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QUESITO 1: pROpOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATTVO

3.2.1.1. Raciocínio Básico

O mundo pós-quarentena terá mudanças em proporções ainda incertas. De um lado, o

medo do crescimento do contágio; de outro, a pressão por medidas ágeis contra a recessão. Sem

dúvida, os efeitos econômicos, sociais e políticos devem se mostrar profundos e duradouros.

Muitas empresas emergirão com problemas de caixa e balanço patrimonial no limite,

encontrando uma situação de baixa demanda. As consequências serão o fechamento de portas

e o aumento do desemprego, com números ainda imprecisos. Assim como o restante do país,

1,85 milhão de habitantes dos nove municípios da região metropolitana da Baixada Santista -
Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente

- sofrem com os efeitos da pandemia na economia local. Com exceção de Santos que possui a

maior atividade portuária da América Latina, e de Cubatão, com o polo industrial, as demais

cidades da região contam apenas com o turismo para sua subsistência, promovendo o comércio

e os serviços locais como consequência.

O impacto neste segmento, inclusive, começou a ser sentido em pouco tempo. Apenas

15 dias após o estabelecimento do isolamento social, restaurantes, bares e botecos da Baixada

Santista criaram as hashtags #crisenobalcao e #sosrestaurantes para chamar a atenção das

autoridades, dando claros indícios de seu baixo poder de sobrevivência. O setor terciário

(comércio, administração pública, bancos etc.) representam a maior fatia do emprego formal

local, em torno de 90olo.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB da região

registrou queda de 0,4o/o de 2002 a2017 , chegando a2,90Yo do PIB paulista neste referido ano.

O motivo foi a redução industrial em Cubatão, abatida pela concorrência da exploração de

petróleo em outros estados. Desde a época colonial a economia local se mostra dependente de

fatores externos para se desenvolver. Para a exploração do café ferrovias foram abertas e o porto

construído. Para atender a demanda por metais e combustíveis, surgiram as indústrias e, com

os ciclos do gás e pré-sal, estruturas públicas e privadas foram criadas. Desde então, a região

não encontrou opções próprias e consistentes para manter a força econômica e o turismo, este

último uma perna importante na sustentação da economia local, agora manca diante do

distanciamento social"

Adicionalmente, antigas questões estruturais implicam em sérios problemas para

desenvolvimento da região. Uma delas é a habitação precária. Segundo o IBGE, Santos é a

terceira cidade no país em número de moradias em favelas de palafitas, muitas nas margens da

Ilha de são vicente e no estuário de Santos e Cubatão. A situação é agraryfiþ pelo
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representativo da população vivendo em morros, muitos em áreas de risco. No início deste ano,

fortes chuvas causaram desabamentos de casas em Santos, São Vicente e Guarujá, levando 44

pessoas a morte, 1 desaparecido e mais de 500 desabrigados"

Foi com a promessa de aumentar a competitividade dos 645 municípios paulistas e para

sanar questões históricas como estas que a Secretaria de Desenvolvimento Regional foi

concebida pelo Govemo do Estado de São Paulo, há pouco mais de um ano. Por trás dela, uma

estrutura robusta, composta por Conselhos de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas e

subsecretarias. Para atuar mais próximo, incorporou as "AGENS" (AGEMCAMP,

AGEMVALE, AGEMSOROCABA) já existentes e antes vinculadas a outros órgãos, e abriu

15 escritórios regionais, materializando seu comprometimento com projetos especíhcos,

convênios e parcerias, iniciativas até então inéditas, como Cidades Inteligente,s que inclui em

seu guarda-chuva os projetos Parcerias Municipais, SP-rPerto e SP Sem Papel, entre outros.

Criada em 1998 pelo Governo do Estado para integrar a organização, o planejamento e

a execução das funções públicas, a AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista - tem

entre suas principais funções a atuação como Secretaria Executiva do Condesb (Conselho de

Desenvolvimento da Baixada Santista) e das Câmaras Temáticas criadas pelo Conselho. Desde

então, o órgão já desenhou 17 projetos, entre eles o Plano de Desenvolvimento Estratégico da

Baixada Santista, que ordena o crescimento da região até 2030 nos eixos de mobilidade e

acessos, habitação, saneamento e desenvolvimento econômico. Conforme aponta o relatório da

AGEM de 20I9"no ano passado. a Agência focou suas atividades na aprovação de pro.jetos de

resíduos sólidos e na implementação do Geoprocessamento nos municípios, visando

desenvolver o cadastro regional de serviços. Apesar do seu histórico, a atuação da AGEM

recebe críticas da imprensa e formadores de opinião locais que a acusam de ser "um órgão

político e não técnico", com iniciativas que ocorrem por provocação do Condesb e não por

mobilização própria, além da falta de transparência na alocação dos recursos. Incomodou, no

entanto, a exoneração de cargos da agência em 2019, gerando rumores de seu fechamento,

mesmo que a atitude tenha sido anunciada como uma reestruturação para formação de um

efetivo mais técnico.

Neste cenário, diante de uma pandemia que aponta para um desemprego em massa, com

redirecionamento dos recursos para enfrentar o Covid-19 na região, o poder público será cada

vez mais cobrado para atender as expectativas da sociedade fazendo com que a comunicação

repense o story telling e direcione sua estraté gia para o story doing. Toma-se necessária a

construção de um novo posicionamento que não se resuma a alterar o discurso para causas e

propósitos, mas adotar uma postura distinta. Um ponto importante pó
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ressignificação das relações que penneará várias frentes e impactará o desenvolvimento

econômico e social. Aglomerações de pessoas, por exemplo, será uma questão sensível por um

bom tempo, por isso, a CDN desenvolveu um Plano de Comunicação com prioridade no uso de

ferramentas digitais, sem deixar de lado o vínculo humano. As iniciativas serão baseadas na

maior abertura para o diálogo técnico, com aderência às demandas locais. O bastão da ação será

lançado às esferas do poder público por meio de parcerias, em trôs eixos: saúde,

empregabilidade e segurança pública.

As iniciativas serão reunidas para o relançamento da AGEM através da campanha "É

Hora de Recomeçar. Na AGEM, a gente faz". O principal objetivo é que o órgão seja

reconhecido como o braço direito da Secretaria de Desenvolvimento Regional na região

metropolitana da Baixada Santista, elevando sua atuação após a pandemia de Covid-19. Jâ o

objetivo específico é fazer com que a AGEM seja vista localmente - pela imprensa,

comunidade, formadores de opinião e empreendedores - conìo a parceira do desenvolvimento

da região, uma espécie de agência de fomerúo capaz de compreender as necessidades locais e

reunir todas as frentes necessárias para a alavancagem da economia. Nada disso será possível,

porém, sem que uma nova postura seja adotada: a do diálogo permanente e transparente entre

órgãos públicos e comunidade.

Para o alcance desses objetivos, propomos um trabalho de comunicação amplo e

integrado, com foco em Assessoria de Imprensa, Relações Públicas e, embora ultrapasse o

escopo do edital, também com foco no uso do vasto instrumental que a comunicação Digital

dispõe, se tornando um canal transversal a ser utilizado em todo o trabalho de comunicação" A

primeira frente mobiliza seus esforços na apuração, redação e divulgação de pautas a partir de

uma agenda positiva, assim como no relacionamento e atendimento da imprensa e no

gerenciamento de crises. A segunda, Relações Públicas, tem como meta a criação de fatos para

aproximação com públicos de interesse e fomento da agenda positiva. E a terceira, Digital, no

fortalecimento da interlocução com públicos de interesse e no monitoramento de resultados,

por meio de ferramentas ágeis e atrativas. O projeto de comunicação da CDN foi desenhado

para auxiliar a Unidade de Comunicação na coordenação das ações de comunicação do

Governo, especificamente na promoção da interlocução com as regiões metropolitanas dos

municípios paulistas e a divulgação dos projetos e ações nas áreas de interesse da sociedade

Um formato pronto para ser escalável para os demais 15 escritórios da Secretaria de

Desenvolvimento Regional, com flexibilidade para aplicar adaptações de acordo com as
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3.3.1.2. Plano de Ação

A aguda retração das atividades produtivas encerraút a década com a menor taxa

acumulada de crescimento econômico já registrada no país. Pesquisa coordenada pelo Banco

Central e divulgada em maio indica que o PIB encolherâ 5,12o/o em2020, devido ao novo

coronavírus. Um estudo recente realizado pela Análise Econômica Consultoriat revelou que a

Baixada Santista pode perder de3o/o a4Yo do PIB, o equivalente a R$ 3,1 bilhões. A queda

deverá ser puxada por serviços, que corresponde a78,4o/o do produto intemo bruto da região.

Desde a criação da Secretaria de Desenvolvimento Regional foram lançados programas

com assistência mais direta às prefeituras e compartilhamento de práticas. Na região

metropolitana da Baixada Santista, antes da pandemia, os esforços estavam focados em quatro

eixos: mobilidade, segurança pública, turismo e saúde. Em janeiro, o Secretário chegou a

anunciar R$ 300 milhões para serem aplicados nessas áreas. A AGEM já mantinha algumas

iniciativas locais criadas mesmo antes do surgimento da Secretaria. O Plano de

Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista foi desenhado em 2014, e reúne iniciativas

para o crescimento da região até 2030. Tem entre suas metas a consolidação do

desenvolvimento urbano e o fomento do econômico com vistas à habitação, mobilidade e ao

saneamento. Em 2018, foi anunciado que o plano viraria lei, porém, ainda está em análise no

Bandeirantes, com cobranças recentes da comunidade que o apontou como uma saída para

minimizar os danos em relação ao coronavírus.

a) Estratégia de relacionamento com a mídia

Diante destes fatos, o plano de ação proposto tem como objetivo elevar a reputação da

AGEM na Baixada Santista como um órgão que entende as demandas da região e direciona

seus esforços para solucionar os problemas locais após a pandemia, por meio de ações

colaborativas com as prefeituras e comunidades e pela importante interface que realizajunto ao

Govemo do Estado. Para que seja alcançado, o trabalho de Comunicação será desenvolvido

em três frentes: Assessoria de Imprensa (itens a.l e a.2), Relações Públicas (item b.) e

Relacionamento com a Mídia (item c.), simplif,rcadas mais à frente por meio de um infográfico.

a.1) Assessoria de imprensa

Mais do que nunca, estamos em um momento em que ter um propósito claro é uma

questão de sobrevivência. A assessoria de imprensa da AGEM precisa elucidar seu propósito

I Jornal A Tribuna de Santos, 27 de março de 2020
com.brlcidades/baixada-

-coronavo/oC3
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regional por meio de uma comunicação direcionada e efetiva, com seus esforços e gastos

voltados à prestação de serviço à coletividade. A comunicação autêntica e transparente se torna

poderosa à medida que demonstra o que o órgão faz e não apenas conta o que pretende fazer. E

desta forma que gera influência e advocacy. O tom de voz das mensagens deve criar e fortalecer

uma nova reputação que reforce capacidade de reinvenção e reconstrução da AGEM.

A linha comunicacional tem como proposta: i) Gerar exposição positiva da AGEM que,

junto com a Secretaria Regional, toma a frente no desenvolvimento da região como parceiros

da prefeitura; ii) Maior compreensão sobre todos os esforços a serem e já, realizados para

alavancagem da região; e iii) Enfraquecimento da percepção de que a AGEM não toma a

iniciativa. Todas os assuntos sugeridos serão encabeçados pela campanha É Hora de

Recomeçar. Na AGEM, a gente faz, detalhada mais à frente.

A imprensa da Baixada Santista é abrangente e tem importante valor para os moradores

da região. É liderada pelo Grupo Tribuna, que conta com canais multiplataforïna como o jornal

A Tribuna, com 126 anos, a TV Tribuna, afäada da TV Globo, o Gl local e a Rádio Tri. A

região ainda dispõe do Boqueirão News e o Jornal da Orla, dominical gratuito com 46 anos de

história, o jornal A Estância de Guarujá, o Diário do Litoral e Jomal Vicentino, em São Vicente,

Gazeta do Litoral (Praia Grande), Jornal Costa Norte (em Bertioga) entre outros. Emissoras de

TV também formam o noticiário local como a Record TV Litoral, TVB (Bandeirantes) VTV

Santos (SBT), e TV Santa Cecília (pertencente ao maior grupo de educação local). Em razão

disso, propomos a formação de um time mais robusto de assessores na Baixada Santista, tendo

Santos como hub central, divididos em duas equipes: I) Time Acão: responsável pela apuração,

redação e divulgação de pautas e iniciativas da campanha de relançamento da AGEM (agenda

positiva), e II) Time Reacão, focado no relacionamento e atendimento da imprensa,

gerenciamento de crises e gestão de Fake News.

O Time Ação ficará responsável pelo lançamento da campanha que reúne uma série de

iniciativas de assessoria de imprensa, relações públicas e, ainda que fora do escopo do edital, o uso

complementar dos canais e ferramentas digitais, ou seja, um pacote comunicacional capaz de atingir

diferentes públicos, de formas distintas. O lançamento da campanha se dará por meio de uma coletiva

de imprensa on-line com a participação da mídia local. Após este anúncio ofìcial, propomos uma agenda

de entrevistas com espaço mais personalizado com o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco

Vinholi, e a Diretora-executiva da AGEM, Raquel Chini, paraadisseminação da campanha em situações

mais específicas e com abertura para diálogo. A iniciativa também se transforma em oportunidade para

visitas às redações e estreitamento de relações com a mídia local. Sugerimos pautar entrevistas,
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inicialmente, nos seguintes programas: Jornal Tribuna lu Edição, Visita na Record, Jornal da Manhã e

Programa Entrelinhas, da Santos FM.

a.2) Ações de Relações Públicas

Ações de Relações Públicas são capazes não apenas de gerar notícias positivas, mas

também de engajar públicos estratégicos, criando uma nova percepção dos fatos e mudando

atitudes. A seguir, algumas ações propostas nessa área, todas debaixo do guarda-chuva da

campanha É Hora de Recomeçar. Na AGEM, a gente faz.

Caminhos para o Desenvolvimento. Se reinventar e fomentar o crescimento regional

só será possível com a colaboração de vários agentes transformadores da sociedade civil junto

aos órgãos públicos. É imprescindível que a comunidade perceba esse esforço da AGEM.

Assim, propomos a promoção de debates por meio do programa Caminhos para o

Desenvolvimento, uma série de lives para abertura de diálogo, visando discutir propostas de

recomeço. Entre os convidados, representantes das prefeituras regionais, empresários locais,

acadêmicos, técnicos, entre outros formadores de opinião. Cada live terá um tema específico a

ser debatido como saúde, emprego, segurança pública. Em saúde, por exemplo, um dos tópicos

pode ser a revisão da assistência médica local após a pandemia. Que caminho seguir para

garantir socorro a quem precisa? Em emprego, como fomentar o setor terciário se o turismo

deverá demonstrar desaquecimento ao longo dos meses em razão do pavor do contato social?

Com o crescimento do desemprego, como se proteger do possível aumento da criminalidade?

A cobertura completa se dará pelos canais do grupo A Tribuna - jornal, digital, rádio e TV -,
por meio de uma parceria e as lives também serão disponibilizadas nas redes sociais da

Secretaria de Desenvolvimento Regional e da AGEM, as existentes e as que serão criadas,

sugeridas mais à frente. Ação de curto a médio prazo.

Radar AGEM. O debate é importante e para fazê-lo de maneira produtiva é necessário

que conheçamos melhor o assunto. Com o surgimento da pandemia, muito mudou e ainda

mudará. Planos antes desenhados com a cara da realidade local, agora parecem retratos de um

passado distante. Propomos a realizaçáo do Radar AGEM, série de pesquisas regulares, a

serem realizadas por meio de uma parceria com a universidade local. É por meio deste aval de

peso que a AGEM desenvolverá um estudo para melhor compreensão da realidade local pós-

Covidl9, mostrando sua preocupação e expertise. A ação também trará mais credibilidade e

transparência com a participação do meio acadêmico. A cada quatro meses, um novo tema será

estudado e divulgado, seguindo os eixos de importância para o desenvolvimento local: saúde,

emprego e segurança pública, com extratos por cidade. A participação da população é feita on-

line, por meio de perguntas de múltipla-escolha. Ação de curto a médio p
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Economia Criativa. Santos foi escolhida para sediar o Encontro Anual de Cidodes

Cricttivcts da Unesco, adiado para o segundo semestre de 2020, em rczão da pandemia- Tendo

"Criatividade, Caminho para a igualdade" como tema, o encontro expõe o trabalho social

desenvolvido no setor criativo da cidade. Especialistas apontam que a economia criativa está

entre as alternativas para vencer a baixa empregabilidade pós-pandemia, jâ que muitos

prohssionais precisarão mudar de rumo para se sustentar, numa forma de recomeço. O

governador João Doria chegou a anunciar linhas de crédito com condições especiais voltadas a

pequenos, médios e grandes negócios, para incentivar o desenvolvimento de soluções para os

setores mais afetados pela crise, como o cultural e o criativo. Assim, propomos iniciativas que

vão além do edital, visando fortalecer a imagem da AGEM, em uma ação conjunta com a

Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. As ações já existentes em Santos - como

vilas e projetos específicos para formação da população local, alguns on-line - podem ser

estendidas a outras cidades da região por meio da interface entre prefeitos, apoio da Secretaria

Regional, e comunicação específica nos referidos municípios. Os cidadãos que iniciarem seus

negócios após participarem das iniciativas receberáo o Selo AGEM de Qualidade, uma forma

de ratificar o apoio do órgão e divulgar os esforços da agência. Ação de longo prazo.

O novo empreendedor após o coronavírus. Se, de acordo com a Análise Econômica

Consultoria, a queda do PIB deverá ser puxada por serviços, como voltar a empreender neste

segmento na região? Quais incentivos das autoridades locais serão necessários para facilitar

este processo? Somente especialistas em empreendedorismo para ajudar a AGEM a encontrar

respostas. Propomos o Webinar O novo empreendedor øpós o coronavírrrs em parceria com o

Sebrae local. Alguns módulos poderão ser desenhados de acordo com o resultado encontrado

no Radar AGEM. Um deles, certamente, deve ser direcionado ao segmento turístico e de

serviços relacionados a esta atividade" O Webinar deve ser disponibilizado em todas as redes

sociais da Secretaria de Desenvolvimento Regional e da AGEM. Ação de curto prazo"

Brisa do Mar. Como îazeÍ o turista de volta? Das nove cidades da região metropolitana

da Baixada Santista, oito são estações de veraneio. Santos é um dos principais destinos do litoral

paulista, porém, não dedicou esforços para oferecer outro tipo de Iazer aos seus visitantes,

concentrados na alta temporada e em datas como o Réveillon e o Carnaval. Monitoramentos

nas redes sociais revelam que, com a pandemia, as pessoas reconhecem a importância de dar

menos valor às posses e mais valor às vivências e experiências. O Brisa do Mar buscará

resgatar o vínculo afetivo da região com a capital e o interior paulista, onde estão os turistas

mais próximos. Por meio de parcerias locais, o concurso premiará as três melhores histórias já

vividas na região, comprovadas por fotos da época. Por exemplo, para o
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de uma semana no Hotel Balneário em Santos. Para o segundo, um final de semana no Casa

Grande Hotel no Guarujá, e? para o terceiro, um passeio de escuna na baía de Santos. As

histórias serão postadas nafan page Brisa do Mar, a ser criada no Facebook, e no Instagram,

sendo que nesta rede, o foco serão as fotos atrativas do turismo local. A ação procurará ativar

boas recordações como forma de estimular uma nova visita à região. Para garantir maior

engajamento, podemos incluir ainda informações nestas redes sociais a respeito das ações de

empreendedores locais (como hotéis, bares e restaurantes, entre outros) criadas para garantir a

segurança sanitária dos turistas e, consequentemente, seu bem-estar. Ação de médio prarzo.

Prêmio AGEM: Você fez, a gente reconhece. O que o govemo mais desej a e a

comunidade mais precisa é de investidores e empreendedores que acreditem na região e

auxiliem no desenvolvimento local após a pandemia. Em um mercado cadavez mais populado

por startups e microempreendedores, as oportunidades e soluções surgem, muitas vezes, de

onde menos se espera. E para promover estas possibilidades que a AGEM lançaúr o Prêmio

AGEM: Você fez, a gente reconhece. No final de 2021, serão premiadas as melhores

iniciativas de desenvolvimento da região seja na área de saúde, empregabilidade ou segurança

pública. Além de reconhecimento, o prêmio pode garantir reduções fiscais ou outros incentivos

que favoreçam o crescimento dos três vencedores. Complementarmente à ação, propomos a

criação do BIog do Empreendedor, no qual serão publicadas dicas práticas de especialistas.

Toda iniciativa deve ser promovida nas mídias sociais da Secretaria de Desenvolvimento

Regional e da AGEM. Ação de médio prazo.

Chega Junto. A AGEM e a Secretaria de Desenvolvimento Regional não podem deixar

de atender ao seu público mais direto: os nove prefeitos da região. São eles os gestores de suas

respectivas cidades, aqueles que serão diretamente cobrados pela populaçáo a respeito dos

resultados. Assim, merecem toda a atenção direta do time AGEM. Recomendamos a criação do

Chega Junto, ação de aproximação com prefeitos locais por meio de lives mensais com o

secretário e convidados extemos que tragam expertise em diversas áreas, a partir do tema: O

que importa agora? Um especialista de saúde, por exemplo, pode ser o convidado da primeira

live. Um renomado estudioso da economia local da Unifesp de Santos pode ser o segundo.

Especialistas apontam que o recomeço no turismo será em viagens de até 100 quilômetros.

Talvez a coordenação do curso de turismo da Unip local possa falar sobre como atrair turistas

de cidades próximas ao litoral paulista. Ação de curto a médio prarzo.
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b) Ações a serem desenvolvidas junto à mídia

A Baixada Santista possui pouco mais de 1,8 milhão de habitantes e pelo menos 25

veículos de imprensa relevantes, de grande, médio e pequeno porte, entre eles, todas as

emissoras de TV de canais abertos estão presentes na região. Não é por falta de opções que a

população local f,rca sem informação. Claro, as redes sociais se transformaram em um

importante canal de consumo de notícias para muitos, mas a mídia é capaz de imprimir maior

na credibilidade neste conteúdo. Assim, torna-se essencial a abertura de um canal direto com

jornalistas que cobrem os temas de perto, com iniciativas de estreitamento de relações.

O Time Ação terá o desafio de obter mídia positiva e ftcarâ responsável pela criação

e difusão de pautas que mostrem outros vieses da AGEM e da Secretaria de Desenvolvimento

Regional. A meta da equipe é clara: trabalhar no lançamento da campanha É Hora de se

Reinventar. Na AGEM, a gente faz, comdesenvolvimento de agenda positiva para construção

da nova reputação e mudança de percepção, além da aproximação e melhoria de relacionamento

com imprensa local. Já o Time Reação focará seus esforços no atendimento de demandas

diárias e na gestão de crises, se ocupando dos assuntos locais que tragam riscos à reputação de

ambos órgãos governamentais. Neste último caso, é importante compor um Comitê de Gestão

de Crise, com a criação de Manual para gestão de crise de imagem e procedimentos a serem

adotados em determinadas situações, assim como no combate às Fake News.

Importante ressaltar que o lançamento da campanha se torna uma ferramenta de

comunicação com a imprensa local à medida que demonstre diálogo, ação e transparência. É

esta postura que facilitará a obtenção do apoio da imprensa e de formadores de opinião na

reconstrução do desenvolvimento local após a pandemia. Pautas colaborativas e de serviço são

essenciais neste processo e não apenas aquelas que dão luz às iniciativas para promoção da

AGEM. A seguir, nossa proposta para o atingimento dos objetivos:

Agência AGEM de Notícias - jornalistas geralmente contam com pouco tempo para

seu processo de apuração. Para sanar este problema, recomendamos a criação da Agência

AGEM de Notícias, um espaço on-line. arualizado a cada novidade e disponível 24hs.

Complementarmente, sugerimos a implantação do Media Room 4"0 da CDN, uma nova versão

da antiga sala de imprensa. Trata-se de um sistema inovador de owned media que indexa

releases elaborados a partir de método SEO, o que permite que a mensagem apareça entre os

primeiros links de busca do Google. Além disso, a CDN sugere ainda o uso de ferramentas

ágeis como o Telegram e WhatsApp release, dando aos jornalistas a opção de receber

informações por esses meios. Ação de longo pr^zo.
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Pautas e conteúdos

"O que a população gostaria de consumir depois que sairmos da quarentena?

Certamente, não são mensagens que apontem destinos sombrios e oportunidades escassas,

afinal, a motivação é motor propulsor para a vitória em qualquer batalha. Pautas colaborativas

e solidárias trazem mais conforto a quem as consome. Um banco de pautas deve ser desenhado

para abastecer a imprensa local e também a da capital paulista, procurando sempre que possível

resgatar os feitos bem-sucedidos da AGEM no passado. Para que as pautas cheguem nos

jornalistas certos, propomos a utllização do Sistema ID da CDN; uma base de dados de

Identificação Digital, que permite identificar o jornalista certo para as histórias que serão

divulgadas. A seguir, nossa proposta:

Deu certo. Série de pautas a serem elaboradas pela assessoria de imprensa a partfu da

descoberta de personagens locais" Por exemplo, indivíduos que perderam o emprego, mas se

reinventaram para obter renda, tendo o apoio das iniciativas de relações públicas descritas

anteriormente. Também deve ser criado um banco de pautas relacionadas às iniciativas da

Secretaria e da AGEM, composto de histórias que rendam matérias e atraiam o

telespectador/ouvinte/leitor. Ação de médio a longo praizo.

Dia Nacional do Turismo (8 de maio). Pautas que reverenciem iniciativas locais para

superar os impactos e, ao mesmo tempo, preparem para a retomada. Alguma pousada que

lançou um programa especial para recebimento de hóspedes com redução de riscos sanitários,

feiras de rua distribuídas de forma a facilitar o acesso sem colocar os visitantes em risco,

restaurantes que viram no sistema drive thru a solução para se manterem. Ação de curto pr^zo.

Dia do Empreendedor (5 de outubro). Quem disse que na crise não há oportunidades?

Negócios abertos justamente com o surgimento da pandemia que encontraram, ou criaram, com

o apoio das inciativas da AGEM, um novo nicho de mercado. Ação de curto prazo"

Encontros com a imprensa

A Veja São Paulo publicou matéria de capa em 30 agosto de 2019 com o título

Decadência à beira-mar: Baixada Santisla enfrenta problemas, na qual descreve questões

históricas nunca solucionadas, como tráfico de drogas no porto, habitação em palafitas,

construção da ponte Santos-Guarujá, e o fracasso do pré-sal. Importante mídia para o morador

da capital, tanto que passou a ser comercializada separadamente, conta com uma circulação de

63 mil exemplares e l1 milhões de unique visitors2, além de metade deste número nas redes

sociais. Sugerimos uma aproximação com os editores e um programa de visitas à cidade para

2 Mídia Kit Abril : http :/þubliabril. abril. com. br/midia kits?brand:Vej a
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conhecer os esforços e novas iniciativas pós-pandemia, incluindo também outras mídias da

capital. O cronograma deve abranger encontros on-line ou presenciais, dependendo das

restrições de isolamento à época, com jornalistas que cobrem cidades, economia, saúde, turismo

e política. Ação permanente.

c) Materiais a serem produzidos

Para o atingimento dos objetivos de comunicação deste plano, a CDN utllizarâ desde

ferramentas tradicionais da assessoria de imprensa, até materiais amparados pelas mais

modemas tendências na comunicação institucional. A seguir, listamos os principais em ordem

alfabética, alguns deles já citados ao longo deste plano, mas que consolidamos aqui para

facilitar a avaliação.

(
Agenda AGEM Novo quadro nas mídias sociais da agência, com vídeos de no

máximo um minuto, reunindo as atividades da AGEM no dia

ou semana. Ação de longo prazo.

Alô Prefeito Canal para ser utilizado para difusão de comunicados rápidos

via WhatsApp para os nove prefeitos da região. Ação

permanente.

Apoio aos porta-vozes A fim de dar subsídios para o porta-vozter bom desempenho

nas entrevistas, propomos a criação de novas mensagens-

chave, além de um book para preparo do entrevistado

contendo breve relato da pauta, perhl do repórter e veículo,

além de Q&A.Ação permanente.

Blog do Empreendedor Complementa a iniciativa do Prêmio AGEli4 (Pág. 08),

visando dar dicas ao empreendedor Ação de médio prazo.

Canal AGEM O YouTube se consolidou como a nova TV e o Brasil, durante

a quarentena, registrou quatro das cinco maiores audiências

mundiais do canal. Em razão do seu alcance, sugerimos a

criação do Canal AGEM, com vídeos curtos e virais com

dicas sobre empreendedorismo, economia criativa, turismo,

etc., num formato para fácil compartilhamento. Ação de

médio prazo.

Uma nova carad,afun page deverâser criada na reflerida mídia

social, tendo a campanha como destaque. Importante que o

Time Reação seja responsável pelo atendimento via rede

Facebook AGEM
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Facebook e Instagram

Brisa do Mar

social, com a criação prévia de um banco de respostas. Ação

cas para melhor visibilidade do projeto,

. Ação de curto prazo.

Fotos e vídeos e manutenção de banco de imagens, em foto e vídeo,

dos programas relacionados à AGEM e à Secretaria de

Desenvolvimento Regional. Ação permanente.

Press-releases, avisos e sugestões de pauta, artigos, notas,

carta-resposta, infográhcos, matérias de serviço etc., para

publicação em veículos nacionais, regionais e locais. Ação

permanente.

Documento contendo diretrizes e movimentos a serem

tomados em casos de crise" Listará ações, porta-vozes e

mensagens-chaves, por exemplo. Ação permanente.

Media Room 4.0 da CDN, sistema inovador de owned media

que indexa releases elaborados a partir de método SEO

Lançado no dia 0310312020, pela Prefeitura de Santos, o

poadcast conta com poucos episódios que trouxeram

convidados para falar sobre temas relacionados ao

coronavírus. Consideramos uma oportunidade para parceria

com a prefeitura local visando a inserção do quadro E agora

Baixada?, para promover a discussão sobre as iniciativas

para o fomento da economia na cidade. Uma mesma proposta

pode ser estendida aos demais municípios. Ação de médio

prazo.

Relatório diário da execução de ações com descrição das

demandas e suas realizações, incluindo alimentação do banco

de dados da área de comunicação. Apoio também na

elaboração de relatórios específicos sobre temas relacionados

; a ações, projetos e serviços que envolvam o âmbito da

' comunicação da AGEM" Ação permanente.

Kits de Imprensa

Manual de Crise

Media 4.0

Poadcast Tu sabia?

Relatórios de Ação

I
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São Paulo . Rio de Jane¡ro. Brasília . Porto Alegre . Wash¡ngton - DC

SãoPaulo.Av.BrigadeiroFariaL¡ma.2.601-90ândar-01451001.SãoPaulo-SP.tet.55i'l3643

l2



â^o
ffiULO cdn

Respostas ao

questionamento

da imprensa

Relatórios de

monitoramento

Sistema ID da CDN

Website

WhatsApp release

Telegram

O Time Reativo ftcarâresponsável pela produção de respostas

imediatas às demandas de jornalistas, revertendo qualquer

percepção equivocada a respeito das iniciativas a serem

lançadas, das que já estão em andamento e as novas que

surgirem. Ação permanente.

Consolidado diário dos principais assuntos debatidos nos

veículos de comunicação on e off-line e redes sociais, com

análise, a fim de antecipar assuntos relevantes, crises e

tendências" Com periodicidade diária, terá importante papel

de alerta para permitir maior rapidez de resposta. Também

trará análise do desempenho da divulgação feita pela equipe

de comunicação, avaliando e corrigindo rumos dos projetos.

Ação permanente.

Base de dados de ldentifìcação Digital de jornalistas

O website www.ehoraderecomecar.agem.gov.br reunirá

todas as iniciativas, uma forma institucional de divulgar o

programa. Ação de longo prazo.

Para envio de informações aos jornalistas que se interessarem

Para envio de inlormações aos jornalistas que se interessàiem
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3.2.1.3. Oportunidades de mídia positiva

Antigas questões até hoje não resolvidas na região se aliam à carga de incertezas do

momento econômico pós-pandemia, apontando para um futuro duvidoso. O desconhecido por

si só já é um risco de imagem à Secretaria de Desenvolvimento Regional, órgão que começou

a ser edificado há pouco mais de um ano e que teve que redirecionar todos seus esforços para a

pandemia. Seu braço direito na região, a AGEM, possui um histórico com críticas à sua atuação

local por parte de autoridades e formadores de opinião, e desconhecimento de seus feitos, por

parte da população. O momento, então, se mostra mais do que oportuno para apresentar à

sociedade que, com a coordenação da Secretaria, a AGEM se mobilizapara o fomento da

região, além de sua forte atuação durante a pandemia, inclusive com o rápido repasse dos

recursos do Estado para o sistema de saúde da região.

Onortunidade l: Histórico de realizacões

É fato que a população não associa feitos às Secretarias ou aos órgãos relacionados.

Para o morador da região, os acertos ou eruos são sempre outorgados às autoridades mais

matriciais como Prefeitura e Governo do Estado. A campanha proposta "É Hora de

Recomeçar. Na AGEM, a gente faz" é uma oportunidade para resgatar o histórico da agência

na Baixada Santista e seu papel em ações bem-sucedidas como o Plano Cicloviário

Metropolitano, que não apenas aumentou os deslocamentos pelo modal bicicleta, mas mudou a

qualidade de vida do morador e a experiência do turista que visita a cidade de Santos. A

iniciativa está entre as propostas do Plano de Mobilidade e Logística da Baixada Santista, eleito

pelo programa Euroclim4+, da Comissão Europeia, para receber financiamento. A CDN propõe

que a comunicação da campanha procure também resgatar o histórico positivo da atuação da

AGEM na região, assim como da Secretaria com as iniciativas como 'oCidades Inteligentes" e

"SP+Perto", com vistas à construção de uma reputação mais sólida, que comprove seus esforços

e embase seu expertise e reconhecimento, inclusive fora do país" Desta forma, toda e qualquer

ação da campanha aqui proposta e descrita anteriormente ganha mais robustez e credibilidade.

Onortunidade 2z Atuacão na nandemia

Desde o início da pandemia da Covid-L9, a Secretaria de Desenvolvimento Regional

vem atuando conjuntamente com a AGEM para auxiliar a região neste momento tão difícil. Um

exemplo é a pesquisapararastrear o novo coronavírus e avaliar seu nível de circulação em nove

municípios da Baixada Santista, visando reduzir gradualmente o isolamento social e retomar as

atividades econômicas com base científica. A criação do Conselho Munici para
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as atividades econômicas no pós-pandemia, e o apoio à restrição de entrada de turistas no

feriado prolongado de maio, também comprovam a atitude atuante do órgão na região. A
criação do Conselho, inclusive, está em linha com o que foi aventado desde o início desta

proposta da CDN, no item 3.2.1.1: a abertura do diálogo técnico, com aderência às demandas

locais, reunindo todas as frentes necessárias para a alavancagem da economia. Sugerimos que

o papel atuante da Secretaria seja associado também ao seu braço direito, a AGEM,

apresentando seu desempenho e flexibilidade diante de situações adversas.

Oportunidade 3: Fomento do turismo

No ano passado, foi visto com bons olhos o anúncio de repasse de mais R$ 1 17 milhões

em investimentos nos nove municípios da região metropolitana da Baixada Santista para

beneficiar o setor turístico. Porém, com a pandemia, o turismo foi um dos segmentos mais

afetados. A Organização Mundial de Turismo (OMT) anunciou que o número de turistas

internacionais pode cair de 60 a80Yo em2020 e que a hotelaria vem se preparando para adotar

novos protocolos, já que a pandemia trouxe sem aviso prévio um novo conceito de viajar e um

novo perfil do turista que buscará segurança como parte de sua experiência.

A Secretaria Estadual de Turismo liberou recentemente R$ 2,5 milhões para obras de

infraestrutura que estão em andamento em cidades da região. Na Baixada Santista, Santos e

Praia Grande receberam a verba para execução de obras locais, porém, não são elas, neste

momento, que atrairão os turistas, muito menos o turismo de eventos, segmento que deve se

reinventar emrazáo da aglomeração de pessoas. As tendências apontam que a recuperação se

verificará inicialmente em viagens curtas e domésticas, com os viajantes optando por um tipo

de turismo mais simples, em destinos mais próximos, além do aumento de viagens individuais

e o incremento do turismo familiar e de pequenos grupos, na sua maior parte feitos através do

modal rodoviário. Justamente a vocação da região metropolitana da Baixada Santista. São 44

milhões de pessoas que vivem no Estado, grande parte delas com potencial para se tornar um

turista da região. o "Brisa do Mar", sugerido nesta proposta no item 3.2.1.2. "a.2" e pautas

relacionadas no oob", demonstram ser uma importante oportunidade para alavancagem de

imagem e atração de turistas na região, entre outras iniciativas a serem desenvolvidas pelo

Governo do Estado e pela AGEM.
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3.2.l.4,Identificação de riscos à imagem

Risco 1: PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Intesrado

E fato que, com a pandemia e no pós-pandemia, o poder público será cada vez mais

cobrado para atender as expectativas da sociedade, ao mesmo tempo que as corporações

procurarão tomar o espaço de um poder público ausente. Tanto a Secretaria de Segurança

Pública quanto a AGEM, como seu braço direito na Baixada Santista, sofrerão pressão de

ambos os lados. E um dos grandes "ganchos" para este embate público é a promessa, ainda não

cumprida, de transformação do PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado em lei,

conforme descrito no item 3.3.1.2.. O PDUI abrange políticas sociais, que poderiam, por

exemplo, minimizar a situação de pessoas que moram em áreas vulneráveis e vítimas de

tragédias e também, agora, aperfeiçoar o sistema de saúde conforme a iminente demanda

surgida pós-Covid-19.

O momento é propício, portanto, pffi& demonstrar, justamente, a vocação da AGEM e

da Secretaria, com o estabelecimento de uma parceria intragovemamental ágil, transparente e

socialmente responsável, capaz de atender as demandas atuais. A aceleração desta aprovação

no Palácio dos Bandeirantes trará ainda mais força à Campanha "É Hora de Recomeçar. Na

AGEM, a gente faz", e colocará em prática o storydoing, mais do que o storytelling, fazendo

com que ambas as instituições governamentais assumam o protagonismo. O PDUI

transformado em lei pode ser, inclusive, a primeira entrega a ser anunciada na campanha.

Risco 2: Renutacão da asência

Apesar do seu histórico com um portfolio repleto de projetos e realizações, a atuação da

AGEM recebeu críticas da imprensa e formadores de opinião locais que já a acusaram de ser

"um órgão político e não técnico". Com a exoneração de cargos e reestruturação da agência em

2019, os rumores mudaram de lado, apostando na possível extinção do órgão. Há reclamações

ainda da falta de transparência com relação à alocação dos recursos. Não é uma tarefa simples

transformar a reputação de uma entidade govemamental, ainda mais depois de uma imagem

enraizada localmente. O walk the talk, ou agir de acordo com o discurso, é o primeiro passo na

construção de novo capital reputacional, pois teremos cada vez menos espaço para discursos

vazios. Por este motivo, acreditamos que a campanha É Hora de Recomeçar. Na AGEM, a

gente faz", justamente auxiliará, com novas iniciativas e comprometimentos, no início de um

processo de mudança de médio a longo prazo, por meio da quebra de alguns paradigmas, entre

elas, a aproximação com os prefeitos da região e com a comunidade para um debate franco e
oo, com projetostransparente, conforme descrito em ações deste plano nos itens 3.3.1.2
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como "Caminhos pam o Desenvolvimento" e o "Chega Junto". Ações que sustentem o discurso.

Um ponto de atenção é o combate às fake news, que deverá ser conduzido pelo Time Reação,

procurando despertar o senso crítico dos seus stakeholders, e responder prontamente às

demandas que surgirem, conforme mencionado no item 3.3.1.21,"b".

Risco 3: A incerteza nós-nandemia

Neste ceniírio, diante de uma pandemia que aponta para um desemprego em massa, com

redirecionamento dos recursos para enfrentar o Covid-19 na região, cresce a dificuldade para

definição de perspectivas e novos cenários. Tudo parece volátil, inseguro e incerto neste

momento. As perspectivas econômicas foram drasticamente modificadas e a revisão

orçamentária pública sofrerá mudanças talvez sem fim à vista, impactando negativamente nos

esforços em transformar ideias e projetos em realidade.
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QUESITO 2Z NNÁI,ISN DE IMAGEM DO CONTPÚOO PUBLICADO E/OU

vEICULADo EM JoNArs E EMISSoRAS DE rnluvrsÃo

3.3. De fevereiro a maio de 2019

FEVEREIRO DE 2019

7/2t2019
A Secretaria de Desenvolvimento Regional é citada em cenário positivo pelo jornal A Tribuna

pela liberação de R$ 680 mil ao município de São Vicente, provenientes de convênios assinados

pela gestão anterior.

O jornal enfatiza que o secretário Marco Vinholi autorizou o repasse para obras de

infraestrutura urbana na Avenida Quarentenário, na Área Continental, que integra um convênio

de R$ 1,7 milhão, païa a pavimentação da via e implantação de ciclovia.

A Secretaria lembra que o município já recebeu uma parcela de R$ 340 mil, em julho do ano

passado, e que o repasse final será liberado após prestação de contas.

O jornal lembra que, no início do ano, o governador João Doria suspendeu 58 convênios

assinados pelo ex-governador M¿írcio França, no valor total de R$ 143,8 milhões. Mas traz o

esclarecimento da pasta de que os repasses que estiverem regulares e que possuam empenho

orçamentário continuarão a ser feitos. Dessa forma, os municípios que atenderem a esses

requisitos terão seus projetos continuados.

Conforme o secretário, governo do Estado irá trabalhar em conjunto com as prefeituras, de

forma transparente, e usar de critérios técnicos para atender às demandas que surjam, sempre

obedecendo à disponibilidade orçamentária do Estado.

Pontos positivos: Liberação de verbas para execução de obras em São vicente

Transparência no atendimento das demandas dos municípios.

Posicionamento do secretário sobre a transparência da pasta.

Defesa do trabalho em conjunto com as administrações municipais.

Risco de Imagem: Ocorrência de interrupção das liberações de verba.
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Sugestão de estratégia: Apresentar aos municípios da Baixada Santista o cronograma das

liberações de verbas para obras em andamento, enfatizando a transparência do processo e as

contrapartidas exigidas das administrações municipais.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação ampla na imprensa regional das liberações de

verba que forem autorizadas e as obras que serão beneficiadas, com seu alcance social e

econômico para cada município "

t6/2/2019

Nota política do JC Net, de Marília, informa que o secretário Marco Vinholi participará de

reunião da reunião da Coordenadoria Regional do PSDB de Jaú, que terá representantes de dez

municípios da região.

A menção valorizao papel de liderança desempenhado pelo secretário, que estará acompanhado

do vice-governador Rodrigo Garcia.

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi ao

participar de reunião do PSDB em Jaú.

Exposição do secretário em evento político importante paraaregião.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégiz: Yalorizar e estimular a presença do secretários em eventos regionais.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

regional.

t8t2/20t9

A Secretaria de Desenvolvimento Regional é citada pelo secretário estadual de Turismo,

Vinícius Lemmertz em entrevista ao jornal A Tribuna, a propósito de convênios firmados pela

gestão passada com municípios da Baixada Santista e cancelados pela gestão João Doria.
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O secretário explicou que convênios com sua pasta, Desenvolvimento Regional e Saúde foram

cancelados por falta de empenho orçamentário. "Quando não há empenho, não são gerados

restos apagar e, portanto, não podem ser incluídos no orçamento de 2018", relata.

Conforme o secretário, a suspensão está embasada em parecer da Procuradoria Geral do Estado.

Ele explica que um caminho para a obtenção dos recursos é a reapresentação dos projetos para

serem incluídos no orçamento deste ano.

Pontos positivos: Explicação transparente sobre a falta de empenho orçamentârio para a

liberação de verbas de convênios.

Possibilidade de incluir os recursos no orçamento deste ano.

Risco de Imagem: Possíveis manifestações do governo anterior questionando a versão do

secretário.

Sugestão de estratégia: Esclarecer a população, de forma transparente, sobre as razões de não

cumprimento dos convênios, embasadas em parecer da Procuradoria Geral do Estado.

Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa em caso de demanda.

t9t2t20t9

O site GCN, de Franca, menciona que o secretário Marco Vinholi participarát na próxima

segunda-feira, de reunião do Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, em Franca.

Conforme a publicação, será a primeira reunião convocada após a eleição da nova diretoria,

empossada em dezembro do ano passado.

A participação do secretário no encontro reforça o protagonismo da Secretaria na condução de

temas relativos ao desenvolvimento regional e propaga as ações da pasta paîa o conhecimento

da população dos municípios paulistas.

Na pauta do encontro constam a apresentação de propostas de parceria com o reitor do Uni-

Facef, José Alfredo de Pádua Guerra, para a realização do curso Especialização Pública,
(-.' prestação de contas e divulgação de relatório do balanço financeiro do

V
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Caberá ao secretário fazer uma apresentação dos trabalhos da pasta e conhecer as demandas

apresentadas pelos prefeitos participantes.

A reportagem situa a importância do consórcio no contexto regional: é composto por 29

municípios da região, representando uma população de 1,4 milhão de habitantes.

Pontos positivos: Participação do secretário em importante evento regional, abrindo espaço

para divulgar as atividades da pasta, tornando-a mais conhecida na Alta Mogiana.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratógia: Ampliar a divulgação da Secretaria nos municípios paulistas e

estimular entrevistas com o secretário e visitas aos principais veículos regionais.

Ação de assessoria de imprensa: Enviar notas para as colunas sociais e políticas da imprensa

regional destacando a presença do secretário no encontro.

23/2/2019

O Govemo do Estado vai liberar R$ 360 milhões para o turismo regional, beneficiando 70

municípios, reporta A Tribuna.

O jomal traz posicionamento do secretário Marco Vinholi enfatizando que o objetivo da gestão

do govemador João Doria é acelerar o ritmo das ações governamentais. Tanto que, acrescenta,

antes de completar dois meses de governo, a gestão propiciou as condições para que os

municípios possam desenvolver suas ações de turismo.

Conforme a edição, Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Bertioga, Mongaguá,

Itanhaém e Peruíbe vão receber, juntas, mais de R$ 1 17 milhões em investimentos.

O jornal detalha o aporte paracadamunicípio e destaca que Santos está no topo da lista, com R$

39 milhões.

('--, Pontos positivos: Aporte de recursos benef,rcia turismo regional
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Iniciativa demonstra agilidade do governo do Estado nos primeiros dois meses de gestão.

Risco de Imagem: Não foi identiflrcado risco de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Divulgar os aportes em nível regional, enfatizando o montante que

cabe a cada município.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de press releases para a mídia de cada

município, oferecendo entrevista com o secretário Marco Vinholi.

24/2t2019

A Tribuna informa que o secret¿írio Marco Vinholi confirmou o adiamento para 13 de março

da reunião que vai definir o novo presidente do Condesb, que contará com sua presença.

Inicialmente, o encontro estava previsto para o próximo dia26.

O jornal esclarece que o Condesb é formado pelos nove prefeitos da Baixada Santista e nove

representantes do governo do Estado e gerenciado pela Agência Metropolitana da Baixada

Santista, identificada como vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional"

Conforme a reportagem, o governo estadual alegou paîa o adiamento do evento a necessidade

de atualizar os representantes do Estado no Condesb.

Em cenário sensível, o jornal informa que o atual chefe do Conselho, Pedro Gouvêa, prefeito

de São Vicente, solicitou uma reunião em caráter emergencial para que os prefeitos da Baixada

Santista fossem ouvidos e pudessem discutir sobre os cancelamentos de convênios da região

firmados com o governo do Estado. Mas o prefeito alega que não recebeu resposta do

governador João Doria. "Ele ainda não deu importânciapaÍaa nossa região, conforme é a nossa

expectativa", criticou.

O jornal acrescenta que a Secretaria esclareceu que a solicitação do chefe do Condesb foi

recebida, e pedido a ele que sugerisse uma data para a reunião, mas que não houve resposta.

Pontos positivos: Secretaria confirma nova data paraareunião do Condesb que definirá o novo
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Posicionamento da Secretaria informando que o prefeito de São Vicente não deu

prosseguimento aos contatos para marcar reunião solicitada.

Risco de Imagem: Declaração do prefeito de São Vicente alegando que não foi atendido seu

pedido de reunião emergencial com prefeitos da região para discutir cancelamento de

convênios.

Sugestão de estratégia: Levantamento de informações sobre o cancelamento de convênios

para subsidiar pronunciamentos do secretário na reunião do Condesb e municiar assessoria de

imprensa em caso de demandas.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação para a mídia regional da nova data da reunião

do Condesb.

Nota reativa em caso de demanda sobre cancelamentos de convênios.

25/2/2019

O Jornal Cruzeiro do Sul destaca que, por iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento

Regional, Ibiúna, Itu, Salto e São Roque, na Região Metropolitana de Sorocaba, receberão do

govemo estadual, juntas, R$ 22,1 milhões referentes a um repasse de cerca de R$ 360 milhões

liberados para o turismo paulista.

Conforme a edição, 70 municípios com status de estância turística serão benehciados, entre os

quais os que formam a Região Metropolitana de Sorocaba. O texto detalha o montante que cada

município receberá.

O jornal valoriza declaração do secretário Marco Vinholi, associando a liberação de verbas à

conclusão de obras e programas vinculados ao desenvolvimento do turismo nas estâncias.

O Santa Portal aborda a liberação de recursos e foca nas estâncias da região metropolitana que

serão beneficiadas - Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e

São Vicente.

V
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No âmbito político, Estadão e Veja mencionam que o secretário Marco Vinholi deve ser eleito

em maio o novo presidente do PSDB paulista. O foco das publicações é a renúncia do deputado

estadual Pedro Tobias ao comando do partido.

Pontos positivos: Liberação de recursos para estâncias turísticas valoriza a imagem da

Secretaria nos municípios beneficiados.

Citação de Marco Vinholi para a presidência do PSDB paulista.

Risco de Imagem: Possíveis conflitos políticos decorrentes da renúncia do deputado Pedro

Tobias à presidência do PSDB que possam envolver Marco Vinholi.

Sugestão de estratégia: Ampliar divulgação dos repasses às estâncias turísticas, associando a

iniciativa à Secretaria.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgar os repasses para a imprensa regional de todos os

municípios beneficiados. Oferecer entrevistas com o secretário, especialmente para emissores

de rádio e TV.

Nota reativa sobre a escolha de Marco Vinholi paraapresidência do PSDB se houver demanda.

26t2/2019

O Garca Online valoriza a liberação de R$ 360 milhões para as Estâncias Turísticas do Estado,

assunto abordado nas edições de ontem da mídia da Região Metropolitana de Sorocaba e de

São Paulo.

O texto destaca declaração do secretário Marco Vinholi sobre os alcances da iniciativa.

"Acelerar o ritmo das ações governamentais é um objetivo da gestão Doria. Antes mesmo de

completarem dois meses de governo, propiciam condições para que nossas cidades possam

desenvolver suas ações de turismo e, assim, beneficiar a população, tanto aquela que trabalha e

vive do setor, como a que viaja para nossas estâncias em busca de lazer e atividades culturais",

enfatiza Vinholi.

O site enfatiza que a liberação dos recursos só foi possível graças à união de esforços das

secretarias de Turismo e Desenvolvimento Regional para viabilizar a retomada de obras
(r . conveniada s até 2017 e que tiveram empenhos cancelados.
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Ainda de acordo com a publicação, as propostas reapresentadas pelas prefeituras já estão sendo

recebidas e analisadas pelo governo de São Paulo a partir de critérios técnicos e orçamentários.

A notícia também repercute positivamente no jornal O Ituano, que detalha o montante recebido

individualmente pelos municípios, com destaque para o alcance regional da medida.

Pontos positivos: Liberação de recursos para estâncias turísticas valoriza a imagem da

Secretaria nos municípios beneficiados.

Risco de Imagem: Não foi registrado risco de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Ampliar divulgação dos repasses às estâncias turísticas, associando a

iniciativa à Secretaria.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgar os repasses para a imprensa regional de todos os

municípios beneficiados. Oferecer entrevistas com o secretário, especialmente para emissores

de rádio e TV.

27/2t2019

O Nova Imprensa aborda a liberação de recursos para as estâncias turísticas do Estado, com

ênfase para os municípios do Litoral Norte, também beneficiados.

O jomal lembra que a medida ocorre um mês após corte de R$ l3 milhões para o turismo nas

cidades de Caraguatatuba e Ubatuba.

A publicação também cita declaração do secretário Marco Vinholi que associa a liberação de

recursos à aceleração do ritmo das ações governamentais da gestão João Doria. Destaca que os

recursos permitirão que os municípios possam desenvolver suas ações de turismo, beneficiando

não só a população residente, como os visitantes.

O jomal detalha o montante que cabe a cada cidade da região e qual será a destinação dos

recursos por parte das administrações locais.
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Pontos positivos: Liberação de recursos para estâncias turísticas valoriza a imagem da

Secretaria nos municípios beneficiados.

Risco de Imagem: Não foi registrado risco de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Ampliar divulgação dos repasses às estâncias turísticas, associando a

iniciativa à Secretaria.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgar os repasses para a imprensa regional de todos os

municípios beneficiados. Oferecer entrevistas com o secretário, especialmente para emissores

de rádio e TV.

28t2t2019

O Gl foca na Baixada Santista para repercutir a liberação de recursos do governo do Estado

para as estâncias turísticas da região. O portal informa que o montante de R$ I l7 milhões serão

utilizados em obras e programas vinculados ao desenvolvimento turístico regional"

O portal identifica o valor destinado a cada cidade e destaca que a maior parcelas caberâ a

Santos, que receberá R$ 39 milhões, seguido por GuarujâePraia Grande, com R$ 22] ePtS

20,1 milhões, respectivamente. Também são identihcados os valores de São Vicente, Bertioga,

Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá.

O texto também traz posicionamento do secretário Marco Vinholi e menciona os convênios

assinados pela gestão anterior e cancelados pela atual, por falta de reserva orçamentária

obrigatória.

Em cenário sensível, o Diário do Litoral menciona a exoneração pelo governo do Estado dos

20 funcionários da Agência Metropolitana da Baixada Santista, em Santos

Conforme o jomal, o governo alega que as mudanças visam a economia e que as agências

metropolitanas serão reestruturadas para entregar resultados mais efetivos para a sociedade,

otimizando recursos.

A Secretaria se posiciona em nota do secretário Marco Vinholi, esclarecendo que possui a

prerrogativa de adequar seu quadro de pessoal ao orçamento, programas e
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Acrescenta que as readequações de recursos humanos no Estado até o momento trarão uma

economia aproximada de R$ 75 milhões/ano aos cofres públicos. Nas agôncias metropolitanas,

servidores serão nomeados para cargos respeitando esta premissa e combatendo a lógica dos

chamados cabides de emprego, esclarece.

Pontos positivos: Liberação de recursos para estâncias turísticas valoriza a imagem da

Secretaria nos municípios beneficiados.

Risco de Imagem: Exoneração pelo governo do Estado dos 20 funcioniírios da Agência

Metropolitana da Baixada Santista.

Sugestão de estratégia: Ampliar divulgação dos repasses às estâncias turísticas, associando a

iniciativa à Secretaria.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgar os repasses para a imprensa regional de todos os

municípios beneficiados. Oferecer entrevistas com o secretario, especialmente para emissores

de rádio e TV.

Nota reativa sobre exonerações da Agência Metropolitana da Baixada Santista, se houver

demanda.

MARÇO DE 2019

t/3t2019

O Itupeva Agora informa que o secretário de Governo e vice-prefeito de ltupeva, Alexandre

Mustafa, visitou São Paulo para reuniões com representantes de secretarias e órgãos do governo

do Estado parutratar de assuntos de interesse do município.

O texto acrescenta que ele também participou de reunião na Secretaria de Desenvolvimento

Regional, com a subsecretária de convênios com municípios e entidades não governamentais,

Ivani Vicentini, e Marco Pilla, assessor do secretário Marco Vinholi, onde discutiram questões

relacionadas à infraestrutura urbana do município.
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Pontos positivos: Representantes da Secretaria recebem vice-prefeito de Itupeva paraTratar

de questões relacionadas à infraestrutura urbana do município.

Risco de Imagem: Não foi registrado risco de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Divulgar encontro para a imprensa regional, relacionando os

principais temas tratados.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de nota sobre o encontro para colunas sociais e

políticas da imprensa regional.

4t3t20t9

O secretário Marco Vinholi aproveita espaço relevante, em A Tribuna,para esclarecer que as

vagas abertas com a exoneração de dez ocupantes de cargos comissionados na Agem serão

preenchidas e que a unidade não será fechada.

Vinholi aproveita para informar que a unidade passará por processo de reestruturação, a

exemplo das demais agências metropolitanas do Estado, com o objetivo de "entregar resultados

mais efetivos à sociedade", otimizando recursos e produzindo ações com profissionais técnicos.

O secretário garante que a atual gestão está combatendo a lógica dos "cabides de emprego". A

reestruturação, prossegue, permitirá uma economia de R$ 75 milhões/ano aos cofres públicos.

Em cenário sensível, a reportagem demonstra preocupação com a intemrpção de iniciativas

importantes da agência, como o Plano Regional de Mobilidade e Logística, que já tem o apoio

do programa Euroclima+, que injetarâ recursos intemacionais para viabilizar esse projeto.

O texto ressalta que, apesar da importância estratégica da agência, o trabalho desenvolvido por

ela sofre duras críticas de políticos e especialistas.

Pontos positivos: Secretário passa mensagem tranquilizadora de que a agência continuará

funcionando, depois de passar por processo de reorganização, que permitirá economia de

recursos.

Fim dos cabides de emprego
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Risco de Imagem: Interrupção de programas em andamento.

Sugestão de estratégia: Divulgação do trabalho de reorganização das agências existentes no

Estado para acabar com os cabides de emprego.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgar para a imprensa regional o processo de

reorganização da agência. Oferecer entrevistas com porta-voz.

7t3t2019

Nota da coluna política Sem Mordaça, do Correio Paulista, informa que o vereador Dr. Lindoso,

do PSDB de Osasco, participou em São Paulo da Convenção Municipal do partido.

O texto destaca que o vereador se encontrou com o governador João Doria, o prefeito da capital,

Bruno Covas, e o secretário Marco Vinholi.

Pontos positivos: Encontro do secretário com vereador de Osasco, durante convenção do

PSDB.

Encontro fortalece imagem de articulação política entre o secretário e autoridades de outros

municípios com os quais a Secretaria se relaciona.

Risco de Imagem: Não foi registrado risco de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Divulgar encontro com a mídia regional, fortalecendo imagem de

diálogo com autoridades de outros municípios.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas sobre o encontro para colunas sociais e

políticas da mídia regional.

8t3/2029

A Tribuna destaca que o governo do Estado liberou R$ 90.759,29 para Santos. O valor fazparte

dos convênios para melhorias na infraestrutura urbana, recapeamento de ruas, saneamento

básico, reformas de imóveis e aquisição de equipamentos.
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No total, foram destinados R$ 9,14 milhões em obras para27 municípios, que faziam parte de

contratos assinados durante a gestão passada e haviam sido suspensos para revisão,

complementa o texto.

Para o secretario Marco Vinholi, citado na reportagem, a gestão do govemador João Doria

evolui na parceria com os municípios com esses repasses, que valorizam os convênios, seguindo

critérios técnicos e disponibilidade orçamentária. O secretário defendeu a transparência de todo

o processo.

Em cenário sensível, o jornal acrescenta que o govemo estadual bloqueou R$ 14 milhões, que

seriam destinados para recapeamento de ruas em Santos, além de outros R$ 12,2 milhões de

verbas provenientes do Dadetur.

A edição lembra que o governo liberou R$ 360 milhões, no último dia 22, para o turismo

regional. No caso da Baixada Santista, o aporte foi superior a R$ 1I7 milhões,

beneficiando Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e

Peruíbe. O texto detalha o valor recebido individualmente pelos municípios.

Pontos positivos: Liberação de recursos para a Prefeitura de Santos utilizar em obras de

infraestrutura urbana e recapeamento de ruas.

Risco de Imagem: Bloqueio de R$ 14 milhões para a Santos, que seriam destinados para

recapeamento de ruas, além de outros R$ 12,2 milhões de verbas provenientes do Dadetur.

Sugestão de estratégia: Divulgar em nível regional a liberação de verbas para os municípios,

destacando o processo de transparência e esclarecendo os motivos que levaram a gestão a

bloquear recursos provenientes de convênios assinados com a administração passada.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação focada nos órgãos de imprensa de cada

município beneficiado.
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O site Tudo Rádio destaca a participação do secretário Marco Vinholi na segunda edição do

Fórum Mitos e Fatos em20l9, organizado pela Jovem Pan. A abertura do evento ficou a cargo

do govemador João Doria.

Conforme o site, o secretário participou do painel "Investimentos: parcerias para fazer São

Paulo crescer", que contou ainda com a presença de Patrícia Ellen, secretária de

Desenvolvimento Econômico, de Alexandre Baldy, secretário dos Transportes Metropolitanos,

e de Sérgio Benassi, do Novo Entreposto de São Paulo.

Os painéis, que abordaram políticas do governo do Estado em áreas como economia, saúde,

transportes, infraestrutura e meio ambiente, educação e desenvolvimento regional contaram

com a participação de vários secretários e dirigentes de órgãos públicos.

Pontos positivos: Participação do secretario Marco Vinholi em evento valoriza imagem da

Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Risco de Imagem: Não foi verificado risco de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Estimular a participação do secretário em eventos semelhantes para

divulgar ações desenvolvidas pela pasta.

Ação de assessoria de imprensa: Notas para colunas políticas e econômicas sobre a

participação do secretário no evento"

t3/3/2019

O secretário Marco Vinholi participará da reunião do Condesb nesta quarta-feira, quando será

escolhido o novo presidente da entidade, informa A Tribuna.

Conforme o jornal, o evento deveria ter sido rcalizado no mês passado, mas acabou adiado a

pedido do secretário, que solicitou a escolha de uma nova data para que ele pudesse também

participar.
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Para o governo estadual, acrescenta a edição, o tempo foi necessário, também, para atualizar os

representantes do Estado no Condesb.

O jornal especula que Marco Vinholi poderá anunciar também o nome do novo diretor

executivo da Agem. O texto lembra que, no início do mês, a pasta exonerou dez ocupantes de

cargos comissionados na Agência, o que fez aumentar o rumor sobre o fechamento da unidade.

Conforme o jomal, à época, Vinholi havia informado que as agências metropolitanas seriam

reestruturadas, com o objetivo de "entregar resultados mais efetivos à sociedade, otimizando

recursos e produzindo ações mediante efetivo técnico".

A reportagem situa o leitor, explicando que o Condesb é formado pelos nove prefeitos da

Baixada Santista e nove representantes do Governo do Estado. Os trabalhos do Conselho são

gerenciados pela Agem, vinculada à Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, vinculada à

pasta de Desenvolvimento Regional.

Pontos positivos: Panicipação do secretiário na reunião do Condesb prestigia atuação do órgão.

Texto explica atuação da Agem, e a identifica como agência vinculada à pasta de

Desenvolvimento Regional.

Risco de Imagem: Não foi identificado risco de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar a atuação de órgãos ligados à Secretaria com visitas do

secretário e participação em reuniões importantes.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgar a participação do secretário na reunião do Condesb

para a mídia regional. Oferecer entrevistas com o secretário para emissoras de rádio e TV da

região. Oferecer artigo do secretário para A Tribuna, abordando assuntos de interesse da

Secretaria, com impacto na região.

t4/3/20t9

A Secretaria de Desenvolvimento Regional é citada em reportagem de A Tribuna sobre a

eleição do prefeito de Peruíbe,Luiz Maurício, para a presidência do Condesb

CÐN Comunicação Corporativa Ltda. cNpJ s7.863.es4/0001-19

São Paulo . Rio de Janeiro. Brasília . Porto Alegre . Wash¡ngton " DC

SâoPaulo-Av.BrigadeiroFar¡aL¡ma.2.601 .9oandar-0'1451 001 .SãoPaulo-SP-tet.55 1'1 2700

J



âãa
EÃULO

ç.#",r'

Conforme a publicação, durante o encontro para a eleição da nova diretoria do órgão, a União

dos Vereadores da Baixada Santista apresentou um oficio em que requer uma cadeira dentro do

Conselho.

O novo presidente do Condesb informa que repassou o pedido para o secretário Marco Vinholi.

"Fui vereador e vejo como extremamente importante essa iniciativa" Se for possível, seria

bastante interessante. Existe um aspecto legal em cima disso, que será avaliado pela assessoria

do governador. Vamos aguardar e, se for possível, vamos dar uma força", explica Luiz

Maurício"

Pontos positivos: Pedido da União dos Vereadores da Baixada Santista para integrar o Condesb

é entregue ao secretiirio.

Risco de Imagem: Não loi registrado risco de imagem na notícia.

Sugestão de estratégia: Levantar informações sobre a possibilidade de atendimento do pedido

para pautar as ações da assessoria de imprensa

Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa em caso de demanda de imprensa.

t5t3t20t9

O secretário Marco Vinholi utiliza espaço qualif,rcado, em entrevista a A Tribuna, para destacar

iniciativas da pasta voltadas paru a Baixada Santista e esclarecer de forma clara as suspensões

de convênios com os municípios da região"

Na entrevista, concedida após a reunião do Condesb, da qual participou, Vinholi destaca que

saúde, mobilidade, turismo e segurança pública são as principais áreas nas quais o Governo do

Estado deve investir na Baixada Santista.

Defendeu também uma nova dinâmica para o Condesb para estabelecer políticas que resolvam

problemas compartilhados pelas nove cidades da região. E anunciou a reestruturação da Agem,

seguindo a mesma linha. "Estamos reestruturando a agência. A expectativaé de que, até março,

possamos ter o quadro completo de funcionários e um novo diretor-executivo
(
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Conforme a reportagem, o secretário apoiou a iniciativa do governador João Doria de privatizar

o sistema de travessia de balsas, defendeu aprivatização do porto de Santos e a construção da

futura ponte entre Santos e Guarujá.

Vinholi abordou o cancelamento de convênios com prefeituras da região, ocorrido por falta de

recursos para honrar os compromissos de administrações passadas. Conforme o secretário, o

foco do Executivo foi garantir recursos para as obras já em andamento, que eram convênios

firmados de2017 paratrás. "Utilizamos dinheiro de2019, novo, paraancar com obras de2017

para trás. Tudo para não ter obras paradas e finalizar aquelas em andamento", explica.

Pontos positivos: Secretario anuncia principais áreas de investimento do Estado na Baixada

Santista.

Posicionamento destacarazões que levaram ao cancelamento de convênios com prefeituras da

região.

Reestruturação e valorização do Condesb.

Risco de Imagem: Não cumprimento das metas anunciadas na entrevista.

Sugestão de estratégia: Apresentar à sociedade que a Secretariaatua de forma transparente

quanto aos recursos destinados aos municípios, condicionados sempre à realidade financeira do

governo.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgar para a imprensa regional da Baixada Santista, as

propostas apresentadas pelo secretário durante a reunião do Condesb. Sugerir entrevistas com

o secretário para emissoras de rádio e TV regionais para abordar temas de interesse dos

municípios.

l6t3/2019

O secretário Marco Vinholi é mencionado em tom positivo em reportagem de A Tribuna sobre

o pedido do presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, Roberto Andrade e Silva,

para que sua entidade possa integrar o Condesb.

Conforme o jornal, o político demonstrou otimismo com o pleito do grupo. O texto menciona

que ele conversou a esse respeito com o novo presidente do Condesb, o to de
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Luiz Maurício, com o secret¿írio Marco Vinholi e com o subsecret¿írio de Assuntos

Metropolitanos, Marcos Campagnone. Ele avalia que o saldo foi positivo.

"Recebemos um feedback bastante positivo, tanto dos secretários quanto do novo presidente do

Condesb, que deu total apoio", ressaltou.

Pontos positivos: Pedido do presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, Roberto

Andrade e Silva, para que sua entidade possa integrar o Condesb.

Risco de Imagem: Não foi registrado risco de imagem na notícia.

Sugestão de estratégia: Levantar informações sobre o pedido de filiação da União dos

Vereadores da Baixada Santista ao Condesb para subsidiar possível ação da assessoria de

imprensa.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação pata a imprensa regional da decisão sobre o

pedido da União dos Vereadores da Baixada Santista, quando for tomada. Se for positiva,

oferecer entrevista com o secretário para a mídia regional.

t9t3/2019

O secretário Marco Vinholi assegurou ao prefeito de São Vicente, Pedro Gouvêa, que

brevemente o governador João Doria dará boas notícias aos prefeitos da Baixada Santista, que

tiveram repasse de verbas cancelados por falta de empenho no orçamento do Estado, reporta A

Tribuna.

O jomal relata que a prefeitura depende de recursos do governo do Estado paratapar buracos e

asfaltar ruas do município, que sofre no período de chuvas.

Conforme a publicação, o prefeito se reuniu na semana passada com o secretário Marco

Vinholi, que assegurou ao jornal que a solução para o impasse está próxima. A Secretaria

explica que acordos firmados pela gestão anterior tinham apenas 20Yo dosrecursos empenhados

no orçamento paulista. "Estamos dialogando com os prefeitos para rever cronograma e prazos

de desembolso. Logo, o governador João Doria dará boas notícias à região, mas em torno da

nossa realidade financeira", explica Vinholi
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O jornal informa que o pente-no em convênios com o Estado, autorizado em janeiro pelo

govemador João Doria, prejudica obras em São Vicente. Ao menos 35 vias tiveram a

pavimentação interrompida após cinco acordos, de R$ 47,7 mllhões, serem cancelados.

Reportagem do site Mercado e Eventos sobre os planos do novo secretário de Turismo, Vinícius

Lummertz, cita a Secretaria de Desenvolvimento Regional em cenário positivo. Reporta que

amanhã 43 cidades do Estado receberão certificação de Municípios de Interesse Turístico, em

evento no Palácio dos Bandeirantes com a presença do secretario Marco Vinholi, entre outras

autoridades"

Pontos positivos: Secretario sinaliza para breve liberação de recursos para os municípios, mas

condicionados à realidade financeira do govemo do Estado.

Risco de Imagem: Intem-rpção de repasses aos municípios autorizados pela gestão anterior.

Sugestão de estratégia: Apresentar à sociedade que a Secretariaatua de forma transparente

quanto aos recursos destinados aos municípios, condicionados sempre à realidade financeira do

govemo.

Ampla divulgação da entrega dos certificados de Municípios de Interesse Turístico, destacando

os benefícios para as cidades contempladas.

Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa sobre a liberação de verba a municípios em caso

de novas demandas de imprensa.

Divulgação das certificações de Municípios de Interesse Turístico para a imprensa regional,

com sugestão de porta-vozpara entrevistas em emissoras de rádio e TV.

20/3/2019

Reportagem de A Tribuna sobre a intenção do governo de extinguir a Dersa e privatizar o

serviço de travessias de balsa da Baixada Santista, cita em cenário positivo a Secretaria de

Desenvolvimento Regional. V't
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O jornal destaca declarações do governador João Doria, favoráveis àprivatização do serviço, e

lembra que o secretário Marco Vinholi havia reafirmado a ideia de entregar o serviço para a

iniciativa privada em entrevista concedida ao jomal no último dia 15.

"Temos uma necessidade grande de avançar na travessia Santos-Guarujá. Trabalhamos

pontualmente no camaval, e desde o começo do ano, na melhora no tempo de espera. E

melhorou em torno dessas ações. Mas, acreditamos que a solução final é a partir da privatização

desse processo", comentou Vinholi.

No contexto da eleição da deputada Carla Morando para o posto de líder do PSDB na

Assembleia Legislativa, o Diário do Grande ABC e o ABC do ABC lembram que o secretário

Marco Vinholi ocupou o mesmo cargo antes do deputado Cássio Navarro.

Pontos positivos: Privatizaçáo da travessia de balsas melhorará o serviço prestado à população

que utiliza os serviços.

Risco de Imagem: Haverá risco de imagem se a privatizaçäo não for realizada.

Sugestão de estratégia: Identificar pontos positivos que possam ser explorados em defesa da

privatização do serviço de balsas e utilizados pela assessoria de imprensa.

Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa se houver demanda.

2l/3/2019

A entrega dos certificados de Município de Interesse Turístico para 43 cidades paulistas é

destacada pela mídia de circulação nacional, regional e especializada"

A presença do secretário Marco Vinholi, em cerimôniarealizada no Palácio dos Bandeirantes

e conduzida pelo governador João Doria, é mencionada pelo Gl, Diário do Turismo, Pan Rotas

e ABC Repórter.

"Todos os MITs terão a oportunidade de aumentar seu fluxo de visitantes e melhorar a

qualidade da atividade turística local com uma verba anual", destacou Vinholi, conforme a

CDN Comun¡cação Corporat¡va Ltda. cNpJ s7 863.8s4/000i,19
Sao Paulo . R¡o de Jane¡ro . Brasilia . Porto Alegre. Washington - DC

2700

Rotas

São Paulo . Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.601 .9 o andar - 01451 001 - São Pa|to - SP - tet. 55 11

37



âb
EÁULO

ç"Hrt

O Gl foca nos municípios do Vale do Ribeiro e menciona os municípios da região beneficiados:

Barra do Turvo, Juquiá e Itariri.

Conforme o portal, a partir dessa classificação, as cidades podem apresentar projetos de até R$

650 mil por ano para investimentos em obras de infraestrutura, revitalizaçáo e melhorias em

pontos turísticos.

O Correio Paulista informa que o secretário Marco Vinholi visitou o Hospital Municipal de

Barueri a convite do prefeito do município, Rubens Furlan, que reivindica ajuda paru a

construção de uma nova unidade hospitalar.

Pontos positivos: Entrega dos certificados de Município de Interesse Turístico para 43 cidades

paulistas teve a participação do secretário.

Risco de Imagem: Não foi verificado risco de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Levantar informações sobre a possibilidade de atender Barueri que

reivindica a construção de um novo hospital no município.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação para a imprensa regional da Entrega dos

certificados de Município de Interesse Turístico para 43 cidades paulistas. Oferecer entrevista

com porta-voz.

22t3/2019

O secretário Marco Vinholi é citado em reportagem do Web Diário por ocasião da visita que

realizou ao município, na companhia do secretário da Saúde,José Henrique Germann Ferreira.

O site informa que Barueri é a principal candidata a sediar o segundo hospital regional na região

Oeste da Grande São Paulo e que o tema foi discutido com os dois secretários.

O foco do site é o encaminhamento da reivindicação ao secretário de Saúde

Pontos positivos: Citação ao secretário em visita à Barueri no contexto da construção
(, . segundo hospital regional
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Risco de Imagem: Não foi identificado risco de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Manter o tema no radar para municiar a assessoria de imprensa em

caso de demanda"

Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa em caso de demanda de imprensa.

23/3t2019

A Tribuna noticia a aprovação pela Câmara Municipal de Santos de projeto que autoriza a

abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 5,6 milhões, para investimentos no

Hospital dos Estivadores, e menciona críticas ao secretário Marco Vinhoti.

Durante a votação do projeto foram registradas várias manifestações de vereadores, críticos ao

cancelamento de convênios firmados pela gestão anterior com a prefeitura de Santos. O

vereador Antonio Carlos Banha Joaquim (MDB), afirmou que o cancelamento do convênio

com o Hospital dos Estivadores trouxe insegurança política e jurídica ao município. E criticou

o secretário Marco Vinholi: o'Esse rapaz de Vinhedo, Marco Vinholi, precisa conhecer um

pouco mais a Baixada Santista"

O comentário foi o único a associar a Secretaria ao cancelamento de convênios no município.

As demais manifestações associaram o cancelamento a ação do govemo do Estado, mas sem

entrar no mérito do motivo que levou a gestão a interromper os acordos.

O jornal classifica as críticas como troca de farpas entre os parlamentares

Pontos positivos: Suspensão de convênios não é associada pelo jornal à ação da Secretaria de

Desenvolvimento Regional.

Risco de Imagem: Críticas a Marco Vinholi, acusado de não conhecer a Baixada Santista.

Sugestão de estratégia: Preparar material explicativo sobre os motivos que levaram o governo

do Estado a cancelar os convênios para embasar trabalho da assessoria de imprensa em caso de
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Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa se houver demanda de imprensa.

27t3/2019

A Secretaria de Desenvolvimento Regional é citada em cenário sensível em reportagem de O

Vale, replicada pelo site SP Rio, que relata corte de verbas para a Agemvale.

Conforme a publicação, a Agemvale teria recebido menos do que a metade da verba estadual

prometida para o ano de 2018. O orçamento previsto para o ano passado era de R$ 2.915.495.

No entanto, a agência recebeu apenas RS 1.222.646,97 durante o ano, o que representa 4lo/o do

prometido pelo governo estadual, acrescenta o texto.

Nenhum dos principais projetos da agência saíram do papel em 2018, pontua o texto, e a criação

do 'Fundo Vale' e o início do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado ainda não foram

concretizados.

O Vale situa que um dos projetos da Agemvale, a elaboração do Plano de Desenvolvimento

Urbano Integrado, que definirá diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento

urbano da região metropolitana, está parado e precisa ser finalizado até 2022. A causa da

paralisação seria o bloqueio de repasse de R$ 1,5 milhão que deveria ter sido feito no ano

passado para a primeira etapa do projeto.

Entrevistado pelo jomal, o prefeito de Paraibuna e presidente do Conselho da RMVale, Victor

de Cássio Miranda, disse ter esperanças na liberação de verbas por parte do governo do Estado

para que o plano seja concretizado.

O site JC Net informa que um grupo de prefeitos, filiados à Associação dos Municípios do

Centro do Estado de São Paulo, se reuniu ontem com o secretário Marcos Vinholi para tratar

de convênios suspensos.

O presidente da Amcesp, o prefeito de Boraceia, Marco Bilancieri, afirmou que o encontro foi

esclarecedor, porque os prefeitos puderam explicar aos representantes do govemo paulista os

convênios firmados no ano passado que foram iniciados, mas não foram quitados devido a

medidas de contenção financeira tomadas no início do ano pela nova gestão.

Os prefeitos reivindicam verba para a compra de equipamentos médicos para o atendimento de

Araraquara e Bauru e melhorias em estradas da região
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Pontos positivos: Secretário recebe prefeitos filiados à Associação dos Municípios do Centro

do Estado de São Paulo.

Risco de Imagem: Corte de verbas para a Agemvale.

Sugestão de estratégia: Levantar informações sobre a situação da Agemvale para embasar o

trabalho da assessoria de imprensa em caso de demanda da mídia.

Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa sobre a Agemvale se houver demanda da

imprensa"

28t3/2019

A redução do ICMS para as companhias aéreas teve como pedido de contrapartida do Estado o

aumento do fluxo de pousos e decolagens nos aeroportos paulistas, especialmente nos destinos

sem linhas regulares. A medida beneficia Franca e Barretos, destaca reportagem da Folha, com

posicionamento do secretário Marco Vinhoti.

O jornal destaca que Franca é um dos principais polos calçadistas do País, enquanto Barretos

tem vocação para a saúde, com o Hospital de Amor, e para o turismo de entretenimento, com a

Festa do Peão de Boiadeiro e outros eventos sediados no Parque do Peão.

Conforme a reportagem, as duas cidades estavam sem voos diários há vários anos: Franca desde

2008 e barretos, 2005"

Por nota, o secretário Marco Vinholi afirmou que os novos voos fazem justiça à importância

econômica e social das duas cidades. "Agora, precisamos trabalhar juntos para criar o hábito

do transporte aéreo nas comunidades desses municípios, bem como em seus entornos",

concluiu.

O prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, comemorou: "Finalmente teremos voos regulares em

nosso aeroporto. Colocar o aeroporto Chafei Amsei para receber voos regulares é o primeiro

passo para o processo de privatização que vai garantir que a nossa Barretos entre,

defìnitivamente, no roteiro comercial das grandes companhias aéreas".

A notícia também é registrada pela Pan Rotas e GaúchaZH.
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Pontos positivos: Redução do ICMS para as companhias aéreas com contrapartida de aumento

do fluxo de pousos e decolagens nos aeroportos paulistas.

Posicionamento do secretário Marco Vinholi destacando a importância dos voos para Franca e

Barretos.

Risco de Imagem: Não foi registrado risco de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Acompanhar evolução dos voos nos aeroportos de Barretos e Franca

para municiar assessoria de imprensa com informações para atendimento da imprensa.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgar a volta dos voos na imprensa regional e oferecer

entrevistas com o secretário.

3013t2019

A Pan Rotas reporta que, antes de receber os voos da Gol, anunciados pelo govemador João

Doria, os aeroportos de Barretos e Franca deverão passar por adequações. O processo temprazo

máximo estimado de 180 dias, após a homologação dos dois terminais.

O texto traz posicionamento do secretário Marco Vinholi que destaca a importâncias dos novos

voos para a economia regional e do Estado. "Franca, com sua indústria e comércio de calçados,

e Barretos, com seu turismo de entretenimento e hospital de referência, serão muito

beneficiadas. Além, é claro, de toda a região em volta destes centros. Ganha Franca, ganha

Barretos e, principalmente, ganha o Estado de São Paulo", afirma.

O Correio Paulista registra que o secretário Marco Vinholi participará de reunião extraordinária,

na próxima terça-feira, agendada pelo Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana

de São Paulo, para tratar da possível instalação do Ceagesp em Carapicuíba ou Santana de

Parnaíba.

Pontos positivos: Aeroportos de Franca e Barretos passarão por readequação antes de

receberam os novos voos.

Secretário participa de reunião do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de

São Paulo paratratar da possível instalação do Ceagesp em Carapicuíba ou Santana de Parnaíba.

CDN Comun¡cação Corporativa Ltda. cNpJ 57.863.8s4/0001-19

São Paulo . Rio de Janeiro . Brasil¡a , Porto Alegre . Wash¡ngton - DC

Sãô Paulo - Av. Br¡gacleiro Fa.ia Lrma. 2.601 - 9 o andar.01451 001 - São Paulo - SP. tet. 55 11

42



6^0
FÁITLO

çd"rl

(

Risco de Imagem: Não foi registrado risco de imagem nestas notícias.

Sugestão de estratégia: Acompanhar os trabalhos de readequação dos aeroportos para manter

a imprensa informada quando houver informações relevantes para divulgar.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgar notas para colunas sociais e econômicas da mídia

regional sobre o avanço dos trabalhos nos aeroportos de Franca e Barretos.

Divulgar notas para colunas econômicas da mídia de alcance nacional sobre as tratativas para

as novas instalações do Ceagesp.

ABRIL

0r/04t2019

O secretário Marco Vinholi anuncia a criação de uma unidade da Companhia de Ações

Especiais da Polícia Militar em Taubaté. A iniciativa, destacada pelo Agora Vale, demonstra a

preocupação da Secretaria de Desenvolvimento Regional em contribuir com ações para

aumentar a segurança na região.

Conforme o jornal, o CAEP é uma tropa diferenciada, treinada no padrão Rota, com viaturas

tipo Hilux ou equivalente, com armamento pesado (fuzil ou metralhadora) e treinamento

diferenciado.

A edição acrescenta que serão 100 homens que virão de todo o Estado pelo acionamento do

RPT - Relação de Prioridade de Transferência,para aqueles policiais que queiram servir em

Taubaté.

Pontos positivos: Implementação do CAEP, tropa diferenciada, treinada no padrão Rota, com

armamento pesado e treinamento diferenciado.

Risco de Imagem: Não foram identificados riscos de imagem na reportagem analisada.

Sugestão de estratégia: Levantar informações que permitam à assessoria de imprensatrabalhar

apauta e ampliar a divulgação na mídia
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{ Ação de assessoria de imprensa: Ampliar divulgação dos benefícios do CAEP para a

segurança das cidades.

02104t2019

A transferência da Ceagesp para ârea próxima da lagoa de Carapicuíba permitirâ a uiação de

25 mil empregos diretos, destaca o Webdiário. Conforme o site, o projeto pretendido pelo

governo do Estado inclui shopping com 320 lojas, centro de convenções e hotel.

A edição acrescenta que o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco

Vinholi, afirmou ter convicção de que a definição de mudança do Ceagesp da Capital sai até o

final do primeiro semestre deste ano. Segundo Vinholi, as questões de desapropriações e

logísticas já estão sendo encaminhadas dentro do governo e resta apenas a consolidação da ideia

da transferência do entreposto para aLagoa de Carapicuíba.

O texto ainda reforça fala do secretario: "Vejo que os prefeitos aqui do Cioeste tiveram grande

aceitação do projeto para a região. Vou levar ao conhecimento do govemador João Doria essa

impressão e também pedirei um agendamento dos prefeitos com ele. Sei que o governador está

focado em resolver essa questão rapidamente, pois não podemos adiar essa decisão", afirmou

o secretário, ressaltando que o Cioeste é um dos consórcios mais relevantes do Estado, e tem

servido de exemplo, por sua organização.

O Webdiário revela ter apurado com o vereador de Cotia, Celso Itiki (PSD), que participou do

encontro no Cioeste e, que também é permissionário na Ceagesp, sobre o posicionamento dos

trabalhadores do entreposto. Segundo ele, o desejo dos funcionários é que a mudança seja feita

para um local próximo. "Dentre os projetos que têm sido apresentados para nós, o que se mostra

mais viável e o que provocará menos impacto é o da Lagoa de Carapicuiba, já que boa parte

dos carregadores da Ceagesp moram na região. Vamos reunir todos os sindicatos que atuam lá

para chegarrnos num acordo", finalizou Celso.

O Portal R3 repercute notícia do dia anterior sobre Taubaté receber até o mês de julho uma

unidade do CAEP - Companhia de Ações Especiais, da Polícia Militar. O texto aponta que o

CAEP tem como objetivo dar pronta-resposta a ocorrências mais graves, como roubos a bancos,

a caixas eletrônicos, ocorrências com reféns, entre outras, consideradas de alto risco
t.
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Pontos positivos: Interesse dos prefeitos do Cioeste na mudança da Companhia de Entrepostos

do Estado de São Paulo (Ceagesp) para ëtrea ao lado da Lagoa de Carapicuíba.

Implementação do CAEP, tropa diferenciada, treinada no padrão Rota, com armamento pesado

e treinamento diferenciado

Risco de Imagem: Morosidade na definição de mudança do Ceagesp da Capital.

Sugestão de estratégia: Levantar informações que pennitam à assessoria de imprensa trabalhar

a pauta e ampliar a divulgação na mídia

Ação de assessoria de imprensa: Ampliar divulgação regional, principalmente nos municípios

que serão beneficiados com a mudança de localização do Ceagesp.

03/04t2019

O site Visão Oeste retoma notícia do dia anterior sobre a reunião extraordinária dos prefeitos

das cidades que formam o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São

Paulo (Cioeste) para defender a possível mudança do Ceagesp para a região.

O texto destaca que representantes do governo do estado, responsável pelo projeto, participaram

do encontro.

A edição acrescenta que entre os atrativos destacados estão a área de instalação do entreposto,

que hcará na divisa com Barueri, tendo como principais vias próximas a Castello Branco e o

Rodoanel. Trata-se de uma área de recuperação ambiental que já tem aprovação da Cetesb, que

é pública e não depende de desapropriação.

O site reforça que o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, enceffou

a reunião com os prefeitos informando que o governador tem interesse de concluir esse processo

ainda neste primeiro ano de sua gestão e que a fase agora é de estudos, principalmente na parte

logística, considerada fundamental para a definição da mudança.

Pontos positivos: Interesse dos prefeitos do Cioeste na mudança da Companhia de Entrepostos

do Estado de São Paulo (Ceagesp) para ârea ao lado daLagoa de Carapicuíba.
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Risco de Imagem: Morosidade na definição de mudança do Ceagesp da Capital

Sugestão de estratégia: Levantar informações que permitam à assessoria de imprensa trabalhar

a pauta e ampliar a divulgação na mídia

Ação de assessoria de imprensa: Ampliar divulgação regional, principalmente nos municípios

que serão beneficiados com a mudança de localização do Ceagesp.

05104t2019

Sites locais das cidades que formam o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana

de São Paulo (Cioeste) seguem reproduzindo notícia do dia 2 de abril que tratam sobre a

possível mudança da Companhia de Entrepostos do Estado de São Paulo (Ceagesp), localizada

hoje na Vila Leopoldina, para um terreno ao lado daLagoa de Carapicuíba.

O Barueri na Rede destaca que a mudança benefîciaria a região com a geração de empregos

diretos e indiretos, além de proporcionar aumento na arrecadação do ICMS paraaregião de R$

13 bilhões por ano.

Conforme o texto, Carapicuíba seria a maior beneficiada, passando de R$ 76 milhões para R$

420 milhões por ano em arrecadação, segundo estudos feitos pela FRAL Consultoria, empresa

privada que apresentou o projeto e defende a instalação na ërea daLagoa, mas Barueri também

seria beneficiada, pois a ërea de todo o empreendimento ocupa parte dos dois municípios.

Pontos positivos: Interesse dos prefeitos do Cioeste na mudança da Companhia de Entrepostos

do Estado de São Paulo (Ceagesp) para ârea ao lado daLagoa de Carapicuíba.

Risco de Imagem: Morosidade na definição de mudança do Ceagesp da Capital

Sugestão de estratégia: Levantar informações que pennitam à assessoria de imprensa trabalhar

a pauta e ampliar a divulgação na mídia

Ação de assessoria de imprensa: Ampliar divulgação regional, principalmente nos municípios

que serão beneficiados com a mudança de localização do Ceagesp

CDN Comunicação Corporativa Ltda. cNpJ s7.863.854/0001-19

Såo Paulo . Rio de Janeiro . Bras¡lia , Porto Alegre . Washington - DC

SãoPãulo-AuEdgadeiroFaria1ima.2.601 -9oandar-01451 001 -SãoPa!¡lo-SP-tet.55 11 3643

46



6ão
FÃTILO
Y:::mBnæ cdn

I

06104t2019

O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, recebeu o deputado estadual

Thiago Auricchio (PR), que solicita a liberação de recursos pata a construção do Atende Fácil

em São Caetano do Sul, informa o ABC do ABC.

Segundo o site, o republicano pleiteou a liberação do financiamento de R$ 8 milhões feito pela

Prefeitura de São Caetano do Sul ao programa Desenvolve SP, agência de fomento do Governo

do Estado.

A edição reforça fala do deputado que espera por uma resposta positiva do Govemo do Estado.
o'Estamos na expectativa de obtermos uma resposta muito em breve do Estado. Acredito que o

governador terá sensibilidade e entenderá a necessidade desse equipamento para o município",

pontua o parlamentar.

A edição enceffa com imagem do deputado estadual Thiago Auricchio e o secretario de

Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Pontos positivos: Secretário Marco Vinholi ouve reinvindicações do deputado estadual Thiago

Auricchio

Risco de Imagem: Não atendimento da reivindicação

Sugestão de estratégia: Levantar informações sobre a obra para avaliar a participação do

Estado no empreendimento.

Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa se houver demanda da imprensa regional

07t04t20t9

Reportagem da revista Revide aborda de forma crítica a estrutura da Secretaria de

Desenvolvimento Regional, que assumiu alguns assuntos da Região Metropolitana de Ribeirão

Preto.

Conforme o veículo, o govemador João Doria (PSDB) propôs uma série de mudanças, como a

fusão da Emplasa a outras companhias e autarquias do Estado, além da
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pasta do Desenvolvimento Regional. Até o momento, a Emplasa está sob as asas da Secretaria

de Govemo. Segundo funcionários, muitos assuntos metropolitanos foram direcionados para o

Desenvolvimento Regional, enquanto outros ainda perrnanecem na Emplasa.

A edição acrescenta que o descontentamento ficou visível quando o secretário de

desenvolvimento regional, Marco Vinholi, comentou que regiões como a da Baixada Santista,

criada hâ23 anos, só agora apresentam resultados e uma gestão robusta. A pressa dos prefeitos

da região é para dar uma resposta aos cidadãos e, principalmente, aos eleitores, tendo em vista

que 2020 jâ é ano eleitoral.

Pontos positivos: Não foram identificados pontos positivos na reportagem analisada.

Risco de Imagem: Matéria crítica, de âmbito regional, porém que expõe a secretaria a ambiente

sensível.

Sugestão de estratégia: Posicionar sobre as atribuições da Secretaria de Desenvolvimento

Regional em relação às demandas da Região Metropolitana de Ribeirão Preto.

Ação de assessoria de imprensa: Nota da secretaria sobre amatéria, esclarecendo a estrutura

da secretaria e seus objetivos.

Nota reativa em caso de demanda de outros veículos.

13t04/2019

Reportagem política da CBN, de São Paulo, que trata sobre o início das convenções municipais,

informa que o Secretário de Desenvolvimento Regional, é o indicado do governador João Doria

para assumir o controle do PSDB paulista.

A menção reforça que, ao ser eleito formalmente, o secretário deverá destravar o processo de

expulsão de inimigos de Doria dentro de casa, como o ex-governador Alberto Goldman.

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi ao ser

indicado para encabeçar o PSDB paulista.

(.- - Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.
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Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a indicação do secret¿írio para comandar o

partido, no âmbito paulista.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

regional.

14/04t2019

Reportagens políticas sobre o início das convenções municipais do PSDB repercutem em

veículos como Veja, Metrópoles e Dirário do Grande ABC.

As edições reforçam que o governador, João Doria, irá indicar a maioria dos cargos do diretório

estadual do PSDB, em maio, e que o novo presidente da sigla no Estado será o secretário de

Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi ao ser

indicado para presidir o PSDB paulista.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

15t04t2019

Reportagens políticas sobre a intenção do governador João Doria de promover uma "faxina

ética" no PSDB, após a convenção nacional da sigla, que está marcada para junho, perrnanecem

repercutindo.

A edição do Correio Braziliense, reproduzida na íntegra pelo Metrópoles, destaca fala do

secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e reforça que ele é "o escolhido por

Doria para presidir o diretório estadual do PSDB paulista a partir de maio".

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi ao ser

indicado para presidir o PSDB paulista.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia
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Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a indicação do secretiírio para comandar o

partido, no âmbito paulista.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

regional.

t8t04/2019

A revista Revide informa que o início do horário reduzido no Aeroporto Leite Lopes, em

Ribeirão Preto, será adiado. O anúncio foi feito pelo secretário de Desenvolvimento Regional,

Marco Vinholi.

Segundo o texto, a redução no horário seria necessária para "cortar custos". A medida faria

parte da política de desestatizaçäo dos aeroportos paulistas. No entanto, a decisão visa que os

usuários e as empresas aéreas tenham mais tempo para se ajustarem antes da validade da medida

sem que ninguém e/ou nenhum serviço sejam prejudicados.

Nota do JC Net destaca que o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, recebeu

o prefeito Clodoaldo Gazzetta, na capital paulista, para ouvir reivindicações relacionadas ao

município de Bauru.

Conforme o texto, Clodoaldo Gazzettaacredita que poderá haver desfecho favorável em breve

para as solicitações feitas: o retorno dos bombeiros civis ao Aeroporto Moussa Tobias, a

abertura dos 21 novos leitos no Hospital de Base e a solicitação do pedido para o funcionamento

do novo Hospital da Clínicas, na USP, com 200 novos leitos.

Pontos positivos: Adiamento do horário reduzido no Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão

Preto.

Maior prazo para usuários empresas aéreas se ajustarem antes do horário reduzido no Aeroporto

Leite Lopes, em Ribeirão Preto, ser colocado em prática.

Secretário Marco Vinholi ouve reinvindicações do prefeito Clodoaldo Gazzetta.

Risco de Imagem: Não atendimento da reivindicação do prefeito Clodoaldo Gazzetta.
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Sugestão de estratégia: Levantar informações sobre o impacto da redução do hor¿írio no

Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, para usuários e empresas.

Levantar informações sobre os procedimentos e necessidades para atender às demandas do

prefeito Clodoaldo Gazzetta.

Ação de assessoria de imprensa: Ampliar divulgação na mídia regional, sobre benefícios da

diminuição do horário do Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto e de como usuários e

empresas podem se adequar à medida.

Ampliar divulgação nas cidades que serão afetadas pela redução do hor¿írio do aeroporto.

Nota reativa se houver demanda da imprensa regional para as demandas do prefeito de Bauru.

23t04t2019

O Diário da Região, que cobre as cidades do noroeste paulista, reporta o anúncio feito pelo

Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, que confirmou dois novos voos da

Passaredo Linhas Aéreas para os municípios de São Carlos e Votuporanga.

Conforme a reportagem, a ampliação da malha aérea no Estado é resultado do programa "são

Paulo Pra Todos", que reduziu o imposto da alíquota cobrada sobre o querosene de aviação de

25Yo para l2o/o. Como contrapartida, as companhias aéreas passarão a oferecer mais voos a

partir de diversos aeroportos paulistas. Recentemente, foram contemplados os municípios de

Araraquara, Barretos, Franca e Guarujá.

O jornal de Votuporanga, A Cidade, sublinha que a notícia foi comemorada pelo prefeito João

Dado, que desde quando exercia o cargo de deputado federaljá lutava por essa conquista.

Pontos positivos: Ampliação da malha aérea no Estado pelo programa "São Paulo Pra Todos"

Redução da alíquota cobrada sobre o querosene de aviação de 25Yo para l2Yo.

Risco de Imagem: Não foram identificados riscos de imagem nas reportagens analisadas.

Sugestão de estratégia: Levantar informações sobre expectativas dos próximos municípios

que serão contemplados pela contrapartida acertada com as companhias aéreas.
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Ação de assessoria de imprensa: Ampliar divulgação na mídia regional, especialmente nas

próximas cidades a serem contempladas pela ampliação da malha aérea.

24t04t2019

Reportagem do JC Net reforça de forma positiva o cumprimento de promessa de campanha do

Govemador João Doria (PSDB) de implantar uma pasta voltada ao Interior, que é justamente a

Secretaria de Desenvolvimento Regional, que tem Marco Vinholi como secretário.

A reportagem menciona que o secretário marcou presença em Bauru para evento sobre o

mercado imobiliário e, antes do encontro, confirmou que o primeiro escritório regional

unificado funcionará em Bauru e a previsão é de que comece a atender os 39 municípios da

região administrativa ainda neste ano.

A edição sublinha que Vinholi observou que apenas as secretarias de Educação, Saúde,

Segurança Pública e Fazenda ficarão de fora da proposta, uma vez que apresentam

peculiaridades. As demais estarão com serviços unificados de atendimento aos prefeitos, vice-

prefeitos e secretários.

Conforme o texto, Marco Vinholi falou ainda sobre a possibilidade de ajustes no projeto de

concessão da rodovia Bauru-Marília, que receberá pedágios. Ele reiterou que as concessões são

importantes para que investimentos aconteçam.

Pontos positivos: Previsão de inauguração do primeiro escritório regional unificado

Possibilidade de ajustes no projeto de concessão da rodovia Bauru-Marília.

Risco de lmagem: Não cumprimento de inauguração do escritério regional unificado.

Morosidade e entraves no projeto de concessão da rodovia Bauru-Marília.

Sugestão de estratégia: Levantar informações que permitam à assessoria de imprensa trabalhar

as pautas e ampliar a divulgação na mídia.

Ação de assessoria de imprensa: Ampliar divulgação na mídia nacional e regional,

principalmente nas cidades paulistas que serão beneficiadas a criação do

unificado.

tório re
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Nota reativa sobre projeto de concessão da rodovia Bauru-Marília em caso de demanda de

outros veículos"

26t04t20t9

A coluna Brasil Confidenci al, d,alstoÉ, apresenta nota política sobre a renovação da direção do

PSDB, em maio. O texto destaca que o governador João Doria trabalha pela eleição de Marco

Vinholi, seu secretiírio de Desenvolvimento Regional, para a presidência do diretório estadual.

A edição da nota sublinha que "Vinholi jâfazplanos". Conforme o texto, ele quer construir um

partido "diferente", com posicionamento "mais de centro, defendendo uma economia liberal".

O site JE Online, Que cobre a região de São Roque, informa que o Secretário de

Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, recebeu no Palácio dos

Bandeirantes o prefeito Cláudio Góes. Durante a reunião, segundo o prefeito de São Roque, o

secretário anunciou que será liberado recurso em torno de R$ 750 mil reais para a construção

da ponte Laurindinho, na região do Bairro o Guaçu, próximo ao Naco Base.

O texto aponta que o recurso ainda não tem uma data para ser enviado, porém, destaca que a

garantia da verba é uma informação importante sobre uma obra que tem sido muito requisitada

pela população, visto que a ponte anfiga jâ se encontra em estágio bastante deteriorado.

Conforme a reportagem, no encontro, outros pontos de interesse da cidade de São Roque foram

debatidos e Marco Vinholi disse que vai empenhar-se nas causas propostas pelo govemante

são-roquense.

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi ao ser

indicado para presidir o PSDB paulista.

Garantia de liberação de recurso para construção de ponte para região de São Roque.

Secretário Marco Vinholi ouve reinvindicações do prefeito de São Roque, Cláudio Góes.

Risco de Imagem: Não liberação da verba prometida para São Roque.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a indicação do secretário para

partido, no âmbito paulista.
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Levantar informações sobre a obra para avaliar a participação do Estado no empreendimento

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

regional.

Nota reativa se houver demanda da imprensa regional.

27/04t20t9

A Secretaria de Desenvolvimento Regional é citada em reportagem da Tribuna que versa sobre

a aprovação, em primeira discussão, do Projeto de Lei 1912019, de autoria do vereador Antonio

Carlos Banha Joaquim (MDB), que disciplina o tempo de espera e o monitoramento dos

serviços de travessia de veículos nas balsas no município.

Conforme a reportagem, o debate sobre o texto do PL foi ditado por críticas à Dersa, estatal

responsável pelo sistema de travessias, ao governador João Doria e ao PSDB, que comanda o

Executivo estadual hâ24 anos.

A secretaria de Desenvolvimento Regional foi menciona pelo vereador Augusto Duarte (PSDB)

que informou que, segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, a Dersa

e a CDHU serão extintas.

Pontos positivos: Promessa de extinção da DERSA

Risco de Imagem: Não cumprimento da promessa de extinção da DERSA

Sugestão de estratégia: Levantar informações sobre os trâmites necessários para a extinção da

DERSA e em que momento se encontra o projeto.

Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa sobre extinção da DERSA

29/04/2019

Nota política do Último Segundo, do IG, sobre futuro do PSDB, destaca fala do governador

João Doria que reforça sua indicação para que Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento

Regional, seja eleito presidente estadual do partido.
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'oTemos uma eleição no plano nacional (do PSDB), que vai eleger o Bruno Araújo presidente

do partido, e Marco Vinholi presidente estadual. Vencidas essas duas etapas, podemos debater

o assunto", declarou o govemador.

Pontos positivos: Yalorização da indicação do secretário Marco Vinholi para presidência

estadual do PSD.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular o apoio do govemador João Doria a Marco

Vinholi para presidência do PSDB paulista.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

MAIO

0u05t2019

Nota política do R7 sobre turbulências na base orgânica do PSDB, após o governador João

Dória ter atuado para que seu grupo assumisse o comando do partido na capital e outros postos

chaves do diretório, coloca o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, em

ambiente sensível.

Conforme o texto, militantes de núcleos temáticos do PSDB paulista reclamam que o

governador João Doria estaria pressionando o partido para que seus aliados assumam o

comando de grupos como Tucanafro, Juventude e Mulheres. Eles também se opõem ao plano

do governador para reformular a sigla.

A reportagem sublinha que outra disputa que acontece nos bastidores é pelo comando da

Juventude Estadual do PSDB. Lucar Sorrillo, um dos líderes da Juventude PSDB, disse

"gostaria que o secretário Marco Vinholi, próximo presidente do partido, se dedicasse com mais

afinco a resolver essas turbulências".
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A edição acrescenta fala de Marco Vinholi: "Estamos em um grande momento no PSDB. Com

todos segmentos vivos e querendo participar do processo de renovação liderado pelo

Governador João Doria". A fala, porém, foi rebatida pelo militante Luiz Oliveira, do grupo

Conexão 45, que disputa ajuventude, e disse que essa afirmação é "completamente mentirosa".

Pontos positivos: Valorização da liderança exercida pelo secretá¡io Marco Vinholi antes

mesmo de ser eleito presidente do PSDB paulista.

Risco de Imagem: Não atendimento da reivindicação interna do partido.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular perfil de liderança do secretário

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

02t05/2019

Reportagem política da Época apresenta o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco

Vinholi, como um dos principais articuladores políticos do govemador João Doria, na guinada

à direita do PSDB, que tem como proposta também afastar antigos "caciques" do partido.

A menção valoriza o papel de liderança desempenhado pelo secretário dentro do projeto

revolucionário do governador para o partido, que corrobora para a mudança de rota: "Não temos

problemas em nos modemizar, assumir novas pautas, como as privatizações e concessões,

assim como um Estado menor, mais enxuto"

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular o papel de articulador do secretário para as

mudanças no partido.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa
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04t05t2019

O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, concedeu entrevista de cunho

político para o Estadão, que o apresentou como futuro presidente do PSDB em São Paulo, antes

mesmo da convenção do partido ser realizada.

A menção é feita em abertura de entrevista com o secretá¡io, publicada um dia antes da

convenção nacional do partido ser realizada.

Conforme o texto, Marco Vinholi será o mais novo dirigente da legenda e assume a missão de

comandar em São Paulo a construção do que ele chama de "Novo PSDB". Segundo ele, a sigla

defenderá um "liberalismo contundente".

O site O Antagonista publica nota em que reproduz fala do secretário Marco Vinholi em que

afirma que defenderá um "liberalismo contundente" no partido. O texto sublinha que o

secretário foi escolhido por João Doria para assumir a presidência do PSDB paulista.

O ABC do ABC reproduz na íntegra a entrevista do secretário de Desenvolvimento Regional,

Marco Vinholi, ao Estadão.

Pontos positivos: Valorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a presença em pautas de cunho político

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

05/0512019

Reportagens políticas dos principais veículos como Estadão, O Globo e Veja noticiam que o

secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, assumiu o diretório paulista do PSDB

com uma agenda de guinada liberal do partido e com o objetivo de reeleger o prefeito Bruno
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A edição do Globo destaca que o secretário pretende colocar em prática, daqui duas semanas,

um programa de "compliance" no partido, com regras duras a desvios éticos. Conforme o texto,

na convenção de domingo, Vinholi, como outros aliados de Doria têm feito, defendeu a

expulsão do deputado e ex-senador tucano Aécio Neves.

Nota política do JC Net, de Bauru, também informa que o secretário Marco Vinholi foi eleito

presidente do PSDB de São Paulo.

Pontos positivos: Yalorização da posição de Marco Vinholi como presidente do PSDB

paulista"

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a presença do secretário em pautas políticas.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

06/05/2019

Notas políticas dos sites Metro, DCM, Blog do Jamildo e A Cidade On, de Araraquara,

repercutem a notícia de que o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, foi

eleito presidente do diretório paulista do PSDB.

As edições valorizam o fato de que Vinholi é o presidente mais jovem da sigla.

Pontos positivos: Yalorização da posição de Marco Vinholi como presidente do PSDB

paulista.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a presença do secretário em pautas políticas.

Explorar o fato de que o secretário é o presidente mais jovem do diretório e como isso pode

colaborar para as novas ideias do partido.
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Ação de assessoria de imprensa: Ampliação das pautas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

07t05t2019

Reportagem política do Agora SP menciona que o secretário de Desenvolvimento Regional,

Marco Vinholi, foi eleito presidente do PSDB em São Paulo.

O texto versa sobre as divisões de ideologia dentro do partido, que devem determinar o futuro

da sigla.

E edição valoriza que Vinholi, o novo presidente do PSDB paulista, segue as ideias da ala que

acompanha o governador João Doria.

Pontos positivos: Yalorizaçäo da posição de Marco Vinholi como presidente do PSDB

paulista.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a presença do secretario em pautas políticas"

Ação de assessoria de imprensa: Ampliação das pautas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional"

08105/2019

O Diário do Litoral, que cobre a região da Baixada Santista, apresenta reportagem política em

que menciona que o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, eleito presidente

do PSDB em São Paulo, é a favor de "faxina" no partido.

A edição destaca que Vinholi, no entanto, evita citar nominalmente o nome de Aécio Neves.

Outra reportagem do Diário do Litoral valoñza que a secretaria de Desenvolvimento Regional

economizou cerca de R$ 300 milhões em convênios, parcerias, licitações e contratos, no

primeiro trimestre de 2019. Até o final de março, a secretaria jâhavia investido cerca de R$ 70

milhões em repasses para 202 municípios paulistas

o repassado no mesmo período do ano passado.

- o valor é cerca de quatro vezes maior q
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Com isso, o govemo anunciou o pagamento de R$ 30 milhões em recursos para pavimentação,

recapeamento e outras obras de infraestrutura para 167 municípios, em que Santos, Guarujá,

Peruíbe e Cubatão serão contemplados.

O JC Net noticia que o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, recebeu o

prefeito de Botucatu, Mário Pardini (PSDB), junto com representantes da Agência Reguladora

de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, e da Rodovias

do Tietê, concessionária responsável pelas estradas que passam por Botucatu.

Durante a reunião, a concessionária se comprometeu a realizar o recapeamento da rodovia

Alcides Cagliari, no trecho compreendido entre a rodovia João Hipólito Martins (Castelinho) e

a região da empresa Embraer, Fatec e Hospital Estadual.

A edição sublinha que a obra deve ser iniciada ainda no primeiro semestre deste ano.

Pontos positivos: Economia feita pela secretaria de Desenvolvimento Regional

Destinação de recursos para obras de infraestrutura de 167 municípios

Compromisso de recapeamento de rodovia importante para Botucatu

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Levantar informações que permitam à assessoria de imprensa trabalhar

as pautas e ampliar a divulgação na mídia

Ação de assessoria de imprensa: Ampliação das pautas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

Ampliar divulgação na mídia nacional e regional, principalmente nas cidades paulistas que

serão beneficiadas com o pagamento de recursos.

10t05/2019

Nota política da Veja informa que o secretário Marco Vinholi, presidente do PSDB em São

Paulo, ligado ao governador paulista, defende a expulsão de Aécio Neves da sigla.
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O site O Diário, que cobre a região do alto Tietê, informa que o secretário de Desenvolvimento

Regional, Marco Vinholi, ouviu as reivindicações de prefeitos do Condemat, entre elas, a de

uma alça de saída do Rodoanel, em Suzano. Conforme o texto, ficou prometida resposta para o

curto prazo

Pontos positivos: Yaloúzação da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi frente ao

diretório paulista.

Secretário ouve reivindicações de prefeitos do Condemat.

Risco de Imagem: Respostas de reivindicações não serem enviadas.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a presença do secretário em pautas políticas.

Levantar informações sobre a obra para avaliar a participação do Estado no empreendimento

Ação de assessoria de imprensa: Ampliação das pautas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

Nota reativa se houver demanda da imprensa regional.

tt/05/2019

Reportagem da Folha com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, que foi

eleito presidente estadual do PSDB, revela a estratégia do secretário de buscar novas filiações,

inclusive de pré-candidatos em grandes centros.

O texto destaca a trajetória do secretário, que se filiou ao partido aos 19 anos, e valoriza o fato

de que Vinholi é o mais novo entre os jovens que moldam a nova cara do PSDB.

Conforme a reportagem, o secretário quer um PSDB liberal na economia e nos costumes, que

defenda aprivatização e seja de centro, sem ser em cima do muro.

A edição relembra que, em 2016, o secretário e seu pai, que foi prefeito de Catanduva, foram

condenados em segunda instância por improbidade administrativa. Os recursos a tribunais

superiores estão parados até que o Supremo decida casos semelhantes de repercussão geral.
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Conforme o texto, o secretário quer deixar claro que a improbidade se refere a uma propaganda

e não a nenhum desvio de dinheiro. Sua defesa está segura de que a condenação será revista.

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi e sua

representatividade alinhada ao govemador João Doria

Risco de Imagem: Condenação em segunda instância por improbidade administrativa

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a presença do secretario em pautas políticas.

Ação de assessoria de imprensa: Ampliação das pautas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

Nota reativa se houver demanda da imprensa sobre condenação em processo de improbidade

administrativa.

t2/05/2019

A editoria de política do GalúchaZH reproduz na íntegra reportagem da Folha, do dia anterior,

feita a partir de entrevista com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, que

traça a trajetória dele da sua filiação ao PSDB, aos 19 anos, até a conquista da presidência do

PSDB paulista, aos 34 anos.

Reportagem da IstoE Dinheiro destaca fala do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco

Vinholi, em defesa das ações do govemador João Doria (PSDB) em relação à TV Cultura, que

prevê um "choque de gestão" na empresa com o objetivo de torná-la lucrativa e menos

dependente de recursos públicos.

Conforme o texto, a ideia contraria o conceito que marcou a história da emissora: uma estatal

voltada para uma produção educativa que não tem a audiência como objetivo final.

A edição valoriza fala de Vinholi que afirma que o "governador tem a prerrogativa de pensar

em estratégias para a TV Cultura, que é uma emissora do Estado".

Reportagem de Dia das Mães do jornal O Diário, que cobre as cidades do Alto Tietê, informa

que, em reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto
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com o secretário estadual de Desenvcjlvimento Regional, Marco Vinholi, foi reforçado o pedido

para que o Governo do Estado apoie a construção e operação da Maternidade Municipal, cuja

licitação segue em andamento.

Conforme o texto, o projeto da maternidade prevê a construção de um prédio com

aproximadamente 8 mil metros quadrados distribuídos em sete pavimentos (do subsolo ao

quinto andar), e contará com 51 leitos, l0 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de cuidados

intermediários, além da UTI Adulto, Centro Obstétrico e demais espaços especializados. O

investimento está estimado em R$ 50 milhões.

Pontos positivos: Yaloização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi e sua

representatividade alinhada ao governador João Doria.

Secretário Marco Vinholi ouve reinvindicações do Condemat.

Risco de Imagem: Condenação em segunda instância por improbidade administrativa.

Não atendimento da reivindicação do Condemat.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a presença do secretário em pautas políticas.

Levantar informações sobre a obra da Maternidade Municipal para avaliar a participação do

Estado no empreendimento.

Ação de assessoria de imprensa: Ampliação das pautas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

Nota reativa se houver demanda da imprensa sobre condenação em processo de improbidade

administrativa

Nota reativa se houver demanda da imprensa sobre a TV Cultura.

Nota reativa se houver demanda da imprensa regional sobre a Maternidade Municipal.

t3/05t2019

O site Seu Dinheiro reproduz, na íntegra, reportagem do Estadão Conteúdo - veiculada no dia

anterior pela IstoÉ Dinheiro - em que destaca fala do secretário de Desenvolvimento Regional,

Marco Vinholi, em defesa das ações do governador João Doria (PSDB) em relação à TV

Cultura, que prevê um "choque de gestão" na empresa com o obj

menos dependente de recursos públicos.
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Conforme o texto, a ideia contraria o conceito que marcou a história da emissora: uma estatal

voltada para uma produção educativa que não tem a audiência como objetivo final.

A edição valoriza fala de Vinholi que afirma que o "governador tem a prerrogativa de pensar

em estratégias para a TV Cultura, que é uma emissora do Estado".

O site A Cidade On, de Araraquara, publica imagem do secretário de Desenvolvimento

Regional, Marco Vinholi, em evento de posse da ex-vereadora Edna Martins (PSDB) da

diretoria regional de Desenvolvimento - órgão ligado a Secretaria de Desenvolvimento

Regional, no Govemo de São Paulo.

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi e sua

representatividade alinhada ao governador João Doria.

Exposição do secretário em evento político importante para aregião.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a presença do secretário em eventos regionais.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

regional.

Nota reativa se houver demanda da imprensa sobre a TV Cultura.

t6/05/2019

O Di¿írio do Grande ABC reporta câmaras da região se mobilizam para pressionar o governo

do Estado a manter o projeto original da Linha 18-Bronze, que ligará o Grande ABC ao sistema

de Metrô da Capital por monotrilho.

Conforme o texto, o Presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), lembrou

que, por ser correligionário do governador, pode estabelecer canal de diálogo. Ele ainda

mencionou que o presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, é secretário de

Desenvolvimento Regional, além de completar que há prefeitos do Grande ABC no PSD

podendo também recorrer ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.
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Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Levantar informações sobre o projeto da linha 18-Bronze para avaliar

a participação do Estado no empreendimento.

Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa se houver demanda da imprensa regional.

t7/05t2019

Nota do JC Net, de Bauru, informa que o secretário de Desnvolvimento Regional, Marco

Vinholi participou de coletiva de imprensa em que o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM)

anunciou a liberação de imediato para a criação de 16 novos leitos no Hospital de Base (HB) e

a compra de um novo equipamento de hemodinâmica, também no HB.

Conforme o texto, também foi anunciado que até o final deste ano será contratada a empresa

que fará a reforma do Hospital Manoel de Abreu, fechado há três anos, além de estar previsto

para o próximo ano a adequação do Hospital das Clínicas (HC) da USP.

Pontos positivos: Criação de novos leitos no Hospital de Base

Compra de equipamento de Hemodinâmica

Reforma do Hospital Manoel de Abreu

Previsão de adequação do Hospital das Clínicas

Risco de Imagem: Não cumprimento de prazos estabelecidos.

Sugestão de estratégia: Levantar informações que permitam à assessoria de imprensa trabalhar

as pautas e ampliar a divulgação na mídia regional.

Ação de assessoria de imprensa: Ampliar divulgação na mídia regional, principalmente nas

cidades paulistas que serão beneficiadas com as ações.

Oferecer porta-vozes da Saúde para abordar os benefícios da medida para as regiões

),
CDN Comunicação corporativa Ltda. cNpJ s7.863.8s4/0001,te íl
São Paulo. Rio de Jane¡ro. Brasilia . Porto Alegre. Wash¡ngton - DC \
São Paulo - Av. Br¡gadeiro Faria Lima. 2.601 .9 o andar - 01451 001 . São Pâuto - Sp - tel. 55 tj 3643 27f

65



ÉEñA
EÃULO cdn

19/05/2019

Reportagem política do O Globo informa que o secretário de Desenvolvimento Regional,

Marco Vinholi, e presidente do PSDB paulista, afirmou que a continuidade do govemo estadual

nas mãos do PSDB e a perspectiva de uma candidatura de Doria à Presidência em 2022 ajudam

no momento em que prefeitos pedem a desfiliação do partido.

A menção valoriza o papel de liderança desempenhado pelo secretário, que enfatiza que a
oosangria" não chegou ao berço do partido.

Pontos positivos: Yaloúzação da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular pautas políticas do secretário

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

22/05/2019

O Blog do Jamildo reproduz texto político do Estadão Conteúdo que destaca que o secretário

de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, enquanto presidente estadual do PSDB, criticou

a atuação ddo sociólogo Fernando Guimarães, após ele liderar a formação de um grupo

suprapartidário de oposição ao governo de Jair Bolsonaro

Conforme o texto, Vinholi se manifestou por meio de nota. "Não há qualquer possibilidade de

estabelecermos pautas conjuntas com o PT, responsável maior pela crise ética, política e

econômica que vivenciamos hoje e cuja bandeira principal é a liberdade de seu líder, já

condenado e preso. Estamos e continuaremos do lado certo da história, o lado dos brasileiros,

e oposto ao PT", afirmou o dirigente"

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.
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Sugestão de estratégiaz Yalorizar e estimular a presença do secretário em pautas políticas.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

nacional e regional.

23t05t2019

Nota política da coluna Direto da Fonte. do Estadão, informa que o secretário de

Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi participará do evento de filiação ao PSDB do

diretor do Balé da Cidade de São Paulo, Ismael [vo.

A menção valorizao papel de liderança desempenhado pelo secretário, que estará acompanhado

do governador João Doria e do prefeito Bruno Covas.

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi.

Exposição do secretário em evento político importante o partido que preside em âmbito

estadual.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a presença do secretario em eventos políticos.

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

nacional.

25t05t2019

Reportagem da Folha destaca que o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi,

que preside o PSDB estadual foi elogiado pelo governador João Doria por abrir, em conjunto

com Femando Abreu dirigente do PSDB da capital paulista, um processo no Conselho de Ética

do partido para expulsar o sociólogo Fernando Guimarães, que coordena a frente Esquerda para

Valer dentro do PSDB.

Conforme o texto, às vésperas da convenção nacional do PSDB, no próximo dia 31, João Doria

pregou em discurso para filiados que aqueles que não concordarem com as diretrizes do que ele

(.-- chama de "novo PSDB" devem deixar a sigla.
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O site O Antagonista também repercutiu o elogio de Doria ao secretário Marco Vinholi.

A Coluna do Estadão traz nota política sobre a recondução, via liminar, de Lucas Sorrillo ao

comando da Juventude Tucana. Conforme a nota, o diretório paulista diz que a suspensão da

eleição da corrente foi tomada pela Executiva anterior e referendada pela atual devido a "vícios

no processo eleitoral".

A nota valoriza que o secretário Marco Vinholi, atual presidente do partido em São Paulo,

afirmou que "o PSDB seguirá valorizando sua democracia interna".

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi como

presidente do PSDB em São Paulo

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular pautas políticas do secret¿írio

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

nacional.

26/0s/2019

O jornal O Diário, de Mogi das Cruzes, informa que o secretário de Desenvolvimento Regional,

Marco Vinholi, participou de coletiva de imprensa juntamente com o governador João Dória e

outros secretários, em que foram sabatinados por jomalistas que representavam 17 diferentes

veículos de imprensa do Interior e Grande São Paulo.

A edição destaca fala do governador que valoriza a Secretaria de Desenvolvimento Regional,

comandada por Marcos Vinholi. Segundo Doria, a pasta foi criada para ter olhar e ação efetivos

de descentralizaçáo administrativa, participação dos municípios, descentralização de recursos

e uma técnica de tudo isso.

Pontos positivos: Yalorizaçáo do papel da secretaria de Desenvolvimento Regional
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Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Levantar informações que permitam à assessoria de imprensa trabalhar

a pauta e ampliar a divulgação na mídia

Ação de assessoria de imprensa: Ampliar divulgação da atuação e do papel da Secretaria de

Desenvolvimento Regional.

Ampliar divulgação na mídia regional.

27t05/2019

Nota do site SBT Interior informa que o secretário Marco Vinholi participará da cerimônia de

inauguração da nova unidade do SBT, em São José do Rio Preto.

A menção valorizao papel de liderança desempenhado pelo secretario, que estará acompanhado

do vice-governador Rodrigo Garcia.

Pontos positivos: Yalorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi ao

participar do evento.

Risco de Imagem: Não foram registrados riscos de imagem nesta notícia.

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular a presença do secretário em eventos regionais

Ação de assessoria de imprensa: Divulgação de notas para colunas políticas da imprensa

regional.

3l/05/2019

Reportagens políticas sobre a convenção nacional do PSDB são destaque do Estado de Minas

e Jomal do Brasil. As edições destacam que o presidente do PSDB de São Paulo, Marco

Vinholi, entrou em embate com a Ação Popular, que conseguiu eleger Julia Jereissati para a

Juventude Nacional do PSDB.

Conforme o texto, o embate começou quando o grupo de Doria vaiou a nova pre

juventude tucana, Júlia Jereissati, representante do grupo opositor
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A edição valoiza que Marco Vinholi foi aconselhado por aliados a se retirar do embate.

O UOL, que também repercutiu a confusão não menciona participação de Vinholi nas

discussões, apenas sublinha que o govemador João Doria "colocou o apadrinhado Marco

Vinholi (ex-deputado estadual) na coordenação estadual da sigla e Bruno Araújo na presidência

da Executiva nacional, assumindo o posto de Alckmin"

A cobertura da Veja sobre a convenção nacional do PSDB menciona que Marco Vinholi,

presidente do partido em São Paulo, declarou que é preciso o'defender nossas posições com mais

contundência, sair de cima do muro".

Pontos positivos: Valorização da liderança exercida pelo secretário Marco Vinholi enquanto

presidente do PSDB em São Paulo

Risco de Imagem: Embate com a ala opositora ao governador João Doria dentro do partido

Sugestão de estratégia: Valorizar e estimular o posicionamento político do secretário dentro

do partido.

Ação de assessoria de imprensa: Nota reativa se houver demanda da imprensa.

I
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QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E HABILIDADES ESPECÍFICAS

DA EQUIPE

3.4.4" "a'o PrincipaÍs Clientes

A CDN Comunicação Corporativa Ltda. mantém mais de 80 clientes nacionais e

intemacionais, da iniciativa privada e do setor público, com atuação nos mais diversos

segmentos. Tem em seu portfolio o atendimento a algumas das mais importantes instituições

públicas do País, nos âmbitos federal, estadual e municipal, prestando serviços como

consultoria estratégica de comunicação, desenvolvimento de planejamentos de comunicação de

diferentes graus de complexidade, relações com a mídia, relações públicas, comunicação

interna, comunicação digital, produção de conteúdo, análise editorial, treinamentos,

gerenciamento e prevenção de crises, entre outros.

Dentro da relação dos principais clientes, hâ a presença de integrantes do Poderes

Executivo Federal, Govemamental e Municipal, como também de atuação nacional e regional.

Do Poder Executivo Federal, a CDN atendeu, nos últimos anos: a) Secretaria de Comunicação

Social da Presidência da República (Secom-PR): de l6 de Janeiro de 201 5 a 16 de Janeiro de

2019 - consultoria estratégica, relações com a mídia e gestão de crises; b) Ministério da Cultura

(MinC): de 12 de Maio de 2014 a 12 de Maio de 2019 - consultoria estratégica, relações com

a mídia e gestão de crises; c) Ministério da Justiça (MJ): de 1 de Janeiro de Janeiro de 2013 a

30 de Junho de 2018 - consultoria estratégica, relações com a mídia e gestão de crises.

Ainda no âmbito federal realizou também treinamentos para a Casa da Moeda do Brasil.

Com o trabalho para a Secom-PR, durante l0 anos, a agência conquistou diversos prêmios de

comunicação em reconhecimento aos resultados expressivos e relevantes alcançados.

Na cartela de clients atuais estão Braskem, Brookfiel Energia Renovável, Diageo,

Eletrobras Fumas, Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Ferrero do Brasil, Grendene,

Grupo Segurador BB Mapfre, Kellogg's, Laboratórios Pfizer, Latam, Nestlé, Odebrecht S.4.,

Sanofi, Tigre, Wamer Bros., Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado

de São Paulo (CDHU), entre outros.

Em todos os casos, há equipes alocadas dentro dos clientes (em Brasília, Rio de Janeiro

e São Paulo), além do apoio dos executivos de liderança da CDN para. a área pública que

perrnanecem nos escritórios da CDN. São profissionais experientes e habituados a lidar com

situações de crise, como a vivida há alguns anos pela Sabesp, e a intensa cobrança da imprensa, .

como ocorria com a Secretaria de Segurança, que recebia cerca de trôs mil demandas da
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Relação dos Principais clientes, com informações sobre o início de atendimento, serviço

prestado e atuação:

Nacional

/\

Análise editorial02t20t4

atual

CNseg (Confederação

Nacional das

Empresas de Seguros

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

0U20t6

atual

Cecafé (Conselho dos

Exportadores de Café

do Brasil)

RegionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

tU20t7

atual

Campos

Advogados

Mello

NacionalConsultoria estratégrca e

relações com a mídia

rU20t3

atual

BrookfÏeld

Renovável

Energia

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

gestão de crises,

treinamentos

09t2010

atual

Braskem

NacionalAnálise editorialt2l20t9

atual

Boehringer Ingelheim

do Brasil Química

Ie Farmacêutica

NacionalConsultoria estratégrca e

relações com a mídia

07120t4

atual

Banco Sofisa

NacionalAnálise editorialr012003

atual

Banco Itaú

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia, RP

2.0

0112017

atual

AGCO

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia, RP

2.0

0312018

atual

Abia (Associação

Brasileira da Indústria

de Alimentos)
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NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

0212005

atual

Globo Comunicação e

Participações

RegionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

0U20t4

atual

Fundação

Arena

Salvador

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

l0/2008

atual

Fundação Bunge

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia. RP

2.0

0312018

atual

Froneri

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

02120t6

atual

Ferrero do Brasil

NacionalAnálise editorial10/2008

atual

Febraban (Federação

Brasileira de Bancos)

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

gestão de crises,

comunicação intema

0712010

atual

Eletrobras Furnas

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

comunicação digital

0512019Eldorado

Celulose

Brasil

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

comunicação digital,

comunicação interna

0912018

atual

Diageo

EstadualAssessoria de imprensa0312020

atual

Companhia de

Desenvolvimento

Habitacional e Urbano

do Estado de São

Paulo (CDHU)

Gerais, Previdência

Privada e Vida, Saúde

Suplementar e

Capitalização)

2700
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NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

0312020Latam Airlines Brasil

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

relações

públicas, gestão de

crises, digital,

treinamentos, eventos,

análise editorial,

comunicação interna

0311996

atual

Laboratórios Pfizer

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

RP 2.0

09120t5

atual

Kellogg's

NacionalConsultoria estratégrca e

relações com a mídia

04120r6

atual

Interbrand

NacionalAnálise editorial08/2018

atual

Instituto Unibanco

NacionalAnálise editorial0U20t7

atual

Hospital Alemão

Oswaldo Cruz

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia, RP

2.0, treinamentos

tU20t5

atual

Henkel

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

0412014

atual

HapVida

Assistência Médica

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

análise editorial, gestão

de crises, treinamentos

tt/20t1

atual

Grupo Segurador

BB Mapfre

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

0712007

atual

Grendene

gestão de crises

(

t.,

2700
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RegionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

07120t0

atual

Seconci (Serviço Social

da Construção Civil)

NacionalAnálise editorial07120t6

atual

Sanofi

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

06120t2

atual

Saint-Gobain do

Brasil Produtos

Industriais e para

Construção

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

05120t3

atual

Rodobens

NacionalRelações com a Mídia0U2020

atual

Reckitt Benckiser

NacionalAnálise editorial06120rs

atual

Porto Seguro

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

digital, RP 2.0

0v2017

atual

Otima

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

gestão de crises,

treinamentos, análise

editorial, publicações,

eventos, digital

0911995

atual

Odebrecht S.A.

NacionalAnálise editorial1212002

atual

Nestlé

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia, RP

2.0

08/20 r 8

atual

Mongeral Aegon

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

08/2015

atual

Mapfre Seguros

NacionalConsultoria estratégrca

e relações com a mídia

0812006

atual

Lide Grupo de

Líderes Empresariais

(

(

CDN Comun¡cação Corporat¡va Ltda. cNpJ s7.863.8s4/oooj-19
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SãoPaulo-Av.BrigadeiroFariaLrma.2.60l-9oandar-01451001-SãoPa(¡|o.SP"tet.55113643

75



âãa
FfrULO cdn

CDN Comunicação Corporat¡va Ltda. cNpJ s7.863.Bs4iooo1-19

São Paulo. R¡o de Jane¡ro . Brasilia . Porto Alegre , Wâshington . DC

{

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia, RP

2.0

1212017

atual

We Company

NacionalConsultoria estratégrca e

relações com a mídia

1012004

atual

Warner Bros.

NacionalConsultoria estratégica,

relações com a mídia,

treinamentos, gestão de

crises, eventos

t0l20r0

atual

Thales Group

NacionalConsultoria estratégrca e

relações com a mídia

0212011

atual

Supervia

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

08120r5

atual

Sicredi

(Banco Cooperativo

Sicredi SA.)

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

0412018

atual

Sesc (Serviço Social do

Comércio)

NacionalConsultoria estratégica e

relações com a mídia

r0l20t7

atual

Seguradora

DPVAT

Líder

{

São Paulo -Av. Brigadeiro Faria Lima,2.601 .9o andar - 01451 001 .São Paulo - SP - tel.55 11
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3.4.4. o'b" Estrutura física, instalações, infraestrutura e recursos materiais

A CDN Comunicação é uma agência experiente, criativa e data-centric. Acreditamos

no relacionamento em todos os meios como o único caminho para oferecer a nossos

clientes soluções de comunicação com todos os públicos, buscando na gestão de dados o

diferencial para ser mais estratégica e assertiva nos resultados. São cerca de 200

colaboradoresemcinco escritórios. Desde 2015, a CDN é parte do Omnicom Group, que reúne

mais de 1.500 agências em mais de 100 países.

Com 3l anos de credibilidade e reputação,aCDN continuapautando suaatuação pelo

pioneirismo que sempre lhe foi característico. Focada nas novas formas de consumo de

conteúdo e informação que emergiram nos últimos anos, a CDN se transformou em uma agência

data-driven. Isso significa que temos uma atuação orientada por dados e, em consequência,

uma alta capacidade de diagnosticar e entender instituições e marcas, respondendo com

estratégias que integram criatividade, dados e indicadores-chave de desempenho (KPIs) para

coordenar e planejar as ações de todas as partes envolvidas.

Para apoiaranovaformadetrabalho,aCDNdesenvolveuumametodologiaproprietária,

batizada de Think, que une a inteligência das máquinas (AI) à de humanos para criar e

implementar programas de comunicação baseados em evidência. O Think tem três pilares

- ferramentas exclusivas de inteligência artificial, análise de dados estruturados e não

estruturados e análise de experts de diversos backgrounds - com os seguintes objetivos:

o Trazer insights a partir de dados para definição de estratégias proativas e reativas;

o Desenvolver narrativas com base em dados;

o Definir a estratégia de comunicação;

o Atuar de forma cirúrgica e objetiva na comunicação always on;

o Ter agilidade e assertividade em momentos de crise.

Um Big Data Room foi especialmente construído para abrigar uma nova equipe dedicada a

implementar a metodologia Think. O espaço funciona como war room para o atendimento ao

cliente em situações de crise e no monitoramento diário"

Comunicação constrói credibilidade: conectada pela tecnologia e pela velocidade dos

meios, a sociedade contemporânea apresenta demandas que representam desafios para

empresas, organizações, entidades e governos - ela cobra, admira e apoia quem se conduz com

ética e transparência. Nesse contexto, a coerência entre o discurso e a atitude é capital

imprescindível para a conquista da credibilidade e para o processo contínuo da construção da

reputação - ërea do saber de domínio da CDN

CDN Comun¡cação Corporativa Ltda. cNpJ s7.863.8s4l0001,19
Såo Paulo . Rio de Janeiro. Brasilia . Porto Al€gre , Washington . DC

São Paulo - Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.601 .9 o andar " 01451 001 . São Paulo - SP - tel. 55 i1 3643

77



â^o
FÁIILO

ç#.F

Credibilidade é diferencial competitivo: hoje é comum que decisões - pela compra de um

produto ou por determinado investimento ou mesmo pela utilização de serviços de qualquer

natureza - sejam impactadas por fatores como a percepção de valor de uma marca e de sua

contribuição para a sociedade. Credibilidade faz toda a diferença na tomada de decisão, e a

comunicação é estratégica por uma razão objetiva: cabe a ela gerenciar as relações com os

stakeholders, favorecendo a correta percepção de valor dos ativos intangíveis.

Equipe competente no centro do negócio: as pessoas estão no centro do nosso negócio. Da

experiência, talento e competência dos profissionais dependem o acerto do diagnóstico, a

inteligência da estratégia, a qualidade da execução e a precisão na análise constante dos

resultados. A equipe da CDN conta com profissionais de diferentes perfis e formações:

Jomalismo, Relações Públicas, Sociologia, Publicidade, Design, História, Fotografia,

Economia, Direito, Administração de Empresas, entre outras. A diversidade do nosso time

enriquece os projetos e confere uma dinâmica especial ao atendimento. A eficácia da

comunicação está diretamente ligada à competência dos profissionais da agência.

Competência gera resultados: a comunicação eficiente gera resultados em vários aspectos

- na valoração de mercado da empresa; na capacidade para atrair investimentos; na admiração

do consumidor, do cliente e do cidadão; na autoestima dos colaboradores. Iniciativas

estruturadas de comunicação promovem transparência da govemança; relações positivas com

investidores; aproximação com as comunidades; e relevância das dimensões da

sustentabilidade" Transferem valor e atributos da marca para produtos e serviços, tomando-os

mais competitivos e desejados. Em outras frentes, viabilizam o reconhecimento da efîcácia na

gestão pública e das promessas cumpridas, criando um ambiente favorável à manutenção de

apoios e à conquista de novos aliados.

CDN Comun¡cação Corporat¡va Ltda. cNpJ 57.863.8s4i0001-19
São Pauio . Rio de Jane¡ro . Brasilla . Porto Alegre . Wash¡ngton - OC

São Paulo - Av. Bngadeiro Far¡a Lrma. 2.601 - 9 0 andar.01451 001 - São paulo. Sp - tet. SS 11 3643
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SERVIÇOS

Consultoria Estratégica

A consultoria estratégica de comunicação tem como objetivo contribuir para que a

imagem de uma empresa ou instituição se projete de maneira consistente e positiva diante de

seus públicos de interesse. Para tanto, a CDN faz o mapeamento do relacionamento do cliente

com os stakeholders; produz um diagnóstico, identiflrcando tanto as oportunidades como os

temas sensíveis; e apoia o cliente na definição dos eixos de comunicação para que sejam

trabalhados em harmonia" A consultoria compreende recomendações para a gestão da imagem

dos principais executivos; orientação na elaboração de relatórios anuais, discursos e

apresentações; e sugestões para a realização de eventos, modulados para os diferentes públicos

e pautados pelas mensagens-chave definidas.

Método Think

Além de ser a base da metodologia de trabalho da CDN, o Método Think possibilita o

recebimento de relatórios diários (Think Daily Drive) ou semanais (Think Weekly Drive) de

monitoramento damídiaonline" A análise é feita com base em dados obtidos por meio de cinco

CDN Comunicação Corporativa Ltda, cNpJ 57.863.854i0001-19

São Paulo . Rio de Jane¡ro . Brasília . Porto Alegre . Wash¡ngton " DC
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ferramentas, três delas de inteligência artificial, realizada por cientistas de dados e jornalistas

especializados. É possível também uma análise de tendências e/ou comportamento para marcas

e organizações como o Think Reports, que é produzido com autrlização de dados coletados em

redes sociais, mídia online (com o uso de ferramentas de inteligência artihcial) e netnografia

(análise de comportamento online), que nos permitem traçar cenários e tendências com o

objetivo de gerar insights para planos de comunicação.

Assessoria de Imprensa e Relações Públicas

O serviço de Assessoria de Imprensa e Relações Públicas da CDN é baseado no

desenvolvimento e na gestão do relacionamento dos clientes com os vários segmentos da

imprensa e demais formadores de opinião. A mídia tem uma extraordinária força difusora e é

um dos principais agentes de mobilização e formação da opinião pública. A CDN construiu

uma expressiva rede de relacionamentos com os mais importantes profissionais e veículos de

comunicação do País e do exterior, estando em posição de orientar e acompanhar os clientes

nesses contatos, criando e sustentando eficientes canais de comunicação. À 1,.r, de objetivos

claros, é preciso definir estrategicamente como deve ser a exposição do cliente em diferentes

momentos.

Comunicação Digital

Na CDN a competência digital está integrada às demais áreas. Combinando inovação e

criatividade, a agência faz a gestão da reputação, da imagem e das marcas no ambiente online.

Desenvolve planejamento, estratégia e ações de RP digital; cria e administra perfis em redes

sociais; produz campanhas, portais e, ainda, desenvolve a política paîa a presença digital de

empresas e entidades. Com uma oferta completa de soluções nas áreas de marketing, tecnologia,

conteúdo e design, a proposta é abrir canais de diálogo, administrar o relacionamento nas redes

sociais, acompanhar manifestações dos diversos públicos estratégicos na rede, gerar e mensurar

resultados.

Análise e Pesquisa

Aârea de Análise da CDN realiza pesquisas e apresenta diagnósticos de imagem de

companhias, setores e govemos na imprensa, inclusive intemacional, e nas mídias sociais. As

informações analisadas e atualizadas diariamente apoiam a consultoria e o planejamento

estratégico de comunicação, estabelecem metas de desempenho e permitem avaliação de

resultados por meio de indicadores, como o Índice de Qualidade de

CDN Comun¡cação Corporativa Ltda. cNpJ 57.863.8s4/0001..19

São Paulo. Rio de Janeiro . Bras¡lia . Porto Alegre . Wash¡ngton - DC
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(nacional e internacional), o IQEM@ e o IQEM-V@, que aponta o retomo monetário; e o IQEM-

S@, de exposição na mídia social. O ambiente de risco para as corporações é dimensionado

pelo IQEM-R@. A área também apresenta o Painel de Tendências, Riscos e Oportunidades de

comunicação.

Gestão de Crises

A CDN tem larga experiência no apoio a seus clientes em situações de risco para a

imagem e reputação deles. Crises têm impacto direto na vida de empresas, instituições e

governos, e a forma como administram influencia diretamente a maneira como seus públicos

estratégicos os percebem, se relacionam e fazem negócios com eles. Nesse contexto, a

comunicação ganha papel decisivo para informação e esclarecimento dos stakeholders,

preparação de porta-vozes, monitoramento e análise de impactos sobre a imagem. Quando a

crise estoura, é preciso definir rapidamente quem vai estar no comando da operação; reunir uma

força-tarefa; e organizar o fluxo de comunicação. O planejamento estratégico é fundamental,

com a identificação prévia dos temas sensíveis, elaboração de planos de contingência,

formatação de comitês e de política de gestão de crises.

Comunicação Interna

A comunicação interna é o pilar estratégico para o processo contínuo de construção da

reputação das organizações e para a disseminação da missão, dos valores e dos princípios que

vão perpetuá-las. É, ainda, indispensável para unir os colaboradores em tomo do cumprimento

das metas do negócio. Colaboradores motivados e bem informados, trabalhando em equipe,

trazem melhores resultados, com ganhos de produtividade e competitividade. A definição de

objetivos e estratégias deve preceder a escolha dos meios. Campanhas, jomais e revistas - tanto

virtuais como impressos -, quadros, murais e uma intranet ativa tomam o corpo funcional

integrado e alimentam o principal formador de opinião para o público externo.

Treinamentos

Referência no desenvolvimento de treinamentos para comunicação com diferentes

stakeholders, a CDN contabiliza eventos do gênero para centenas de empresas nacionais e

intemacionais dos mais variados setores de atuação; entidades e representantes do poder

público, além de personalidades do mundo dos esportes e da política. Já foram treinados cerca

de l8 mil executivos, entres CEOs, diretores e porta-vozes técnicos. A CDN oferece diversas

modalidades de treinamento para pessoas que exercem funçõ es de comando e lideram

CDN Comun¡cação Corporativa Ltda. CNPJ 57.863.BS4iOOO1,j9

São Paulo . Rio de Jane¡ro . Brasilia . Porto Alegre. Wash¡ngton - OC
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com públicos intemo e externo. A agência promove desde workshops de comunicaçáo até

media workshops, palestras e outros formatos, customizados de acordo com o perfil dos

treinandos e dos públicos com quem deverão se comunicar.

Publicações e Vídeos

A produção de conteúdo de qualidade é uma das expertises da CDN. Do planejamento

à edição, a agência desenvolve e produz diferentes tipos de publicações - livros, revistas,

newsletters, relatórios anuais e de sustentabilidade - dirigidas ao público interno ou externo;

apresentadas em plataformas impressa ou digital. Além dos formatos convencionais, a CDN

desenvolve projetos especiais nos quais livros e diferentes publicações se integram a outras

iniciativas e ferramentas, projetando e fortalecendo um mesmo conceito estratégico. É nesse

contexto que se inserem as produções audiovisuais, que compõem e enriquecem projetos

desenhados à luz de estratégias de comunicação integrada. lmagens, sons e depoimentos,

apresentados nas mídias sociais, em séries ou programas para TV, documentários, vídeos

institucionais ou corporativos, são veículos poderosos para transmitir, disseminar ou

tangibilizar conceitos, ideias e realizações de empresas, entidades ou organizações.

Eventos

A CDN associa a expertise no desenvolvimento de projetos de comunicação integrada

da agência àrcalização de eventos corporativos, culturais, seminários e ahns. Orienta o cliente

a encontrar a melhor forma de conceber e viabilizar seus eventos, atuando em todas as etapas

do processo - diagnóstico para compreensão dos objetivos; definição de conceito; coordenação

e implementação das ações necessárias; e acompanhamento de resultados. Auxilia o cliente na

identificação dos projetos mais adequados ao negócio, sem perder de vista seu conjunto de

crenças e valores.

CDN Comunicação Corporativa Ltda. cNpJ 57.863.9s4/0001,19
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Prêmio Jatobá PR 2019

Melhor case de saúde.

Coletivo Pink - Por um Outubro Além do Rosa.

TOP Mega Brasil2019

Uma das três melhores agências do País.

Prêmio Jatobá PR

Case Toda Terça (segunda melhor do Brasil).

Anatec Fornecedores 2017 /2018

Assessoria de Imprensa.

Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente20lT

Categoria: Assessoria de Imprensa/Comunicação.

Agência de Comunicação do Ano - Top Mega Brasil 2016 - Prata

Segunda colocada no prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa Melhor Agência

de Comunicação do Ano, Top 5 Regional Sudeste e Top 5 Regional Sul.

PR Week Global Awards 2015

Categoria: Campanha do Ano - Setor Público.

Cliente: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR).

Case: "Fora do Campo: o Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2014", que destacou as iniciativas

para apoiar a mídia internacional cobrindo o evento e aproveitou a oportunidade para mostrar

a diversidade brasileira e o compromisso do país com o desenvolvimento sustentável

CDN Comunicaçåo Corporativa Ltda. cNpJ 57.063.854/0001-19
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parceria com a FleishmanHillard)

ll" edição do Troféu Mulher Imprensa

Categoria: Assessora de Comunicação - Agência.

Agência de Comunicação do Ano - Top Mega Brasil2015

PrêmioTopMegaBrasildeComunicaçãoCorporativa-Melhor AgênciadeComunicação do Ano,

Top 10 Nacional e Top 5 Regional Sudeste. Os vencedores foram escolhidos em votação

realizada com 47 mil nomes, entre jornalistas, professores, profissionais de agências de

comunicação e autônomos, além de executivos de comunicação corporativa e áreas afins.

Prêmio Aberje (RJ e ES) 2014

Categoria: Comunicação e Relacionamento com a Sociedade.

Cliente: Furnas Centrais Elétricas.

Case: "Furnas Educa".

Stevie International Business Award 2013 Ouro

Categoria: Reputação/Gerenciamento de Marca.

Cliente: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR).

Case: trabalho em parceria com a FleishmanHillard recebeu ouro pelas ações implementadas

para posicionar o Brasil como referência global em desenvolvimento sustentável e fortaleceras

credenciais do país no campo da mudança do clima.

Stevie International Business Award 2013 Bronze

Categoria: Campanha de Serviço Público.

Cliente: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR).

Case: trabalho em parceria com a FleishmanHillard recebeu bronze pelas ações implementadas

para posicionar o Brasil como referência global em desenvolvimento sustentável e fortaleceras

credenciais do país no campo da mudança do clima.

IPRA Golden World Awards 2013

Categoria: Relações com a Mídia.

Cliente: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR)

f, Case: "Fortalecendo a Reputação Global do Brasil como Defensor do envo

CDN Comunicação Corporat¡va Ltda. cNpJ s7.963.s54i0001,19
São Paulo . R¡o de Jane¡ro. Bras¡lia . Porto Alegre. Wash¡ngton - OC
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Sustentável em 2012" conquistou o IPRA Golden World Awards 2013. O trabalho foi

desenvolvido em parceria com a FleishmanHillard. O IPRA é uma premiação do Public Relations

Association International e recebe inscrições de programas de relações públicas em nível local,

regional, nacional ou intemacional.

Prêmio Aberje (Regional SP) 2013

Categoria: Comunicação de Programas Voltados à Sustentabilidade Empresarial.

Cliente: Volkswagen do Brasil.

Case: "Um Convite para Pensar Azul" relata como a Volkswagen sistematizou a comunicação

de suas ações de sustentabilidade para fortalecer a marca e, ao mesmo tempo, incentivar a

mudança de atitude de seus públicos estratégicos.

Prêmio Aberje (Nacional e Regional MG) 2012

Categoria: Comunicação e Relacionamento com a Imprensa.

Cliente: Kinross Mineradora.

Case: "Empresa Global, Ação Local: Estratégias e Relacionamento com a Imprensa de Paracatu

(MG)".

Stevie International Business Award 2011

Categoria: Campanha de Comunicação do Ano "Global Issues".

Cliente: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR).

Case: série de 16 conference calls de autoridades brasileiras com jornalistas e analistas

estrangeiros, que atraiu 300 participantes de 20 países (em parceria com a FleishmanHillard).

Stevie International Business Award 2010

Categoria: Campanha de Comunicação do Ano, além de menção honrosa na categoria

Reputation/Brand Management.

Cliente: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR).

Case: ações desenvolvidas pela CDN, em parceria com FleishmanHillard, que projetaram o

Brasil intemacionalmente na discussão sobre a mudança de clima durante a 15o Conferência

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP l5).

2010 Golden World Awards for Excellence in PR

Concedido pela Associação internacional de Relações Públicas (IPRA).

CÐN Comunicação Corporativa Ltda. cNpJ s7.863.9s4/0001-19
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Categoria: Media Relations.

Cliente: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR).

Case: ações realizadas durante a 15u Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

(coP ls).

26" Prêmio Nacional de Opinião Pública (Conrerp/SP)

Categoria: Gestão de Crises.

Case: "Como a Crise Pode Se Tomar uma Oportunidade de Comunicação e as Relações

Públicas uma Solução com Resultados".

Prômio Aberje (Regional RJ e ES) 2009

Categoria: Comunicação e Relacionamento com a Imprensa.

Cliente: Sistema Firjan.

Case: "IFDM - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal"

Prêmio Aberje (Regional SP) 2008

Categoria: Eventos Especiais

Cliente: CEBDS.

Case: "Congresso Sustentável 2007"

Prêmio Comunique-se 2007

Categoria: Melhor Agência de Comunicação

Prêmio Aberje (Nacional) 2007

Categoria: Personalidade do Ano em Comunicação Empresarial - João Rodarte, presidente da

CDN.

Prêmio Aberje (Regional Sul) 2006

Categoria: Campanha de Comunicação Integrada.

Cliente: Walmart.

Case: "Aquisição do Sonae pelo Walmart".

Prêmio Walmart 2006
t,\-,, Melhor Fornecedor da Area de Assuntos Corporativos.

CDN Comunicação Corporat¡va Ltda. cNpJ s7.963.8s4/000i,19
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r- Prêmio Aberje (Regional Nordeste) 2006

Eventos Especiais.

Menendez Amerino.

Case: "Villa Carnavalle - O Principado da Alegria"

Prêmio Aberje (Regional) 2006

Eventos Especiais.

Cliente: CEBDS.

Case: "Sustentável 2007" .

Caboré 2006

Primeira agência de comunicação corporativa indicada ao Prêmio Caboré.

Prêmio Aberje (Regional SP) 2006

Categoria: Vídeo de Comunicação Externa.

Cliente: Odebrecht.

Case: "Odebrecht - Contemporânea do Futuro".

Prêmio Comunique-se 2005

Melhor Agência de Comunicação

Prêmio Abanet 2005

Categoria: Portais Empresariais e de Marcas, desenvolvido para o cliente McDonald's.

Prêmio Aberje (Nacional) 2004

Categoria: Relacionamento com o Cliente

Cliente: McDonald's.

Case: "Site Comendo e Aprendendo".

Prêmio Aberje (Regional SP)2003

Categoria: Assessoria de Imprensa.

Cliente: Braskem.

Case: "Comunicação para o Nascimento de uma Empresa"

CDN Comun¡caçäo Corporativa Ltda. cNpJ 57.863.894/0001-19
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Prêmio Comunique-se 2003

Melhor Agência de Comunicação

Prêmio Aberje (Regional Centro-Oeste/Leste) 2003

Categoria: Assessoria de Imprensa.

Cliente: BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Case: "Divulgação da Assembleia do Banco Interamericano de Desenvolvimento".

Prômio Aberje (Nacional) 2003

Assessoria de Imprensa

Cliente: Braskem.

Case: "Comunicação para o Nascimento de uma Empresa"

Prêmio Aberje (Regional SP) 2002

Inovação - Soluções de Análises Estratégica

Prêmio Aberje (SP) 2002

Categoria: Vídeo de Comunicação Interna. Cliente: CDN

Case: "Por dentro da Imprensa".

Prêmio Aberje (Regional MG) 2002

Intranet.

Grupo Algar.

Abanet/MSN Prêmio Brasil 2002

Hotsite parua campanha McDonald's: "Copa do Mundo de Sabores"

Mestres do Jornalismo

Título conferido pelo portal Comunique-se como agência-membro da Galeria Mestres do

Jomalismo, por ter sido eleita a melhor Agência de Comunicação nos anos de 2003, 2005 e 2007 .

Prêmio Aberje (Nacional) 2002

Categoria: Vídeo de Comunicação Interna "Por dentro da Imprensa"

Cliente: desenvolvido para a CDN.

CDN Comunicação Corporativa Ltda. cNpJ 57.863.8s4i0001-19
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Prêmio Aberje (Nacional e Regional SP) 2001

Categoria: Cidadania Empresarial.

Cliente: Pfizer.

Case: "Parceria Pfizer Fundo Social de Solidariedade"

Prêmio iBest 2000

Ações Sociais.

Alfabetização Solidária.

Case: "Melhor Website do Brasil na Categoria Ações Sociais"

Principais prêmios de design de 1999

New York Festivals, Canadian Design Festival, Printing Industries of America, Los Angeles

Design Festival, Revista Latin Finance, Bolsa de Valores de Nova York.

Prêmio Aberje (Regional Nordeste) 1999

Assessoria de Imprensa. Cliente: Chocolates Garoto

Case: "Denúncia de Contaminação em Aracaju".

Prêmio Aberje (Regional SP) 1999

Categoria: Assessoria de Imprensa.

Cliente: Pfizer.

Case: "Lançamento do Viagra".

INERAESTRUTURA, INSTALAÇOES E RECURSOS COLOCADOS A DISPOSICÃ.O DO

CONTRATANTE

As estruturas administrativa e tecnológica da CDN mantêm o alto nível de qualidade

próprio da agência. Além de ter profissionais capacitados, com formação e experiôncia

adequadas às suas funções, a CDN investe constantemente no aperfeiçoamento de seus

materiais e da tecnologia que disponibiliza a seus colaboradores e clientes.

O escritório da sede e o das filiais possuem equipamentos de última geração de

videoconferência, telefonia, impressão, computadores e software, que são atualizados

constantemente. Apartir dessa unidade os dados passam por um processo de backup diário, que

garante a integridade e disponibilidade das informações. Todos os escritórios

CDN Comunicação Corporat¡va Ltda. CNpJ 57.863.954/000i-19
São Paulo. Rio de Janê¡ro . Bras¡lia , Porto Alegre . Washington . DC
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alimentação protegida por nobreak para os servidores, links redundantes que interligam o

escritório ao datacenter e às filiais, formando uma só rede de dados. Mas com a segurança de

acesso restrito, administrado pelo Active Directory, da Microsoft, apenas aos usuários

autorizados à listagem, leitura e alteração dos arquivos.

MATRIZ - SAO PAULO

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2601 - 9o andar - Jardim Paulistano

CEP 01451-001 - São Paulo/SP

Area:825 m2

Número de empregados: aproximadamente 170

Infraestrutura tecno 1ó gica:

>> 2I5 computadores core i3, core i5 ou core i7 - sistema operacional Windows 718;

> 35 notebooks core i3, core i5 ou core i7 - sistema operacional Windows 718'

> Contrato de outsourcing de impressão (8 impressoras Canon);

> Rede ethernet operando em I Gbps full duplex - Switches e roteadores Cisco:

> Firewall - Palo Alto PA 500 em alta disponibilidade;

> Links WAN com redundância de acesso, meio físico (fibra) e sistema autônomo (100 Mb/s);

> Rede MPLS para integrar os demais escritórios com Riverbed Steelhead CX555 para

aceleração de banda 20 Mb/s fibra;

> Rede MPLS (Level 3) - redundância;

> Rede Wireless Cisco (3x access point + controlador) IEEE 802.77a,802.1Ib, 802.11g,

802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.1lk, 802.11n, 802.11r, 802.1lu,

802.1 lw, 802.1 1ac;

> Nobreaks redundantes de 10 kVA cada um. Banco de baterias com autonomia de 4 horas;

> 3x Servidores Dell R420 virtualizados com VMWare;

> Storage Netapp de24TB;

> Storage Iomega EMC de 36TB;

> Software de backup e movimentação de dados Commvault (DataProtect OEM Netapp);

> Software ERP Datasul, módulos EMS 2.04,5.05, HCM (RH) - banco de dados Progress;

> Sistema de telefonia (VOXng: Alcatel-Lucent e Vivo) com redundância de entrada e saída de

ligações;

> 3 salas de reunião com projetores/TVs e equipamentos de áudio;

CDN Comunicaçäo Corporativa Ltda. cNpJ s7.863.8s4l0001-19
São Paulo . Rio de Janeiro . Brasilia . Porto Alegre. Washington - DC
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> 2 salas de videoconferência;

> Sistema de audioconferência da Conference Corp.

RIO DE JANEIRO

Av. Almirante Barroso, 81, 35 o andar, sala 35B111, Centro

CEP 20031-040 - Rio de Janeiro - RJ

Area:54m'

Número de empregados: aproximadamente 10

Infraestrutura tecnoló gica:

> 25 desktops core i3, core i5 ou core i7 - sistema operacional Windows 718;

> 18 notebooks core i3, core i5 ou core i7 - sistema operacional WindowsTlS;

> Contrato de outsourcing de impressão (2 impressoras Canon);

> Rede ethernet operando em I Gbps full duplex - Switches Dell e roteadores Cisco;

> Firewall - Palo Alto PA 200;

> Rede Wireless Cisco (access point) IEEE 802.1Ia, 802. 1 I b, 802. I 1g, 802. I 1d,

WMM/802.11e, 802.11h, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac;

> Nobreak de 3kVA;

> Acesso independente à intemet-20 Mb/s f,rbra dedicado;

> Acesso à rede MPLS (matriz e demais hliais) - 10 Mb/s fibra;

> Rede MPLS (Level 3) - redundância;

> Aceleração de banda com Riverbed Steelhead CX555;

> Acesso internet redundância - ADSL;

> Sistema de telefonia (VOXng: Alcatel-Lucent e Vivo) com redundância de entrada e saída de

ligações;

> 1 sala de reunião com projetores/TVs e equipamentos de áudio;

> I sala de videoconferência;

> Sistema de audioconferência da Conference Corp.

CDN Comunicação Corporativa Ltda. cNpJ 57.e63.854i0001-19
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SCN Qd. 01, Bloco D, 3o andar, Sala de Eventos 2 (Sky Lounge)

Ed. Veja Luxury Design Offices

CEP 7071l-040 - Brasília - DF

Área: 120 m'

Número de empregados: aproximadamente l0

Infraestrutura tecnoló gica:

> 19 desktops core i3, core i5 ou core i7 - sistema operacional WindowsTlS1'

> 12 notebooks core i3, core i5 ou core i7 - sistema operacional WindowsTlS;

> Contrato de outsourcing de impressão (3 impressoras Canon);

> Rede ethernet operando em 1 Gbps full duplex - Switches Dell e roteadores Cisco;

> Firewall - Palo Alto P4200;

> Rede Wireless Cisco (access point) IEEE 802.1 1a, 802.1 1b, 802.1 1g, 802.1 1d,

WMM/802.11e,802.11h,802.11k,802.11n,802.11r,802.11u,802.11w,802.11ac;

> Nobreak de l0 kVA;

> Acesso independente à internet - 10 Mb/s fibra dedicado;

> Rede MPLS (Level 3) - redundância;

> Aceleração de banda com Riverbed Steelhead CX255;

> Sistema de telefonia (VOXng: Alcatel-Lucent e GVT) com redundância de entrada e saída

de ligações;

> 2 salas de reunião com projetores/TVs e equipamentos de áudio;

> 1 sala de videoconferência;

> Sistema de audioconferência da Conference Corp.

PORTO ALEGRE

Rua Hilário Ribeiro, 202 - lo.ja 6 - Moinho de Vento

CEP 90510-040 - Porto Alegre - RS

Área: 190 m'z

Número de empregados: aproximadamente l0

Infraestrutura tecno ló gic a:

> 13 computadores core i3, core i5 ou core i7 - sistenra operacional Windows 7;

> 2 notebooks - sistema operacional Windows 7;

CDN Comunicação Corporativa Ltda. cNpJ s7.863.854/ooo1 t9
São Paulo . Rio de Janeiro. Bras¡lia Porto Alegre . Wash¡ngton - 0C

2700SãoPaulo-Av.Br¡gâde¡roFariâLima,2.601-goandar-01451001-SãoPaulo.SP-let.5511

92



æÆ
ç.#.rl

(

> Firewall Palo Alto P4200 (para segurança e failover);

> Conexão MPLS 4Mb/s com a Matriz;

> Acesso à internet via ADSL Net Virtua;

> Riverbed SteelHead 255H para aceleração de banda;

> Switch Cisco 2960X;

> Telefonia VOXng fornecido pela Vivo em parceria com a Alcatel;

> Contrato de outsourcing de impressão (Canon);

> Sala de reunião com telefone estrela e videoconferência;

> Sistema de audioconferência da Conference Corp.

WASHINGTON

l7l7 K Street, NW Suite 900 - Washington, DC 20006

Á¡ea: 40 mz

Número de empregados: 1

Infraestrutura tecnoló gica:

> 1 notebook core i3, core i5 ou core i7 - sistema operacionai Windows 10;

> 1 impressora multifuncional (impressora, fax, copiadora, scanner A3) de alta resolução e

desempenho com gerenciador de impressão;

> Sistema de telefonia de última geração;

D Link de 5 Mb/s.
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3.4.4. "c" Sistemática de Atendimento

O atendimento à Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) durante toda a

execução do contrato contará com metodologia, rotinas, meios e processos desenvolvidos pela

CDN com base em sua experiência na execução de complexos programas de comunicação

integrada.

A metodologia de atendimento proposta para atingir os objetivos dehnidos pela SDR

no edital de concorrência n" 0212020 engloba cinco etapas: diagnóstico; planejamento

estratégico; treinamento de porta-vozes; implementação; e mensuração e avaliação.

DIAGNOSTICO

Um diagnóstico preciso será a base para o sucesso do trabalho de

consultoria e prestação de serviços de comunicação integrada para a

Secretaria de Desenvolvimento Regional. Durante esta fase será possível

explorar em profundidade os desafios e variáveis com potencial tanto para

contribuir para os resultados esperados como para dificultar que eles sejam atingidos.

O trabalho de diagnóstico será desempenhado por profissionais de diferentes áreas para

integrar diversas expertises e experiências em busca do resultado mais completo possível. Inclui

a imersão no universo da Secretariaparadetalhar os objetivos e resultados esperados do projeto

de comunicação, a elaboração de um cenário macro, a execução de análise retroativa da

exposição na mídia e a leitura e interpretação de pesquisas de opinião para avaliar os esforços

de comunicação realizados até o momento pela Secretaria, conforme abaixo:

o Objetivos e resultados esperados: determinam as metas que serão buscadas pela

equipe da CDN em alinhamento com a Secretaria a curto, médio e longo prazos;

o Cenário macro: define o universo em que a Secretaria atua em face dos objetivos

definidos;

o Análise da exposição na mídia: a análise retroativa permite mensurar e analisar a

presença na mídia dos temas relacionados aos objetivos da comunicação e auxilia no

processo de definição de parâmetros para, no futuro, avaliar resultados. Também têm

início, já na fase de diagnóstico, o monitoramento e a análise da mídia, que possibilitam

o gerenciamento de temas sensíveis desde o primeiro momento e a identificaçáo

oportunidades que exigem râpida ação1'

o Diagnóstico de imagem e presença digital: esse diagnóstico p

CDN Comunicaçäo Corporativa Ltda. CNpJ 57.863.854/0001-19
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compreenderapresençada Secretaria nas redes sociais parapossibilitaro levantamento de

oportunidades e de tendências, bem como de melhorias da atuação da Secretaria de

Desenvolvimento Regional nesses ambientes. O documento é dividido em duas partes:

íI/ebcenário, em que são analisadas as menções à Secretaria em conversas nas redes sociais

e outros ambientes da web. Por meio de análises dessas conversas é possível identificar os

principais temas repercutidos pelos usuarios nesses espaços sociais e o engajamento dos

mesmos;

Análise de Redes Sociais. cujo objetivo é avaliar o desempenho da Secretaria nesses

ambientes e sua maturidade na utilização deles, identificando riscos e oportunidades,

fundamentais para a definição dos próximos passos e o desenvolvimento do plano estratégico

de atuação nas redes;

. Pesquisas de opinião: as pesquisas são uma ferramenta para auxiliar na montagem do

cenário macro e, juntamente com a análise de mídia, mapear os pontos fortes e os temas

sensíveis relacionados aos objetivos definidos pela Secretaria de Desenvolvimento

Regional.

A execução dos serviços descritos acima proporciona uma compreensão da dinâmica da

SDR quanto aos seus objetivos e fomece um "mapa do caminho" (road map) para a sua

comunicação. As ações táticas desta etapa incluem:

- Analisar as prioridades da Secretaria e a situação da comunicação e criar um

cronograma de ações importantes que possam gerar demandas ou oportunidades de comunicação

nos primeiros três a seis meses, doze meses e dezoitomeses;

- Elaborar matriz de riscos de imagem - mapeamento de temas sensíveis relativos à

SDR, com definição das formas de tratamento para cada um deles, dos posicionamentos e das

mensagens;

- Identificar especialistas cuja opinião tem o poder de influenciar a opinião dos públicos-

alvo;

- Definir as principais mensagens-chave para os temas mais relevantes da Secretaria e

elaborar umamatriz dividida por públicos;

- Determinar os porta-vozes institucionais e especializados em temas pontuais para

difundir e amplificar as diferentes mensagens;

- Construir uma matriz de oportunidades proativas de pautas;

- Identificar novas iniciativas de comunicação e estabelecer um plano de execução;

- Definir uma base para a aferição da visibilidade e credibilidade junto dos

t'' alvo

CDN Comun¡cação Corporativa Ltda. cNpJ 57.863.854i0001-i9
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Como uma das chaves do êxito do diagnóstico, o processo deve ser discutido junto com

a equipe de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Regional, para que desde o início

sejam acordados os objetivos e estratégias gerais e específicos do trabalho.

Prazo de entrega do diagnóstico: 15 dias úteis após o início dos trabalhos.

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

O planejamento estratégico é o momento de definição de todas as

ações do programa de comunicação integrada. A partir dos resultados dol

diagnóstico, do conhecimento de melhores práticas, da experiência",

acumulada e de reuniões de brainstorm, o time elabora uma proposta que

serve de base para a reunião de planejamento estratégico. Durante o encontro, as equipes da

CDN e de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Regional definem e validam: i)

objetivos; ii) prioridades; iii) mensagens; iv) porta-vozes; v) públicos-alvo; vi) estratégias; vii)

plano de ações e de gestão de crises; viii) métricas para avaliação de resultados.

Outro elemento essencial para o trabalho eftcaz em equipe é a padronização de

documentos. Ainda durante o processo de planejamento estratégico e no início da fase de

implementação do plano de ações, são desenvolvidos modelos pffa os seguintes documentos e

materiais - também disponíveis para toda a equipe deatendimento:

- Cronogramas;

- Levantamentos de informação;

- Alerta e pronta-resposta;

- Brie{ings para preparação de entrevistas;

- Plano estratégico de ações de comunicação corporativa;

- Press kit institucional da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Prazo de entrega do planeiamento estratégico com base no diagnóstico de briefing da

Secretaria: 15 dias úteis após o início dos trabalhos.
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TREINAMENTO DE PORTA.VOZES

Uma vez feito o diagnóstico e definidos os objetivos, públicos-alvo,

mensagens e porta-vozes, é hora de preparar os responsáveis por dar voz e

;credibilidade ao programa de comunicação. O objetivo é fixar mensagens,
'alinhar o discurso e reforçar técnicas que proporcionem maior eficácia aos

porta-vozes nas diversas situações previstas, inclusive gestão de crises.

Porta-vozes bem preparados fazem a diferença na estratégia de comunicação. A

sensibilização para a importância da comunicação como ferramenta estratégica é parte

fundamental do engajamento das lideranças e dos porta-vozes. O alinhamento do discurso é

essencial para evitar mal-entendidos e percepções errôneas. O Programa de Treinamento da

CDN, cuja metodologia é única no mercado, conta com worlcshops de comunicaçäo e media

training" além de workshops para executivos de vendas, para governos e para o público intemo.

Já foi aplicado e aprovado por mais de 12 mil porta-vozes e lideranças de pequenas, médias e

grandes empresas, entidades governamentais, associações, empresas estatais e de capital misto,

entidades representativas de classe, entre outros públicos.

Prazo para a realizacão dos treinamentos: a definir de acordo com a necessidade e

disponibilidade dos porta-vozes.

IMPLEMENTAÇAO

A execução do plano de comunicação integrada, abrangendo ações

em diversas frentes, exige disciplina e método para seguir processos e,,

rotinas estruturadas, que maximizam os recursos e o tempo disponíveis aoi

mesmo tempo em que dão flexibilidade para o aproveitamento de

oportunidades não programadas.

Alguns elementos-chave incorporados à rotina da equipe para o sucesso do trabalho são

o compromisso permanente com aaçáo rápida, amanutenção de relações sólidas com a mídia e

demais formadores de opinião, a elaboração de materiais completos e bem escritos, o

cumprimento de prazos, a avaliação constante e a imediata correção de rumo quando necessária.

A multiplicidade de ações programadas no plano faz com que, na prática, haja várias

frentes de atividades simultâneas gerando resultados em tempos diversos, de acordo com as

demandas por produtos e serviços apresentadas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional"

Além de executar ações proativas planejadas, a implementação

em seu dia a dia com a urgência de ações reativas e a gestão

do plano tem
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Independentemente de sua natureza, todas essas ações têm em comum a necessidade de

procedimentos definidos, que permitam aotimizaçäo dos recursos disponíveis. Nesse contexto,

os seguintes materiais de apoio serão produzidos de acordo com as demandas e estarão

disponíveis para os prohssionais envolvidos no atendimento à Secretaria:

- Documentos internos Qtosition paper, Q&,A. entre outros);

- Manuais de melhores práticas, procedimentos e gestão de crise;

- Calendários de atividades, de eventos e de oportunidades;

- Press kits (press release, fact sheet etc.);

- Releases online (versão multimídia do release tradicional, que perrnite a inclusão de

vídeos, imagens, áudios, links etc.);

- Mailings e perfis de veículos, jomalistas e influenciadores;

- Banco de imagens de divulgação da Secretaria de Desenvolvimento Regional;

- Informações de contatos de porta-vozes técnicos e institucionais;

- Mapa de tarefas;

- Relatórios de atividades.

Prazo para o início da implementacão das acões do Planeiamento de Comunicacão:

imediatamente após a aprovação pela Secretaria de Desenvolvimento Regional.

MENSURAçÃO C AVALIAÇÃO

O processo de avaliação do sucesso ou fracasso de uma ação de

.. 
comunicação começa com a análise dos resultados obtidos. Todas as ações

ìrealizadas no âmbito do plano de comunicação integrada têm seus efeitos

i medidos por meio de métricas aprovadas pela SDR.

A proposta da CDN inclui a mensuração da exposição na mídia, com

acesso às informações em tempo real, em site ágil e de fácil interatividade. Mais do que dispor

de uma métrica rica e complexa, essa mensuração tem a pretensão de reforçar a ideia de parceria

estratégica para definir metas e objetivos, apontar oportunidades, riscos e tendências para

maximizar a imagem da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

A mensuração está centrada na análise da exposição da Secretaria feita com o objetivo

de oferecer à Comunicação instrumentos consistentes de gestão da informação na imprens

nas redes sociais para o apoio e cumprimento de metas do planejamento

Comunicação, em linha com os objetivos institucionais da Secretaria de

CDN Comun¡caçäo Corporativa Ltda. CNpJ 57.963.854/0001,19

São Paulo . R¡o de Jâneiro. Brasília . Porto Alegre . Washington - DC

,

São Pãulo -Av. Briqadeiro Faria Lima.2.601 -9o andar -01451 001 -SãoPaulo - SP. tel.55 11 2700

ae



ñs^a
ffiULO cdn

Regional.

O trabalho proposto serâ realizado com base no Sistema de Análise de Exposição nas

Mídias desenvolvido com exclusividade pela CDN. Criado em 1996, é constantemente

aperfeiçoado. Em seu histórico, a empresarealiza ou já realizou serviços de análise para mais

de 150 marcas, em todos os setores da atividade econômica, além das áreas social e política.

O Sistema de Análise de Exposição nas Mídias avalia o impacto do noticiario e dos posts das

redes sociais sobre a imagem da Secretaria, com base nas mensagens projetadas e seu

alinhamento aos objetivos de comunicação. Traça cenários de tendência da cobertura da

imprensa, identificando oportunidades de comunicação, assim como de atuação nas redes

sociais, além de um mapa das fontes que alimentam o noticiário (quem fala- bem ou mal -
sobre a Secretaria) e dos jornalistas envolvidos na cobertura dos temas de interesse. Apresenta

hipóteses de riscos de imagem no contexto político e econômico. Apoia a definição de metas

de visibilidade e qualidade de exposição nas mídias, avalia resultados e sugere ajustes no

planejamento estratégico e tático.

A rotina de trabalho inclui a preparação e a apresentação de relatórios da SDR e de

outros temas de interesse na mídia com os respectivos resultados das ações de comunicação.

Prazo Dara o início da mensuracão e avaliacão: relatórios de atividades semanais e de

resultados mensais.

Atendimentos emergenciais: em situações de crise, os procedimentos acima serão adotados

em regime de urgência, com implementação

Metodologia da Análise

A seguir apresentamos síntese da metodologia de análise da exposição nas mídias com

foco nos procedimentos e indicadores de qualidade de imagem que comprovam a consistência

e o rigor nos parâmetros a serem adotados.

O sistema de análise e mensuração de resultados pressupõe, necessariamente, o trabalho

com as características singulares da Secretaria de Desenvolvimento Regional, como as

mensagens-chave desejadas a serem projetadas na imprensa e nas mídias sociais, fator de

geração de valor à marca, assim como os temas e/ou áreas de interesse específico.

O processo de análise resultará, portanto, em um conjunto de indicadores de qualidade da

imagem específicos para a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que, reunidos,

o Índice de Qualidade de Exposição na Mídia - IQEM@. Â
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O IQEM@ sintetiza os indicadores de qualidade e visibilidade da imagem nas mídias e,

de forma /ponderada, reflete o saldo entre a visibilidade positiva e a negativa. Conforme a

ponderação do peso das redes sociais e damídiajornalística, o tipo de registro, o veículoeaté

as mensagens, resume o impacto causado no conjunto de consumidores de notícias e dos

frequentadores das redes sociais. É possível identificar o IQEM@ de cada extrato de mídia,

formal ou social, de assuntos, mensagens, perfil de público e ações de comunicação.

Por meio do sistema de ponderação e análise da qualidade do espaço jomalístico

alcançado, os indicadores de imagem vão refletir também o valor monetário da imagem

projetada na mídia. Trata-se do Índice de Qualidade de Exposição na Mídia Valorado, IQEM-

V@, válido apenas para as mídias jornalísticas. O sistema de análise e mensuração estabelece

uma coffespondôncia entre a visibilidade ou impacto, positivo ou negativo, e o valor do espaço

publicitario, mas não uma equivalência. Espaço espontâneo conquistado, valorizado

editorialmente, não é equivalente a espaço pago predeterminado pelos veículos de comunicação.

Além da diferença da natureza do espaço, entre espontâneo e pago, pesquisas periódicas de

credibilidade da mídia, desenvolvidas pela CDN Comunicação junto a formadores de opinião

do setor corporativo, atestam que a credibilidade da informação no espaço editorial é superior

ao espaço pago. O fator credibilidade é componente de valoração monetária adicional no cálculo

do IQEM-V@.

O sistema de análise foi desenvolvido por uma equipe de jomalistas da empresa - de

comprovada experiência na imprensa e comunicação corporativa e institucional. Os parâmetros

matemáticos e estatísticos para a tradução das análises em indicadores de qualidade de imagem

na mídia, ponderados de acordo com o impacto do noticiário sobre o público, contaram com a

assessoria técnica de economista especi alizado em construção de índices setoriais e de

desempenho, o professor Heron do Carmo. O economista tem Mestrado e Doutorado em

Economia pela Universidade de São Paulo e é livre-docente da Faculdade de Economia,

Administração e Contabilidade da USP. Coordenou o índice de inflação da Fipe - Fundação

Instituto de Pesquisas Econômicas, da FEAruSP.

Parâmetros

Paru a mídia jornalística e a mídia social, são adotados dois parâmetros: l) Qualidade

- a exposição é positiva se projetar a mensagem desejada pela comunicação para os objetivos

institucionais e aceita como valor sustentável; e, 2) Visibilidade - o impacto potencial do

noticiário e dos posls das redes sociais sobre o público consumidor de informação,

pelo poder de difusão do veículo, destaque editorial, credibilidade no públ lco
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de seguidores.

No caso específico da mídia jornalística, a visibilidade depende de três fatores: l)
Ponderação dos recursos de valorizaçáo da informação, conforme sondagem feita com

jomalistas paraatualizar a importância de cada recurso de edição; 2) Ponderação dos veículos de

comunicação considerando sua credibilidade, conforme pesquisa qualitativa periódica com

executivos; 3) Ponderação de acordo com o poder de difusão da notícia e o perfil do público

atingido.

No caso específico da mídia social, a visibilidade também depende de três fatores: 1)

Relevância/Influência, que considera envolvimento, interação, companilhamento, curtidas,

comentários e visualização de cadapost;2) Destaque da edição, definindo o tipo de presença da

marca por protagonista, coadjuvante, figurante, destaque de foto, vídeo, título; 3) Ponderação.

Sistemática

A implementação de um programa de comunicação integrada exige sintonia fina e

coordenação entre os diversos atores e participantes para lidar com variáveis sensíveis. Para

atender a Secretaria de Desenvolvimento Regional maximizando os recursos disponíveis e

mantendo um fluxo contínuo de informação e de execução e avaliação de ações, a CDN

estabelece uma estrutura clara com o objetivo de garantir que todos possam ter acesso às

informações relevantes (e de forma precisa) e que os tomadores de decisão tenham sempre os

dados necessários par a agir.

A seguir estão reunidos os principais aspectos da sistemática a ser adotada para garantir

o melhor atendimento no relacionamento entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e a

CDN:

- O principal contato da CDN com a Secretaria no dia a dia do programa de

comunicação será feito por um profissional sênior. Ele se respons abilizarâ por assessorar a

Secretaria de Desenvolvimento Regional em todas as iniciativas referentes à comunicação, por

mobilizar os recursos necessários na CDN para atender às diferentes demandas e por responder

às diversas situações da forma mais eficiente possível;

- A partir do contato diário com o interlocutor da Secretaria de Desenvolvimento

Regional, o profissional sênior I comandaúr a ação da equipe envolvida nas diferentes

atividades de comunicação em curso;

- Apesar de variar em número de participantes - que depende das ações em curso

determinado momento, todo o grupo de profissionais da CDN envolvido
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Secretaria de Desenvolvimento Regional acesso às informações necessárias à execução das

ações por meio da distribuição de e-mails a grupos de destinatários predefinidos e/ou da

realização de tele ou videoconferências com os demais profissionais do atendimento;

- A SDR terá uma agenda sistematizada de interações programadas com aequipe

de atendimento para permitir um contato direto, troca de informações e consultoria para a

implementação de ações específicas;

- A Secretaria de Desenvolvimento Regional receberá diariamente - e sempre que

solicitada - a análise editorial por meio eletrônico, além de avaliação por telefone ou

pessoalmente dos principais destaques. De acordo com a urgôncia dos fatos, poderão ser

enviadas análises extraordinárias ;

- A CDN fornecerá semanalmente à Secretaria relatório de atividades em curso,

com estágio atualizado da ação e resultados alcançados" O documento consolida todas as ações

em andamento e serve de roteiro para as reuniões semanais e mensais com a equipe;

- A Secretaria de Desenvolvimento Regional receberá quinzenalmente um e-mail

com os destaques dos resultados alcançados, com números consolidados sobre as ações do

período, as principais matérias publicadas e os principais veículos pautados. O material serve

tanto para o controle quanto para a divulgação interna;

- A Secretaria de Desenvolvimento Regional receberá relatório analítico com

descrição, resultados e avaliação de cada ação de comunicaçã,o realizada;

- Além de contar com a equipe de profissionais de comunicação, a CDN terá

profissionais qualificados atendendo à Secretaria e forma continuada para garantir a
gestão administrativa do contrato e o processamento de ordens de serviços, orçamentos e

pagamentos.

Resumidamente, a rotina de contato e reuniões da equipe de atendimento da CDN com

a Secretaria de Desenvolvimento Regional para assegurar o intercâmbio perrnanente de

informação, avaliação de prioridades e resposta rápida a situações e oportunidades de ação junto

à mídia e outros públicos-alvo inclui:

- Teleconferência semanal - e sempre que houver urgôncia ou fato extraordinário -
com a Secretaria para informe sobre os destaques da análise de mídia;

- Reunião ou teleconferência semanal de planejamento do profissional sênior com

os demais profissionais do atendimento;

- Reunião semanal de planejamento do profissional sênior com a eq

Secretaria paraalinhamento das atividades;
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- Reunião mensal para apresentação de resultados consolidados da análise de mídia;

- Reunião mensal do profissional sênior com a equipe de comunicação da

Secretaria de Desenvolvimento Regional para avaliar oportunidades, resultados e próximas

ações.
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