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São Paulo, 19

dejunho de2020

À
COMISSÃO JULGADORA DA LICITAÇÃO
SECRETARIA DE GOVERNO

-

LTNIDADE DE COMUNICAÇAO

PROPOSTA TECNICA
Concorrênc ia n"

02

I

2020

Processo SG-PRC-2O 1 9/0 I 1 86

InPress Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda

CNPJ 01.097 .63610001-66
Inscrição estadual: isenta
Inscrição municipal: 244gg2-0

A InPress Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda tem a honra de apresentar proposta técnica para a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa para atendimento
às necessidades relacionadas ao campo funcional da Secretaria do Desenvolvimento Regional
e promoção da
e regionais,

interlocução com os municípios paulistas voltados às iniciativas metropolitanas

conforme edital de concorrêncian' 0212020 e seus anexos.

Cordialmente,

CrÅ
Legal: Ariadne Gasparini Pedroso

cPF 056.51s.098-79
InPress Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda

CNPJ 01.097 .63610001 -66
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PRocuRAcÃo

FLS:
bastante

I

ATONOTARIAL:125

181

que raz rN PREss AssEssoRIA DE IMPRENSA

COMUNICAÇA.0 ESTRATÉCICA LTDA.,

E

na forma abaixo;

SAIBAM quantos esta virem que, no ano de dois mil-e dezoito, aos treze dias do mês de
novembro (13.11.2018); nQsta cidade do Rio de Janeiro, Esødo do Rio de Janeiro, neste l0o

oficio

(

de Notas, situado na Rua Barata Ribeiro, no 330,

loj4

JosÉ MARSEL9
cAMPos soAREs, Tabelião substiruro,'compareceu como OuTORGANTE: IN pRftss
ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUMCAÇÃO ESTRATÉCrCA LTDÀ, SOCiCdAdC
empresária limitada, inscrita no CNPJA4F sob o no ol.ogi--63610001-66, MRE no
perante mim,

35'213.622.253, com sede estabelecida na cidade de Säo Paulo, na Avenida Presidente Juscelíno

Kubitschek, no 1.726,10o andar, con$untos, 101 e 102 e l4o andar, conjuntos

l4l,l4z

e

l44,yila

Nova Conoeição, CEP: 04.543-000; com filiaÍs localizadas na Rua Mena Barreto, no 37,
Botafogo, Rio de Janeiro, RI, CEP: 22.271,400, inscrita no CNPJ/Ir4F sob o no 01.097:636ft0}247 e NIRE 33.900.677.233; e na sHS, quadra 06, coqjr.rnto A, Bloco E, sala 923, Edificio Brasil
21, Brasllia" Distito Federal, CEP:70.322-915, inscrita no CNPJ/ùIF sob o no 01.607.636/0003-

28 e NIRE 53.900.203.670; neste ato representadq na forma da sua 23'alteração coftratual
datada de 16.07.2018, regishada na IUCES? sob o no sol.g4Tllt-7, em24.L0.201g, por sua
administradora: CRISTINA MORETTI, nascida em 07.05.1963, filha de Mario Moreni e Maria
José Moretti, brasileira, casada, jomalista, portadora da carteira de identidade no 04.821.311-0,

expedida pela DIC/DETRAN/zu em 15.04.2009, inscrita no CPFA4F sob o no 765.53t.5g7-34,
i

(

com endereço eletônioo: kiki.moretti@grupoinpress.com.br, residente

e

cidade, na Avenida visconde de Albuquerque, no 333, apto. 204, Leblon

cEp: zz.4so-001. A

outorgante e sua representante identificadas oomo as próprias por

-

domiciliada nesta

min¡ em face

c)

o
T

da documentação

H

acima aludida, do que dou fé, estão cientes de que desta procwação farei enviar nota ao
competente cartório distribuidor no prazo e forma da Lei. Então pela OUTORGANTE, através de
sua representante, me

foi dito que por

este Prlblico Insûrrmento de Procuração, nomeia

seus bastantes procuradores : I ) IIUGO DiE VåSCOI'{CELOS

1981,.

filho de Ivandel Machado Godinho Junior e Teresa Cristina Ribeiro de V
casado, administador de empresas, portador da carteira de identidade

brasileiro,

11.696.581-5,

pelo IFPIRI, inserito no do CPF/I4F sob o no 055.3?l
hugo.godinho@g;rupoinpress.com.br, ¡esideure
Quitéria, no 90, apto. 501, Ipanema
nascido em 13.06.1971,

-

e

rf)

filho de Pedro Navega Trancho e tibor¿

q

æ
fr{
<f
rl

qt

CEP: 22.410.040; e/ou 2) P

brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de

(\J

LN

ða

æ
æ

ql

expedida pela SSP/SP, inscrito

no

CPF/lt¿lF

n'

125.292.528-07, com endereço eletrônico:

paulo.trancho@grupoinpress;cotr;br, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de

são Paulo, na Rua Matias Roxo, no 300, apto. 223

-

cEP: 05.089-040; e/ou 3) ARTAD|TE

GASPARIM PEDROSO, nascida em 06.05.1965, filha de Ari Celso Gasparini e Maria José
Ferr¿z Gasparini, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade no 13.801.501,

expedida pela SSP/SP, insciita no CPF/I4F sob o no 056.515.098-79, com endereço eletrônico:
ariadne.gasparini@grupoinpress.com.br, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado
de são Paulo, na Averiiila?ompéia, no 1034, apto. 105, bloco B

confere poderes expressos

e

específicos

- cEp: 05.022-000; aos quais
parq em coniunto ou isoladamente.

indenendentemente da ordem de nomeacão: a) participar de concorrências públicas e privadas
na apresentação de documentos de habilitaçäo e proposta, podendo impugnar, recorrer, renunciar

ao prazo de interposição de recursos, firmar compromissos, assinar documentos e praticar os
demais atos necessários dr¡ante qualquer sessão ou reunião relacionada" oferecendo preçgs,
condições comerciais especiais e/ou vantagens para os potenciais clientes; b) representar,
negociar e assinar contratos comerciais e contatos de prestação de seruiços com clientes e
fomecedores, bem como rescindilos ou modificá-los, estipulando valores, prazos forma de
pagamento, juros, multas e demais cláusulas e condições, sempre em relação ao objetivo social da

Outorgante,

c)

depositar, descontar

e

necessários recibos

a

OUTORGANTE perante instituições financeiras; d) receber,
aceitar quaisquer importâncias devidas à Outorgante, assinando os

representar

e

dando quitações, bem como cobrando amigavelmente

e/ou

administativamente, inclusive por meio de protesto de título; e) assinar toda a correspondência

da Outorgante dirigida a clientes, fonrecedores, colaboradores, firncioniírios e empregados;
$
representá-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias,
Paraestatais, de Economia Mista" Administræivas, Judiciárias, Institutos de Previdência, Receita

-Fede¡al

e demais órgãos fiscais, na Junta comercial, Caixa Eoonômica Federal, em

Ministérios, Departamentos, Secretarias, Delegacias, Diretorias, Agências

e

como Embaixadas, Consulados, Junta Comercial, Consórcios,
de Correios e Telégrafos, Telecomunicações Brasileiras S/A

seus

bem
Brasileira

-

suas

e onde

mais preciso for e com esta se apresentar, tudo requerendo,

e assinando o gue se fizer necessário, em defesa dos direitos

e

cumprimento deste mandato; apresontar e retirar documentos; assinar
demais documentos fìscais, pagar impostos, taxas

(

e outros tributos,
mesmos, recebendo e dando quitagão; recorrer de impostos, taxas,
emolumentos indevidamente cobrados ou pagos a maior e recebêJos;

g)

empregados, estipulando cargos e salfuios, assinando e dando baixas em

repfesentff a outorgante perante o Ministério do Trabalho e sindicatos, fazer
rescisões, prestar depoimento em processos admínistrativos ou judiciais, inciusive perante

a

Justiça do Trabalho, podendo nomear prepostos, enfìm, tudo o mais praticar para o bom e fiel
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cumprimento do presente mandato, PODENDO inclusive SUBSTABELECER. Estão excluldos

do presente Ínsft.umento as padßres necessários para assumir obrigaçõeE em nome da
OUTORGANTE estranhas ao seu objetivo socìdl. Ficam ratlfcados os atos praticados pelos
OWORGADOS anteriorme4te à vigência

do presente

insffumento.A presonte procuração !g¡¡!

valiüa4e p efrcácia neþ nrazo de VINTE E OUATR9 (24ì MESES, a contâr desta data.
Todos os dados e ínþrmações contidas no presente instrwnento foram passados díretamente
pela representante da Outorgante, pelos quaß øtsume total e integral respowabilidade, pela
veracidade dos mesmos, !ìcando ela ciente de gue caso haja algum erro na descrição dos dados
ou inþrmações fornecídas, serå necessário à lavranra de nova procuraçêÍo, não sendo possível
retificação/alteração do presente ato. A representante da OWORGANTE, declara, sob as pe4as

da Lei, que a Alteração Contratual mencionada e apresentada é o últímo ato constítuttvo da

OWORGANTE, respondendo cívil e criminalmente pela veracidade da declaração. Foram
apresentadas e ficam arquivadas todas as xerox da documentação da Outorgante e de sua
lepresentânte devidarnente autenticada, conforme exigência da Corregedoria Geral da Justiç4
Provimento 15/2007. As custas devidas pela lavratura desta escritura na importância de R$244,75
calcula-se conforme Tabela 07, item

l,

mais R$4,89 (atos gratuitos e PMCMV), mais R$36,00

(guias de comunicação - tabela 01, item 5), mais RSl0,35 (arquivarnento 'tabela 01, item 04), às

quais serão acrescidas do adicional de R$55,82 (FETJ-Lei 32l7lgg), do adicional de R$13,95

(FLINDPERI),

do adicional de

R$13,95 (FUNPEzu),

e do adicional de

R$l1,16

(FTINARPEN/RJ), que serão recolhidos no prazo e forma da lei, mais R$30,65 (6o Disrribuidor),.
mais Ri$14,69 (IssQN

lhe(s)

li,

-

aceitou(aram)

Lei

e

no

7.L28, de r4ll2l20l5,arr.

5). Assim o disse(ram), do que dou fé,

assina(m), díspensando as testemunhas. Eu, JOSÉ

CAMPOS SOARES' Tabelião Substituto, matrlcula na CGJ-RI

presente, colhendo

IMPRENSA

a(s)

no

tU¡nCnf,O

94-8018,lavrei,li

e encerro a

IN

PREss AssEssoRrA DE
E COMUNICAÇÃO ESTRATÉ,GICA LTDA. _ QUTOTgANTC; CRISTINÄ.
assinatura(s). (ASSINADO):

MORETTI - Administradora. Eu, Substituto(a), subscrevo e assino. Nada mais

n

se continha na

th

PROCURAÇ,ÃO aqui bem fielmente trar¡scrita aos treze dias do mês de novembro do ano de
2018. Eu, Tabeliã(o) Substiturå(o), a digitei,

\J

e assino, em p{rblico e râsû.
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3.2.1.t. RACIOCTNIO lìAStCO

Há seis anos, um relatório das Nações Unidas registrou um dos mais espetaculares
avanços da humanidade. Pela primeira vez na história, mais da metade da população tinha

deixado o campo e estava finalmente vivendo em áreas urbanar. As cidades são o epicentro
da vida moderna. Se não fossem as cidades, não haveria o progresso industrial, os avanços
científicos nem as vanguardas culturais. O que seria do Renascimento sem Florença ou da
Revolução Industrial sem Birmingham? É nas cidades onde está a maior oferta de serviços
e oportunidades, de conexões e intercâmbios, de possibilidades e surpresas. Como registra o
escritor Edward Glaeser, professor de economia da Universidade Harvard, o triunfo das cidades
reside na força que só elas trazem à colaboração humana. Segundo ele, a prosperidade norteamericana se encontra justamente no fato de que os cerca de 300 milhões de habitantes vivem

em apenas

3%o

do território dos Estados Unidos2, Não por acaso,

I

acada 7 americanos vive

em uma das três maiores regiões metropolitanas do país: Nova York, Los Angeles ou Chicago3.

O poder público brasileiro vem aos pouaos entendendo a importância, a força e

o

dinamismo que residem na união de cidades limítrofes, as regiões metropolitanas. Na década
de 1970, a capital paulista tornou-se a sede da primeira região metropolitana do país.

Delâpara

cá, mesmo com desafios jurídicos impostos pela Constituição de 1988, o Brasil viu proliferar o

número de grandes aglomerados urbanos, motores essenciais do progresso

e

desenvolvimento do

país. O governo do estado de São Paulo seguiu a mesma tendência e, em 1996, institucionalizou
a região metropolitana da Baixada Santista

-

a primeira do país a não contar com uma capital

estadual como sede. Hoje, aregião de2,4

mil quilômetros quadrados conta com 1,8 milhão

de habitantes em nove municípios do litoral paulista: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém,
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

A fim de frazer mais representatividade para a região, em 1998 o governo de

São

Paulo criou a Agência Metiopolitana da Baixada Santista (AGEM). A agência tem o papel
de integrar a organização, o planejamento e a execução das atividades públicas de interesse

coletivo dos municípios da região. Dentre suas principais atribuições figuram a arrecadação
de receitas, a frscalização e execução de leis, o estabelecimento de metas, a execução de
programas, a desapropriação de bens de utilidade pública e a atualização de informações
estatísticas da região.
I Conforme matéria "More than hallof world's population now living in
urban areas, UN suwey finds", da ONU, disponível em: https://news.
I 4/07/472752-more-hal f-worlds-popul¡tion-now-l ivi ng-urban-creas-un-surryev-finds
2
Glaeser, E. (20 I I ). Triumph ofthe Cif. Penguin Books. Londres.
3
Conforme matéria "Metropolitan areas are now fueling virtually all ofAmerica's population growth", do jomal Washington Post, disponível em:
httos://www.washingtonpost.com/news/wonVwo/2014l03/27lmetropolitan-areas-are-now-fueling-virtuall)r-all-oÊamericas-oooulation-growtlV
un.org,/erVstory/20
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Atualmente, a AGEM é uma autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
Regional (SDR), pasta criada no início de 2019 com o objetivo de facilitar

municípios paulistas

eo

a relação

entre os 645

governo estadual. Ao seu lado figuram ainda as agências metropolitanas

de Campinas, de Sorocaba e do Vale do Paraiba e Litoral Norte. Dentro da estrutura da Secretaria

ainda se encontram diversos fundos de desenvolvimento, como o FUMEFI (Fundo Metropolitano
de Financiamento e Investimento) e o Fundo de Desenvolvimento Regional.

ABaixada Santista

dispõe de um fundo próprio, o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada

Santista (FUNDO).

A SDR conta ainda com uma Coordenadoria da Juventude. Dentre

os

principais projetos da pasta encontra-se o SP + Pefto, iniciativa criada a fim de unificar todas
as unidades do Estado com atendimentos ou serviços regionais nas respectivas

l5

unidades

administrativas de São Paulo. Dentro do Sistema de Planejamento Metropolitano da Região
Metropolitana da Baixada Santista,

a

AGEM exerce função executiva, ao passo que o Condesb

(Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista) tem função deliberativa e normativa e o
FLINDO possui a atribuição de suporte financeiro.
Para lidar com os desafios e oportunidades que se apresentam sob o ponto de vista
da comunicaçáo,a InPress apresenta a solução para o exercício criativo "O desenvolvimento

e implementação da Agência Metropolitana da Baixada Santista (Agem)".

Considerando

a semântica das palavras utilizadas no título, adotamos a premissa de que o Problema
Comunicação está ligado ao

oodesenvolvimento"

de

e à "implementação" da AGEM, ou seja, à

busca de seu próprio progresso e desenvolvimento e também à entrega dos resultados práticos

de seu funcionamento.

A pafür dai, elaboramos uma

estratégia balizada em um conceito

contemporâneo de comunicação, isto é, fluída e veloz, mas, ao mesmo tempo, holística

e

abrangente. Apresentamos uma estratégia ancorada na premissa de que o envolvimento com

as comunidades locais é essencial para o sucesso dos programas em execução e a serem
implementados. É

a pafür do diálogo que ideias são aperfeiçoadas e, mais ainda, que

a

responsabilidade é dividida, democratizando assim as decisões e empoderando os cidadãos.
Da mesma forma, entendemos que a transparência das ações do poder público é essencial para

o pleno exercício da democracia, na medida que a noção de accountability é cada vez mais
fundamental para a vida em sociedade.
Neste sentido, o Plano de Ação descrito a seguir detalha os eixos estratégicos de atuação
da Comunicação daAGEM, a saber: integração, cidadania e desenvolvimento. São frentes que

compõem uma narrativa própria, inovadora e interdisciplinar de agendamento da relevância

e

da urgência dos temas na esfera pública. Propomos que a soma dos três eixos corresponda a algo

ainda maior e mais representativo do que sua mera junção: a AGEM deve ser encarada como a

InPress
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representante do governo do estado de São Paulo na região. É a autarquia que faz a conexão dos

municípios com a sede do governo em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Para viabilizar
essa narrativa, a Comunicação se desdobra em Assessoria de

Imprensa, Relações Públicas

e

Relações com a Mídia para realçar o protagonismo da AGEM na Baixada Santista.
Ademais, considerando os princípios que regem

a

atividade governamentale os objetivos

do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo (SICOM), além do escopo
apresentado, um plano de comunicação de sucesso deve necessariamente convergir

já

paraaboa

divulgação das ações para o cidadão e a modernizaçáo do serviço público, além do estímulo ao
debate e aprimoramento das políticas públicas do Estado. A isso alinham-se ainda as atribuições

da Secretaria Especial de Comunicação, alicerçadas na proposição e condução de políticas
de comunicação e dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal que permitem o amplo
acesso à melhor informação sobre os investimentos realizados pelo Estado e à divulgação dos

serviços disponíveis ao cidadão para sua melhor utilizaçáo.
Deste modo, a InPress propõe utilizar desde ferramentas tradicionais de assessoria de
imprensa até materiais e recursos amparados pelas mais modernas tendências na comunicação

institucional a fim de posicionar o Governo do Estado em geral e a AGEM, em particular,
perante a sociedade. O resultado será medido tanto pelo rol de notícias positivas a serem
veiculadas pela mídia como pelos indicadores de satisfação, reconhecimento e envolvimento
da população com o projeto. Desta forma, acreditamos que as ações integradas de comunicação

entre os órgãos do governo envolvidos no projeto, a criação de fluxos de informação ágeis

e

eficazes e o alinhamento das mensagens-chave dos porta-vozes são essenciais para que as ações
sejam bem recebidas e encaminhadas da melhor forma pela opinião pública. É por meio destas

"melhores práticas" que as oportunidades positivas são potencializadas e, simultaneamente, os
riscos de exposição negativa são minimizados.
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3.2.1.2. PLANO DE AÇAO

Conforme o Raciocínio Básico adiantou, optamos por adotar três grandes eixos
temáticos para nortear a Comunicação da AGEM. É a partir dos eixos de integração,

cidadania e desenvolvimento que as ações da autarquia chegarão ao conhecimento
da população. Sob o ponto de vista da Comunicação, a integração contempla as ações
estruturantes da AGEM com as prefeituras da região, sua relação com os governos estadual
e federal e outros setores da sociedade

AGEM diretamente com

civil.

Já a

os moradores e visitantes

cidadania diz respeito ao engajamento da
daregião. Por sua vez, o desenvolvimento

abrange ações práticas, como a execução de obras e programas da AGEM. Juntos, os três

eixos elevam o status da AGEM ao de órgão representante do governo do estado de São
Paulo na região. Assim, para levá-los a cabo, faz-se necessário o uso de práticas integradas,
como se verá logo abaixo.
Partindo do desafio proposto pelo Exercício Criativo e para que os objetivos sejam

o trabalho da Comunicação da AGEM, em consonância com
as diretrizes da Secretaria de Desenvolvimento Regional e liderado pela Secretaria de
alcançados plenamente,

Comunicação

e

com o apoio dos órgãos do SICOM, será desenvolvido em três grandes frentes,

de forma integrada: Assessoria de Imprensa, Relações Públicas e Relacionamento com a

Mídia. Por meio dessas frentes

será possível disseminar as mensagens-chave alinhadas aos

objetivos da comunicaçáo jâ expostos a fim de informar, mobilizar, engajar e transformar
os públicos-alvo, tais como a sociedade em geral, moradores do entorno, influenciadores,

formadores de opinião, entidades da sociedade civil, imprensa, órgãos de governo de
diferentes esferas, servidores da AGEM, e clientes e fornecedores da AGEM. Finalmente,

como ficarát claro nas páginas seguintes, a estratégia de comunicação procura ressaltar a
relação de causa e efeito entre a Comunicação da AGEM e o desenvolvimento da Baixada
Santista, algo possível especialmente pelo trabalho da AGEM.

As ações de Comunicação detalhadas a seguir têm como referencial a legislação
específica da AGEM, como decretos estaduais

e leis complementares,

regimento interno. Mais ainda, as ações estão ancoradas nos projetosa

além

do

jâ rcalizados ou

em desenvolvimento pela agência, tais como a "Sinalização Turística Metropolitana",

o "Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações" e o "Plano Cicloviário
Metropolitano". E, ainda,

a

A relação completa de Projetos

da

as ações estão balizadas pelas seis grandes

finalidades da autarquia:

AGEM, disponível no site oficial, contempla: Indicadores Municipais, PDTIC, Sinaltuq PRGIRS,tsS, Circuito

dos Fortes, PVM-Cargas, PVM, PRIMAFID, PCM, PDTURÆS, Planvalor, PMDI, PMDE, PDTIC e PRIMAC.
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arrecadar receitas próprias, fiscalizar a execução das leis e aplicar sanções, estabelecer

planos, metas, programas e projetos de interesse comum, promover a desapropriação de
bens, manter informações estatísticas atualizadas e, finalmente, exercer outras atribuições
que lhe sejam conferidas.

Por ûm, valendo-se da importância que a preocupação com o desenvolvimento
sustentável vem ganhando nos últimos anos, cabe enfatizar a adesão do Estado de São Paulo à
Agenda 2030, um conjunto de ações para elevar indicadores globais de qualidade de vida como
saúde, educação e meio ambiente.

A medida contempla 17 Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável(ODS), em substituição aos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM),
em vigor entre 2000 e 2015. O Estado de São Paulo, em consonância com o governo federal
e outros 192 países, aderiu aos ODS por meio do decreto 63.792, de novembro de 2018. O

documento criou a Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,

ligada à Casa Civil e com a missão de elaborar planos de ação para implementação das
medidas propostas. Dentre suas atribuições, a comissão tem a responsabilidade de identificar,

sistematizar e divulgar boas práticas e iniciativas do Estado que colaborem para o alcance das
metas dos ODS. É dentro deste contexto que
insere na Agenda 2030.

a

Agência Metropolitana da Baixada Santista se

autarquia está direta e amplamente relacionada com o Objetivo 11:

^
ooCidades e Comunidades
Sustentáveisoo.

a) Estrntégia de relacionamento com a mídia

Uma comunicação exitosadaAGEM passanecessariamenteporum reposicionamento
da autarquiajunto ao grande público para que ganhe contornos que tragam sintonia ao

perfil

desta administração e guardem relação com a criação da Secretaria de Desenvolvimento

Regional. Esse "renascimento" deve mostrar à população que

a

AGEM

é peça-chave para

integrar a região, fortalecendo laços tanto entre o poder público como entre a sociedade

civil. Para tanto, este trabalho de consci

entizaçã,o deve ser capitaneado pela Comunicação

por meio de um conjunto de iniciativas voltadas à sensibilizaçã,o dos membros

dos

veículos de imprensa, tanto analógicos como digitais (em parceria com a estrutura de
governo que trata desse tema). O reposicionamento surgirá a partir do momento em que
jornalistas, editores, pauteiros e chefes de reportagem entenderem o papel central ocupado
pela AGEM.
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Assessoria de Imprensa

. AGBM: Integradora da Baixada Santista

Divulgação proativa, imediata e constante de conteúdos exaltando o histórico da
autarquia e o papel central que ela exerce na promoção do intercâmbio entre os municípios
A

da região. E aqui onde se situam as estratégias de comunicação pata a divulgação de projetos

como os Indicadores Municipais, o Plano Viário Metropolitano ou o Plano Regional de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos. Projetos antigos ou defasados devem passar por atualizaçã.o

-

e novos precisam ser considerados, com o propósito de enfatizar as ações integradoras da

agência na região. As ações devem ser periódicas e acontecerem em todos os nove municípios
da região. Uma ação "integradora" também passa pelo intercâmbio com as outras agências

metropolitanas, como as de Campinas, do Vale do Paraiba e Litoral Norte e Sorocaba

-

aqui,

a perspectiva é promover ações conjuntas e somar esforços de comunicação. Além disso,
uma AGEM "integradora" também requer ações de comunicação entre a capital do Estado e
a Baixada, isto é,

divulgar o que acontece em Santos ou Guarujá nos jornais paulistanos. Da

mesma forma, devido ao perfil turístico da região, iniciativa semelhante será promovida em

jornais de circulação nacional e de outros Estados.
. AGEM: Cidadania da Baixada Santista

Divulgação proativa, imediata e constante de conteúdos que estimulem e reforcem
a percepção de pertencimento e de orgulho da região

-

o que leva então à importância da

AGEM no contexto da Baixada Santista. Ela é, como sugerido no Raciocínio Básico,

a

"embaixadora" do governo de São Paulo na região e, portanto, o referencial para a população
local das ações em curso em todo o Estado. É aqui onde se inserem ações de conscientizaçã,o
do papel do Estado e seus órgãos, e de que modo eles podem melhorar a vida em sociedade.
É onde trabalharemos o envolvimento das comunidades locais em seminários e eventos, além

do engajamento em programas executados pelo Estado.

. AGEM: Desenvolvimento da Baixada Santista

Divulgação proativa, imediata e constante de conteúdos relacionados ao dia-a-dia
de ações da AGEM. É aqui onde se insere a difusão de informações do FUNDO, como o
recapeamento de pistas, obras de drenagem, reformas de sistemas de iluminação, construção
de travessias, sinalização viënia, aquisição de ambulâncias, compra de mobiliário e projetos
de urbanização, entre outros.
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Relacões Públicas

As ações de Relações Públicas representam a convergência entre

assessoria e

relacionamento. Elas têm objetivo não só de gerar notícias positivas, mas também o de engajar

públicos estratégicos no tema proposto, criar uma nova percepção dos fatos e até mudar
atitudes. Elas vão ajudar no objetivo final de aproximação da AGEM com os jornalistas e da

população com o poder público. A seguir, listamos nossas propostas.

. Relacionamento
Promoção e divulgação de reuniões com lideranças locais, de diferentes setores e
esferas, a

fim de aproximar e estreitar o relacionamento. Neste sentido, a apresentação

de

balanços periódicos, como um a cada ano ou trimestre, devem ser utilizados para a divulgação

por eixos temáticos, como saúde ou mobilidade urbana.

. Relacionamento Estratégico
A Comunicação

da

AGEM terá papel decisivo para fomentar a percepção junto aos

gestores públicos da região que é a efetiva representante do governo do estado na região

no que tange às atribuições do planejamento da região metropolitana. É uma estratégia de
posicionamento: ainda que órgãos como Sabesp ou Cetesb instalados na região tenham plena
autonomia, será fundamental incluí-los na tomada de decisões, consultá-los, delegar-lhes
atribuições ou responsabilidades a fim de elevar o status daAGEM na percepção dos gestores.
Deste modo, como consequência, a própria AGEM ganharâ nova percepção na sociedade,
como um órgão relevante para os rumos da Baixada Santista.

. Campanha #9*eu=10
Para estimular a autoestima dos moradores da região e reforçar a importância da
presença daAGEM, a Comunicaçáo irâ sugerir a campanha

municípios da região

r eu:

"g*eu:10", isto é, os nove

um lugar nofa dez. É uma medida criada de modo a fortalecer

o pertencimento. A ideia central é valorizar a percepção de que, quando o assunto é
progresso, não há divisões entre municípios: todos estão juntos, interligados, preocupados

com o desenvolvimento integrado de toda a região. O slogan será usado em diferentes

.:n'-

mídias, como outdoors e comerciais de TV nas redes sociais, em banners no site oficial da

autarquia, em camisetas e em logotipos de documentos oficiais. A campanha será criada
a partir de recursos da SDR ou de investimentos da iniciativa privada da região e caberá
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à Assessoria toda a parte de relacionamento com a

mídia e veículos, conforme o escopo

deste processo.

Relacionamento com a Mídia

Propomos a abertura de um canal direto com jornalistas especializados em Cidades/

Geral, Serviços, Segurança, Política, Saneamento, Meio Ambiente, Tecnologia e Lazerl
Cultura. O time de comunicadores terá o objetivo de obter rnídia positiva, além de atender
demandas e crises de imagem. Propomos ainda ações de estreitamento de relações com a
imprensa, tanto local como nacional e internacional, descritas a seguir.

b) Ações a serem desenvolvidas pela contratatla.junto

. Divulgação ampla dos temas relevantes

¿ì

mídia

e atuação estratégica nas pautas exclusivas

A comunicação no serviço público deve ser cuidadosa. Ao mesmo tempo em que
precisa ser estratégica, não pode deixar de ser ampla, contemplando todos os veículos, regiões

e tipos de mídia. Os principais assuntos, ações e projetos devem merecer sempre total

e

transparente divulgação, sem privilégios, para que não haja desigualdade de oportunidades ou

favorecimento. Assim determina o regramento que dá os parâmetros da comunicação pública.
Essa preocupação não impede uma ação estratégica com veículos específicos e o trabalho de

oferta de pautas, artigos ou personagens de forma exclusiva. Sem descuidar do atendimento
de todos os veículos em pautas referentes às iniciativas, programas de governo e assuntos do

dia-a-dia, também trabalharemos de forma pontual quando o tema assim o permitir. Como
exemplo de assuntos mais gerais, que devem estar na pauta de todos os veículos, podemos
citar as efemérides do Feriado de Nove de Julho ou da Operação Verão.

. Proatividade em pautas criativas
A equipe de Comunicação não ficará

à mercê dos veículos.

Ao mesmo tempo em que

atenderá com rapidez e precisão as demandas diárias, também cuidará de oferecer pautas

diferenciadas, propositivas e criativas a fim de manter a AGEM em evidência na pauta dos

veículos. Sugestão de tópicos: placas de sinalização turística, uso das bases de dados do
sistema cartográûco, funcionamento das reuniões da AGEM.

. Proposta de Entrevistas Exclusivas
(

Nosso time fará a formação e preparação de fontes ligadas ao governo para darem
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entrevistas de maior fôlego a veículos de grande abrangência. Com isso, vamos disseminar
estrategicamente as ações em curso promovidas pela AGEM.

. Relacionamento com Setoristas e Canais Especializados
Daremos especial importância à mídia especializada, levando informações mais
detalhadas e profundas. Auxiliaremos o corpo técnico da AGEM para estar à disposição de

veículos como Pan Rotas (turismo) ou Portos e Navios (navegação marítima).

. Relacionamento com Mídia Internacional
Diante das características da região, vamos explorar ao máximo sua visibilidade

global. Os correspondentes estrangeiros serão convidados para entrevistas exclusivas
e eventos especiais, assim como boa parte dos materiais será traduzida para o inglês e o
espanhol. Da mesma forma, vamos convidar jornalistas estrangeiros para viajarem ao litoral
a

fim de conhecerem a Baixada Santista. Sugestão de tópicos: turismo, logística

e

mobilidade

urbana, desenvolvimento sustentável e meio ambiente.

. Bncontros de relacionamento
Nossa equipe irá propor um calendário de visitas às redações dos principais
veículos da região da Baixada Santista e também da capital paulista. A ideia é otimizar
oportunidades e buscar o apoio institucional dos veículos e grupos de mídia, para que
ajudem nas campanhas de divulgação a serem criada oferecendo espaço editorial e/ou
comercial a custo zero.Em conjunto com o comitê de agenda do governador, vamos propor
que os temas da Baixada sejam abordados pelo chefe do Executivo paulista em algumas de
suas agendas públicas. Da mesma forma, vamos promover um uso estratégico da agenda do

secretário de Desenvolvimento Regional de modo a integrá-lo à narrativa das lideranças e
porta-vozes da AGEM.

c) Materiais a serem produziclos

De forma complementar às ações propostas para o relacionamento com jornalistas
e iniciativas de relações públicas, a InPress Porter

Novelli utilizarâ, para o atingimento

dos

objetivos de Comunicação, uma ampla variedade de ferramentas e técnicas empregadas na
comunicação institucional. A seguir, listamos as principais, algumas deles já citadas ao longo
deste plano, mas que consolidamos para

facilitar

a avaliação.
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. Banco de pautas: criaremos um banco de sugestões de pautas relacionadas

aos temas da

AGEM que possam getar, de forma proativa, notícias positivas.

. Mapa de jornalistas, veículos, influenciadores

e formadores de opinião: essencial para

atuar com eficácia na ârea de relações com a mídia. O perfil não se limitará aos nomes

e

telefones, mas incluirá as principais matérias já produzidas, as redes sociais de cada um e
quando foi o último contato realizado pela AGEM.

. Conteúdo para divulgação:

press-releases, avisos de pauta (convites para eventos ou

coletivas), sugestões de pauta, artigos para publicação em veículos nacionais, regionais

e

locais (municipais ou mesmo de bairros específicos) assinados por porta-vozes da AGEM,
notas para colunistas, infográficos, matérias de serviço, entre outros.

. Banco de personagens: trata-se de lista de pessoas que possam contar
de sucesso em torno das ações

à imprensa histórias

daAGEM. Podem ser moradores da região, empresários locais,

especialistas do meio acadêmico ou mesmo autoridades de outros órgãos do governo estadual
que atuam na região, como Sabesp ou Poupatempo.

' Paper

de Referências: documento em forma de bullet points contendo as mensagens-chave

que devem ser transmitidas pelos porta-vozes, em sintonia com os objetivos de comunicação

e diretrizes do plano de ação. Ele deve conter sugestões de fala, grandes números e também
respostas para os questionamentos negativos que possam surgir.

. Briefing:

informativo com breve relato da pauta, perfis de repórter e veículo, a fim

de

dar subsídios ao porta-voz para que tenha um bom desempenho na entrevista. Ele estará
acompanhado de um documento

no estilo "perguntas e respostas", com sugestões

de

posicionamentos assertivos e eficazes.
. Respostas aos questionamentos da imprensa:
imediatas às demandas

de

a

equipe estará a cargo de produzir respostas

jornalistas sobre o tema, revertendo qualquer percepção equivocada

e enlatizando os pontos positivos.

. Media

Training: rodadas

de capacitação de porta-vozes a fim de se relacionarem eficazmente

com os veículos de mídia. Identificação de novos porta-vozes.
(,
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. Relatórios de Monitoramento: consolidado dos principais assuntos debatidos nos veículos
de comunicação e redes sociais, a fim de antecipar assuntos relevantes, crises e tendências
sobre o tema. 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 os rumos dos projetos.

. Manual de crises: documento

contendo diretrizes e procedimentos a serem tomados em

casos de situações extremas e não previstas. Listará prioridades, ações estratégicas, portavozes e mensagens-chave, por exemplo.

. Programa de relacionamento com jornalistas: cronograma de encontros dos principais
porta-vozes da AGEM com jornalistas e visitas às redações.

. Cartilhas,

cartazes e banners: a serem usados para divulgação das ações da AGEM na

região. Poderão ser baixados gratuitamente pela internet por qualquer cidadão. Com apoio
da iniciativaprivada, imprimiremos uma tiragem especial para ônibus, escolas e unidade de
saúde que possam ser locais de circulação do público-alvo.

.

Press

tours: realizaçáo de pequenas viagens com grupos de jornalistas ao longo dos nove

municípios da região, onde as principais ações da AGEM serão ressaltadas.

.

Ações micro-regionalizadas: diversificação de conteúdos para moradores dos nove

municípios que compõem

a

Baixada Santista. Conteúdos específicos para bairros ou avenidas,

ou ainda motivados por ações pontuais, como efemérides.

. Ações sazonais: diversificação de conteúdos conforme as estações do ano. É aqui onde
pautas específicas sobre a temporada de verão ou o escoamento da produção (Porto de Santos)

ganham sentido. Vamos elaborar um calendário de ações.

. Grupo de WhatsApp: criação

de um canal de comunicação entre a assessoria de imprensa

e os jornalistas para facilitar o relacionamento, esclarecendo instantaneamente as dúvidas
pelo aplicativo, informando as novidades e convidando para eventos.

5

A InPress Porter Novelli tem plena consciência do momento atual, onde o mundo enfrenta uma pandemia em virtude da disseminação do novo
coronavírus. Decidimos não render este documento à grave crise em curso na perspectiva de que acreditamos que os desafios serão vencidos e
novas opot'tunidades vão surgir em breve. É um voto de esperança no futuro sem deixar de entencler e se preocupar com o presente.
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. Mídias Sociais: planejamento

e execução de uma ampla presença digital, incluindo

desde a criaçáo de fanpages até a produção de vídeos para canais específicos. As redes
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Linkedln ganharão páginas próprias, assim como

um calendário especial de conteúdo será montado para apresentar novidades diárias aos
seguidores.
É o caso da hashtag #tbt (de Throwback Thursday), a ser usada às quintas-feiras, com

referências ao passado da Baixada Santista, suas cidades e seus personagens. Em parceria

com a agência contratada pela Secom para esse fim, iremos sugerir que as ações incluam
vídeos curtos nos Stories do Instagram, enquetes e convites para eventos dentro do Facebook
e transmissões ao

vivo (lives) no Youtube.

Haverá ainda o constante monitoramento e interação com os engajamentos nos posts
dos perfis, de modo a ampliar ainda mais o relacionamento com a população e promover,
conforme o caso, sugerir o impulsionamento de determinados conteúdos. Da mesma forma,
vamos recomendar à equipe de governo que trata das ações digitais que utilize os bumpers
ads no Youtube e o Google AdWords, sempre em consonância com as melhores estratégias de

SEO, a fim de garantft a máxima exposição da AGEM.

. Branded content: apoio

para o desenvolvimento de conteúdos exclusivos sobre as ações

da AGEM, a serem veiculados nas mais diferentes soluções propostas pelas empresas em
atuaçáo no mercado como, por exemplo, o Media Lab, do Estadão, ou o Estúdio Folha.

.

Podcasts: divulgação das principais novidades da Baixada Santista em formato

de

programas de áudio, mais longos e de conteúdo específico, diferentes dos boletins de rádio

a serem produzidos na estrutura da Secom. Eles serão compartilhados nas redes Spotify,
Deezeg SoundCloud e similares.

. Boletins de rádio: divulgação periódica das principais novidades da Baixada

Santista em

formato de programas de áudio, mais curtos, diferentes dos podcasts. Para tanto, faremos uso
do Estúdio Multimídia Adalberto Bottini.

. Vídeo releases: distribuição de conteúdos

em vídeo para emissoras de TV. Aqui, do

mesÍìo modo dos boletins de rádio, procuraremos fazer uso do Estúdio Multimídia
Adalberto Bottini.
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E-Book: apoio na produção de conteúdo para livreto digital, gratuito, com informações

institucionais sobre a Baixada Santista. Será disponibilizado no site da AGEM.

. E-Book

- Cartilha Infantil:

apoio para produção de conteúdo de livreto digital, gratuito,

com informações institucionais sobre a Baixada Santista. Será voltado ao público infantil,
com linguagem e solução visual própria. Será disponibilizado no site da AGEM e também
será oferecido em salas de aula da região.

. Site oficial: vai registrar todo o conteúdo produzido, além

de replicar o material produzido

por outros órgãos, como Secretaria de Desenvolvimento Regional, Governo do Estado

e

prefeituras da Baixada Santista. Terá ainda seções como clipping de notícias, o andamento
das ações, galeria de imagens e demais arquivos multimídia, mapas e infográflcos, e outros

conteúdos inéditos.

.

Boilerplate: elaboração

de um parâgrafo

de forma reduzida e estratégica, as

institucional "sobre

a

empresa", onde registraremos,

principais informações sobre o trabalho desenvolvido pela

AGEM.

(
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3.2.I.3. OPORTTINIDADT'S DE MÍDIA POSITIVA
1.

Dia da Baixada

O Governo do Estado de São Paulo tem forte presença nos nove municípios

que

compõem a Baixada Santista, mas isso não quer dizer que a população saiba disso. Para
disseminar a presença do Estado na região, unificar

o discurso dos órgãos estaduais e,

sobretudo, evidenciar a importância da AGEM, propomos uma ação integrada para criar uma
grande oportunidade de mídia espontânea: o Dia da Baixada. O decreto 50.49912006 transfere

simbolicamente por um dia a capital do Estado de São Paulo para o município de Santos. É
uma homenagem ao Patriarca da Independência, José Bonifácio, celebrada todos os anos,
sempre no dia 13 de junho.

A proposta é centralizar grandes anúncios e entregas de obras nesta data, percorrer
toda a região com autoridades, promover ações culturais (como um festival de teatro ou
cinema), realizar ações esportivas e de recreação (maratona de 42km entre os municípios,

volta ciclística, competições náuticas, rua do lazer). É relevante lembrar que os 200 anos da
Independência serão celebrados em2022, portanto as ações de 202I já devem contar com

o slogan "faltam 365 dias", de modo a criar expectativa e engajamento. A proposta prevê
ainda, de forma paralela e complementar, mapear e divulgar o Estado na região: quais são os
órgãos, onde se encontram e como os cidadãos podem fazer uso deles. É mostrar aos jovens
a existência da Fatec Rubens Lara, em Santos, e aos sem documentos o Poupatempo de São

Vicente. Quem precisa economizar na alimentação, basta ir ao Bom Prato de Cubatão. E
quem precisa imprimir o currículo conta com o Acessa São Paulo de Guarujá. A partir desses
ganchos, apresentar a AGEM como peça-chave: quando se trata de integração regional, de
áreas conurbadas, de desafios que não podem ser vencidos isoladamente pelas prefeituras,

lá está a autarquia para apresentar e propor soluções. É ela que pode (e deve) pautar as
discussões sobre o redimensionamento de fluxos viários ou de uso e ocupação do solo que

envolvam mais de um município da região. Nesse dia, diversos órgãos e aparelhos do Estado
estarão voltados para a ampliação da divulgação de projetos, serviços e programas para os
cidadãos da Baixada Santista. Uma parceria com os veículos de comunicação locais permitirá
a exposição

positiva da região, explorando um amplo espaço editorial.

2. Hackathon da Baixada Santista

Dentre as finalidades da AGEM figura o papel de oomanter atualizadas as informações
estatísticas necessárias para o planejamento metropolitano, especialmente as de natureza

físico-territorial, demogrâfica, financeira, urbanística, social, cultural, ambiental, que sejam
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de relevante interesse público, bem como promover, anualmente, a sua ampla divulgação6".
Para tanto, propomos muito mais do que a divulgaçáo de um PDF no site: vamos engajar toda

a comunidade de tecnologia, como cientistas de dados e estudantes de áreas como sistemas

de informação, economia e estatística, para pafticiparem de maratonas de programação,

as

chamadas hackathons, para aperfeiçoarem as ferramentas disponíveis, encontrarem soluções

para problemas existentes e proporem novas funcionalidades. É aqui, por exemplo, onde

o SCM-SB (Sistema Cartográfico Metropolitano

-

Baixada Santista) será explorado pela

Comunicação. Trata-se de uma ação de custo extremamente baixo, que pode ser suportada
pela própria Secretaria de Desenvolvimento Regional ou mesmo pela iniciativa privada da
Baixada. A área de Comunicação se ocupará de, a partir da organização do evento, promover
a

AGEM e seu desenvolvimento, demonstrando o espírito inovador dessa adrninistração, bem

como o ideal de melhor dar suporte à região por diversos meios, entre eles a transparência
com as informações públicas e a busca de maior rigor no levantamento de dados.

3.

AGEM abraça o Porto de Santos
O Porto de Santos é de administração federal, mas isso não quer dizer que o Estado

deva ignorá-lo. Pelo contrário. Um equipamento que movimenta cerca de 25%o da balança
comercial brasileira deve ser tratado com a maior atenção. E é por isso que propomos que a
Comunicação da AGEM deva exercer um papel proativo neste processo, criando estratégias de

divulgação que ressaltem a importância que São Paulo dá ao porto. Neste sentido, a primeira
providência é ressaltar as iniciativas

jâ

realizadas como, por exemplo, as obras rodoviárias

(duplicação de pistas, novos acessos, pavimentação asfáltica, sinalização etc.). Vale observar
que a Comunicação deve ser pensada nacionalmente: um caminhoneiro que parte de Mato
Grosso do Sul ou de Goiás deverá ser impactado pelo noticiário de uma nova solução viâriapara
acesso aos terminais do porto. Novas pautas podem surgir nas áreas de educação e capacitação

profissional, saúde, segurança e serviços, exatamente como sugere o jornalistaAndré Trigueiro,
da

TV Globo. "E cadavez maior

o número de cidades que investem em projetos de

revitalização

de zonas portuárias, transformando galpões e arcnazéns abandonados em centros de cultura

e

lazer, polos gastronômicos e shoppings"T.

ó

Conlorme consta no endereço https://www.agem.sp.gov.br/?page_id=808

7'liigueiro, A.(2017). Cidades e Soluções LeYa. Rio de Janeiro.
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3,2.I,4.IDENTIFICACÃO DOS IìISCOS À IMAGBM
1. Descrédito e ceticismo com o poder

público

Observa-se hoje elevado grau de descrédito de instituições governamentais e autoridades

públicas. Uma pesquisa do Pew Research Center mostrou que 83% dos brasileiros estão
insatisfeitos com a democracias; o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia apontou que
entre

l0 brasileiros afirmam

não ter nenhuma confiança em partidos políticose; e a Diretoria

de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV
qlue 78o/o dos

8

DAPP) registrou o fato de

brasileiros não confiam nos políticosro. Uma das barreiras, portanto, é o fato de

que não só a AGEM é uma autarquia cujo um dos objetivos é a ponte da região como governo

do Estado (um papel essencialmente político), mas também porque reúne prefeitos de nove
municípios da região, nem sempre alinhados politicamente ou partidariamente. Com isso em
tela, propomos uma inserção gradual da Comunicaçáo da AGEM na esfera pública, de modo
a assimilar elros e acertos a

fim de aperfeiçoar as estratégias

-

isto é, trabalharemos um passo

de cada vez, ganhando sempre mais espaço e credibilidade junto aos públicos-alvo. A oferta
como porta-vozes de técnicos que possam tratar dos temas mais relevantes ajudarâ amanter a

credibilidade da AGEM, bem como o frequente alinhamento com o poder executivo estadual.

2. Críticas indevidas/AcEM como alvo de protestos

Ao se apresentar como um relevante órgão do Governo do Estado de São Paulo,
AGEM

se coloca na

a

linha de frente da esfera pública e, portanto, pode vir a enfrentar críticas da

sociedade. Ainda que a interrupção de serviços como saúde, segurança e educação, por exemplo,
não sejam de responsabilidade direta da autarquia, moradores podem se colocar em posição de

antagonismo à autarquia, uma vez que esta representaria o próprio Estado na região. Os motivos

podem ser os mais diversos, como falta de água, congestionamentos ou a letalidade policial,
por exemplo. Devemos portanto desde já considerar, inclusive na redação do Manual de Crise,

a eventual presença de manifestantes na porta da AGEM. O mesmo vale para funcionários
públicos grevistas insatisfeitos com o governo estadual. A equipe de Comunicação deverá estar
preparada para essas contingências, adotando um procedimento de ação em situações como essa
e elegendo (e treinando) um

porta-voz capaz não só de ouvir as reivindicações com calma, mas

também de pontuar o real papel da AGEM e seu alcance, dissuadindo qualquer manifestação
que não tenha sintonia com os objetivos e alçadas da autarquia. No caso de críticas e protestos,
a Comunicação deverá ainda estar preparada paru atuar diretamente

coln os veículos, deixando

8

I

Disponível em: https://wwwl.folha.uol.com.br/mundo/2019/04/pesquisa-mostra-que-83-estao-insatisfeitos-com-democracia-no-brasil.shtml
Disponível em: https:/þolitica.estadao.com.br/noticias/geral,descredito-nos-parlidos-atinge-8-emI 0-brasileiros,70002362978
r0
Disponível em: https://www.valor.com.brlvalor'-investe/casa-das-caldeirasl5l54794lfgv-brasileiro-e-otimista-com-futuro-mas-desconfia-de-polit

e
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clara a linha de atuação da AGEM e

corigindo interpretações equivocadas que possam validar

ou incentivar novos protestos.

3. Ausência de

Protagonismo

A Comunicação da AGEM deverá agir de maneira proativa para abrir espaço e garantir
o protagonismo das ações junto aos veículos de imprensa. Arazão disso está no fato de que
muitas ações da AGEM envolvem outros órgãos e prefeituras, o que pode acabar escapando das
estratégias de divulgação planejadas. Por exemplo, um prefeito com intenções político-partidárias

pode descumprir a exclusividade de uma entrevista para um veículo da região ou mesmo atuar
de forma isolada com repórteres e veículos de sua preferência. Portanto, lançaremos mão de

uma estratégia de comunicação de modo a conciliar interesses e evitar eventuais desgastes,
comprometendo todos os municípios e seus representantes, independentemente de suas cores
partidárias. Novamente aqui reforçaremos a importância dos três eixos propostos: integração,
cidadania e desenvolvimento.
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3.3. An¿ilise

Data:

diária

cle imagem

0110212019

Análise: a notícia mais relevante do dia para a Secretaria de Desenvolvimento Regional

é

que prefeitos da região metropolitana do Vale do Paraíba tentam reverter o corte, assinado
pelo governador João Doria em 2 de janeiro, no repasse de, segundo a reportagem da Rádio
Band Vale FM/São José dos Campos, mais de R$ 24 milhões para convênios firmados para

o desenvolvimento do turismo. Ainda de acordo com a reportagem, Caruguatatuba seria

o

rnunicípio mais afetado com a medida, com mais de R$ 7 milhões, que seriam destinados
principalmente à reforma e ampliação do Pier do Camaroeiro, parte de um complexo furístico.

Outros municípios da região também foram afetados. Em entrevista concedida ao editorexecutivo da Band Vale Cláudio Nicolini, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco

Vinholi, explica que os convênios foram firmados na gestão anterior, entre2017 e 2018, mas
sem previsão orçament ëniaparaeles, o que os torna irregulares do ponto de vista administrativo.

Agora, para conseguir recursos para cumprir estes convênios deverão ser cumpridas três etapas:
a

prioritária é garantir o término das 240 milhões de obras em andamento, utilizando verbas do

orçamento de 2079. Segundo passo é rever os convênios firmados em 2018, que, sem previsão
orçamentária, estão sendo discutidos com todos os prefeitos. O terceiro passo, firmar novos
convênios.
Questionado sobre a situação que o govemo coloca os prefeitos frente à população com
a revisão dos convênios firmados,

Vinholi explicou que, sem o empenho financeiro, o anúncio

de ações nem pode ser chamado de convênios. O secretário reafirmou que tanto os términos
das obras em andamento quanto o planejamento das próximas ações serão feitos ao lado dos

prefeitos, com responsabilidade e austeridade, pafa atender às necessidades da população da
região, assim como do Estado todo. Questionado se o secretário afirma que o ex-govemador

Márcio França fez "festa com o chapéu alheio", Vinholi afirmou que, para a além da questão
política, se pode afirmar que pelos formatos da gestão pública foram feitos de forma irregular.
O jornalista aproveita a entrevista ao

coordenador para a RMVale

e

vivo para cobrar do secretário

se

já há um novo

AGEMVALE ou se está "tudo parado", depois de dois meses de

mandato. Em resposta, Vinholi diz que não há nada parado, que está muito próximo e se reuniu
recentemente com prefeitos, que haverá muitos convênios bons para a região, que a agênciaterët

uma nova dinâmica, com políticas mais práticas e efetivas, que possam entregar produtos de
fato para a população, que paga imposto, enxergar uma agência mais produtiva.
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Nas outras duas matérias, uma mais cufta, editada, também veiculada Rádio Band Vale

FM/São José dos Carnpos e outra veiculada na Rádio Band Vale FM/São Sebastião, iguais,
foram utilizados trechos desta entrevista mais longa.

Pontos positivos: oportunidadepara esclarecer que alguns pontos de atenção do início dessa
gestão referem-se a atos praticados pelo último govemo e assegurar o empenho do governo para

garantir investimentos para a região, cumprindo as etapas cometas.

Riscos à imagem: noticiário negativo sobre corte de repasses para os convênios da

étrea de

turismo e politização do tema.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, atualizar informativos

internos e releases, disponibilizar notas explicativas para a imprensa regional, monitorar
audiência e reações nas redes sociais, acompanhar desdobramentos.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio
Rádio Band Vale FM 102.9 lSão José dos Campos (total: 6min09seg)
Rádio Band Vale FM 102.9 lSão José dos Campos (total: 3minl9seg)
Rádio Band Vale FM 98,5 lSão Sebastião (total: 3min27s)
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Análise: hoje, em entrevista para a Rádio Mais de Femandópolis sobre cortes nos convênios,
o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, explica que, na área do Turismo, os
esforços são para que os convênios firmados até dezembro

de20l7,

sem previsão orçamentária,

tenham suas obras terminadas com o orçamento de 2019. Os convênios firmados também sem
previsão orçamentária em 2018 estão cancelados, pois estão irregulares perante o Tribunal de
Contas, mas as demandas dos municípios, justas e importantes destes convênios, serão trazidas

para20l9 para que se faça um novo convênio, o mais breve possível. Questionado sobre o corte
na ëtrea da Saúde, que
(

foi de R$ 300 mil em Votuporanga,

e outros recursos suspensos na região,

o secretário esclareceu que no ano eleitoral de 2018 foram feitos anúncios deAmes em todo

o Estado, mas que não foram incluídos no orçamento da secretaria da Saúde, por isso foram
suspensos e a pasta está avaliando cada um dos convênios com os municípios para que a Saúde
seja tratada de forma criteriosa.

Perguntado sobre as propostas da nova gestão para a região, Vinholi fala sobre a
importância da região para o Estado, diz que o governador está buscando investimento com
parcerias público privadas, com foco no agronegócio para a busca de investimentos e recursos
e aproveita para falar no investimento em Segurança Pública e Educação.

Depois de encerrar a entrevista, o jornalista falou aos ouvintes que, com a fala do
secretário, se esclarecia que os cortes não haviam acontecido por o'culpa" dos prefeitos.

Pontos positivos: oportunidadepara esclarecer que alguns pontos de atenção do início dessa
gestão referem-se a atos praticados pelo último governo e assegurar o empenho do govemo para

garantir investimentos para a região, cumprindo as etapas corretas.

Riscos à imagem: noticiário negativo sobre corte de repasses para os convênios da ârea de
Turismo na região e cortes na ârea de Saúde em Votuporanga.

Ações de comunicação a serem tomadas: preparar nota para imprensa, monitorar repercussão
e

mídia regional e reações nas redes sociais. Acompanhar desdobramentos.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio
Rádio Mais 105.9 FM / Fernandópolis (total: 5min33seg)
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1510212019

Análise:

a notícia mais

importante paru a Secretaria de Desenvolvimento Regional do dia foi a

participação do secretário Marco Vinholi no encontro do PSDB em Mogi das Cruzes, organizado

pelo prefeito Marcus Melo, que também é coordenador regional do partido na Grande São
Paulo Leste. O ponto central do encontro foi a discussão de ações para a reorganização e o
fortalecimento do partido para as próximas eleições municipais na região do Alto Tietê. Outra
questão levada e reforçada por Vinholi

foi a importância de fazer com que o PSDB

passe a

ser visto como um parlido que tem posição. Na reportagem na Rádio Metropolitana, depois
de vasta explanação da biografia do secretário e do anúncio de que será o próximo presidente
estadual do PSDB, Vinholi, além de reforçar os pontos discutidos em reunião do PSDB, falou da

importância da entrega do Expresso Leste (mas ainda em funcionamento parcial), em Mogi das
Cruzes, para a região, e de novos projetos na

átrea de

mobilidade. Questionado sobre a reforma

da estação da CPTM, o secretário responde que a proposta parece justa para a população, mas

deve ser avaliada com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Depois de encerradas as

falas de Vinholi, a apresentadora lembrou ainda as pendências na
governo atsal: acabar com
da CPTM de

Mogi

as baldeações em

e de Itaquaquecetuba,

átrea

todos os horários, terminar

as

de mobilidade para o
reformas nas estações

construir uma passarela direto da estação de Mogi até

o terminal de ônibus. E levantou novas demandas: o comedor metropolitano que vai interligar
as cidades da região, as quedas de barreiras na

rodovia Mogi-Bertioga e a alça do Rodoanel de

Suzano. Ajornalista falou também de problemas na estrutura e rede na ârea de Saúde na região,

com a superlotação do HospitalLuzia de Pinho Melo, enquanto há a subutilizaçáo do Hospital

Doutor Arnaldo Pezzuti Cavalcante e do Hospital Osiris Florindo Coelho e o Hospital das
Clínicas de Suzano, que está pronto, mas não aberto para atendimento.

Pontos positivos: Fica claro nas repoftagens que o prefeito Marcus Melo, do PSDB, está em
harmonia com o governo do Estado, e que o secretário Vinholi conhece bem a região, o que

facilita o diálogo.

Riscos à imagem: não há. As demandas levantadas pela jornalista são antigas e deverão ser
administradas.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar reações nas redes sociais

e

mídia regional,

acompanhar desdobramentos.
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Notícias mais relevantes do dia:

Internet
Portalnews (Mogi News): Vinholi participa de encontro do PSDB

Rádio
Rádio Metropolitana 1070 AM/ Mogi das Cruzes apartir de (total: 07min45seg)

(

(.
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Análise: Hoje, a reportagem mais relevante para a Secretaria de Desenvolvimento Regional
é

"Vinholi participa de encontro do PSDB" no jornal Mogi News, editoria de Cidades, com a

participação do secretário Marco Vinholi no encontro do PSDB em Mogi das Cruzes, organizado

pelo prefeito Marcus Melo, que também é coordenador regional do partido na Grande São
Paulo Leste. O ponto central do encontro foi a discussão de ações para a reorganização e o

fortalecimento do partido para eleger o maior número de prefeitos nas próximas eleições
municipais na região do Alto Tietê. O secretário destacou também o diálogo aberto com o
prefeito e a entrega da principal promessa de campanhapara a região, o Expresso Leste, assim
como o avanço da obra de duplicação da rodovia Mogi-Dutra.

Pontos positivos: Apesar da pauta político-partidâria, a imprensa destaca que o prefeito Marcus

Melo do PSDB e governo do Estado têm diálogo aberto, o que dinamiza demandas da região.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar redes sociais e

mídia regional.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Mogi News: Vinholi participa de encontro do PSDB

,{
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Análise: A reportagem mais importante de hoje para a Secretaria de Desenvolvimento Regional

foi veiculada no Jornal da Cidade, de Bauru, sobre a participação do secretário Marco Vinholi
em reunião do PSDB em Jaú. O evento, organizado pelo vereador e presidente da legenda em
Jaú, Tito Coló, também teve a presença do presidente estadual do partido, deputado Pedro

Tobias, do vice-governador do Estado Rodrigo Garcia (DEM), da prefeita de Itaju, Fatima
Guimarães, do prefeito de Bariri, Neto Leoni, militantes e correligionários. O tema central do
encontro, segundo amaÍéria, foi a valorização da fidelidade dos tucanos que apoiaram a eleição
de João Doria. Vinholi agradeceu o apoio de Tobias na sua campanha à presidência estadual do

partido, lembrou dos tempos de militância estudantil e elogiou João Doria por estar enfrentando
o PCC e ter lançado o primeiro pacote de concessões de estradas do seu governo.

Pontos positivos: nenhum ponto positivo relevante para a Secretaria.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão em mídia regional

e

redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Jornal da Cidade / Bauru: Corn Rodrigo Garcia e Vinholi, Tobias defende a valorização

de

militantes fiéis

I
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1810212019

Análise: a clipagem de hoje paru a Secretaria de Desenvolvimento Regional traz o artigo
assinado pelo secretário Marco Vinholi para

o

jornal Diário do Grande ABC. No texto opinativo,

o secretário explica o foco desenvolvimentista do governo de João Doria e como a secretaria de

Desenvolvimento Regional se insere nesta nova realidade administrativa.

Pontos positivos: espaço para posicionamento em importante veículo de imprensa da região
do ABC.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão em redes sociais e espaço
para opinião de leitores do jornal. Oferecerum extrato do mesmo artigo para jornais menores
do interior do Estado.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Diário do Grande ABC: artigo "Desenvolvimento regional

e

municipalismo"

''.-..-
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Análise: as duas reportagens de rádio de hoje que são relevantes para a Secretaria
Desenvolvimento Regional tratam

do

de

cancelamento dos convênios que não estavam

contemplados na previsão orçamenfátria da gestão anterior na região do Vale do Paraíba. No
caso da matéria da Rádio Metropolitana de Guaratinguetá, município que não

foi afetado pelos

cottes, a abordagem foi mais amena. Em entrevista, questionado sobre como ficam as obras de

Aparecida, que devem receber R$ 3 milhões, e o secretário Marco Vinholi explicou que tanto
as obras em andamento quanto projetos prioritários fechados em 2018, mesmo sem a previsão

orçamentária, serão contemplados no orçamento de 2019 e serão atendidos. Já a reportagem

da Rádio CBN de Campinas trouxe entrevista gravada na semana passada do prefeito de
Cordeirópolis, José Adinan Ortolan (MDB), que afirmou que foram cortados R$ 250 mil para a
ënea da Saúde, compra de medicamentos, Apae e Santa Casa, o que seria uma retaliação

política.

Em resposta, Marco Vinholi explicou que os convênios nem chegaram a ser estabelecidos na
realidade, pois não havia previsão orçamentíria, e que as demandas serão estudadas, a Saúde

pública será valorizada, mas com responsabilidade e transparência, pelo governo do Estado.
Os prefeitos deverão ser convidados para uma reunião em março para definir quais setores
receberão investimentos do governo, de acordo com as demandas apresentadas.

Pontos positivos: oferta de porta-vozminimiza a ampliação de versões apenas de um lado

Riscos à imagem: expectativa de cortes naítreada Saúde na região expõem o govemo do Estado.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias

e

reações nas redes sociais. Alinhamento com as áreas de governo supostamente afetadas com os

cortes para compor cenários e respostas futuros. Acompanhar arcalização dos encontros com
os prefeitos.

Notícias mais relevantes do dia:
Rádio
Rádio CBN 99,1 FM/Campinas (total3min3lseg)
Rádio Metropolitana 99,1 FM/Guaratinguetá (total 8min33seg)
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Análise: destaque do dia é a primeira reunião dos prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) nesta gestão com o secretário Marco Vinholi, da qual

também participou na primeira etapa o secretário da Saúde, José Henrique Germann Ferreira.
Durante o encontro, os prefeitos pediram

a liberação de repasse de

convênios suspensos para obras

de mobilidade: alça de saída do Rodoanel na SP-66, na divisa de Suzano e Poá, e de um acesso na

rodovia Ayrton Senna para o Distrito Industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes e a interligação
das Rodovias Mogi-Dutra e Presidente Dutra, em Arujá. Vinholi explicou que os convênios
suspensos serão tratados individualmente com os municípios. Sobre as obras de infraestrutura,

solicitou orçamentos para que o governo possa avançar ainda nos próximos 30 dias.

Pontos positivos: Posicionamento permite a percepção pela sociedade de que há diálogo para
avanço de obras de infraestrutura urbana.

Riscos à imagem: Cancelamento de convênios dos municípios.

Ações de comunic ação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias regionais
e reações nas redes sociais. Preparar nota para atender eventuais demandas.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet
Site Diário de Suzano: Secretário de Desenvolvimento promete apoio ao Condemat
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Análise:

as matérias mais importantes de hoje para a Secretaria do

Desenvolvimento Regional

anunciam a liberação, no dia 22, de R$ 360 milhões por parte do governo do Estado para
obras do Turismo nos municípios. Na Região Metropolitana de Sorocaba foram mais de R$

22,1 milhões para as cidades de Ibiúna, Itu, Salto e São Roque. A reportagem do site Jornal
Cruzeiro, "Quatro cidades de RMS vão receber juntas mais de R$ 22 milhões", diz também
que nas regiões de Sorocaba e Itapeva, seis cidades foram beneficiadas com mais de RS 29,6

milhões. Poá recebeu R$ 10,1 milhões, no Alto Tietê, Salesópolis, R$ 2,6 milhões. A verba

é

paraa retomada das obras conveniadas até2077 sem previsão orçamentátria. O secretário Marco

Vinholi disse que o governo do Estado está colocando a casa em ordem e ainda que acelerar o

ritmo das ações governamentais é um objetivo da gestão Doria, para proporcionar condições
de desenvolvimento para as cidades. A reportagem do site Diário de Suzano, "Poá recebe R$
10,1 milhões do Estado para impulsionar turismo da cidade", apresentou a lista das 70 estâncias

beneficiadas e da verba recebida por cada uma delas.

Pontos positivos: Repasse de verba para desenvolvimento do turismo nos municípios.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias regionais

Notícias mais relevantes do dia:

Internet
Site Diário de Suzano: Poá recebe R$ 10,1 milhões do Estado para impulsionar turismo da cidade

Site Cruzeiro do Sul online/Sorocaba: Quatro cidades da RMS vão receber juntas mais de R$
22 milhões.
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Análise:

a

notícia mais importante do dia foi referente à liberação da verba de R$ 360 milhões

do governo do Estado para obras de infraestrutura para a área de Turismo nos municípios.
Cada veículo trouxe os dados de investimento referentes à sua região de abrangência. Jornais

impressos e sites trouxeram o histórico do cancelamento dos convênios fechados na gestão
passada, que não estavam contemplados no orçamento, para explicar o aporte. Em parte das

matérias foi aproveitadafala do dia anterior do secretário Vinholi de que o governo do Estado
está colocando a casa em ordem e que acelerar o ritmo das ações governamentais é um objetivo
da gestão Doria, para proporcionar condições de desenvolvimento para as cidades.

Pontos positivos: oportunidadepara esclarecer que alguns pontos de atenção do início dessa
gestão referem-se a atos praticados pelo último governo e assegurar o empenho do governo
paru garantir investimentos para a região, cumprindo as etapas corretas. A liberação rápida de
verba para cumprir pagamento de obras e serviços pendentes de convênios firmado em 2017
tem impacto positivo na mídia.

Riscos à imagem: cancelamento de convênios de 2018

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanharrepercussão, monitorarmídias regionais
e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet
Diário do Litoral: Baixada Santista recebe R$

117 milhões do governo do Estado

Comércio do Jahu: Barra, Igaraçu e Brotas recebem verbas

Impresso
A Tribuna/Santos: Estado libera RS 117 mi para turismo na região

Diário/Tupã: Governo do Estado libera R$ 360 milhões

A Voz do Vale/Taubaté: Governo de SP libera R$ 71 milhões para o Vale do Paraíba

e

Litoral Norte
Diário de Taubaté/Taubaté: Governo de SP libera R$ 360 milhões para turismo paulista
Diário de Suzano/Suzano: Poá vai receber R$ 10,1 milhões do Estado para impulsionar furismo
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Diário do Litoral/Santos: Baixada recebe R$

117 milhões

ABC Repórter/São Caetano do Sul: Govemo libera R$ 4.830 mi para o turismo de RP
O Dia/São Paulo: Governo do Estado libera R$ 360 mi para o turismo paulista
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Análise: as reportagens mais importantes de hoje para a Secretaria de Desenvolvimento
Regional são sobre a liberação de recursos para as obras da ëtrea de Turismo de Itu e municípios

próximos, com o resgate do histórico do corte dos convênios, e também a liberação de recursos
para obras de infraestrutura urbana de 30 municípios.

Pontos positivos: liberação râpida e ágil de recursos para conclusão de obras começadas na
área de turismo e infraestrutura urbana.

Riscos à imagem: cortes de convênios da gestão passada.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias regionais
e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet
Comércio de Franca: Governo de SP libera R$ 8,5 mi para 30 cidades

Impresso
Periscópio / Itu: Governo de SP libera mais de R$ 8 milhões para turismo
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Análise: as notícias mais importantes do diaparu a Secretaria de Desenvolvimento Regional
foram a liberação de R$ I 17 milhões para o Turismo pelo governo do Estado para estâncias
turísticas da Baixada Santista e Vale do Ribeira e também o repasse de R$ 59 milhões para os
16 municípios da Grande São Paulo beneficiários do Fundo Metropolitano de Financiamento

e Investimento (Fundefi). Secretário Vinholi explicou que o repasse é para os municípios
equacionarem as dívidas de 2018 e garantem R$ 38 milhões para novos investimentos.

Pontos positivos: liberação de recursos para obras de Turismo e paru o Fundefi.

Riscos à imagem: corte dos convênios de 2018

Ações de comunicação n serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias regionais
e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Gl:

Estado libera R$ I l7 milhões para o Turismo na Baixada Santista, SP

lmpresso

Jornal Estação/Free São PaulolZona Norte/São Paulo: Estado garante R$ 59 mi para

16

municípios da grande SP

7
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Análise: hoje a notícia mais importante do dia para a Secretaria de Desenvolvimento Regional
vem do município de Amparo, que recebeu R$ 4 milhões do repasse de recursos para o término
de projetos e programas do Turismo conveniados em 2017, sem programação orçamentária.
Segundo a reportagem do jornal A Tribuna, de Amparo, os municípios que integram o Circuito
das Águas Paulistas receberão R$ 22,9 milhões.

Pontos positivos: liberação de repasses para o Turismo

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência

e

reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso
A Tribuna / Amparo: Governo liberou mais de R$ 4 milhões para Turismo
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Análise: destaque do dia é o repasse de R$ 5,4 milhões para programas de projetos de Turismo
para os municípios de Águas daPrutae Caconde. O aporte

foi liberado para saldar

os convênios

feitos em 2017 sem previsão orçamentária. Entrevistado, o secretário Marco Vinholi disse que
acelerar o ritmo das ações do governo é um objetivo da gestão de João Doria e que estes
repasses irão proporcionar condições para os municípios desenvolverem ações de turismo e,

assim, beneficiar tanto a população que vive do setor quanto os turistas. A reportagem do jornal
O Município, de São João da Boa Vista, lembrou do histórico dos cancelamentos de convênios
da gestão anterior parajustificar o repasse.

Pontos positivos: oferta de porta-voz amplia o alcance da notícia positiva.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência

e

reações nas redes sociais e mídias regionais, acompanhar desdobramentos.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

O Município / São João da Boa Vista: Governo libera cerca de R$ 5,4 mi para Turismo em
duas cidades da região.
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Análise: hoje o site Diário de Suzano noticiou a liberação de R$ 1,6 milhão de repasse
para obras de infraestrutura, recapeamento, iluminação pública, reformas ou aquisição de
equipamentos. Outros 157 municípios também receberam, num montante de R$ 46 milhões no

primeiro bimestre. Secretário Marco Vinholi afirmou que a liberação de recursos com agilidade

e transparência para os convênios segue critérios técnicos e disponibilidade orçamentária.
Reportagem traz a lista de todos os municípios atendidos com os respectivos valores.

Pontos positivos: liberação de recursos para obras tem impacto positivo no interior

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: aítalizar e disponibilizar papers explicativos para a
imprensa regional, monitorar audiência e reações nas redes sociais, acompanhar desdobramentos
e mídia regional.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet
Diário de Suzano: Estado libera RS

1,6 milhão a Suzano para obras de infraestrutura
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Análise: O ponto alto do dia é a visita do governador João Doria - acompanhado dos secretários
de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, de Segurança Pública, João Camilo Pires de
Campos, do secretário executivo de Educação, Haroldo Corrêa Rocha, e do comandante-geral da

Polícia Militar, cel. Marcelo Vieira Sales,

à Bragança Paulista,

reportada p elaGazetaBragantina.

Recebido em grande evento pelo anfitrião prefeito Jesus Chedid e por muitos políticos da
região, o governador foi entregar duas creches-escola e assinar convênio para implantaçáo da
Atividade Delegada. O deputado estadual Edmir Chedid fez pedidos de duplicação de rodovias
e do Anel Viário, além de implantação de uma ETEC, uma FATEC e um Ambulatório Médico

de Especialidades (AME) cirúrgico parla a região. Em resposta, João Doria disse que ETECs e
FATECs são prioridades do governo e que as demandas devem ser encaminhadas ao secretário

Vnholi, para que

se estudem as possibilidades.

O Diário de Suzano noticiou a liberação pelo governo do Estado do repasse de RS
1,6 bilhão para obras de infraestrutura para a cidade de Suzano e a liberação de R$ 46

milhões para 757 municípios, como R$ 2 milhões para Yánzea Paulista e outros municípios

foi dada pelo impresso Folha da Cidade, de Araraquara,
que o governador jâ autorizou o pagamento de 190 convênios da secretaria de

da região. A mesma notícia
destacando

Desenvolvimento Regional.

Pontos positivos: Entrega de creches-escolas, assinatura de convênio de Atividade Delegada e
liberação de repasses para infraestrutura ganham destaque na mídia.

Riscos à imagem: promessa de estudos de novos aparelhos do Estado na região entram no
radar da cobrança da mídia.

Ações de comunicação

a

serem tomadas: atualizar informativos internos e releases,

disponibilizar releases para a imprensa regional, monitorar audiência

e reações nas redes

sociais

e mídias regionais, acompanhar desdobramentos na mídia regional.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso
Gazeta Bragantina / Bragança Paulista: Governador inaugura duas creches

e assina

convênio

de Atividade Delegada
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Diário de Suzano: Estado libera R$

1,6

mi para obras de infraestrutura

Folha da Cidade/Araraquara: Em dois meses,

SP libera R$ 46

milhões para/+ dos municípios
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Análise: a notícia mais relevante de hoje para a Secretaria de Desenvolvimento Regional

é

que cinco cidades da Baixada Santista receberam R$ 1,9 milhão do govemo do Estado para
infraestrutura. Destas, Peruíbe foi o município que recebeu o aporte maior, com R$ 860 mil.

A

reportagem do Diário do Litoral, de Santos, explica que ao todo o governo do Estado beneficia
157 municípios com R$ 46 milhões para infraestrutura no primeiro bimestre de 2019.

Pontos positivos: repasse de R$ 1,9 milhão do governo do Estado para infraestrutura dos
municípios da Baixada Santista ganha destaque na mídia local.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, disponibilizar releases
para a imprensa regional, monitorar audiência e reações nas redes sociais e mídia regional.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Diário do Litoral / Santos: Cinco cidades da região recebem RS 1,9 milhão
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Análise: Enchente na região doABC, que teve estado de calamidade decretado, ganha destaque
na mídia da região. Em entrevista à Rádio

ABC, o secretário Marco Vinholi disse que esteve

em reunião com o governador Joao Doria, prefeitos do Consórcio (Intermunicipal Grande

ABC) e defesa civil no dia anterior para discutir soluções de curto prazo, para minimizar

os

riscos pa.ra a população, e também de médio plazo, para esses problemas serem diminuídos
nos próximos anos com investimentos como a obra do piscinão do Jaboticabal. Para discutir
esta obra, que é bastante grande, de aproximadamente R$ 400 milhões, e outras menores, hoje

estarão novamente reunidos os prefeitos do Consórcio, o governador, o próprio secretário e
o ministro de Desenvolvimento Regional. Também trabalhando nas situações emergenciais,

o governo está criando uma linha de crédito para as famílias atingidas, aluguel social,
disponibilização de recursos do fundo dos municípios para obras no enterno das enchentes
para minimizar o impacto para os atingidos. O jornalista diz que percebe na gestão de João

Doria a preocupação em se fazer obras mais definitivas, em vez de investir no paliativo. O
secretário reafirmou que sim e que o governo tem feito esforços, e ações são para diminuir
os riscos das enchentes na região, lembrou que há uma questão dura a ser enfrentada, que é
das habitações em áreas de risco.

A entrevista ao vivo termina em tom bastante amistoso, o

jornalista fez perguntas pessoais, falaram sobre características da região do ABC, da qual o
secretário

já foi morador.

Na entrevistaparla a Rádio Bandeirantes de Campinas, o primeiro assunto abordado foi
o incidente na escola Raul Brasil, em Suzano, onde dois ex-alunos entraram e atiraram, matando

oito pessoas. Eles também foram mortos. O jornalista perguntou em quais ações o Estado pensa
para evitar situações como esta. O secretário Marco Vinholi explicou que o govemador ficou
consternado com a situação trâgica, foi imediatamente para Suzano, prestou todo o atendimento
às famílias. Que para além do choque para o País, o Estado precisa estruturar uma rede, através
das famílias, da secretaria da Educação e da Segurança Pública para minimizar esse tipo de risco.

Disse ainda que é muito difícil prever um crime como este, mas é possível dar acompanhamento
às crianças e reforçar segurança nas escolas.

A jornalista Zezé de Lima perguntou sobre o projeto, que

já existe há 30 anos, do trem

que ligaria Campinas à capital. Vinholi disse que este projeto é bastante importante, que vai

além do trecho SP-Campinas, que é fundamentalpara a logística, e que o governo do Estado
estátrabalhando com o governo federal paratirar do papel e que o assunto deverá estarnapauta
de uma reunião de hoje na capital entre o govemo do Estado e a União.
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Pontos positivos: atendimento emergencial para atingidos pelas enchentes na região do ABC,
projeto de médio ptazo para equacionar enchentes na região. Ação rápida do governador, que

foi pessoalmente a Suzano.

Riscos à imagem: enchentes e perigo de deslizamentos na região do ABC.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nacional e intemacional,
da escola de Suzano, nacional e regional das enchentes e possíveis deslizamentos no ABC,
atualizar informativos internos e releases, monitorar audiência e reações nas redes sociais,
acompanhar desdobramentos.

Notícias mais relevantes do dia:
Rádio
Rádio ABC 1570 AM/Santo André (total: 9minl5seg)

Rádio Bandeirantes 1170 AM/Campinas (total: 5min29seg)
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Análise: a notícia mais relevante de hoje para a Secretaria

de

Desenvolvimento Social é o repasse

de R$ 40,6 milhões do govemo do Estado para 101 municípios das regiões administrativas da

Grande São Paulo, Registro, Santos, São José dos Campos e ltapeva, através da secretaria de

Desenvolvimento Social aos Fundos Municipais para serviços de proteção social às crianças,

jovens, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social. A
assinatura

foi em evento no Palácio dos Bandeirantes pela secretëtria de Desenvolvimento

Social, Célia Parnes, com a presença dos secretários estaduais do Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, e da Saúde, José Henrique Germann Femeira.

Pontos positivos: repasses para a área de desenvolvimento social em mais de uma centena de
rnunicípios é um tema positivo, que ganha destaque nas mídias regionais.

Riscos à imagem: não há

Ações de comunicação a serem tomadas: preparar e disponibilizar releases para a imprensa
regional, monitorar audiência e reações nas redes sociais, acompanhar desdobramentos.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet
Jornal Folha do Oeste: Estado repassa R$ 40,6 milhões para rede assistencial de 101 cidades
da grande SP e regiões de Registro, Santos, São José dos Campos e ltapeva.
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Análise: hoje as notícias mais relevantes para a Secretaria de Desenvolvimento Regional são
que, durante o primeiro encontro de lideranças do PSDB no Vale do Paraíba, o govemo de
São Paulo anunciou investimentos em segurança na região, considerada a mais violenta do
Estado, segundo a reportagem, da TV Bandeirantes de São José dos Campos, no Band Cidade

2'Edição. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, esteve no evento, disse
que será criada uma companhia especial da PM, com reforço de pelo menos cem policiais em
Taubaté, anunciou também que será feito um novo Centro de Operações da PM, COPOM, em
São José dos Campos, com aporte de 30 milhões de reais, que atenderâtoda a região.

O Diário do Grande ABC noticiou que a região recebeu repasse de R$ 7,1 milhões para
a írea social, por meio dos Fundo Estadual de Assistência Social.

Pontos positivos: Anúncio de investimentos de mais de R$ 30 milhões na ítrea de Segurança no
Vale do Paraíba gera interesse da imprensa, muito crítica nessa área. Repasse de R$ 7,1 milhões
para ërea social é uma boa notícia para a região do Grande ABC e tende a ter repercussão.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, atualizar informativos

e

disponibilizar releases para mídias regionais, monitorar audiência e reações nas redes sociais

e

mídias regionais.

Notícias mais relevantes do dia:

TV
TV Bandeirantes: Governo de SP anuncia investimentos em segurança pública na região do
Vale do Paraíba

Rádio
Band Cidade 2". Edição/São José dos Campos. total: 2min3lseg)

Impresso

Diário do Grande ABC: Estado repassa R$ 7,1 milhões ao Grande ABC para rede assistencial
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Internet
Diário online: Estado repassa R$ 7,1 milhões ao Grande ABC para rede assistencial
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Análise: destaque para o repasse de R$ 5,4 milhões que as dez cidades da região do Alto Tietê
irão receber da secretaria do Estado do Desenvolvimento Social para serviços socioassistenciais
de acolhimento e proteção a crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Pontos positivos: investimentos sociais são sempre uma cobrança da sociedade e quando são
realizados geram percepção favorável.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: oferecer porta-voz para detalhar os investimentos n
região, acompanhar repercussão, disponibilizar releases explicativos para a imprensa regional,

monitorar audiência e reações nas redes sociais, acompanhar desdobramentos e mídia regional.

NotÍcias mais relevantes do dia:
Impresso
O Diário de Mogi/Mogi das Cruzes: Região tem R$ 5,4 mi para assistência social

' ("'

InPress l*ã?EïEf)

5c

,Ð
Data: 0l/0412019

Análise: a notícia mais relevante do dia para a Secretaria de Desenvolvimento Regional é o
reforço de investimentos na ârea da Segurança Pública no Vale do Paraíba, região com altas
taxas de criminalidade. Reportagens da Record TV Vale, no programa Balanço Geral Vale,
da Record

TV de São José dos Campos,

SP Record e Balanço Geral, da Record

TV de Santos

mostraram reunião do secretário Marco Vinholi com prefeitos e lideranças políticas da região,
que tiveram oportunidade de apresentar suas demandas.

Em entrevista, o secretário disse que os prefeitos sofrem com o pacto federativo, que
precisa ser aprimorado. Em São Paulo, o governo está fazendo a lição de casa, reduzindo o
custeio e conseguindo mais recursos para as transferências necessárias.

Prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni (PSDB), falou dos avanços da gestão
atual do governo do Estado da importância da Secretaria de Desenvolvimento Regional para
os municípios. Prefeitos de São José dos Campos,

Felicio Ramuth (PSDB), e de Taubaté,Ortiz

Júnior (PSDB), ressaltaram que estas ações do governo João Doria irão impactar positivamente
todos os municípios da região.

Durante o evento, foi anunciado que será criada uma companhia especial da PM, com
reforço de pelo menos cem policiais em Taubaté e que será feito um novo Centro de Operações
da PM, COPOM, em São José dos Campos, com aporte de R$ 30 milhões, projeto que deverá

começar no segundo semestre e que atenderá toda a região. Vinholi disse ainda que as áreas de
Saúde e infraestrutura também deverão receber atenção na região.

A reportagem do Jornal da Clube 2" Ediçáo, da TV Bandeirantes de Ribeirão Preto, fez
reportagem sobre reunião de Marco Vinholi com prefeitos da região de Ribeirão Preto para

discutir o possível fechamento do Projeto Guri, sociocultural, que ensina música a crianças
e adolescentes no contraturno escolar. No mesmo evento, prefeitos aproveitaram a presença

do secretário para pedir verba para melhorar o asfalto das cidades do entorno. Terminada a
reportagem, o apresentador anunciou que o Projeto Guri seria mantido, garantindo o atendimento
às crianças e os postos de trabalho.

A Rádio Metropolitana de Guaratinguetá cobriu reunião de Marco Vinholi e o prefeito
de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB). Perguntado sobre a nova secretaria, Vinholi explica que está

trabalhando num modelo de descentralizaçáo do Estado, avançando na tecnologia para agilizar
as assinaturas de convênios, lutando para reduzir

o custeio da máquina pública e transferir

mais recursos para os municípios. A repórter pergunta se a secretaria está cobrando os índices
gerais dos municípios para liberar verbas, o secretário disse que sim, que é uma premissa para
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o desenvolvimento do Estado e do governo João Doria.

Pontos positivos: Anúncio de investimentos de mais de R$ 30 milhões naitreade Segurança no
Vale do Paraiba atende a uma demanda da região pelo aumento das ações de segurança pública
e deve ter impacto benéfico na mídia e na sociedade. Compromisso de manutenção do Projeto

Guri acalma os representantes da região.

Riscos à imagem: ameaça de fechamento do Projeto Guri segue sendo um ponto de atenção

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, atualizar informativos
e disponibilizar releases para mídias regionais, tanto sobre o aporte para Segurança Pública
na região do Vale do Paraíba quando para os avisos prévios e a manutenção do Projeto Guri,

monitorar audiência e reações nas redes sociais e mídias regionais.

Notícias mais relevantes do dia:

TV
Record TV/SP Record/Santos: Secretário de Desenvolvimento Regional esteve na região e
anunciou investimentos (3minO8seg)

Record TV/SP Record/São José dos Campos: Marco Vinholi esteve na região e anunciou
investimentos (3minO8seg)

TV Bandeirantes/Jornal da Clube 2" EdiçáolRibeirão Preto:

Secretário estadual de

Desenvolvimento Regional se reúne com prefeitos e discute cortes no Projeto Guri (0min56seg)

Record TV/Balanço Geral/Santos: Secretário de Desenvolvimento Regional esteve na região
e anunciou investimentos (3min2l seg)

Record TV Vale/ Balanço Geral/São José dos Campos: Secretário de Desenvolvimento
Regional esteve na região e anunciou investimentos (3min20seg)

Rádio
Rádio Metropolitana 99,1FM / Guaratinguetá: Marco Vinholi esteve em Taubaté no último
sábado e se encontrou com o prefeito Ortiz Junior (2m42seg)

(
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Análise: as duas chamadas de rádio São Carlos AM, de São Carlos, hoje para a Secretaria
de Desenvolvimento Regional, foram sobre a entrevista que seria concedida pelo secretário
Marco Vinholi, para falar, principalmente, sobre o anúncio que, segundo o locutor, o governo
do Estado haveria feito no dia anterior, 01 de maio, de cortes de gastos e como isso afetaria
dos municípios da região. A segunda chamada da mesma rádio foi para avisar que o secretário

foi convocado para uma reunião urgente com o governador João Doria, pediu desculpas, e se
prontificou a remarcar a entrevista para outro dia da mesma semana.

Pontos positivos: não há.

Riscos à imagem: desgaste na imagem do governo e do secretário

Ações de comunicação a serem tomadas: enviar pedidos de desculpas formais e remarcar a
entrevista com o secretário o mais breve possível ou oferecer um outro porta-voz para atender
demandas urgentes da emissora.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio
Rádio São Carlos 1450 AM / São Carlos: Secretário de Desenvolvimento Regional Marco
Vinholi concederá entrevista (lm1 5seg)

Rádio São Carlos 1450 AM

i

São Carlos: João Doria marca reunião urgente no Palácio

e

Marco Vinholi falta em entrevista (2m25seg)
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Análise: entre

as

notícias mais relevantes do diapara a Secretaria de Desenvolvimento Regional

está a entrevista concedida pelo secretário Marco

Vinholi à Rádio São Carlos AM, na qual

explica que a secretaria foi criada para se relacionar com os municípios, desenvolver as regiões
metropolitanas e potencializar a transferências de recursos. Falou sobre a responsabilidade da
secretaria de desburocratizar com uso da tecnologia e descentralizar a relação dos municípios

com o governo do Estado. O jornalista perguntou sobre solicitação de crédito de R$

25

milhões que o prefeito de São Carlos havia feito na gestão anterior ao Banco Desenvolve
SP para Recape.

Vinholi disse que a Desenvolve SP, agora presidida por Nelson de

Souza,

executivo do mercado , estâ fazendo um trabalho bastante criterioso e a demanda de São Carlos
está sendo fratada pela agência. Quando perguntando se o governo do Estado pretende abrir

escritórios regionais, o secretário disse que neste novo projeto de descentralizaçáo o goveffto
está estudando ter escritórios que unifiquem secretarias de Estado, que atendam no modelo
Poupa Tempo de forma mais ágil e com menos custeio da máquina pública. O jornalista disse
que percebe que esta gestão procura dar respostas rápidas para os problemas, como aconteceu

ultimamente com as enchentes e as mortes em Suzano, Vinholi respondeu que sim, que esta é
uma cobrança recorrente do governador aos secretários, uma marca da gestão ser transparente
e muito ágil. Perguntado sobre como está o relacionamento com o prefeito local, que apoiou

outro candidato, o secretário diz que a relação é republicana, que estão abertos sempre a atuar
e pensar não no prefeito, que

foi eleito democraticamente, mas na população. Jornalista falou

ainda sobre a formação da equipe do governo do Estado, bastante nova e técnica. Vinholi
se desculpou pela falta do dia anterior à entrevista e agradeceu ter sido recebido hoje e o

jornalista ressaltou a disponibilidade

e resposta

úryida à imprensa que tem sido a dinâmica da

gestão de João Doria.

O jornal Comércio do Jahú, de Jaú, noticiou o repasse de R$ 138

mil para o término

de obras de infraestrutura viária em Barra Bonita, de convênios de gestões anteriores. E o

jornal O Diário, de Barretos, anunciou o repasse de R$ 67,3 milhões a municípios

para

obras em andamento, que somados aos R$ 59 milhões garantidos pelo Fundo Metropolitano

de Financiamento e Investimento (FUMEFI), somam mais de R$ 126 milhões destinados a
infraestrutura para 2019. Secretário Marco Vinholi disse que a prioridade é terminar obras
começadas e em andamento e que a secretaria deve apresentar aos municípios as novas regras
para firmar parcerias com o governo do Estado.
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Pontos positivos: oportunidade de esclarecer para

a

população de São Carlos sobre

funcionamento e importância da Secretaria de Desenvolvimento Regional e liberação de
repasses para términos de obras de infraestrutura.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Comércio do Jahú/Jaú: Barra recebe R$ 138 mil para infraestrutura
O Diário/Barretos: Desenvolvimento Regional repassa R$ 67,3 milhões a municípios

Rádio

Rádio São Carlos 1450 AM/São Carlos: Entrevista com secretário de Desenvolvimento
Regional Marco Vinholi (l6m47seg)

t
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Análise: a notícia mais importante do dia para a Secretaria de Desenvolvimento Regional

é

a manutenção do Projeto Guri. Durante entrevista à Rádio Cultura FM de Araçatuba, Rádio

Interativa FM de Assis, Rádio Clube AM de Ourinhos, foi perguntado ao secretário Marco

Vinholi o motivo pelo qual funcionários do Projeto Guri chegaÍam a receber aviso prévio dado
pelo governador João Doria e depois receberam a notícia da manutenção dos 382 polos do
projeto. Vinholi disse que não é segredo que o País passa por incertezas na ërea econômica,

em 2019, só no Estado de SP mais de R$

l0 bilhões são incertos

nas anecadações, e que

é preciso priorizar os investimentos públicos em todas as secretarias do Estado, inclusive a
Secretaria de Cultura, que vem avaliando muitos projetos com as Organizações Sociais (OSs).
A OS optou por dar o aviso prévio enquanto as negociações seguiram, o governador foi sensível
e manteve o projeto na totalidade e se comprometeu para em 2020 buscar parcerias na

iniciativa

privada para aumentar o Projeto Guri, que atende crianças apartir de 6 anos, inclusive jovens da
Fundação Casa. O jornalista de Assis perguntou se empresas e pessoas jurídicas podem apoiar
financeiramente, o secretário esclareceu que sim, que o custo do projeto é de R$ 94 bilhões,
apenas R$ 5 bilhões hoje são financiados pela iniciativa privada,

o que deve aumentar. O

jornalista perguntou como que as questões na pasta da Economia em Brasília afetam o governo
do Estado. Vinholi explicou que não há alinhamento político nem ideológico com a presidência,
mas que o governador é um grande apoiador da reforma da Previdência.

Jornalista deAssis perguntou como
de gastos e investimentos neste ano.

as cidades do

interior estão sendo tratadas, com corte

Vinholi lembrou que já foram feitos mais de R$ 67 milhões

em repasses, que esteve com os prefeitos, com consórcios da região do Vale Paranapanema,
inclusive ontem havia se reunido cóm o Civap, o principal consórcio da região. Disse também
que a partir de maio terão novos convênios, para2020 está previsto um grande investimento no

projeto de vicinais.
Jornalista de Ourinhos disse que entende a necessidade de contingenciamento, mas que
acredita que as áreas prioritárias de Saúde, Educação e Cultura devem receber investimentos
em vez de ter cortes. Vinholi responde que todas as áreas são importantes, mas Educação, Saúde
e Segurança Pública são a prioridade deste governo, que têm tido várias inciativas, e nas outras

áreas, há projetos com mais prioridade, como

o Guri na Cultura. Disse também que ontem

esteve com o prefeito de Ourinhos para estabelecer prioridades para o município, assim como

tem feito com todos os municípios. Jornalista pergunta se o secretário tem um posicionamento
sobre a Segurança Pública da região, que está com pouco contingente, inclusive a delegacia

civil
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do município vizinho, Sta. Cruz do Rio Pardo, fechou o plantão noturno por falta de pessoal.

Vinholi diz que há um investimento maciço na ârea, em maio será feito um grande anúncio
na Segurança Pública, e que irá olhar no detalhe o caso de Sta. Cruz do Rio Pardo e passará
as informações para a Rádio, mas que na última sexta
paru a Polícia
a Polícia

foi anunciado aumento no contingente

Militar neste primeiro momento e também tem o compromisso de avançar com

Civil. O secretário lembrou que o problema de falta de efetivo já vem de outros anos

e que esta gestão está trabalhando intensamente para resolver. Lembrou também de ações do

governo como mais efetivo nas ruas, BAEPs sendo avançados, enfrentamento contundente ao
PCC transferindo os líderes de São Paulo, avanços com as delegacias da mulher no Estado e
ações futuras para a Polícia

Civil

avançar.

A Rádio São Carlos, segundo o locutor, atendeu a pedidos dos ouvintes e reprisou

a

entrevista com o secretário, concedida no dia anterior.

Pontos positivos: oportunidade de explicar o motivo do aviso prévio aos funcionários, anúncio
de fechamento e depois manutenção do Projeto Guri.

Riscos à imagem: ruído de comunicação sobre o fechamento e manutenção do projeto.

Ações de comunicação a serem tomadas: distribuir nota para a imprensa regional sobre
manutenção do Projeto Guri, acompanhar repercussão e mídias regionais, monitorar audiência
e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Rádio
Rádio Cultura 95,5 FM /Araçatuba (8m59seg)
Rádio Interativa 100,1 FM / Assis (I2m26seg)
Rádio Clube 820 AM / Ourinhos (l3m)
Rádio São Carlos 1450 AM / São Carlos (14m49seg)
de Desenvolvimento Marco

-

Reprise da entrevista com secretário

Vinholi.

,.1"'
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Análise: Destaque do dia

é o repasse,

noticiado pelo jornal PâginaZero, de Osasco, de R$ 40,6

milhões do governo do Estado para 101 municípios das regiões Oeste da Grande São Paulo,
Barueri, Carapicuíba, Osasco, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Social aos Fundos Municipais para serviços de proteção

social às crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e
risco social. As sete cidades ficarão com aproximadamente R$ 5,2 milhões. A assinatura foi em
evento no Palácio dos Bandeirantes pela secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes,

no dia 29 de março, com a presença dos secretários estaduais do Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, e da Saúde, José Henrique Germann Ferreira.
Jornal Primeira Pâgina, de São Carlos, fez reportagem com entrevista concedida pelo
secretário Marco Vinholi à Rádio São Carlos

AM no dia 3 de abril, na qual o secretário foi

perguntado pelo jornalista Jeferson Vieira sobre a solicitação de crédito de R$ 25 milhões que
o prefeito de São Carlos havia feito na gestão anterior ao Banco Desenvolve SP, para Recape.

Vinholi explicou que a Desenvolve SP, agora presidido por Nelson de Souza, executivo do
mercado, esfâ fazendo um trabalho bastante criterioso e a demanda de São Carlos está sendo
tratada pela agência.

A reportagem do jornal também explicou que a secretaria foi

criada

para se relacionar com os municípios, desenvolver as regiões metropolitanas e potencializar
a transferências de recursos. Falou sobre a responsabilidade da secretaria de desburocratizar

por meio da tecnologia e descenftalizar a relação dos municípios com o governo do Estado.
O secretário ainda disse que neste novo projeto de descentralizaçáo o governo está estudando
ter escritórios que unifiquem secretarias de Estado de forma mais ágil e com menos custeio da
máquina pública.

Vinholi ressaltou a importância estratégica e a vocação educacional e tecnológica

de

São Carlos para a região e para o Estado. Sobre o relacionamento com o prefeito local, que

apoiou outro candidato, o secretário diz que é republicana, que estão aberlos sempre a atuar
pensar não no prefeito, que

e

foi eleito democraticamente, mas na população, que foi procurado

pelo secretário Caco Colenci e em breve farâuma reunião com o prefeito Aírton Garcia (PSB).
A reportagem trouxe um histórico da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

'1
Pontos positivos: repasse de R$ 40,6 milhões para aârea de desenvolvimento social de

101

municípios. Mais um espaço na mídia em São Carlos para reforçar o trabalho e a imporlância
da Secretaria de Desenvolvimento Regional.
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Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar audiência nas mídias regionais e reações
nas redes sociais, acompanhar desdobramentos.

Notícias mais relevantes do dia:
ImDresso

Página Zero I Osasco: Estado repassa quase R$ 6 milhões para rede assistencial da região

Primeira Página / São Carlos: Secretário

de Desenvolvimento afirma que recurso para recape

está em análise
(

I

I
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Análise: a reportagem mais relevante

de hoje para a Secretaria de

Desenvolvimento Regional foi

veiculada nas rádios Metropolitana FM de Taubaté e Metropolitana FM de Guaratinguetá sobre
a

visita do secretário Marco Vinholi na reunião em Campos do Jordão no dia 1 de abril, quando

anunciou investimentos na área de Segurança Pública para a região do Vale do Paraíba, entre
eles, a construção de um novo Centro de Operações da PM, COPOM, em São José dos Campos.

Na ocasião, também foi questionado sobre a construção de um hospital no Vale Histórico. A
matéria trazuma entrevista na qual Vinholi explica a relação da Secretaria com os municípios,
que é rnuito forte e diëria, falou sobre a imporlância da modernização e do uso da tecnologia
para desburocratizar os processos para avançar no modelo de descentralização do Estado, para

diminuir o custeio da máquina pública e transferir mais recursos para

os

municípios. Perguntado

se o governo utiliza os índices gerais dos municípios, o secretário diz que o governo repassa

recursos e cobra resultados na outra ponta, que é fundamental. No fechamento da matéria, o

locutor disse que o secretário prometeu participar de uma entrevista no estúdio na semana
anterior, mas não foi, então a repórter foi até ele.

Pontos positivos: liberação de repasses para ínea de Segurança Pública na região do Vale do
Paraiba é assunto que rende espaço na mídia.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio
Rádio Metropolit ana 99,1 i Gu aratin guetá (2m44seg)
Rádio Metropolitana 10109 / Taubaté (2m44seg)
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Análise: o fato mais importante do dia é o centésimo dia da gestão do governo João Doria.
Em entrevista para emissoras de rádios, o secretário fez um balanço da gestão que prioriza
Segurança Pública, Saúde e Educação.

Vnholi relatou que na área da Segurança Pública

há

quatro novos Batalhões da Polícia Militar (Baeps) no Estado, dez delegacias da mulher abeftas

24horas no Estado, foram feitas 15 megaoperações envolvendo 20 mil policiais, foram 6,4 mil
presos, 1.300 veículos recuperados, houve a transferência de 22lideres do PCC para presídios
federais, avanço com equipamentos na PM como o uso de espingardas calibre 12,

I.250

novas

pistolas Glock, nomeação de 1.039 policiais científicos aprovados em concursos anteriores, foi

autoizadaacontrataçáo de mais 5.400 policiais, são 1.736 novas viaturas paruaPolícia Militar,

56para o resgate. Secretário destacou os avanços naârea da Saúde com os corujões da saúde
com 155 mil exames, ampliação do Instituto Butantan. Na Educação, o governo iniciou cursos
técnicos gratuitos, contratou professores concursados e temporários, entregou novas creches.
Para a Rádio Metropolitana

AM de Mogi

das Cruzes, ressaltou a entrega do Expresso

Leste. Cobrado de reformas das estações de trem e rodovias da região do Alto Tietê e interdições
da Mogi-Bertioga, Vinholi disse que várias demandas da região estão em andamento.

Paru a Rádio Jovem Pan de Santos

Vnholi ressaltou há uma Delegacia da Mulher

24

horas em Santos, repasse do governo do Estado para o Hospital dos Estivadores, corujão da
saúde vai chegar à Baixada Santista. O jornalista cobrou sobre problemas da travessia Santos-

Guarujá. Vinholi disse que os problemas da travessia são muito antigos e que esta gestão está
trabalhando para privatizar as balsas e ressaltou o projeto da ponte que liga Santos e o Guarujá,
que resolverá a questão de cargas. Jornalista aponta o caso da escola estadual Agenor de Campos

com mau estado de conservação. Vinholi diz que o secretário da Educação será reportado. O
secretário dizainda que a Baixada é de grande importância para o Estado, que só na semana
passada liberou R$ 3 milhões em recursos para a região.

Em entrevista à Rádio Band Vale FM, de São José dos Campo, o secretário lembrou
da manutenção e dos investimentos na fábrica da GM, investimento de mais de R$ 30 milhões

no Centro de Operações da Polícia Militar, anúncio da Companhia de Ações Especiais (Caep)
com 100 novos policiais em Taubaté. Perguntado sobre corte no Projeto Guri, explicou que não
houve corte, mas gestão responsável. Questionado sobre as obras do Contomo, respondeu que
há problemas, mas que o governo quer que e a entrega seja junto com a obra da Tamoios.
Para a Rádio Morada FM de São Sebastião, além falar das estradas de Tamoios e Contorno,
(.

também

foi explicada

a questão da travessia no Litoral Norte, com a entrega do catamarã, para
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pedestres, compra de motores, o processo de privafização das balsas e extinção da Dersa.
Na Rádio Bandeirantes

AM

de Campinas, perguntado sobre obra da baragem embargada

no município de Pedreira, Vinholi disse que está em litígio. Sobre privatizações, disse que estão
em diálogo com aAssembleia Legislativa. Questionado sobre o trem intercidades, explicou que

o secretário e o ministro de Transportes estão trabalhando no projeto, que é complexo.
Pala a Rádio Capital

AM de São Paulo,

o secretário falou do plano de privatizações para

o Zoológico, parque Ibirapuera entre outros, lembrou da estação da CPTM João Dias, doada
pela inciativa privada, investimento de mais de R$ 60 milhões e das concessões das marginais

dos rios Tietê e Pinheiros. Na área da Cultura, explicou a manutenção do Projeto Guri e a
parceria com iniciativa privada paru a reforma do Museu do Ipiranga. Perguntado, falou do
passivo na Educação e das ações e projetos nesta área prioritária.

Pontos positivos: efeméride dá oportunidade de conquista de relevantes espaços positivos para
dar visibilidade aos 100 primeiros dias da gestão.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais e da
capital, monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio
Rádio Metropolitana 1070 AM / Mogi das Cruzes (8m20seg)
Rádio Jovem Pan 95,1 FM / Santos (8m52seg)
Rádio Band Vale 102,9 FM / São José dos Campos (0m29 seg) Chamada

e

(7m34seg) Entrevista

Rádio Bandeirantes 1170 AM / Campinas (14m39seg)
Rádio Morada 95,5 FM / São Sebastião (13m46seg)
Rádio Capital 1040 AM / São Paulo (5m56seg) Parte I e (4m06seg) Parte 2

(
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Análise: Retransmissão da entrevista do secretário Marco Vinholi sobre os cem dias do governo
de João Doria para a Rádio Bandeirantes

AM

de Campinas. O secretário fez um balanço da gestão

que prioriza Segurança Pública, Saúde e Educação. Vinholi relatou que na ârea da Segurança

Pública há quatro novos Batalhões da Polícia Militar (Baep) no Estado, dez delegacias da
mulher abertas 24 horas no Estado, houve a transferência de 22 lideres do PCC para presídios
federais,, nomeação de 1.039 policiais militares científlcos aprovados em concursos anteriores,

foi autorizada a contratação de mais 5.400 policiais. Secretário destacou os avanços na írea
da Saúde com os corujões da saúde com 155 mil exames, inclusive naârea de Campinas. Na
Educação, o governo contratou professores concursados

e

temporários, entregou novas creches.

Na área de mobilidade, Vinholi falou de avanços importantes para Campinas, como o
trem intercidades e o repasse de quase RS 70 milhões para retomar e finalizar 202 obras que
estavam paradas no Estado, entre estas na região de Campinas.

Jornalista falou que as obras de barragens de Amparo e Pedreira, que está embargada,
são questões sensíveis para a região. Secretário concorda que é uma obra fundamental, a de
Pedreira está em litígio, que o governo confia na resolução por meio da Justiça e também está
dialogando diretamente com o prefeito.
Jornalista lembra que pauta presente desde a campanha, as privatizações tiveram apenas
uma audiência pública na Assembleia Legislativa, e pergunta o que o governo teme debater,

já

que o andamento está tímido para um o projeto grande. Vinholi disse que o primeiro projeto
que

foi debatido

na Assembleia

foi de enxugamento de estatais, que o governo

está em diálogo

permanente com a casa e farâ quantas audiências forem necessárias e que há vários processos
em andamento.
Sobre o trem intercidade, a jornalista diz que o projeto, que é antigo, aparentemente
está andando, mas parece que há um problema no trecho de Americana, no qual a Rumo não
está disposta a compartilhar os trilhos.

Vinholi disse que essa questão tem evoluído, explicou

a concessão da Rumo no transporte ferroviário de São Paulo, disse que o trecho Campinas-SP
está garantido e que o projeto está sendo tocado pelo secretário dos Transportes

junto com

o

governo federal.

O secretário também foi perguntado sobre o aumento dos casos de dengue em alguns
dos municípios da região e falou que o Estado continua com as campanhas de conscientizaçáo
e dando todo o apoio necessário para o atendimento dos doentes.
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Pontos positivos: efeméride dá oportunidade de conquista de relevantes espaços positivos para
dar visibilidade aos 100 primeiros dias da gestão.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Rádio
(

Rádio Bandeirantes 1170 AM / Campinas (l4m35seg)
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Análise: a notícia mais relevante do dia para a Secretaria de Desenvolvimento Regional
do

jornal Folha

de

é

Alphaville, de Santana do Parnaíba, que diz que a região irá receber quase

R$ 24 milhões neste ano do governo do Estado, mas que os repasses serão concentrados para
os municípios de Carapicuíba, Jandira e Pirapora do Born Jesus, de acordo com informação
levantada pela secretaria a pedido do jornal. A reportagem diz também que apesar dos prefeitos
Rubens Furlan e Elvis Cezar serem do PSDB e aliados do governador João Doria, Barueri

e

Santana de Parnaíba não constam no cronograma estadual.

O jornal traz a informação de que os convênios são firmados por meio do Fundo
Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), e dá os valores para cada município.
Sobre a construção de um Hospital Regional reinvindicado pelos prefeitos, a assessoria de
imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Regional respondeu que o projeto está sob análise
para avaliação de viabilidade técnica e orçamentária.

Pontos positivos: liberação de repasses pafa a Região Oeste Metropolitana de São Paulo

Riscos à imagem: municípios que não receberão repasses

Ações de comunicação a serem tomadas: divulgar nota de esclarecimento sobre os motivos
para Barueri e Santana de Parnaíba não receberem repasses do govemo, acompanhar repercussão

nas mídias regionais, monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Folha de Alphaville / Santana de Parnaíba: Neste ano, região receberá quase R$ 24 milhões
da gestão Doria
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Análise: entrevista do secretário Marco Vinholi concedida à Rádio Bandeirantes AM de São
Paulo, programa Bastidores do Poder, sobre as reuniões do PSDB do fim de semana, uma delas
que referendou o prefeito Bruno Covas para disputar a reeleição para a prefeitura da capital

pelo partido. O jomalista Pedro Campos perguntou se às vésperas da eleição para a Executiva
nacional, o partido tem dois grupos, um mais à direita e outro mais à esquerda. Vinholi disse
que o PSDB é unido, um partido muito claro de centro, liberal na economia, se modernizando.

Importante ressaltar a liderança do João Doria neste processo e a modemidade que o partido
está trabalhando nas suas convenções. O jornalista insiste que há dois grupos, um mais ligado a

João Doria e outro mais alinhado à social democracia, que

foi liderada no passado por Alberto

Goldman e pergunta se os dissidentes serão expulsos do PSDB. Vinholi volta a dizer que não
há dois grupos, que o partido é unido, que João Doria é o grande protagonista deste processo.
Disse que o PSDB valoÅza seu legado, fundamentalparua construção do Brasil modemo. Falou
sobre as privatizações promovidas pelo Mário Covas, liberal frente ao mercado, assim

foi

o

Fernando Henrique, e assim é o posicionamento. Sobre Alberto Goldman, disse que ele merece

um tratamento diferenciado pelo que fez contra o PSDB no passado recente, que o partido não
quer mais esse tipo de filiado nos seus quadros. Jomalista pergunta sobre uma faxina ética, como

Beto Richa eAécio Neves, que são nomes importantes do partido. Vinholi disse que é importante
não personalizar os casos, mas que o partido vai avançar com uma postura como é exigida pela
sociedade, com critérios objetivos, sendo transparente com a sociedade, filiados e militantes.

Jornalista pergunta como está a relação com Bolsonaro,

jâ

que o "BolsoDoria" foi

bastante fofte no período eleitoral e pergunta se o PSDB é governo, é oposição ou é mais ou
menos. Vinholi disse que no segundo turno das eleições o PSDB tinha duas opções, ou voltar
ao atraso que era o PT ou apoiar o candidato Bolsonaro. Agora, com o Bolsonaro no poder, o

partido apoia o Brasil. Disse ainda que

o

PSDB é um partido independente que apoia aquilo

que acredita no governo federal, como é o caso da reforma da previdência, mas também pode
discordar, como foi o caso da visão sobre o golpe de 64 pelo governo Bolsonaro.

Pontos positivos: reunião partidária, não há pontos positivos para a secretaria.

./-"

Riscos à imagem: paraa secretaria, não há.

(

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar desdobramentos
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Notícias mais relevantes do dia:
Rádio
Rádio Bandeirantes 8404M / São Paulo (6ml8seg)
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Análise: destaque do dia vai para o novo repasse de RS 10 milhões do governo do Estado
para os municípios, que receberam R$ 73 milhões para investimento em infraestrutura nos
primeiros 106 dias da gestão de João Doria. Secretário Marco Vinholi disse que o governo está
trabalhando para não deixar nenhuma obra parada, que quando os municípios cumprem suas
etapas e prestam contas, o governo paga em 15 dias, desde que esteja previsto no orçamento e

aprovado pela Procuradoria Geral do Estado.

As reporlagens dos jornais O Dia, de São Paulo, e Sudoeste Paulista, Faúura/Avaré,
ressaltam que o valor dos repasses é cinco vezes superior em relação ao ano anterior, quando no

primeiro trimestre foram pagos R$ l5 milhões em convênios.

O secretário disse que no dia 30 de abril o governador irá se reunir com prefeitos
para anunciar uma leva de R$ 34 milhões para convênios até R$ 200

mil, que atenderáo

167

municípios menores do Estado.

Pontos positivos: liberação de repasses para infraestrutura chamam atenção da mídia e pegam
bem na opinião pública.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso
O Dia / São Paulo: Repasses a municípios paulistas chegam a R$ 73 mi em 106 dias
Sudoeste Paulista / Fartura

I Ãvaré:

Repasses a rnunicípios paulistas chegam a R$ 73

mi em

106 dias
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Análise: hoje,

a

notícia mais relevante para a Secretaria de Desenvolvimento Regional foi dada

pela Rádio 96,0 FM, de Bauru, sobre a ida do secretário Marco

Vinholi

a Bauru no dia anterior

para um evento para o desenvolvimento do mercado imobiliário, mas antes confirmou que o

primeiro escritório regional unificado vai ser montado em Bauru, no prédio do Departamento
das Estradas de Rodagem (DRE) com previsáo para este ano, para atender 39 municípios.
Segundo o secretário, apenas as secretarias de Educação, Saúde, Segurança Pública e Fazenda
ficarão de fora da proposta por apresentarem peculiaridades.
Na Rádio São Carlos 1450 AM, de São Carlos, locutor manda um abraço para o secretário
e diz que amanhã

Vinholi estará em Brasília para discutir a reforma de previdência.

Pontos positivos: escritório regional deve desburocratizar e agilizar processos regionais

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e
reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio
Rádio 96,9 FM / Bauru (0m5lseg)
Rádio São Carlos 1450 AM / São Carlos (0m22seg)
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Análise: amatéria mais relevante do dia para a Secretaria de Desenvolvimento Regional foi
entrevista do secretário Marco Vinholi para a Rádio CBN de Araraquara. O jornalista diz que a
entrevista é para os ouvintes entenderem o conceito da nova política do govemo de incentivar
o crescimento dos voos regionais. Fala sobre os voos periódicos de São Carlos e Araraquara, a

partir de setembro, mas lembra que há um aeroporto no qual foi investido mais de R$ 7 milhões
e está parada há anos. E pergunta quanto vai custar para a população e para o Estado reativar

o terminal. Vinholi explicou o projeto São Paulo para Todos do governador João Doria, no
qual é reduzido o imposto no querosene para a aviação, em contrapartida há um aumento nos
voos regionais no Estado. Está previsto em acordo com os órgãos do governo federal para que
arquem com as adaptações necessárias nos aeroportos regionais. Aprivatização dos aeroportos
também fazparte do programa.
Perguntado se São Carlos e Araraquara vão "brigar" pelo público, se

foi feito

estudo

econômico e há viabilidade de mercado para os dois terminais, Vinholi disse que as próprias
empresas aéreas vão definir de onde saem os voos, que é uma questão de mercado e as próprias
empresas farão o estudo de viabilidade econômicaparuos seus voos. O secretário disse também
que há estudo para aviões menores, de 20 ou 30lugares, como ocorre no exterior, que fazparte
da segunda fase do projeto.

Jornalista perguntou se existe a possibilidade de os voos serem mais adequados
necessidades dos consumidores, como exemplo,

às

o trecho Araraquara-SP. Vinholi respondeu

que isso depende das empresas, dos esfudos de mercado das companhias aéreas. Que o governo
está incentivando o mercado dando às empresas a redução do imposto sobre o combustível, mas

não pode interferir nas suas escolhas mercadológicas.
O

jornalista perguntou se o secretário acredita que outros Estados também darão isenção

de impostos no combustível das aeronaves e observou que aviões estão dando prioridade para
abastecer em São Paulo. Vinholi explicou que os impostos nos outros Estados

já eram mais

baixos do que em São Paulo e disse que o governo espera que aumente a conectividade sim.

Pontos positivos: o futuro dos voos comerciais regionais é pauta de grande interesse para a
mídia local e para a sociedade.

Riscos à imagem: não há.
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Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio
Rádio CBN 95,7 FM /Araraquara (8m8seg)
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Análise: hoje, a notícia mais relevante é a assinatura do governador João Doria com o Banco
do Brasil para a liberação de R$ 1,3 bilhão em investimentos públicos para a tomada de crédito
para 645 municípios do Estado. O prazo dos contratos varia de 60 a 98 meses, com carência de
até seis meses para o

início dos pagamentos. Para o Jomal Folha Oeste, de Osasco, o secretário

Marco Mnholi disse que o programa está em sintonia com o pensamento da gestão, que

é

ampliar recursos para infraestrutura, tecnologia, saúde e educação.

Pontos positivos: acordo de cooperação entre governo

e

Banco do Brasil para tomada de crédito

para os municípios ganha relevância com a assinatura.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: distribuir release para mídias regionais, acompanhar
repercussão, monitorar audiência

e reações nas redes sociais. Propor à Secom artigo

do

governador para a mídia local.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Jornal Folha Oeste / Osasco: Govemo de SP e BB firmam acordo para aporte de R$

1,3

bi em

investimentos públicos

'/n
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Análise: a assinatura do governador João Doria com o Banco do Brasil para a liberação de R$
1,3 bilhão em investimentos públicos para a tomada de crédito para 645 municípios do Estado

ganha destaque na mídia local. O secretário Marco Vinholi disse que o programa visa a ampliar

recursos para infraestrutura, tecnologia, saúde e educação.

Pontos positivos: acordo de cooperação entre governo

e

Banco do Brasil para tomada de crédito

para os municípios ganha relevância com a assinatura.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: distribuir release para mídias regionais, acompanhar
repercussão, monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Folha da Região /Araçatuba: BB abre 1,3 bilhão para municípios paulistas

Jornal da Cidade / Bauru: BB abre 1,3 bilhão para municípios paulistas
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Análise: imprensa destaca que o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi,
deve ser eleito presidente estadual do PSDB na próxima convenção estadual, que ocorrerá no

próximo domingo.

Pontos positivos: pauta político-partidária, não há pontos positivos para a Secretaria de
Desenvolvimento Regional.

Riscos à imagem: não há

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais para identificar possíveis associações do fato
com a Secretaria ou atual administração.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Folha de Alphaville/Santana de Parnaíba
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Análise: hoje a notícia mais importante para a Secretaria de Desenvolvimento Regional é
entrevista no jornal O Estado de S. Paulo com o secretário Marco Vinholi, que assume amanhã
a presidência estadual do PSDB em convenção

regional. Após breve biografia política, Vinholi

disse que o novo PSDB defenderá um liberalismo contundente, que João Doria se firmou como

maior liderança, que está construindo um partido moderno e que não exerce ingerência. Disse
que o PSDB é liberal na economia e que é o partido das privatizações no Brasil desde Fernando

Henrique Cardoso, que defende a expulsão de Alberto Goldman, pois agiu contra interesses do
partido, e se encaixa na infidelidade partidária. Sobre os casos Beto Rixa

e

Aécio Neves deverão

ser enfrentados com novos estudos e as regras de compliance que deverão ser implementadas.

E que o novo estatuto vai valer para todos.

Vinholi disse ainda que o DEM é muito próximo e aliado ao PSDB e é a favor da
discussão de uma fusão, assim como com outros partidos com afinidade política e programática.

Perguntado se João Doria será candidato à Presidência da República em2022, o que implicaria
passar o governo do Estado para Rodrigo Garcia do

DEM e apoiar a reeleição de Garcia em

troca de apoio à candidatura de Doria na presidência, secretário responde que o PSDB terá
candidato para governador.
Em entrevista

à

Rádio Jovem PanAM de São Paulo, perguntado sobre o que o secretário,

candidato único a presidente estadual do partido, espera da eleição, Vinholi disse que este é um

momento único para o PSDB, são 30 anos de partido, momento de valorizar o legado, mas
sem medo de se modemizar, assumir bandeiras mais liberais e se reconecta¡ com a sociedade.
Perguntado se são necessárias mudanças, Vinholi disse que sim e que serão feitas, que a estrutura

partidária no país está desgastada. O PSDB quer se reconectar com a sociedade como o partido
das ruas, quer voltar a ser o partido das privatizações, como

já foi com Franco Montoro, Mário

Covas e Fernando Henrique Cardoso.
Perguntado sobre a orientação, que desde o governo de Fernando Henrique Cardoso

ficou marcado como de centro esquerda, Vinholi diz que se firma como de centro, sem colocar
dogmas impostos pelas ideologias mais radicais, ser liberal na economia, mas sem esquecer o
social. Perguntado se o principal adversário é o bolsonarismo, o secretário responde que é o PT.
Perguntado como está a reação da outra ala do partido, que não é tão alinhada a João

Doria, que tem

se

mostrado muito presente no PSDB. Vinholi disse que Doria

éa

maior liderança

do partido, com maior influência nas bases, mas são muitos prefeitos, muitos militantes, há
I

muito diálogo, inclusive com a eleição do Bruno Araújo na presidência nacional, buscando
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unidade intema do partido. O partido chega unido para essas convenções.
Jornalista pergunta

se o

trabalho agora no partido será pelas eleições municipais

e

Vinholi

responde que sim, mas também modernizar o partido, que um programa novo de compliance
será lançado.

Perguntado sobre a relação com Geraldo Alkmin, Vinholi disse que o ex-govemador
é

muito importante para o PSDB, modernizou o Estado de São Paulo nas últimas décadas e é

muito querido por todos.
Sobre novo código de ética e expulsões do partido, o secretário disse que é fundamental
que se tenha regras claras, sem

individtalizar cada caso, e falou também sobre a discussão para

uma possível fusão com o DEM.

Pontos positivos: pauta político-partidária; eleição do secretário de Desenvolvimento Regional
para presidência estadual do PSDB não tem pontos positivos para a secretaria, mas chama a
atenção da mídia.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais para identificar possíveis associações do fato
com a Secretaria ou atual administração.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso
O Bstado de S. Paulo / São Paulo: O novo PSDB assume sua bandeira liberal

Rádio
Rádio Jovem Pan 620 AM/São Paulo (l1mO5seg)
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Análise: destaque volta a ser a eleição de Marco Vinholi para a presidência estadual do PSDB.
Reportagem do site Metronews (citando Estadão) diz que a eleição é um marco do domínio de
João Doria, que o diretório darâuma guinada liberal e o objetivo é reeleger Bruno Covas na

capital. Fernando Alfredo, presidente municipal do partido, disse que a estratégia é aumentar
a capilaridade em 2020 para ajudar o PSDB a voltar ao Palácio do Planalto em 2022. Bruno

Araújo, também ligado a Doria, vai assumir diretório nacional.

Vinholi disse que o foco é nas eleições municipais, na qual

o partido

vai lançar candidatos

em 600 dos 645 municípios e quer eleger mais de 200 prefeitos no Estado. Aliados de João Doria

defendem pauta de renovação e expulsão de partidários pegos em esquemas de corrupção.
Segundo a reportagem, João Doria

foi recebido com gritos pela sua candidatura

à presidência,

fez acenos aos fundadores do PSDB presentes, José Serra, Geraldo Alckmin (recebido com
aplausos), falou de renovação e salientou asjovens lideranças.

Reporlagem trouxe a informação de Rodrigo Garcia, presidente do DEM-SP, não foi ao
evento tucano, mas recebeu Doria e Covas na convenção estadual dos democratas no domingo
passado e anunciou apoio à reeleição do prefeito e à candidatura do governador à Presidência
da República, e ainda defendeu a fusão do

DEM com o PSDB. Para Doria, este assunto deve

ser discutido na próxima executiva.
Caso Doria dispute a presidência, Garcia é visto como potencial candidato ao governo

do Estado, mas Vinholi disse que o PSDB terá candidato próprio.

Pontos positivos: eleição do secretário do Desenvolvimento Regional à presidência estadual
do PSDB. Não há pontos positivos para a secretaria.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais para identificar possíveis associações do fato
com a Secretaria ou atual administração.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet
Metronews: Aliado de Doria assume PSDB paulista
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Análise: eleição do secretário Marco Vinholi para presidente estadual do PSDB volta
o noticiário. O

a ganhar

jornal Diário do Grande ABC, em reportagem com Estadão conteúdo, disse que

o objetivo do partido agora é reeleger Bruno Covas na capital. Femando Alfredo, presidente

municipal do partido, disse que a estratégia é aumentar a capilaridade em 2020 para ajudar
o PSDB a voltar ao Palácio do Planalto em 2022. Bruno Araújo, também ligado a Doria, vai
assumir diretório nacional.

Vinholi disse que o foco é nas eleições municipais, na qual o partido vai lançar
candidatos em 600 dos 645 municípios e quer eleger mais de 200 prefeitos no Estado, hoje
com mais de 170.

A reportagem diz que aliados de Doria, cotado para ser candidato à Presidência da
República em 2022, defendem renovação no partido e expulsão de partidários pegos em
esquemas de corrupção. Posicionamento que também é do prefeito de São Bernardo, Orlando

Morando, e do presidente da Assembleia, Cauê Macris. Pela região, coordenador regional
Márcio Canuto e deputada estadual Carla Morando farão parte da executiva paulista.
ARádio 96,9 FM de Bauru anunciou que Vinholi foi eleito presidente estadual do PSDB
em convenção com parÍicipação de políticos de Bauru, citou Pedro Tobias, Geraldo Alckmin
e João Doria. No seu discurso,

Vinholi defendeu a unidade partidátria, que no dia 31 de maio

haverá convenção nacional e João Doria é cotado para presidente.
A Rádio Jovem Pan AM de São Paulo também fezrepoftagem sobre a eleição de Marco

Vinholi em evento marcado pela renovação da sigla, onde o partido se afirmou como partido
de centro, fortemente alinhado a uma agenda liberal na economia, com lideranças jovens e que

defende a expulsão de membros denunciados ou condenados por corrupção. Vinholi defendeu

que o partido tenha regras rígidas e claras e que expulsões não sejam resolvidas de forma
individualizada. Jornalista disse que Aécio Neves foi ovacionado na convenção mineira.
A reportagem trouxe que Vinholi se elege focado nas eleições municipais de 2020, além
reeleger o prefeito Bruno Covas na capital, quer eleger mais de 200 prefeitos no Estado, e disse
que o evento tentou mostrar unidade na legenda, entre veteranos e novas lideranças, mas que as

diferenças nos discursos permaneceram, como o posicionamento sobre a mudança de nome do

partido defendida por Doria e preterida por Alckmin.

A possível fusão com o DEM também foi noticiada, assim como o posicionamento
de Doria de que o assunto só será discutido depois da eleição da nova executiva nacional

do partido.
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Pontos positivos: eleição do secretário do Desenvolvimento Regional à presidência estadual
'do PSDB, não há pontos positivos paru a secretaria.

Riscos à imagem: náohâ.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais para identificar possíveis associações do fato
com a Secretaria ou atual administração.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Diário do Grande ABC: Aliado de Doria assume PSDB e projeta eleger 200 prefeitos

Rádio

Rádio 96,0 FM/Bauru (1m)
Rádio Jovem Pan 620 AM/São Paulo (3m1lseg)
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Análise: hoje, a informação mais importantepara a Secretaria de Desenvolvimento Regional

é

a eleição do secretário Marco Vinholi à presidência estadual do PSDB. Jornal O Regional, de

Catanduva, noticia a convenção na capital, da qual participaram políticos da cidade, além do
governador João Doria, e do atual presidente nacional do partido Geraldo Alckmin.

Em seu discurso, Vinholi defendeu a unidade do PSDB. À Ra¿io VOX FM, citadana
reportagem, disse que a as principais metas são modernizar e aproximar o partido da sociedade

e aumentar o número de prefeitos e vereadores do PSDB no Estado. Falou também sobre a
importância de o partido ter regras claras, assim como as empresas, e penalizar partidários que
tenham descumprido ou descumpram essas regras.

Filho do ex-prefeito de Catanduva Gerando Vinholi, secretário disse que o município
terá candidato a prefeito nas próximas eleições, mas que não será ele.
Reportagem também anuncia a convenção nacional do partido para o dia 31 de maio

e

diz que João Doria é cotado para ser o novo presidente.

Pontos positivos: eleição do secretário do Desenvolvimento Regional à presidência estadual
do PSDB; não há pontos positivos para a secretaria.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais para identificar possíveis associações do fato
com a Secretaria ou atual administração.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso
O Regional/Catanduva: Marco Vinholi é eleito o novo presidente do PSDB no Estado
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Análise: a notícia mais relevante do dia vem do impresso Jomal da Manhã, de Marília, e dá
conta que políticos tucanos do município, incluindo o prefeito Daniel Alonso e o ex-presidente

daCãmaraWilson Damasceno, apoiam a eleição de Marco Vinholi como presidente estadual do
PSDB, consagrada em convenção estadual. O ex-presidente do partido Pedro Tobias também
esteve no evento. Para Fábio Manhoso, presidente da legenda em Marília, a eleição de Vinholi

marca o importante momento de renovação que está acontecendo no PSDB.
O jornal Diário de Suzano, de Suzano, fez reportagem sobre reunião no Palácio dos
Bandeirantes entre Gian Lopes, prefeito de Suzano, entre outros prefeitos e deputados estaduais
(

da região do Alto Tietê com Marco Vinholi, secretário do Desenvolvimento Regional, e seu
subsecretário Rubens Cury. Durante o encontro, prefeitos e deputados apresentaram demandas
nas áreas da Saúde, Educação, segurança e mobilidade urbana, principalmente a implantação da

alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel na Rodovia SP-66, segundo eles, importante para o

desenvolvimento da região.

Pontos positivos: a reunião do secretário com prefeitos da região demonstra alinhamento do
governo com as lideranças locais.

Riscos à imagem: Não há posicionamento do secretário sobre as demandas, principalmente de

mobilidade urbana, para a região do Alto Tietê.

Ações de comunicação a serem tomadas: verificar com equipe se estrategicamente não

é

interessante retomar com veículo a versão da secretaria, complementando informações.
Acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso

Jornal da Manhã/Marília: Comitiva tucana de Marília apoia presidente eleito Marco Vinholi
Diário de Suzano/Suzano: Gian Lopes apresenta demandas para Desenvolvimento Regional
t/'
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Análise: destaque paraa liberação de R$ 30 milhões em recursos para obras de infraestrutura
para16T municípios pelo governador João Doria, para convênios de até R$ 200 mil. A liberação

foi feita em cerimônia com os 167 prefeitos presentes.
Objetivo dos repasses é atender aos municípios menores: dos beneficiados, 88% têm
menos de 100

mil habitantes. Durante a reunião, govemador João Doria disse que prometeu

e cumpriu que faria um governo municipalista para todos os municípios, independente dos
partidos, e que todas demandas municipais estão sendo recebidas e analisadas pelo governo.
Os recursos são para cumprir acordos cancelados desde agosto de2018, quando a gestão

anterior determinou o cancelamento de restos a pagar anteriores a 2018. De acordo com o
secretário Marco Vinholi, estes recursos não estavam inscritos em restos a pagar do orçamento
da secretaria do Desenvolvimento Regional, e as obras acontecerão graças à austera contenção
de gastos e otimizaçáo de recursos nos primeiros meses desta gestão.

A pasta economizou R$ 300 milhões em convênios, parcerias, licitações e contratos
no primeiro trimestre de 2019. Até o final de março, a secretaria investiu R$ 70 milhões em
repasses para 202 municípios, cerca de quatro vezes mais do que o valor repassado no mesmo

período no ano anterior.

Pontos positivos: liberação de R$ 30 milhões para convênios de até R$ 200 mil de infraestrutura
para 167 cidades demonstra cumprimento de promessas. Presença dos prefeitos dá mostra da
união em torno do Executivo estadual.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: distribuir release para mídias regionais, acompanhar
repercussão, monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso
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O DiaiSão Paulo: Governo de SP investe R$ 30 milhões em infraestrutura de 167 cidades
O Extra.net/Fernandópolis: Govemo de SP investe R$ 30 milhões em infraestrutura de 167 cidades

Jornal Tribuna Ourinense/Ourinhos: Governo de SP destina recurso para municípios da
(

região investirem em infraestrutura

t
InPress I"å?Ettttf)

a3

.i

.ry
Correio Popular/Campinas: Seis cidades da RMC recebem R$
Diário

1,6 milhões

de Taubaté/Taubaté: Govemo de SP investe R$ 30 milhões em infraestrutura de 167 cidades

Diário do Alto Tietê/Suzano: Estado destina R$ 30 milhões em recursos para 167 cidades
Jornal da Cidade/Bauru: Estado anuncia verba para aregião
Jornal da Cidade/Rio Claro: Doria anuncia recursos para o município
Internet

Folha do ABC Online/São Bernardo do Campo: Estado investe R$ 30 milhões em
infraestrufura de 167 cidades

Rádio
Rádio Vanguarda 1210 AM/Sorocaba (2m05seg)

J
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Análise: a notícia mais importante do dia para a Secretaria de Desenvolvimento Regional

é

a reunião reportada pelo jornal O Dia, de São Paulo, entre os secretários Marco Vinholi, do

Desenvolvimento Regional, Flavio Amary, da Habitação, e 14 prefeitos de municípios que não
haviam sido contemplados com convênios da Companhia do Desenvolvimento Habitacional
e Urbano

(CDHU). Durante o evento, que ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, na capital,

prefeitos apresentaram terrenos e projetos aos secretários e foram orientados a como

se

candidatarem a convênios para a construção.
Os secretários disseram aos prefeitos que existe vontade política dercalizar os convênios,

que os municípios precisam apresentar terrenos e propostas de projetos. E o diretor técnico da

CDHU, Aguinaldo Quintana, ressaltou que os terrenos não devem ser comprados antes dos
técnicos avaliarem a viabilidade técnica.

A Folha

de

Alphaville, de Santana do Parnaíba, publicou reportagem sobre a eleição

de Marco Vinholi à presidência estadual do PSDB, salientando que o principal objetivo

é

modemizar a sigla e aumentar o número de prefeitos do partido no Estado, que deve chegar a
200 nas próximas eleições.

A reportagem relatou a participação dos políticos locais na convenção estadual do PSDB e
trouxe elogios de Vinholi aos gestores Rubens Furlan e Elvis Ceza4de Barueri e Santana do Pamaíba.

Pontos positivos: reunião com 14 prefeitos para orientação sobre convênios da Companhia do
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) sinaliza positivamente para a região de que
o governo está atuando em várias frentes.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão nas mídias regionais,
monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Impresso
O Dia/São Paulo: Secretários de Estado recebem prefeitos de 14 cidades na capital

Folha de Alphaville/Santana de Parnaíba: PSDB quer ganhar prefeituras da região em2020,
afirma Vinholi
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Análise: hoje,
da Rádio

a reportagem mais

importante para a Secretaria de Desenvolvimento Regional é

107,lFM de Pindamonhangaba que noticia o anúncio do pagamento de R$ 30 milhões

do governo do Estado em recursos para infraestrutura para convênios de até R$ 200 rnil. A
jornalista disse que o apofte, para 167 municípios, beneficia várias cidades da região como
Aparecida, Lorena, Taubaté, São Luiz do Paraitinga, Tremembé, Ubatuba, entre outras.
Os recursos são para cumprir acordos cancelados desde agosto, de 20 I 8, quando a gestão

anterior determinou o cancelamento de restos a pagar anteriores a 2018.

De acordo com o secretário Marco Vinholi, estes recursos irão garantir o término
de obras necessárias. E o governador João Doria definiu a sua gestão como municipalista e
defendeu maior autonomia dos prefeitos e mais integração entre municípios e govemo estadual.

Pontos positivos: liberação de R$ 30 milhões para convênios de até R$ 200 mil de infraestrutura
para 167 cidades demonstra cumprimento de promessas. Apoio dos prefeitos dá mostra da união
em torno do Executivo estadual.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação

a serem tomadas:

acompanhar repercussão na mídia regional,

monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:
Rádio
Rádio 107,1 FM/Pindamonhangaba (2m06seg)

I
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3.4.

EXPERIÊIVCTA,
CAPACIDADE DE
ATEI\DIMENTO E
PERFIL E
HABILIDADE DOS
PROFISSIONAIS
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São Paulo,

l9 dejunho de2020

A
COMISSÃO JULGADORA DA LICITAÇÃO
SECRETARIA DE GOVERNO

- LINIDADE

DE COMLTNICAÇÃO

PROPOSTA TECNICA
Concorrênc ia n"

02

I

2020

Processo SG-PRC-2O I 9/0 1 I 86

InPress Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda

CNPJ 01.097 .6361000 I -66
Inscrição estadual: isenta
Inscrição municipal: 244992-0

A InPress Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda, em atendimento ao
item 3.4. do Conteúdo da Proposta Técnica do processo licitatório acima citado, tem a honra de
apresentar os itens que se seguem:
a) Relação nominal dos principais clientes, com período de atendimento;

b) Instalações, infraestrutura e recursos materiais disponíveis para

a execução

do

contrato bem como supofte administrativo inerente às atividades a serem executadas;

c) Sistemática de atendimento, com descrição das atividades

cumpridas

a serem

e

prazos,

declarando desde já a completa disponibilidade para cada atendimento solicitado;
d) Perfil profissional da equipe destacada para a prestação dos serviços (quantificação

e

qualificação dos profissionais que serão colocados à disposição).

Cordialmente,

.,€

'¡)

ável Legal: Ariadne Gasparini Pedroso

cPF 056.sts.098-79
InPress Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda

CNPJ 0t .097 .63610001-66
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3.4.4.4.

RELAÇÃO
NOMINAL DE
CLIENTES
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Ilelação nomirtal tlos principais clientes atenclidos e pcríodo cle atendimento
NOME CLIENTE

(

PERIODO ATENDIMENTO

AES Eletropaulo/Enel

Desde 1212009

AME Digital

Desde 0312020

Arcelor Mittal

Desde 0512012

Autodesk

Desde 0512013

Blablacar

Desde

Camil Alimentos

Desde 0812014

Claro S/A

Desde 0312010

Dia Supermercados

Desde 0512015

DSM

Desde 0212020

EY

Desde 0312020

Fundação Renova

Desde 03/2018

GSK

Desde

Johnson&Johnson Brasil

Desde 0712018

Klabin

Desde 0412015

Mattel

Desde 0512009

Mc Donald's

Desde 0112020

Roche

Desde 0112016

Royal Canin

Desde 0912015

Santander

Desde

Secretaria de Segurança Pública de SP

Desde 0512018

Secretaria da Educação de SP

Desde 0612018

Secretaria de Governo de SP (Fotos)

Desde 0912019

Twitter

Desde 0212020

UFC

Desde 0512015

Unilever

Desde

lll200l

Visa

Desde

0ll20l4

VR Benefícios

Desde 0212020

White Martins

Desde 0512005

lll2015

lll20I4

0Il20l5
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Instalações, infraestrutura e recursos materiais clisponíveis:
Fundada há pouco mais de três décadas, a InPress faz parte do Grupo InPress, um dos
três maiores na Comunicação Corporativa do País (Anuário da Comunicação Corporativa Mega

Brasil 2019). Com escritórios próprios em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro e parcerias
nas demais capitais do país, o grupo conta com mais de 400 colaboradores entre jornalistas,
relações públicas, publicitários, profissionais de rádio e TV, de mídias digitais, entre outras
especializações. Nosso primeiro escritório

foi criado no Rio de Janeiro em 1988. Três

depois, a InPress abriu escritório em São Paulo e, em 2003, fundou
1999 a InPress é associada à Porter

a

anos

unidade de Brasília. Desde

Novelli Intemational, uma das l0 maiores agências

de

relações públicas do mundo, com sede em Nova York, EUA, e escritórios em mais de 60 países

localizados em todos os continentes.

A

associação possibilita um constante intercâmbio de

conhecimento, informação e troca de experiências em programas de comunicação global. Em

julho de 20I4,a InPress

ea

Omnicom DAS Group formalizaram seus então 15 anos de parceria.

Hoje somos mais que uma agência de comunicação integrada, formamos o Grupo InPress,
com empresas que contam com amplo portfólio de produtos e serviços, que serão colocados à
disposição da Secretaria de Desenvolvimento Regional. A empresa atende atualmente a cerca
de 130 clientes dos setores público e privado, associações, entidades e organizações.

A

InPress Porter

Novelli construiu a imagem de uma empresa criativa e focada

em

resultados. Sua vantagem competitiva está no planejamento estratégico das ações de seus clientes,

divididos por áreas e/ou especializações: Área pública, Corporativo, Consumo, Tecnologia,
Telecomunicações, Marketing Esportivo, Mídia, Saúde e Cultura

& Entretenimento.

Como assessoria de comunicação, a InPress Porter Novelli está estruturada para oferecer
todos os serviços e soluções para a área de comunicação de seus clientes.
Entre esses serviços podemos citar:

. Relações com as Mídias
. Corporate e public affairs
. Planejamento Estratégico de Comunicação
. Desenvolvimento de Políticas de Comunicação
. Programas de Relações Públicas

. Gerenciamento de Crise
. Marketing de Relacionamento

e de Influência

. Media Training
. Desenvolvimento de Manual de Relacionamento com a Imprensa

+

. Análise de Clipping

InPress

Iro.P"El=tfl¡

...'^
I

Ð
. Posicionamento de Imagem
. Pesquisa de Imagem junto

à

Mídia

. Pesquisas com públicos específicos

.

Organização de Eventos

. Comunicação Interna
. Desenvolvimento de Conteúdo para WEB
. Mídias digitais
. Produção de conteúdos multimídia
. Auditoria de imagem

. Data e Analytics
. Planejamento

e Criação

Nossas prerniaçõcs

A excelência da InPress na entrega de resultados aos clientes vem sendo reconhecida ao
longo dos anos por uma série de prêmios nacionais
e relações públicas. Em

e

internacionais em comunicação corporativa

maio de 2019, a agência recebeu o Prêmio Master Series do Top Mega

Brasil, um dos maiores reconhecimentos nacionais na ëtreade Comunicação, por ter sido

a

única

agência a vencer a premiação regional em todas as cinco edições.

Em 2018, a agência jâ havia sido reconhecida pelo Mega Brasil, tendo sido consagrada
pela terceira vez consecutiva a melhor agência do Brasil e tetracampeã na região Sudeste. No

mesmo ano, a InPress mereceu a comenda máxima do Jatobá na categoria Digital, além do
Sabre Awards Latam em duas categorias: Brasil e

Digital Campain e Superior Achievement in

Reputation Management.
O PR Scope, principal estudo sobre o mercado de comunicação corporativa e relações
públicas do Brasil, revelou em sua edição de 2019 que a InPress Porter Novelli é considerada a
agência mais exemplar do mercado. Na visão de clientes e grandes marcas, a agência mantém
características que a destacam nesse quesito como planejamento estratégico, serviços integrados,

qualidade na entrega e capacidade criativa. A pesquisa ainda aponta que a InPress é a empresa
com o maior número de profissionais admirados ou reconhecidos pelo mercado.

Em agosto de 2017, o mesmo PR Scope

jâ

havia classificado a InPress Pofter

Novelli como a agência número 1 na percepção do mercado, a mais bem recomendada por
seus clientes e a que tem o maior número de profissionais admirados. No ranking global de

percepção de mercado, a InPress liderou em cinco dos I I atributos avaliados: qualidade de
entrega, comunicação de marca/produto, prevenção e gestão de crises, relações com veículos
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e influenciadores e serviços integrados/360". Além disso,

foi escolhida a agência do ano pelos

profissionais de agências entrevistados. Em 2015, a InPress jâhavia sido considerada pelo
estudo a agência de comunicação com as melhores avaliações em percepção de mercado, a mais

reconhecida e a mais atraente.

Em 2016, a agência foi considerada uma das melhores empresas para trabalhar pelo
ranking Great Place to Work.

Em 2013, jâ havia passado a integrar a Galeria de "Mestres do Jornalismo" e ser
considerada por cinco anos como hors concours no prêmio Comunique-se, um dos de maior
prestígio e reconhecimento no Brasil, ao garantir o primeiro lugar pela terceira vez consecutiva.

A escolha se deu na categoria Agência de Comunicação, pelo conjunto de trabalhos da InPress.
Naquela edição, os vencedores nas diversas categorias foram escolhidos pelo voto direto de
80

mil profissionais de comunicação de todo o País. Depois do intervalo inelegível, em2019

a

InPress voltou ao prêmio, tendo ficado entra as três maiores agências de comunicação do Brasil.
Também em2013, com o mote oolnnovation and Excitement", a InPress conquistou o

Certificado de Excelência do Sabre Awards, organizado por The Holmes Report, referência
global em relações públicas e comunicação corporativa. O prêmio foi concedido ao lançamento
do Time Nissan, uma seleção de atletas olímpicos e paralímpicos patrocinados pela montadora.

A InPress organizou um evento especial para apresentação da equipe, numa conferência

de

imprensa não-convencional, usando como recursos um cufta-metragem no estilo de um realityshow, um roteiro com estações de treinamento para os atletas no próprio local das entrevistas e

convocação dos jornalistas e veículos por meio de vídeo-teasers. O mesmo case conquistou o
Grand Prix do Festival Internacional Wave

- a InPress foi a única agência de RP nas Américas

a ser agraciada com um Grand Prix naquela edição do Wave.

Ao longo da sua história, a agência conquistou ainda mais de uma dezena de prêmios
nacionais da Aberje nas categorias Hotsite, Mídias Sociais, Mídia Digital, Comunicação e
Relacionamento com a Imprensa. Os prêmios regionais da Aberje para a InPress somam mais
de 20, em diversas categorias.

Em2016, a empresa foi agraciada com dois troféus categoria ouro do Prêmio Lusófonos
de Criatividade pelos cases Beauty Skin Deep, de Vasenol (Unilever), na categoria Plano de
Relações Públicas, e Uma Árvore, uma Voz, também da Unilever, categoria Responsabilidade

Social/Ambiental. A campanhaYalorizar o Advogado #Édelei, feita para a Associação dos
Advogados de São Paulo -AASP, recebeu um bronze na categoria Plano de Relações Públicas.
O case de Vasenol aindafez shortlist em duas categorias no PR Cannes Festival20l6.

Em 2014, a InPress foi vencedora, pela quinta edição consecutiva, do prêmio
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Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente,

na

categoria Assessoria

de Imprensa/Comunicação. Em 2075, além de dois prêmios Aberje, a InPress venceu

a

premiação intemacional SABRE Awars Latam 2015 na categoria Corporate Image com o case

"#vemprocoracao-Mundial 2014-CuiabáViraoJogoeGanhaaCopa".Otrabalhofoi
desenvolvido em conjunto pelas agências do Grupo InPress - InPress, InPress Media Guide,
InPress Oficina e Vbrand - para a Secopa/MT.

Escritórios no Ilrasil

São Paulo
Rua Henrique Schaumann,270 - Jardim Paulista
São Paulo

- SP,05413-010 - Tel: (ll)3323-1520

São três andares no moderno condomínio comercial

Pinheiros Corporate, compondo um ambiente inovador

e

que convida à inspiração. Além das áreas de atendimento,

a InPress São Paulo dispõe de salas multifuncionais para
reuniões e treinamentos, eventos e videoconferência.

Rio de Janeiro
Rua Mena Bameto 37

- Rio de Janeiro - Brasil

Tel: (21) 3723.8080
Instalações em três andares somando 910 m2

Abrigada em um charmoso prédio exclusivo, com
design desenvolvido de modo

a

otimizar as relações de

trabalho, a InPress Rio dispõe de três andares, com quatro
salas para reuniões (incluindo uma para videoconferência) e

um auditório reversível para20 pessoas.

Brasília
SHS Quadra 06 Conjunto A Bloco E salas 919, 922, 923 ,

Ill,

Escritório de 250 m2

O escritório da InPress em Brasília tem localização
privilegiada, a

I km do centro do poder público. Dispõe de

7
--

d

íreapara atendimento e espaços para reuniões.
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O Grupo InPress possui sólida infraestrutura de suporte às atividades, com cerca de 90

profissionais nas áreas administrativa, financeira, contabilidade, compras, recursos humanos,

jurídico, tecnologia, comunicação institucional e desenvolvimento de negócios. Para dar apoio
a esses colaboradores, a empresa investe em treinamento e softwares de gestão e processos,
como TOTVS, CRM, Tetrasoft, Job One (em implantação), ADP, Plano A, entre outros.

Tecnokrgia

A infraestrutura de tecnologia da InPress no Brasil é formada por um conjunto

de

hardwares, softwares, sistemas, políticas e procedimentos suportados por especialistas em
Segurança da Informação e Tecnologia. Em seu ambiente tecnológico, a InPress possui:

. Links dedicados e redundantes, com acesso contínuo aos serviços web
. Firewalls Linux redundantes e virtualizados (ESX 5), para prevenção a intrusão e segurança
da rede corporativa

. Sistema

'

de Proxy para monitoramento de acesso a web

VPNs Site-to-site

e Road

Warrior para compartilhamento d"

...,l.ro,

entre escritórios e acesso

remoto

.

Rede MPLs para tráfego de VoIP entre

. Rede Wireless

'
'

filiais

de uso exclusivo corporativo e

wifi para visitantes

Servidores de Antivírus que sincronizam suas atualizações diárias com as estações de trabalho
Servidores de distribuição que fornecem atualizações de segurança a sistemas operacionais e
softwares aplicativos

. Sistema de monitoramento e alefta sobre anomalias

relacionadas à energia, servidores, redes

e links

'

Servidores de arquivos espelhados com DFS e recurso de cópia sombra, para redundância do
sistema de backup

. Sistema de backup ArcServer e unidades de fita LTO para backup diário e rotina de envio
semanal do conjunto de fitas dos últimos 7 dias a uma custódia, para aÍmazenamento seguro

(medida que garante a recuperação dos dados no caso de um desastre nas instalações dos

7

escritórios)

'

Sistema de inventário que varre alterações de hardware/software

. Bloqueio

. Sistema

e

nos

equipamentos

monitoramento de estações de trabalho para instalação de softwares inegulares

de videoconferência Polycom, capaz de interligar até 4 escritórios simultaneamente
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. Sistema de e-mail
. Sistema

'

Google Apps Business, com SLA de disponibilidade 99,9Yo

Totvs Microsiga para apoio à gestão financeira e estratégica da empresa

Sistema de timesheetpara acompanhamento das demandas dos colaboradores junto aos seus
clientes

. Controle por restrição

'

em nível de acesso a pastas de trabalho e sistemas

Sistema de gestão de TI para controle de ativos, recursos, empréstimos, gestão de fornecedores
e atendimento

. Política de segurança da informação baseada nos termos da NBR ISO 27002, que

se aplica a

todos os colaboradores, prestadores de serviços e parceiros.

Todo seu parque tecnológico é composto por equipamentos e softwares fornecidos
pelos maiores fabricantes de mercado, como por exemplo Cisco, IBM, Dell, HP, Apple, Adobe,

Microsoft, VmWare, dentre outros.

Inventário

.
.

120 estações de trabalho
15 servidores Windows 2008R2

. 8 servidores Linux
. 4 unidades de backup LTO

. 230 notebooks de última geração
. 20 impressoras de rede, com sistema de liberação

. 6 roteadores Cisco
.

de trabalhos por senha

para os links dedicados

4 roteadores D-link para os links ADSL

. 6 links de internet dedicados
. 2 MPLS para interligar os escritórios
. 4 links ADSL

. 3 aparelhos de videoconferência ponto a ponto

. I aparelho de videoconferência

multiponto

. 3 centrais telefônicas

. 15 racks de 36Us com ativos de rede
. 18 switches de L3 - 48 portas
. 12 switches de L2 -24 poftas;

'/"'

. 60 patchpanels

- 48 porlas cat6
. 18 roteadores Wifi 802.l lx - Cisco
InPress l*ä?E"El¡
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. 8 leitores

de proximidade para controle de acesso

. 90 câmeras CFTV
. 7 servidores DVR
. 2 câmeras digitais para filmagem em Full HD, Canon Mark II 5D;
. 2 kits de filmagem com sistemas de iluminaçáo, gravadores, rebatedores

e

microfones

. 4 ilhas de edição Windows com aplicativos Adobe Active Cloud
. 4 câmeras digitais de 12Mbps

. 5 gravadores de áudio

.

16 ilhas de edição

. 22helevisores

Apple com aplicativos Adobe Active Cloud

de LCD 50"

(

I
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Sistemática cle atenclimento

O sistema de atendimento para a Secretaria de Desenvolvimento Regional, órgão do
governo do Estado de São Paulo, seguirá o mesmo rigor técnico com que a InPress atende seus
clientes há três décadas. Nossa linha de trabalho compreende as seguintes etapas:

Plano de Comunicação

A elaboração de um Plano Estratégico de Comunicaçáo partindo dos objetivos

de

comunicação do órgão, estabelecendo metas, focos, mensagens-chave e as ações que deverão
ser realizadas para atingir mídias e públicos-alvo específicos. É a primeir a etapado atendimento.

Compreende:

1. Pesquisa de Imagem com a Mídia

-

Esta etapa deverá ser realizadajunto aos

profissionais da imprensa de interesse da Secretaria ligados ao objeto dessa conconência (e que
também serão mapeados), para detectar a imagem que os principais jornalistas e formadores de

opinião têm sobre o órgão e sua atuação na ârea específica.
2. Imersão - A equipe de atendimento da InPress deve ter total conhecimento sobre a
atuação da Secretaria, sua relação com outros órgãos de governo e sobre suas responsabilidades.

Para que esse aprendizado seja possível, serão organizados encontros com a coordenação de
áreas-chave do órgão. Assim será possível definir, em conjunto com o cliente, as estratégias que
serão adotadas.

3. Política de Comunicação - Após o período de Imersão, será elaborada uma política
de comunicação, que compreenderá:

. Aplicação da metodologia PN Plus de planejamento estratégico

. Definição de objetivos de comunicação e key messages
. Elaboração de materiais, tais como textos institucionais, modelos de avisos, notas

e

releases, controles e outros.

'Definição de quem são os porta-vozes para a imprensa (quem fala, o que fala, para
quem fala, quando fala)

. Manual

de posicionamento de conteúdo (a1rnlização permanente) para uniformizar as

informações divulgadas para imprensa pelos porta-vozes.

'Assuntos e áreas onde a Secretaria deseja ser pró-ativa ou reativa e áreas em que não
tem interesse em se pronunciar.
4. Ações (Planos Táticos) - Definidas as mensagens e áreas de exposição pró-ativa, o

próximo passo é estabelecer os planos de ação, que serão organizados de acordo com o público
alvo desejado e com o segmento em discussão.

InPress
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5. Público-alvo - Definição de todos os públicos que serão atingidos pelos trabalhos
de assessoria de comunicação, utilizando a mídia e os veículos de imprensa como principal

canal disseminador.

listratégias iniciais

'

Ter um planejamento de pautas e temas de interesse a serem oferecidos para a imprensa. Definir

planejamento semestral, com espaço para que novos temas sejam trabalhados quando possível.

'

Garantir prioridade no atendimento à imprensa, sempre encaminhando as respostas
negativas

-

-

mesmo

no prazo estipulado. Trabalhar com clareza e transparência, mesmo nos momentos

de repercussão negativapara o órgão.

'Empreender ações contínuas de relacionamento, aproximando a Secretaria dos principais
jornalistas e formadores de opinião. Esta ação deve ser realizada em todas

as áreas

consideradas

estratégicas e em todas as regiões do Estado mapeadas.

'Conscientizaçáo do público interno

- Realização

de workshops sobre a importância da

imprensa como ferramenta estratégica, com a apresentação de cases de outras instituições
e empresas. O

público-alvo serão os gestores da Secretaria e outros servidores estratégicos.

'Definição clara dos porta-vozes para áreas específicas, buscando preparar representantes
para o relacionamento com a imprensa e mostrar seu importante papel para a consolidação
da imagem do órgão e do governo.

'

Dar retorno regular aos porta-vozes sobre as solicitações atendidas pela assessoria de imprensa
e os resultados da estratégia adotada. Esse procedimento aumenta o comprometimento das
áreas com o atendimento à imprensa.

. Antecipar fatos negativos e gerar notícias positivas.

'

Os procedimentos da assessoria de imprensa devem

incluir arealizaçã,o

de reuniões regulares

com áreas da Secretaria que possam gerar notícias positivas. A InPress deve sugerir pautas
positivas constantemente, aumentando o relacionamento com a imprensa.

' Análise de oportunidades

e ameaças

- identificar

ameaças étarefaque deve ser desempenhada

diariamente, a cada atendimento feito à imprensa. Para os momentos de crise, devern ser
estabelecidos procedimentos específicos.

Ativiclacles Regu lares

A partir da definição da política de comunicação e do planejamento estratégico, a
InPress elaborará um programa de relacionamento com a mídia, envolvendo:

InPress
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. Formulário para preenchimento da equipe de atendimento à imprensa, constando veículo
de comunicação, nome do jornalista, assunto e principais ganchos a serem explorados na
reportagem eprazo para resposta ou entrevista.

.

Centralização da demanda da imprensa. O atendimento da assessoria de imprensa poderá ser

feito por telefone ou on-line.
. Avaliação

. Garantia

e

julgamento da conveniência das entrevistas.

de que somente os porta-vozes autorizados poderão conceder entrevistas, desde que

orientadas pela assessoria de imprensa, mantendo o alinhamento da comunicação.

. Desenvolvimento de um programa de aproximação

de

jornalistas-chave com os porta-vozes,

seja por meio de visitas e almoços, atendimento individual para entrevistas, envio de newsletter

com notícias de interesse e impacto, etc.

'

Redação de textos jornalísticos (press-releases e notas) e encaminhamento para as editorias
específicas.

'

Redação e edição de artigos para serem oferecidos aos órgãos de comunicação.

. Coordenação e acompanhamento das principais entrevistas jornalísticas.
. Convite para que repórteres, editores e outros profissionais de imprensa conheçam
como funcionam as áreas e departamentos da Secretaria de Desenvolvimento Regional,
aproximando-os da realidade do trabalho e construindo um colchão de reputação necessários
para as horas de crise.

O PN Plus
O processo de trabalho utllizado pela InPress garante um atendimento diário próximo ao

cliente e a participação da agência desde o início/ concepção dos projetos, ações e campanhas,
contribuindo para a entrega de um planejamento estratégico focado e comprometido com o
negócio do cliente.
O PN Plus é a metodologia que sistematiza o planejamento estratégico a fim de permitir
mais eficácia no atingimento dos objetivos de divulgação específicos e pontuais.
O PN Plus compreende as etapas a seguir:

Faça as

perguntas
corretas

ASK

Explore e
aprenda

Construa
em cima
do que
aprendeu

IMMERSE

THINK

{
Supere o
problema

SOLVE

Agora é a
hora da
"big idea"

CREATE

Desenvolva
o plano

Teste

tático

BUILD

ASSÊSS
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ASK: Entender o real desafio e qual é o problema de Comunicação. Nessa fase é de
devem ser feitas as perguntas corretas, Apartir das conclusões, estabelecer prioridades

e

mapear

públicos de interesse.

IMMERSE: É a fase de explorar e aprender. Por meio

de observação, questionamentos,

análises ou sondagem com os públicos de interesse, são levantadas as barreiras que impedem
que os objetivos aconteçam.

THINK: Construir em cima do aprendizado.

É a etapados insights, de buscar respostas

sobre como influenciar a mudança que queremos, principalmente no sentido de quebrar ou
contornar as barreiras que impedem que os objetivos sejam atingidos

SOLVE: A fase de superar os problemas. Desenvolvimento de estratégia central que
amame todas as iniciativas envolvidas no projeto (assessoria de imprensa, relações públicas,

public affairs, entre outras), inclusive ações já em andamento na area de comunicação

da

instituição. Deve considerar os objetivos estabelecidos e usar as informações já levantadas para
vencer as dificuldades.

CREATE: A hora da "big idea". Que linha seguir para tornar tudo algo real.

BUILD: O plano tático. Desenvolvimento das ações que levem ao atingimento

das

metas propostas.

ASSESS: Momento de testar a viabilidade, mensuração dos resultados e correção de
rumos para manter o projeto trabalhando em favor do atingimento dos objetivos.
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Descrição das atividades a serem cumpridaso delimitando as atividades de cada

membro da equipe, incluindo os prazos a serem cumpridos em condições normais da
prestação de serviços

e

em atendimentos emergenciais

e

ainda declaração de disponibilidade

para cada atendimento solicitado.
Atividades
a) Elaboração e desenvolvimento de plano estratégico e operacional de comunicação, a

fim

de informar, de forma efi.caz, sobre as ações, projetos e programas. Este plano estratégico

e operacional deve conter medidas de curto, médio e longo ptazo, com propostas

de

execução que possibilitem o fornecimento de informação adequada a todos os veículos de
comunicação, contemplando a forma e conteúdo da produção de informativos, sejam eles

press releases, avisos de pauta, artigos, notas, cartas e outros materiais necessários para
sua execução.

Equipe envolvida

Fábio Cunha
Lúcia Calasso
Sônia Azevedo
Cássia Miguel

Tatiana 'Wolff
Prazo normal

Prazo emergencial

1mês

3 semanas

Atividades

a.l. Elaboração

de relatório diário da execução dos objetivos de comunicação propostos, com

descrição do cumprimento de demandas e ações no dia.
Equipe envolvida

Fábio Cunha
Lúcia Calasso
Sônia Azevedo
Cássia Miguel

Tatiana

Wolff
Prazo normal

Prazo emergencial

6 horas

4 horas
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Atividades
b) Monitoramento diário da exposição dos projetos, ações

e

programas na mídia - veículos

de comunicação, assim considerados os jornais, revistas, TV, rádio e internet.
b.1. Avaliação diária, por meio de leitura do conteúdo das matérias jornalísticas publicadas que
abordam temas concementes, bem como de ferramentas de comunicação disponibilizadas
que versem sobre tais ações, programas e projetos, assim como verificação dos resultados

obtidos com a aplicação do plano de comunicação.
Equipe envolvida
Fábio Cunha

Lircia Calasso
(

Sônia Azevedo
Cássia Miguel

Tatiana

Wolff
Prazo normal

Prazo emergencial

4 horas

2 horas

Atividades
b.2. Apoio na elaboração de relatórios específicos sobre temas relacionados a ações, projetos

e serviços que envolvam o âmbito de atuação delimitado neste Edital, paru servir
como ferramenta de suporte às ações de comunicação realizadas junto aos veículos de
comunicação, no tocante à divulgação e publicação destes temas, atendendo ao disposto

no artigo 37,

$l'da

Constituição Federal.
Equipe envolvida

(

Fábio Cunha
Lúcia Calasso
Sônia Azevedo
Cássia Miguel

Tatiana

Wolff

Fernanda Viegas

Patricia Odenbreit
Prazo normal

Pruzo emergencial

4 horas

2 horas

q-'-
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Atividades
c)

Apoio à Unidade de Comunicação na produção, gerenciamento e disseminação

de

informações voltadas à comunicação externa e interna.
c.1. Alimentação diëtria do banco de dados desenvolvido pela Unidade de Comunicação, com

informações detalhadas sobre os objetivos, recursos, prazos e resultados dos programas,
planos, ações e serviços.
c.2. Produção de material (releases, avisos de pauta, artigos, notas, entre outros) com

informações fundamentadas, além da elaboração de estratégia e ações de divulgação,
com acompanhamento dos registros na mídia.
Equipe envolvida
Fernanda Viegas

Patricia Odenbreit

TatianaFritz
Camila Kaseker
MônicaAnjos
Daiane Leide
.Iosé Ramos

Teresa Cristina Machado

Lucia Calasso
Pruzo normal

Prazo emergencial

8 horas

4 horas

t
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Atividades

diário das solicitações dos veículos de comunicação (tais como jornais,

d) Atendimento

revistas, TV, rádio e internet) no âmbito de atuação delimitado neste Edital.

d.l.Atendimento diário a jornalistas e gerenciamento das informações solicitadas pelos
veículos de comunicação; triagem e análise para posterior solução da respectiva demanda
com subsídios dos órgãos estaduais que tenham competência sobre os assuntos delimitados

no projeto.
Equipe envolvida

Fábio Cunha
Lrtcia Calasso
Sônia Azevedo
(

Cássia Miguel

Tatiana

Wolff

Fernanda Viegas

TatianaFrifz
Camila Kaseker
Mônica Anjos
José Ramos

Prazo normal

Prazo emergencial

8 horas

4 horas

Atividades
d.2.

Apoio na seleção e qualificação de porta-vozes e representantes que iráo rcalizar as
atividades de atendimento e esclarecimento às solicitações dos veículos de comunicação,

I

tais como entrevistas ou prestação de esclarecimentos sobre ações, programas e seliços,

utilizando sempre critérios técnicos, tais como o tema em pauta e seu enfoque estratégico,
dentre outros.
Equipe envolvida

(.

Fábio Cunha
Lúcia Calasso
Sônia Azevedo
Cássia Miguel

Tatiana

Wolff

Fernanda Viegas

Patricia Odenbreit
Mônica Anjos
(

Prczo normal

Prazo emergencial

3 horas

1,5 hora
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Atividades
d.3. Avaliaçãoeplanejamentoestratégicodeeventuaiscontatosereuniõesdiretosepersonalizados

entre os veículos de comunicação e as autoridades do Poder Executivo Estadual definidos

em comum acordo com o gestor do contrato, indicado pela érea de Comunicação da
Unidade Contratante, primeiramente, ou que, num segundo momento, contribuam de forma
efetiva para o adequado cumprimento desses serviços, sempre objetivando uma adequada

divulgação das ações, projetos

e serviços em

epígrafe, respeitando-se as obrigações

legalmente instituídas de educar e informar à população do Estado.

Equipe envolvida
Lúcia Calasso

(

Sônia Azevedo
Fernanda Viegas

Patricia Odenbreit

TatianaFútz
Camila Kaseker

MônicaAnjos
Daiane Leide
José Ramos

Teresa Cristina Machado

Ptazo normal

Prazo emergencial

10 dias

5 dias

Atividades
d.4. Controle do levantamento de informações sobre cada veículo de comunicaçáo, realizado
(

por meio de pesquisas e atividades conelatas, de acordo com modelo definido pela
Coordenadoria de Imprensa desta Unidade de Comunicação.
Equipe envolvida

Camila Kaseker
Mônica Anjos
Daiane Leide
José Ramos
<:' -

Teresa Cristina Machado
Prazo normal

Prazo emergencial

2 dias

I dia

I
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