q
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o
o

Alinhamento de discurso/ Atualização e ampliação de posicionamentos e Q&A a cada
momento da comunicação;

o
.

Relacionamento estreito com a mídia e gerenciamento de imagem do cliente na mídia;

Mapeamento de pontos sensíveis, formadores de opinião

e perfil de jornalistas

prioritários;

o
o

Definição de KPIs para cada objetivo de comunicação;
Relatórios analíticos dos resultados conquistados.

Como premissa para início do nosso trabalho com a SDR, realizaremos uma imersão para
avaliar o perfil estratégico da pasta e conhecer o comportamento de todos os stakeholders.
Adotamos a metodolo gia têcnica própria, que dispõe para nossas equipes toolkits que reúnem

um conjunto de diferentes

ferramentas práticas para

nos ajudar na estruturação de

planejamentos e de ativações e a encontrar as ideias que realmente inspiram nossas equipes,
enquanto impulsiona continuamente a evolução da percepção de marca que queremos dar ao
PR em todos os níveis.

çqtrìPe'
Divulgação
at¡va/Respostâs,

Análises

posicionåmentos

ESTRATÉGN E
PTANEJAMENTO

Mediçåo de

rêsultados

Malér¡¿t releass,

Ordem de
produção

apreæntôç{tes,

<- -+
mnuai5.

RELAçöES
COM A
IMPRENSA

INTEUGENClA

Opo11un¡dade
temas crlt¡cos

I/
l

' Parceiro9'

Content

repurpose

CONTEÚDO

€xtg¡¡65.
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o
a

ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO NO DIA A DIA

Alinhamento estratégico
Realizaremos reuniões semanais de trabalho com a equipe da SDR para acompanhamento dos

trabalhos. Em reuniões mensais são revisados os objetivos e táticas por foco, e em encontro
l

semestral promovemos a revisão da estratégia de acordo com as mudanças de cenário.

)

Banco de pautas

)

Somos especialistas em identif,rcar e embalar conteúdos de forma criativa e atraente para
diferentes públicos, a partir de diferentes abordagens/interesses.

Para atendimento aos nossos clientes sempre formamos equipes de atendimento com
profissionais multidisciplinares para desenvolverem um Banco de Pautas periódico, como
mencionado no planejamento apresentado à SDR. Isso garante insumos parauma frequente a
exposição do e de suas atividades nos canais prioritários.

Produção de conteúdo relevante

A

cquipe de atendimento Approach é responsável pela produção de todos os materiais de

comunicação institucional para PR: conteúdos para pautas, press releases, informes, notas

e

esclarecimentos, artigos, position papers, white papers, press kits, Q&As, talking points, PR
stunts.
Os profissionais da agência que comporão o time da SDR farão toda a coleta de informações,

redação e edição para aprovação e posterior divulgação para os públicos-alvo. Parte do time
)

)

ficarâ focada na ronda pelos municípios, a fim de apurar conteúdos, projetos, possíveis focos
de crises e manter um canal aberto com as regionais.

)

)
)

Mapeamento de oportunidades de exposição positiva

A seleção de mailing obedecerá sempre ao interesse e estratégia de atuação da SDR e todas as
ações de comunicação serão acompanhadas pelo profissional de atendimento até o momento

pós-publicação (análise de repercussão e da necessidade de eventuais intervenções).

A

agência também tem como rotina fazer rctdas periódicas junto a veículos-chave para

identificação de oportunidades de exposição qualificada dos projetos da SDR na mídia (pautas
setoriais e de eventual interesse).

71

Atendimento à imprensa

FLUXO ATIVO
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No dia a dia, na atuação reativa e proativa, todas as solicitações de entrevistas e pedidos

de

informaçõcs rclevantes recebidos pela agência serão encaminhaclos paru as interfaces e poftavozes

já "filtrados", com identificação dos objetivos de cada pauta, análise das implicações

e

as nossas recomendações.

A interface de representantes da SDR

e dos projetos com jornalistas e formadores de opinião é

feita sempre visando atingir os objetivos traçados, com acompanhamento de todas as entrevistas

e pela preparação de porta-vozes
preparado pela equipe com

-

antes das entrevistas eles recebem um media briefing

perfil do jornalista e do veículo (orientação

editorial,

alcancelaudiência, histórico recente de publicações sobre setor), detalhamento sobre apauta e
entrevistador, orientações para alinhamento clc mcnsagcm e para mitigação de eventuais riscos.

A equipe Approach épreparadapara cuidar da reputação da instituição
eventos

e

encontros com imprensa

e

e acompanhamento dos

influenciadores, como cafes, almoços, reuniões,

apresentações, visitas a redações pelos porta-vozes da SDR ou indicados pelos mesmos e, da

mesma forma, visitas de jornalistas aos ativos

e

eventos promovidos pela equipe de

comunicação. Também prepara divulgações de resultados e coletivas de imprensa.

q
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FLUXO REATIVO
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Encontros de relacionamento para construção de corrfTança
Propomos a rcalização de almoços e cafés da manhã entre porta-vozes estratégicos da SDR e

jornalistas-chave dos principais veículos do Estado. Esses encontros humanizam os contatos,
permitem atroca de informações, a identificação de demandas e oportunidades de pautas, além

de contribuír para que os jornalistas tenham melhor compreensão das atividades da pasta,
minimizando ruídos na comunicação. Contatos com diretores de redação, editores e setoristas
de editorias de Educação, Cultura, Cidades, Comunidades, Política, Sustentabilidade etc.

Nesse momento, blindamos

a figura do

Secretário, deixando para que assessores

e

sub

Secretários assumem esse papel de aproximação.

Relacionamento com influenciadores digitais e formadores de opinião na internet
Estabelecer relacionamento com influenciadores digitais

é

fundamental para conquistar

visibilidade e empatia no ambiente online, especialmente em casos como o da SDR, que deve
utilizar embaixadores regionais para promover seus projetos. Através do conteúdo de interesse
da SDR, eles criam um relacionamento carismático e de confiança com os internautas.

ry
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o

PREVENÇÃo n

cnsrÃo

DE cRrsn

Atuamos na gestão de cenários em busca da prevenção e na diminuição dos impactos das crises
de comunicação sobre a reputação de nossos clientes, suas atividades, produtos e serviços. Este

trabalho é contínuo e tem processos claros para garantir segurança. São entregas à SDR após o
planejamento de comunicação:
)

)
)

ì

Durante o diagnóstico de imersão:

o
o
o

Mapeameuto de detratores na funprensa;

Análise de dados históricos;
Identif,rcação de temas sensíveis.

'l

No planejamento de comunicação:

o
.
o

Mapeamento de riscos e elaboração damatriz de riscos de imagem;
Elaboração cla matriz de stakeholders;

"Manualização" de fluxos de comunicação internos e extemos em caso de crise

e

definição dos instrumentos de trahalho para situações críticas.

o
o
o

)

Participação do Comitê de Crise de comunicação;
Treinamento de porta-vozes e dos integrantes do comitê,
Mapa one page com o fluxo de comunicação de crise.

Quando for identificado potencial de crise:

)

Trabalharemos para intensificar o fluxo de informações entre a SDR e os meios de comunicação

)

paralevar ao público, por meio da imprensa, dados e fatos corretos e sem distorções.

.)

I

)

)
)

J

Implementamos um monitoramento preciso e da análise do noticiário e das redes sociais,
avaliando os primeiros sinais (focos) de crises de imagem e possíveis respostas. A partir dessa

análise, criamos estratégias de relacionamento

e

sugerimos posicionamento/resposta ou

conduta para neutralizar o assunto.
Mantemos e gerenciamos um comitê de crise permanente, com mapeamento de sensibilidade e

fluxo de informação que, depois de aprovado, deve ser seguido à risca, garantindo

a

conformidade da informação e a preservação da imagem da SDR, seus projetos e seus portaVOZES.

)

)

q
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o
Durante crise instalada:
Reagimos rapidamente e de forma efr.caz a situações de crise. Montamos uma equipe experiente

e âgil para a SDR, pronta para sugerir

ações, assegurando suporte especializado à equipe

destacada ao atendimento do cliente no dia a dia.

Alinhados à equipe da SDR, trabalhamos com brief,rng e Q&A (Questions & Answers) para
preparar possíveis respostas à mídia e notas oficiais.

Após a crise:
Ao final da crise, avaliamos o cenário

e sugerimos cstratógias dc dcsdobramcnto

c/ouprcvcnção

de novos episódios. Também é importante avaliar os pontos de sucesso ou insucesso para
melhora contínua dos processos internos.

o
A

MEDIA \ryORKSHOP

Approach tem grande experiência na preparação de porta-vozes

e

equipes para

a

comunicação com jornalistas e situações de interação pública, como audiências públicas,
pafücipação em eventos, palestras e seminários internos e externos.

Em nossos treinamentos, trabalhamos com a metodologia que conecta sensibilização, mídia

e

audiências. No primeiro módulo, atuamos para sensibilizar os participantes do treinamento

sobre as transformações na relaçáo entre instituições

e

sociedade,

ea

importância do

relacionamento com os diversos stakeholders, como imprensa e comunidade.

No segundo módulo, aprimoramos o entendimento
)

)
)

)

e as ferramentas técnicas para a abordagem

adequada dos temas relacionados à instituição junto à mídia. Isso vai desde a postura corporal

à organização das mensagens-chave, de forma a favorecer a transmissão do conteúdo correto
para os veículos de comunicação e formadores de opinião.

No terceiro módulo, desenvolvemos exercícios simulando as audiências mais prováveis para o
grupo (ou de forma individual) e como lidar com os públicos, desde a imprensa, passando por
outros gnrpos, como empresários e comunidades.

)

A Approach pretende realizar, com a equipe da SDR

e pontos focais internos indicados, além

das Regionais, workshops trimestrais, começando por media

training tradicional, workshop de

PR digital, treinamento de prevenção e gestão de crise, workshop de planejamento estratégico
e medição de resultados.
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o
.

ANÁLISE DIÁRIA DE CLIPPING

Como tarefa diâria, parte do time farâ análise minuciosa das matérias que citaram a SDR, o
Secretário, ou mesmo projetos coligados à pasta.

A

leitura traút um resumo do conteúdo

veiculado, com aferição de NEUTRA, POSITIVA, NEGATIVA ou ATENÇÃO, neste último
caso para situações que requerem atenção do

time de comunicação

e preparação

do Secretário

para possíveis repercussões ao longo do dia.
)

)
)

o

REFLEXO NA ESTRATÉGIA DE COMIJNTC^ÇÃO

Com base nas análises, a equipe de PR mapeia gaps e oportunidades, direcionando

a

comunicação de forma estratégica, tendo em vista os objetivos da SDR, fechando um ciclo

virhroso de informação.
Fazemparte das nossas entregas de medição de resultados o envio de:

o

Relatório de status sistemáticos, detalhando andamento da operação (contatos ativos

e

reativos com jornalistas/ formadores de opinião, destaques da semana, pendências de
agência e cliente e agenda para semana seguinte);

r

Relatórios analíticos mensal, semestral e anual (consolidado) com análise de mídia
(inserções e resultados).

a

Para

CREATIVE DATA

a

comunicação dentro do universo público, além das técnicas de comunicação

estabelecidas tradicionalmente, levamos a experiência de trabalho no setor privado, analisando
)
)

oportunidades e riscos externos e internos da corporação e modemizando a produção de
conteúdo.

Por meio de ferramentas digitais, totalmente à disposição dos produtores de conteúdo
)

e

estratégia a serviço da SDR, procuramos geração constante de assuntos que alimentem o plano
de assessoria de imprensa e forneçam insumos para a comunicação on e off line da SDR.

)

Chamamos essa estratégia de CREATIVE DATA.
)

)
ì

l

)

q
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Dados coletados a partir
das conversas geradas
por notícias, tendências e
constante análise
estratégica da
concorrência e
benchmarks nac¡onais e
internacionais.

+

INSIGHT
A partir de tudo o que é
coletado nascem insights
importantes sobre os
diferentes arcos narrativos
com potencial de gerar
@nversa.

cRrAçÃo
Alguns exemplos:
Ações com
influenciadores;
Prêmios pere formadores
de opiniåo;
Podcasts;
Lives; etc.

.

.

.
.

Com Creative Data é possível mapear assuntos que estão sendo discutidos no ambiente on e

ofq incluindo temas de

interesse

da SDR como

educação, sustentabilidade, cidades,

comportamento etc . A partir dessa coleta, inserimos a SDR e suas ações como fonte consultiva,

ou como geradora de conteúdo

- Inteligência

artificial a favor da produção de conteúdo mais

assertivo.
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.l
SUBQUESTTO 4

)

D

'l

3.4.4.

r')
'-)

Em maio de 2020 contamos 143 profissionais, sendo 101 dedicados ao atendimento de clientes

-)

)

QUALTFTCAÇÃO DA EQUTPE DE PROFTSSTONATS

nas diversas especialidades de Comunicação, com o suporte de 12 estagiários de difbrentes

')

cursos e outros profissionais que atendem a serviços compartilhados, e mais 10 profissionais na

-)

área administrativa. Nossos profissionais mesclam experiências em redação de veículos

-)

')
'ì

-)
)

impressos e eletrônicos, portais, mídias sociais, clesign, consultoria em sustentabilidade e
comunicação interna.

Vale, ainda, apresentar um breve histórico dos sócios da agência, que são responsáveis por
nosso perfil de atendimento:

)
)
)

)
't

]

)

)
)
)
,}

)

Beth Garcia

)

Diretora Geral e Fundadora da Approach Comunicação Integrada Comunicação, Beth Garcia ê

)
)

formada em Jornalismo pela Université d'Assas, em Paris, onde tambémfez mestrado em

)

Ciência da Informação e Comunicação. Trabalhou como colaboradora da Bloch Editores na

)

capital francesa e, de volta ao Brasil, em 1993, integrou a equipe de reportagem do Jornal do

.)
.,.)

.)

Brasil.

Germana Costa Moura

.--)

Sócia-Diretora da Approach, foi repórter, colunista e editora interina do jornal O Globo, onde

-)

trabalhou por mais de seis anos. Nesse período, participou das principais coberturas da Editoria

.)

de Economia, incluindo privatizações, lançamento do Plano Real, e eventos promovidos pela

..)
.,1

_l

ONU, Ministério daFazenda. BNDES e Banco Central. Na área de Comunicação Corporativa,
a

jornalista atuou como assessora de imprensa na Companhia Siderurgica Nacional (CSN), na

.,J
¡

J

ry
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)

equipe coordenada pela então presidente Maria Silvia Bastos Marques, onde conquistou em
1999 o Prêmio da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje).

Na Approach, ajornalista coordena os Núcleos de Negócios, dirigindo contas de grandes grupos
empresariais brasileiros e multinacionais como Wärtisilä, Grupo Pão de Açúcar, Vale, ONS,
Neoenergia, Pecém , entre outras.
)

)

Sergio Pugliese

)

Diretor Executivo da Approach Comunicação Integrada, o jornalista Sérgio Pugliese iniciou

ì

sua carreira como repórter do Jornal do Brasil. Ganhou dois Prêmios Esso e chefiou equipes de

l

Cidade, Economia, Entretenimento e Política em O Dia, Jornal do Brasil e O Globo, onde
comandou 40 repórteres na editoria Rio, a maior equipe de cobertura de Cidade do país.
Pugliese saiu do jomal em 1999 para se associar à Approach. Na agênci a, estir à frente da equipe
de Gestão e Gerenciamento de Crise e dos núcleos especializados em esportes, cultura, mídia e

comportamento. É líder da recém constituída Approach Editora.

Tatiana Coura
Sócia-Diretora da Approaclt, Tatiana Coura lidera os núcleos de Gestão e Prevenção de Crises

e digital. Jornalista e graduanda em Direito, possui 20 anos de experiência e passagem por
veículos da Grande Imprensa. Na Approach Comunicação Integrada há mais de 10 anos, já
gerenciou episódios críticos de obras embargadas, acidentes com vítimas fatais, denúncias,
crises políticas e casos de explosões e desabamentos de estabelecimentos dos clientes. Durante

dois anos esteve à frente da crise da TO Tecnologia da Informação, empresa relacionada à queda

do Edifício Liberdade, que desabou no Centro do Rio de Janeiro, resultando em 22 vítimas
fatais.

)

',}
)

,,)
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ESTRUTURA DE ATENDIMENTO SUGERIDA À SDR

,

.-\

Neste item, a Approach apresenta os currículos resumidos da equipe destacada a atender a

Secretaria de Desenvolvimento Regional, com competência, capacidade

e

experiência

profissional. Equipe multidisciplinar composta por profissionais disponíveis e com experiência
)

)

')

em estratégia de comunicação,jornalismo, RP, assessoria de imprensa, e digital, somando 15

(quinze) pessoas distribuídas em perf,rs variados para fins de atender

as demandas especifîcadas

em edital.

--)

.)

)

DirÉtorr de contÐ
TåtimCÐw

Coordenadores

Bimu

Assessor de

Imprensa

-

Senior

Muio Cesr

/

Anujo

de

/

Cintà Beck

Assessor de

I

Imprensa - Senior
Bdmça da Silva

NeryFilho

Imprensa
Senior II

Assessor de

Imprensa
Senior

Rafael Rcy

Imprensa
Senior If

II

Ana Claud¡a Cmâra

Imprensa
Sen¡or

Aûe Pâulâ Puolo

Assessor de

Imprensa - Pleno I
VutuylBilbosaNcto

Assessor de

Imprensr - Pleno

)

Fabio Bmos Silva

II

Aline Abreu Etctdio

)

)

I

Moùteim

Assessor de

)

Gomes

I

Assessor de

Imprcnse
Senior

II

Md¡a Estrellå

Assessor de

fmpretrsa - Pleno I
Luis Claudío da Sfta
Lima

)
)

Assessor de

Imprensa - Ple¡o

)

II

Debon Queiroz Corea

Assessor de

Imprensa - Pleno

II

LwiæAmdaThoru

\
)

)

)
\

)
)
)

l

)

)

DIRETOR DE CONTA

(l profÌssional)

ESCOPO: Responsável pela condução e direção geral do trabalho e definição do planejamento

estratégico, guardião

da qualidade de entrega e prazos. Gestor do Planejamento de

Comunicação junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional. Apoio à SDR na produção e

gerenciamento de informações voltadas à comunicação externa e interna de toda a rede de

)

municípios e suas parcerias com outros órgãos públicos e autarquias. Participação em todas as

)

reuniões semanais junto à SDR. Acompanhamento presencial do Secretário ou autoridades

)
)

l
'\-)
!-''

&

leo

:.

o
indicadas pelo SDR nas entrevistas. Apoio na seleção e treinamento de porta-vozes para
entrevrstas.

Tatiana Coura
Experiência comprovada: mais de 12 anos.
Sócia-Diretora da Approach, Taliana Coura lidera os núcleos de Gestão e Prevenção de Crises

digital. Jornalista formada pelas Faculdades Integradas Hélio Afonso, em 1994,

e graduanda

)

e

)

em Direito. possui 20 anos de experiência, atuou como repórter de jornais da grande

)

imprensa.

Em comunicação corporativa passou por Sebrae, Rede Ferroviária Federal

,Fundação tsiblioteca Nacional. Na Approach Comunicação lntegrada há mais de 10 anos,

e

já

gerenciou episódios críticos de obras embargadas, acidentes com vítimas fatais, denúncias,
crises políticas e casos de explosões e desabamentos de estabelecimentos dos clientes. Entre os
casos estão: CPIs, denúncias, crises políticas, casos de explosões, obras embargadas etc.

COORDENADORES (2 profTssionais)
)
)

)

ESCOPO: Responsáveis pelo fechamento mensal de todas as atividades da equipe, contendo o

balanço das atividades e resultados dos últimos 30 (trinta) dias de trabalho e de relatórios
específltcos de ações e projetos pontuais. Participação em todas as reuniões semanais junto à

SDR. Junto do Diretor de Conta, apoio na produção e de informações voltadas à comunicação

externa e interna de toda a rede de municípios. Acompanhamento e coordenação de todo o

atendimento
I

)

à

imprensa

e

responsável pelos temas

de maior relevância, atendendo

pessoalmente as demandas. Apoio ao acompanhamento presencial do Secretário ou autoridades

indicadas.

l
I

Bianca de Araújo Gomes
ì

)

Experiência comprovada: 17 anos.
Atualmente, exerce a função de gestora do Núcleo de Ciência e Educação da Approach. Atende
a clientes como

PUC-Rio, Fundação Roberto Marinho, entre outros. Em maio de 2013, case do

Dia Nacional de Combate ao Câncer da Pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia,
gerenciado por Bianca Sallaberry, rendeu à Approach

o prêmio Sabre Awards 2013,

na

categoria Non-Corporate Associations. O mesmo foi promovido pela respeitada instituição
americana Holmes Report, que discute e acompanha o segmento de comunicação em todo o
mundo. A jornalista concluiu o MBA em Marketing pela Fundação Getulio Vargas. Além disso,

81

o
participou do curso de extensão em Assessoria de Imprensa nas Faculdades Integradas Hélio

Alonso (FACHA). Por três anos, atuou na Editoria de Educação do Jornal Folha Dirigida, no
qual ingressou em 2000 pelo IV Curso Prático de Jornalismo. Durante o curso de Jornalismo
na PUC-Rio, concluído em 2002, integrou a segunda turma do Projeto Época, realizado em
parceria com a revista Epoca, que resultou na revista "ÉPUC".

Cintia Grehes Beck
Experiência comprovada: mais de l2 anos.
Jornalista c rclações públicas formada pela Universidade Federal do Rio Gtande do Sul, com
pós-graduação em gestão empresarial pelo PPGA/UFRGS. Atua em comunicação corporativa
há mais de 20 anos. Iniciou a carreira como assessora de imprensa da Universidade Federal do

Rio Grande do Sul e teve passagens pela Companhia Petroquímica do Sul (Copesul) e revista
Amanhã, atuando na ârea de publicações corporativas. Já foi gerente de comunicação na Ex-

Libris e FSB e, desde 201I, é gerente na Approach Comunicação. Tem vasta experiência na
divulgação de empresas de capital aberto dos segmentos de agronegócio, real estate, saúde

e

varejo, com atuação direta à Tecnisa, Even, NotreDame Intermédica, CiaHering e Arezzo&CO
e KeplerWeber. Na área social, prestou assessoria para a incubadora de impacto social Yunus

Social Business e para cooperativas. Em finanças já habalhou com gestoras de fundos
Teorema e Leste

-

-

HSI,

e para seguradoras, entre as quais Liberty e Chubb.

ATENDIMENTOS

ORES

I

12

nrofissionais)

ESCOPO: Responsáveis pelo atendimento diário

a

jornalistas e gerenciamento das informações

solicitadas pelos veículos de comunicação. Triagem e análise das demandas para posterior
encaminhamento
encaminhamento

à SDR, ou a quem, por ele designado, até, a finalização da resposta e
do conteúdo. Produtores primários do conteúdo gerado para a SDR,

responsáveis pelos projetos mais estratégicos da pasta. Atendimentos prioritários da grande
imprensa.

Mario Cesar Nery Filho
Experiência comprovada: 12 anos.
Experiência em Comunicação Organizacional, Jornalismo Científico e Assessoria de Imprensa

com especialização nos segmentos de Petróleo

&

Gás, Saúde, Educação e Seguros. Formado

em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2002-2006), com duas pós-

.)
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I

graduações: Comunicação Empresarial, pela AVM Faculdade Integrada (2015), e Film

& TV

Business pela FGV (2009). Atuou como editor de conteúdo no Centro de Pesquisas da Petrobras
(Cenpes), com foco em divulgação de resultados para diferentes stakeholders. Desde 2015,

aíta

com assessoria de imprensa, gestão de mídias sociais, comunicação estratégica, gerenciamento
de crise na Approach.

Bonança Mouteira
Experiência comprovada: mais de 20 anos.
Jornalista pós-graduada em gestão de negócios (Ibmec), fluente em inglês e espanhol com larga

experiência em reportagem e assessoria de imprensa. Trabalhou como repórter e editora no
Jornal do Commércio (RJ), foi repórter do Jornal Valor, e repórter freelancerpara

o

jornal Folha

de São Paulo, cobrindo economia, energia, cidades, poder público, regulação, entre outros
temas. Foi assessora de imprensa e gerente de comunicação do Grupo Endesa, onde implantou

a ánea de Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade. Tem passagens pelas
agências Inpress Porter Novelli, para a comunicação da Rio + 20, e pela CDN, atendendo o
cliente Tim Brasil . Faz parte da equipe Approach desde 2013, tendo se tornado associada em
2015. Foi, por dois anos, vice-presidente do comitê do Pacto Global.

ATENDIMENTOS SENIORES

II

(5 profissionais)

ESCOPO: Responsáveis pelo atendimento secundário

a

jornalistas, desde atriagem, conteúdo,

a fnalização da resposta. Produtores secundários do conteúdo para a SDR. Responsáveis

)

até,

l

pelo monitoramento de conteúdo enviado, conteúdo de relatórios ordinários e análise

I

de

clipping, além do envio de relatório diário das atividades.
Rafael Rey
Experiência comprovada: 11 anos.
Jomalista formado pela FACHA (Faculdades Integradas Helio Alonso) em 2008, com MBA

em Marketing e pós-graduação em Administração pela FGV (Fundação Getulio Vargas).
Trabalha na Approach desde 2006, atuando no time de Negócios. Atendeu e gerenciou o núcleo
l

de Mercado

Imobiliário por

10 anos. Gerenciou a empresa

TOOLS, do grupo Approach, voltada

para varejo. Hoje, exerce função de gestor sênior da conta Estácio, coordenando os times de
assessoria de imprensa, comunicação interna e audiovisual.

)

)

q
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Ana Claudia Câmara
Experiência comprovada: 13 anos.
Jornalista, graduada pela PUC-Campinas. Profissional com experiência nas diversas áreas da
comunicação, como corporativa com gerenciamento de crise; endomarketing; assessoria de
imprensa em empresa, centro universitário, administração pública e campanhapolitica; chefia
de reportagem em TV, editora chefe em jornal impresso e agência de comunicação. Foi

eclitora-chefe do jornal O Município, analista de comunicação do Grupo Cosan, sendo
)
)

responsável pelas publicações de Comunicação Interna, assessora de imprensa da Câmara

Municipal de Saltinho. Na Approach desde 2013, atuando como atendimento

à imprensa e

gerência de núcleo.

Ana Paula Parolo
Experiência comprovada: 12 anos.

Com formação em jornalismo pela FIAM e publicidade pela FAAP, a profissional atua no
mercado há mais de 20 anos, sendo mais de 10 no Grupo Approach. Como diretora na agència,

lidera a

átrea de

novos negócios e acompanha as equipes de atendimento do time de São Paulo

a clientes desde o briefing atê a entrega dos resultados. Experiência de trabalho para marcas
como HBO, Red Bull, L'Oreal, Semp TCL. Entre as marcas que já ministrou Media Training
estão Itaipu Binacional, Atlas Schindler, Grupo NotreDame Intermédica e Cia Hering.

Aline Abreu Eleterio
Experiência comprovada: mais de 10 anos.
Jornalista com MBA em Gestão de Recursos Humanos pela FGV, nível avançado em inglês, e

ampla experiência em comunicação corporativa de grandes empresas. No início da caneira,
atuou como repórter no Jornal do Commercio e O Fluminense, tendo migrado paraatvação
em assessoria de imprensa, em 2003, para atender a rede de lojas Leader. Com um perfil
gencralista na'irea de comunicação,já trabalhou com assessoria de imprensa, comunicação

interna, eventos (internos e externos), elaboração de campanhas, geração de conteúdo, mídias
digitais, inovação, transformação digital, gerenciamento de crise de reputação, gestão de
fomecedores, controle de orçamento e apoio na implantação de fuea de educação corporativa
em empresas como: Valia (fundo de pensão da Vale), Petros (fundo de pensão da Petrobras) e

TIM Celular. Tem passagens por agências como Textual

e CDN, nesta

última atendendo

exclusivamente o Inmetro. Em 2018, conclui um curso de Branding, na Casa Firjan e, em
2017, de Marketing em Mídias Sociais, na FGV. Fazparte da equipe Approach desde 2018 e,

84
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o
)

atualmente, é responsável pelo atendimento da operadora de internet via satélite Yahsat, da

Refinaria da Gabriel Passos (REGAP), da Petrobras, e ainda apoio à equipe da Comitê
Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

Maria de Assumpção Estrella
I

)

Experiência comprovada: mais de 10 anos.

)

Jornalista formada em 1990, pela PUC-Rio, com experiência profissional em assessoria de

)

imprensa

)

graduaçõesem Assessoria de Imprensa e Jernalismo Cultural. Em 2010, migrouna

)

agência da área de Negócios para a de Educação., ao assumir a conta do Centro Técnico

)
)

por 14 anos, quando entrou para a

Approach Comr¡nicação. Tem

cluas Pós-

Científico da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio). O case de atendimento em Assessoria de Imprensa ao

CTC/PUC-Rio rendeu à Approach

o

Prêmio Latin American Excellence Awards 2015, na

categoria Ciência e Educação. Antes da Approach, trabalhou com Comunicação Interna
(Telefônica Celular/Vivo) e produção de rádio (rádios: Mundial e Tupi).

)

)
)
)

)

)

)
)

ATENDIMENTOS PLENOS I (3 pro{issionais)
ESCOPO: Responsáveis pelo mapeamento de conteúdos junto aos municípios, levantamento

e afnlização do banco de personagens, checagem de dados para
quantitativas elaboradas via SDR e alimentação diátria do banco de dados

de notícias, entrevistas
pesquisas

desenvolvido pela Unidade de Comunicação, apoio na elaboração quantitativa dos relatórios
produzidos pelo time de comunicação. Produção de textos de apoio e olhar para produção de
conteúrdos voltados às mídias digitais dos veículos de comunicação.

)

)

Vantuyl Barbosa Neto

)

Experiência comprovada: mais de 8 anos.

)

)
)
)

)

)
)
)

)
)

)
)

Com vasta experiência em Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, Vantuyl Barbosa Neto
é

jornalista, formado em 2007 pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino

-

Unifae, com pós-graduação em Jornalismo Esportivo e Negócios do Esporte, pelas

Faculdades Metropolitanas Unidas

-

FMU

-

em2009. Profissionalmente, iniciou sua carreira

trabalhando na área política, com passagens pelas prefeituras de São João da Boa Vista e São

Paulo, esta na Secretaria de Participação e Parceria, além de assessoria para o Deputado
Estadual Ricardo Montoro. Atuou por 2,5 anos na agência Ketchum, como assistente de

q
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o
atendimento das contas da FedEx, da Mexichem Brasil, detentora da Amanco,

e

de

TozziniFreire Advogados. Depois, ingressou em20l4 na Approach, agência em que peÍnanece

até o momento. Nela, iniciou como atendimento, com clientes como Vulcabras Azaleia,
Hasbro, Chubb Seguros, Arval Brasil, Engineering e PerformaPartners, além de trabalhos
pontuais para Roland Garros, British Airways, Feira APAS e Mitsui Sumitomo Seguros. Em
)

)

2016 fol promovido a Coordenador de Núcleo, e ao final de 2018 tornou-se Gerente de Contas.

)

)

Fabio Barros

)

Experiência comprovada: 20 anos.

)
)

Jornalista formado em 1999 pela Unisuam com Pós-graduação em Gestão de

Relacionamento com os Clientes (SAC, Ouvidoria e Defesa do Consumidor) pela
Universidade Cândido Mendes. F;m20I6, formou-se em Licenciatura em História na Estácio.
Possui 20 anos de experiência em veículos de imprensa: impressos, rádios e assessoria de
l

imprensa, comunicação corporativa e relações institucionais. Trabalhou como jornalista nas
rádios Tupi AM e 93 FM, no jornal Povo do Rio (editoria Geral) e como assessor de imprensa

)

na JLS Comunicação (José Luiz Sombra), Arteiras Comunicação. Atualmente, na Approach

)

Comunicação, é assessor de imprensa e tem atendido clientes de diversas âreas, como
Economia, Varejo, Terceiro Setor e Turismo.

)
)

)

)

)
)

Luis Claudio Lima
Experiência comprovada: 13 anos.
Jornalista Pós-graduado em Comunicação Integrada na Escola Superior de Propaganda e

)

Marketing (ESPM), 20 anos de experiência em diferentes áreas da Comunicação

)

Assessoria de Imprensa ao Marketing Digital, passando por redação de jornal e Comunicação

)

Interna. No atendimento à imprensa, atuação como assessor de imprensa da Superintendência

)

da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) no Rio de Janeiro, órgão ligado ao Ministério da

-

)
)

)
)

)
)

)

Saúde, e atualmente coordena contas da ítrea de seguros na Approach Comunicação

da

-

a

Bradesco Saúde, Bradesco Auto\RE e a seguradora Prudential. Trabalhou também no

jornalismo esportivo no extinto Jornal dos Sports e foi repórter corporativo do Jornal da Vale

-

publicação destinada aos colaboradores da empresa, produzido, à época, pela agência Nós

Y

da Comunicação. No Sistema Firjan, foi analista de Comunicação Digital responsável pela

)

produção e gerenciamento de conteúdo para as redes sociais, hotsites e outros projetos da

)

empresa.

I

l

)
)

)
..,
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ATENDIMENTOS PLENOS

II

(2 profissionais)

ESCOPO: Escopo mais operacional e tático do time. Dando suporte administrativo para as
atividades, organizando fluxo de mensagens, atualizando mailings, realizando rondas pelos
veículos regionais e leitura de notícias específ,rcas dos municípios com menor número de
ì

habitantes.

I

)
)

Debora Queiroz Correa

)

Experiência comprovada: 13 anos.

)

Graduada em jornalismo pelo Centro Educacional FIAM-FAAM, em2004, Debora ainda tem
pós graduação pela universidade Senac, concluída em2006. Atuou em várias agências de

comunicação, como X-Press, Suporte Comunicação, Alice FenazAssessoria de Imprensa,

MktMix Assessoria de Comunicação

e, entre 2010 e 2013,

foi coordenadora de comunicação

damarca Ellus, de moda.
Embora com vasta experiência em marcas de consumo, Debora possui organização na
realização das atividades e olhar sênior sobre o que é mais estratégico no desenvolvimento de
sua função.
)
)
)

)
)

Luciana Thomaz
Experiência comprovada: mais de 7 anos.
Formada em Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense (UFF)

-

e

pós graduada no

)

curso de Gestão Estratégica da Comunicação (Marketing), na Faculdade de Comunicação

)

Hélio Alonso (FACHA), Luciana atendeu

)

nos eventos e campanhas dos empreendimentos, e ministrou treinamentos de crise e tempo de

)

reação à imprensa em diversos shoppings da companhia, por todo o Brasil. Participou também

)
)

cla assistência

a

brMalls, do segmento de varejo, com participação

tática em eventos e encontros de relacionamento para clientes como BP, do

)

setor de petróleo e gás, Rede D'Or (saúde), Endeavour (empreendedorismo) e Cosan

)

(lubrificantes).

)

)
l

)
)
)

)
)

,)

,l

)

,)

q
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DECLARAÇAO DE DISPONIBILIDADE PARA CADA ATENDIMENTO
SOLICITADO

À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
ENDEREÇO: Avenida Morumbi, no 4500, Palácio dos
Bandeirantes, São Paulo/SP.

coNcoRnÊNcrn N" 0212020
PROCESSO N" SG-2019/01 186
Prczados Senhores

A Approach Comunicação Integrada LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n." 10.906.993/000119 em conformidade com o parágrafo 6" do artigo 30 da Le|8.666193, declara expressamente,

conforme descrito no item 3.4.4-c, Anexo III

-

Orientaçáo para elaboração da Proposta técnica,

sob as penalidades cabíveis, que o pessoal técnico qualifîcado, bem como os demais recursos
necessários para cada atendimento solicitado à execução dos serviços, objeto da presente
Concorrência, definido de acordo ao pleno atendimento das atividades, Edital de Concorrência
)

de No 0212020, estão disponíveis paraprestar os serviços objeto da licitação em questão, caso

)

sejamos vencedores do certame.

)

ì

Declaramos ainda, caso sejamos a CONTRATADA, não nos eximir da obrigatoriedade de

)

prover os profissionais qualificados, seja qual for a necessidade, à boa execução do objeto da

)

licitação, dentro dos prazos contratados, não senclo o cnmprimento de tal obrigação justificativa

)
)

para qualquer futura reivindicação de custos adicionais ou de aumento de preços, bem como

)

não poder alegar compromissos já assumidos pela proponente para diminuição da capacidade

)

operativa ou de absorção de disponibilidade financeira.

)
)

Rio de Janeiro, 17 de junho de2020

)
)
)

ACH C

,j

CNPJ N. 10.906.993/0001-19
ANA PAULA FRANCO PAROLO AMABILE

I

)

)
)
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