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PROPOSTA TECNICA

(
(

EXERCÍCIO CRIATIVO

(

(

TEMA.: "O desenvolvimento e implementação 1aAGÊNCIA METROPOLITANA DA

(

BAIXADA SANTISTA (AGEM)''

(

(
(
(

Considerando que a Região Metropolitana da Baixada Santista, além de ser composta

por 9 municípios, é responsável por aproximadamente 3,5Yo do Produto Interno Bruto (PIB)

(
(
(
(

paulista e concentra cerca de 4,5Yo da população estadual, ou seja, 1,9 milhão de habitantes.

Tendo como principais funções o parque industrial de Cubatão e também o Complexo
Portu¿írio de Santos, a região desempenha funções de destaque estadual, nos setores de

(
(

Indústria e Turismo e outras de abrangência regional, relativas ao comércio, atendimento a
saúde, educação, transporte e sistema f,rnanceiro.

Contudo, a região da Baixada Santista é de extrema importância nas atividades ao
comércio de exportação, tendo em vista que o Porto de Santos é o maior e mais importante da

América do Sul. Sendo assim, para

o Estado de São Paulo ele representa

econômicos, permitindo atividades industriais

e agrícolas para

avanços

suprimento de mercados

internacionais.

Entendendo que
(

a Agência Metropolitana da Baixada Santista fora criada

para

organizar metas, planos e projetos de interesses comuns aos municípios da região e visando

melhor clareza parc a população e governo do Estado, vimos a necessidade de agregat
(

serviços de conteúdos específicos aos trabalhos desenvolvidos para que a assessoria da

i

AGEM, juntamente com o departamento de comunicação do Estado, efetuem uma melhor
transparência cle propostas e resultados da Agência implantada em questão.
t

Para que os dois órgãos trabalhem com extrema eficácia, é preciso que outras ideias

influenciadoras cheguem a tais instituições e que uma cornissão de formadores de conteúdos
(

{

seja criada para não somente construir novos projetos mas também s€r efetivo na cobrança de
1
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resultados. Tal comissão poderá ser composta por gestores públicos, representantes de
comunidades expressivas dentro dos 09 municípios da Baixada Santista, além de consultores

voluntarios das diversas áreas que serão discutidas frequentemente na agência. Para a busca
de tais consultores, abrir foruns em redes sociais e divulgar o trabalho da AGEM nas diversas

agências de comunicação da região pode nos trazer bons resultados na busca de tais
profissionais; é importante ressaltar que o nosso comprometimento de um bom trabalho
estará sempre em primeiro lugar, seguido da perseveraîça em engrandecer a região de forma
que a população será o foco principal de nossas ações.

PLANO DE AÇÃO

Sempre lembrando que a principal característica da AGEM

é orgatizar e executar

funções públicas de interesses comuns, unindo municípios em uma única sinergia para
determinados assuntos, levantamos aqui alguns itens essenciais para o desenvolvimento de
um trabalho eftcaz da AGEM.

1)

criação do grupo colaborativo; gestores públicos, representantes dapopulação,
consultores voluntários, representantes estudantis, estagiários e profissionais
capacitados para execução dos trabalhos aprovados;

2)

construção de canais de comunicação nas diversas plataformas digitais, além

da formação de grupos que façam um trabalho "porta-a-porta" para captação

de informações das

necessidades populacionais. Elaboração

de

releases,

parcerias com influenciadores digitais, além de produção de conteúdo para
blogs, vídeos, lives, stories entre outros.
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Tendo como ponto de partida os dois itens acima, a paftir deles é possível estabelecer uma

(

frequência de ações perante a mídia local e mídia estadual, tendo sempre em vista o

(

engrandecimento das ações finalizadas positivamente. Lembrando sempre que, atualmente
(

grande parte da população em geral assim como muitos comunicadores levam em conta as

(

notícias divulgadas nas redes, é preciso ficarmos atentos ao abastecimento de tais mídias,

(

(

levando sempre em conta a agilidade dos fatos e também a promoção de novidades sempre

(

que possível; a monotonia não fazparte do mundo digital.

(

De acordo com o projeto aprovado pela AGEM, é possível pensarmos em ações com

{

representantes públicos ou ainda com personalidades que tenham a ver com determinados

(

(

(

(

assuntos. Tais como:

1)

vídeos publicitários em redes locais;

2) vídeos para redes sociais;
3) vídeos que mostrem o

projeto sendo elaborado

e

ftnalizado, ressaltando

sempre evidenciar a importância de tal trabalho exercido.

4)

Atualização de Conteúdos

-

Produção e manutenção de conteúdos em sites,

portais e outras plataformas digitais.
I

5) Comunicação de

Eventos

-

Promoção de seminários, reuniões

e

outros

acontecimentos que aumentam a interação com o público alvo.
i

6)

de Comunicação

Elaboração

de projetos de comunicação

específicos para cada público.

(
(

Projetos

7) Planejamento de Política de Comunicação -

{

Realização de diagnóstico ao

nível da comunicação intema e externa, para elaborar o melhor projeto

de

comunicação para a organização.

8)
:

Produção de publicações

-

Produção de documentos técnicos, manuais,

jornais, revistas e outras publicações de apoio à comunicação.

{
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9) Produção

de Newsletters

-

Produção em formato digital e/ou papel, com

elaboração textual e grá.ftca.

Sabendo que

a AGEM formou grupos de pessoas para um trabalho feito

"porta-a-porta", o registro das ações feitas por estes grupos, mostrará que nada é feito apenas

com um interesse governamental, mas sim, estabelecendo prioridades das necessidades
públicas.

Definindo os objetivos de comunicação da AGEM, o principal fundamento é interagir
com o público interno e externo, avaliar resultados e criar projetos utilizando as mídias já
existentes.

COMUNICAÇAO ORGANIZACIONAL - ações, atividades, estratégias, produtos

e

processos tomados pela entidade (AGEM) para reforçar a sua imagem junto a todos

os seus públicos de interesse - consumidores, colaboradores, políticos, empres¡írios e
acionistas ou perante a opinião pública.

COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL

-

formação

de

identidade

e

imagem

POSITIVA da entidade (AGEM), ressaltando perspectivas relacionadas com a missão

ea
ideologia da orgarização. Ligada a aparência corporativa que evidencia o lado público
da instituição, formando assim uma personalidade organizacional.

Desta forma é possível conheeer e compartilhar características da empresa, sobretudo seus
valores, buscando preservar e consolidar sua imagem com clientes e parceiros e, se ocon€r
alguma crise, precisarão de alguém que ajude a manter essa imagem intacta junto a imprensa.
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OBJETIVOS.:
1

)

intermediar relacionamento entre entidade, or ganizadores, público

;

2) definir objetivos de comunicação intema e externa da entidade;
3) avaliar resultados;
4) proporcionar interação com grupo interno e externo;
5) desenvolver projetos de comunicação de diferentes mídias;
6) criar e editar publicações internas e externas: jomais, revistas, manuais,
7) efetuar realizações de eventos;
8) gerenciar comunicação em situação de crise;
9) realizar pesquisa de impacto das ações;

folders, etc.;

Os instrumentos são constituídos pelas ferramentas que coincidem e exprimem

a

comunicação da empresa para o seu público, clientes, opinião pública e sociedade em geral,
lembrando que a opinião pública é de suma importância.

Dentro dessa perspectiva,

a

comunicação corporativa deve pautar-se pelo

compromisso ético de construir canais de diálogo e pelo exercício pleno da responsabilidade
social e ambiental da empresa.

A comunicação deve caracterizar-se

pela verdade, pelo respeito à diversidade dos

públicos internos e externos, pela eliminação do preconceito de qualquer ordem e pela
manutenção

de um clima favorável ao compartilhamento de informações, idéias e

conhecimentos.

As empresas que melhor se espelham na ética são aquelas que se comunicam

e

promovem a comunicação interna e externa como uma extensão dos seus princípios e valores.

São as empresas que reconhecem

a

função estratégica da comunicação para

o

estabelecimento de uma gestão empresarial socialmente responsável.
Apesar de intangível, a comunicação é uma das bases concretas que expressa a maneira de ser
da empresa e, por isso, tem muito a ver com a sua cultura.
5
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Através da comunicação institucional,

é possível por meio de planejamentos,

(

implementações, gerenciamento e uso de tecnologias, estruturar toda

(

orgarizaçáo.

(

a comunicação

Esta ferramenta é totalmente relacionada aos aspectos corporativos

e enfatiza

da

ações

voltadas para a missão, visão, valores e filosofia da empresa.
Dessa forma, ela possui também uma 'ligação' com a comunicação mercadológica

-

aquela que contempla as ações desenvolvidas por uma empresa ou entidade no sentido de

reforçar a imagem das suas marcas, produtos e serviços, colocando-as favoravelmente no
mercado -, urna vez que a construção de uma boa imagem se faz necessária na conquista de
nichos de mercado.
Sendo assim, a Comunicação Institucional tem como principal objetivo tornar comum
aos públicos, o conceito, a cultura e a personalidade da empresa através do intercâmbio de
informações.

E quando uma a organização desenvolve uma estratégia de comunicação institucional

ela consegue unir os seus interesses mercadológicos aos de uma reputação estruturada,
obtendo assim, clientes internos informados e público externo satisfeito.

Na

organização, como pode

organizacional ou de seu segmento,
I

I

I

\
(

ser

observado, independente

da sua

estrutura

o administrador tem que :utilizar v¿írios recursos

oferecidos pela comunicação para alcarrçar os seus objetivos e compreender determinadas
situações.

Ele deve conhecer o modo de pensar e agir,
e externos),tarefa não muito fâcll

as necessidades de seus clientes (internos

jâ que cada grupo tem a sua própria cultura.

1

Mesmo sendo a empresa única, ela pode, com o tempo, aperfeiçoar a forma de lidar com seus

Vl,-

públicos.

A

empresa não deve agir de acordo com o que cada cliente pensa, mas de acordo com

o que cada grupo necessita.
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A

interdependência das organizações em si as leva ao relacionamento e à integração

com as demais e de cada uma em si com seu mundo interno e externo.
E isto só dará, como já dissemos, por meio da comunicação e na comunicação.

Como fazer com que uma organização encontre-se no mesmo patamar daquelas
verdadeiras instituições; tanto as platônicas
quanto as seculares

-

-

como a Propriedade, a República e a Justiça,

tais como a Academia, algreja e o Estado?

Na verdade, trata-se de elevar o conceito de uma orgarÅzação a um patamar tão alto
que dela não se duvide.

OPORTUNIDADES DE MÍDIAS POSITIVAS

Entendo a necessidade de se criar uma comunicação organizacional e institucional,

é

possível num curto espaço de tempo obter resultados positivos. Claro que é de extrema

importância

o

engajamento da equipe/grupo formado, mostrando sempre que o principal

objetivo de qualquer campanha é captar necessidades e desenvolver o trabalho necessario
paraa efetivação de tal situação.

Com base na eficácia dos resultados, é de suma importância a participação do
SICOM, tendo em vista não apenas divulgar boas notícias para obter "pontos positivos", mas
também agregar valores e verdades juntamente com a população envolvida. Com tudo, até
nas deficiências, obteremos bons retornos de espera, tranquilidade e credibilidade.

Além do retorno populacional, já dissemos acima que, se desenvolvermos um bom
trabalho com os veículos de imprensa locais e estaduais, o atendimento ao nosso trabalho será
respeitado e atendido mesmo nas dificuldades.
Transparência e respeito serão as chaves principais do nosso trabalho.
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|DENTIF|CAçÃO DOS RTSCOS À TMAGEM
Alguns aspectos que motivam orgarizaçöes habituadas com abordagens preventivas
de gestão de risco a não adotarem, de forma sistemática, medidas para gerenciar riscos com a

imagem institucional. Uma antiga questão que confronta profissionais de comunicação
corporativa e executivos responsáveis pela liberação de recursos em torno dos argumentos de
investimento versus custos com a comunicação. Além desta, revela-se a necessidade do
desenvolvimento de uma metodologia capaz de sistematizar a gestão do risco da imagem,
acompanhada de uma série de mudanças de paradigmas adotados nas atuais práticas de

comunicação nas organizaçöes, em destaque a mudança de uma posição reativa ao evento que
atinge a imagem, para uma atuação preventiva fundamentada em discursos positivos que
fortalecem a credibilidade e prestígio da imagem institucional.
Palawas chaves para um trabalho eftcaz em toda assessoria de imprensa, são: imagem

institucional, gestão de risco, reputação, confiança, comunicação otgartizacional.
Seguindo esta lógica, constatamos que existem metodologias testadas e prontas para

reagir a um advento danoso à imagem. Porém, medidas capazes de identificar e mitigar riscos
potenciais contra a imagem decorrentes das atividades regulares de uma organização não

mereceram, até aqtli,

o

mesmo nível de tratamento. Na realidade, são desconhecidas

metodologias bem difundidas de gestão de risco da imagem institucional.

A

necessidade de gerenciar riscos decorre, principalmente, da existência de fatores,

internos e externos a um €mpreendimento, cujo desencadeamento, ao longo do seu ciclo de
vida, podem fazer alterar o seu objetivo. Por isso, a identificação dos fatores de risco constitui
a primeira etapa de qualquer metodologia de gestão. O tipo de risco, a sua probabilidade de
ocorrênoia, ou o seu impacto, variam ao longo do desenvolvimento do negócio. Essas são as
razões que justificam o detalhamento pormenorizado no trabalho de identificação dos fatores

I

p

sÓ soLUçOEs

pres5

de risco, a cada fase evolutiva de qualquer que seja o empreendimento. Dois conceitos estão
intrinsecamente ligados à noção de risco: oportunidade e ameaça.

Em geral, considera-se o risco em termos negativos quanto às suas consequências. É

um fato que a ocorrência de riscos, não considerados, quase sempre provocam efeitos
negativos sobre um empreendimento. Contudo, não se podem subestimar as potenciais
oportunidades que frequentemente emergem em tais situações. Esta é a parte da equação que,
(

(

(
(

geralmente, é ignorada. O que é percebido como uma ameaça,paradeterminadaorganização
pode

- a mesma circunstância -

ser encarada como uma oportunidade para outra. O modo de

reagir a uma crise vai depender do modelo de relacionamento a que estão submetidas

as

organizações.

Risco e Imagem se articulam na comunicação organizacional pelo menos de três
(

formas diferentes. A primeira no risco de comunicar a imagem. Sabe-se que muitos erros são

cometidos no trabalho de promoção

e

posicionamento de marcas. Muitas campanhas

acabatam por posicionar de forma equivocada produtos e serviços, por vezes valiosos e
inovadores, conduzindo-os ao fracasso.

Em boa medida, toda comunicação é um risco, pois ela trafega sobre um campo
ambivalente, polissêmico e impreciso, a linguagem:

A

segunda forma que articula o binômio se expressa pela "comunicação de risco", um

processo que objetiva influenciar a opinião pública a compreender o perigo potencial gerado
pela atuação de uma determinada atividade empreendedora.

A

primeira questão que devemos enfrentar

é

compreender as razões para tal

esquecimento. Mesmo sem uma fundamentação consistente baseadas em pesquisas que
1

I

comprovem a nossa hipótese, arriscamos neste ensaio algumas especulações para elucidar as
razões para que o risco de imagem não seja contemplado pelas metodologias de gestão de

risco existentes.

Inicialmente é preciso considerar a origem das metodologias de gestão de risco,
invariavelmente criadas por executivos e planejadores com formação em administração e
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engenharia. Tais campos de estudos não estão habituados à lógica da comunicação, cujo

fundamento primordial

é uma

combinação de mecanismos complexos de recepção

e

percepção de mensagens. Trata-se de um campo do conhecimento que deve lhes parecer tão

impreciso e distante, quanto é recente a preocupação dos profissionais de comunicação com a
mensuração dos resultados, a quantificação e o controle do retorno de investimentos, ou as
estimativas preditivas de risco.

O ponto de partida para a construção de uma metodologia de gestão de risco de
imagem

éa

constatação de que notícias negativas causam impactos significativos no

resultado dos negócios.

É chegado o momento, de refletir e propor um modelo para uma nova metodologia a
ser desenvolvida. Seguindo nesta direção, o primeiro aspecto a ser considerado, depois do

ponto de partida, é que esta metodologia deverá se encarregar de esclarecer e mobilizar
líderes do empreendimento para uma mudança das práticas atuais no que se refere à dotação
orçamentária da comunicação. Onde hoje vemos falta de autonomia orçamenlária e alocação

insuficiente de recursos? a nova metodologia de gestão de risco de imagem deve proporcionar

o investimento planejado em comunicação, promovendo a gestão do risco de imagem
(

ao

nível de princípio do negócio.

De forma adicional, porém não menos relevante, a nova metodologia deverá ainda
I

(

desempenhar um papel educativo,

por meio do esclarecimento sobre a contribuição

da

(

comunicação estratégica no resultado de um empreendimento, esforço dirigido especialmente

(

aos dirigentes que porventura desconheçam as consequências de um episódio que atinja a
imagem de forma negativa. Neste enquadre, ainda são habituais os repasses de emergência

I

para ações de comunicação a partir da metade do ano porque "o dinheiro da comunicação
''

(

acabou". Isso reflete imprecisão na estimativa orçamentâria e a baixa relevância da
comunicação no momento de distribuir recursos.

1
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O movimento interno com os dirigentes objetiva esclarecer a posição natural

da

imagem institucional como um item de risco do negócio. Um item inevitável e perigoso.
Podemos agora recolocar a questão da seguinte forma: vemos uma mentalidade atuarial em
relação a quase tudo nas otganizações, exceto no cuidado com a imagem.

Trata-se de uma substituição da tradicional posição reativa, na qual a resposta da
organização surge após um episódio negativo para sua imagem, por uma atitude preventiva,

na qual a preocupação em apresentar retorno ao investimento em comunicação passa a ser
entendida como uma ação de mitigação de riscos do negócio, e seu investimento justificado
como um recurso destinado ao seguro, um investimento atuarial.
Defendemos assim uma nova postura da otganização como um todo, mais aberla ao

diálogo com os v¡ários públicos de interesse de um negócio, e não mais apenas com aqueles
públicos diretamente ligados à execugão das tarefas. Sabe-se, contudo, que tal diálogo é no
mais das vezes mediado pela imprensa, o que recoloca o planejamento da comunicação como
tarefa ligada à identificação dos pontos críticos do negócio para a opinião pública e a urgente
necessidade de identificar riscos com a imagem institucional.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE IMAGEM

01 DE FEVEREIRO DE 2019

ENTREVISTA COM

O

SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,

MARCOS VINHOLL: A Band Vale

- São José dos Campos,

entrevistou o secretírio logo

pela manhã para repercutir o cancelamento de verbas para o Turismo. Ao apontar que

prioridade da gestão
responsabilidade

é

finalizar as obras do governo anterior, Vinholi enfatizou

de se anunciar convenios

somente com

um fechamento

a
a

certivo

orcamentario, fato que sera corriqueiro na gestão do governador Joao Doria. Vinhoti ainda
tranquilizou a população na fnalização das obras inacabadas e mostrou-se preocupado com
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as prioridades de investimentos públicos.

A

entrevista foi replicada pela Band Vale

- São

Sebastião no horário do almoço e também pela própria Band Vale - São José dos Campos.
Considerando a abrangência das duas emissoras de rádio, a notícia poderia ter sido divulgada

também em jornais impressos e televisivos mostrando a valorizaçáo do trabalho feito pelo
secretiirio e pelo governador.

06 DE FEVEREIRO DE 2019

O SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
MARCOS VINHOLI.: A rádio Mais - Fernandópolis entrevista o secretário perguntando
ENTREVISTA COM

inicialmente sobre o corte no Turismo e avança na questão dos cortes em outras

¿íreas.

Vinholi

alega convênios nao fechados e obviamente recursos ilusórios "herdados" na gestão

passada

e enfatiza a logística do governador, mostrando a importância de dar prioridades

a

saúde e educação e também avalorização de todas as regiões do estado de São Paulo.

15 DE FEVEREIRO DE 2019

VISITA DE MARCO VINHOLI EM MOGI DAS CRUZES.: Jornalista da Rádio
Metropolitana AM apresenta um breve CV profissional do secretiírio; pontos favoráveis ao

atual governo e ainda destacou a importância do prefeito de Mogi, Marcus Melo que, nas
eleições governamentais foi fundamental paru a vitória de João Doria, sendo o único prefeito
a apoiar o governador. Fato que levou Vinholi mostrar o empenho do governo na região para

fortalecer e reestruturar o partido no Alto Tietê. Novamente Vinholi destacou a conexão do

atual governo com a população e mostrou pontos positivos que uma organização gestorial
pode alcançar. Jornalista e Vinholi apontam o início das melhorias no transporle

já no

começo da nova gestão, mas a locutora verbaliza por algum tempo as deficiências na área da
saúde e
1
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(

(
(
(

(

(
(

aguarda retorno por parte do governo. Portanto é de suma importancia darmos

o retorno

adequado a emissora e termos o direito de "resposta".

(((MoGr NEws)))

VINHOLI VAI AO ENCONTRO DO PSDB EM MOGI DAS CRUZES.: Vinholi

se

(

encontra com membros do PSDB da região de Mogi, a convite do Prefeito Marcus Melo para,

(

juntos, conseguirem uma aliança maior e mais efetiva do partido na região. Destacou a

(

questão do diálogo aberto e transparente e disse ainda que dará atenção a todas as regiões e

{

(

suas necessidades.

(
(

(

16 DE FEVEREIRO DE 2019

(((Mocr NEwsì)

(

:.

Tira de sumário chamando encontro do sec. de desenvolvimento regional com membros da
região do Alto Tietê. Na ocasião, foi um encontro positivo para o fortalecimento, porém não
em tom de discussão.

A manchete poderia ser 'þartido ORGANIZA um fortalecimento..." ou

"partido PROMOVE ENCONTRO para um fortalecimento..."

(

(

17 DE FEVEREIRO DE 2019

(((JORNAL pA cIpApE - BAURU)))

(

E

(

VINHOLI

(

MILITANTES FIÉIS.: texto evidenciando trabalho feito por Pedro Tobias. Destaque para

(

frases de Rodrigo Garcia que justif,rcou o cancelamento de diversos convênios por falta de

RODRIGO GARCIA, TOBIAS DEFENDE VALORIZAÇAO DOS

r/

r

verba; falou do histórico de gestão do PSDB e a importância da sociedade e do diálogo.
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18 DE FEVEREIRO DE 2019
(
(

((@rÁRro Do GRANDE ABC/SANTO ANDRÉ))

(

Importância da gestão pública estar ao lado do cidadão; princípio fundamental para a nova

{

pasta de desenvolvimento estadual de acordo com João Doria.

A positividade do plano de

(

govemo do PSDB ao demonstrar empenho na aproximação com a sociedade. Palavras
;

motivacionais são usadas e o texto torna-se positivo e claro ao trabalho do governo.

(
(

I
(

19 DE FEVEREIRO DE 2019

(ßÁDro

METRoroLTTANA/cUARATTNGUETÁ))

Ação negativa à imagem do governo ao anunciarem o cancelamento de convênios. Em
(

(
I

entrevista à rádio, Vinholi argumenta a defasagem da gestão anterior, mas garantiu a verba
para a cidade de Aparecida no projeto "Turismo da Fé". Vinholi ressalta que dará atenção à
todos os municípios que ficaram sem as verbas'þrometidas".

(ßÁDro

CBN/CAMPTNAS))

Ação negativa à imagem do governo. Notícia de cortes de convênios não fidelizados e fala do

prefeito de Cordeirópolis sobre retaliação política. Vinholi ignora fala de tal prefeito, o que
ftnaliza a repercussão de tal fala negativa. Ações na saúde serão feitas com responsabilidade.

(

22 DE FEVEREIRO DE 2019

(
(
{

(

((DrÁRro DE suzANo))
Construção nova e positiva da imagem do govemo do estado ao divulgar a reunião entre
prefeitos da CONDEMAT e Vlnholi, que confirmou fortalecimento de ações para consórcios,
solicitando orgarização e união dos orçamentos para cuidar caso-a-caso... Virada de notícias.

((DrÁRro DE suzANo))
Notícia impressa com foto de Vinholi em destaque, constrói novo positivismo no governo do
estado.
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25 DE FEVEREIRO DE 2019

(((DrÁRro DE suzANo))

Ato de nova construção positiva para a imagem do governo do estado, ao anúncio
governador João Doria no repasse de 10,1 milhões para o turismo de Poa.

do

A princípio,

cidades estâncias serão as beneficiadas com os repasses. Usando a verba de2019, o governo

do estado passa a cumprir promessas antigas que não foram cumpridas, numa

gestão

or ganzada e de transparência.

((CRUZETRO DO SUL ONLTNE/SOROCABA))
Continuação do desmembramento de repasse de verbas ao turismo dos municípios. Desta vez

mostra-se 22 milhões de reais para

4 cidade de RMS. Notícia informativa, com dados e

números mostrando efetivação do trabalho do governo.
(
(

26 DE FEVEREIRO DE 2019

((coMÉRCro DE JAHU))
Ato positivo sobre o governo ao divulgarem que 3 cidades

da regiao de Jau receberao verbas

do estado. Trabalho da secretaria de turismo e desenvolvimento regional que viabilizam

a

retomada das obras conveniadas em2017.

((DrÁRro Do LTTORAL ONLTNE/SANTOS))
117 milhões para abaixada santista. Vinholi enfatiza aaceleração das ações do governo de

Dória - benefícios para a população.

((o DrAisP))
369 milhões para o turismo paulista. Ação positiva que mostra a ideia do governo de acelerar
ações públicas, colocar a casa em ordem e resume cronologicamente ações do govemo do
estado.

((A

TRTBUNA/SANTOS))

Replicação da notícia de repasse de verbas para o turismo da região da Baixada Santista.
Destaque focado para a má gestão do governo anterior.

I

5Ó SoLuçÕES
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((DrARrO DO LTTORAL/SANTOS)))
Manchete positiva com teaser de Vinholi destacando alto valor de repasse para o turismo.

(((ABC REPÓRTER/SÃO CAETANO DO SUL))
4,830 milhões para Ribeirão Pires; nota positiva apontando valor total liberado por João
Dória para as estâncias do estado e fala de Vinholi comprovando ações benéficas do governo
atual.

((DrÁRro/ruPÃ)))
4 milhões para Tupa. Chamada resumida da ação do governo não citando nenhum membro
do governo.

((DrÁRro DE suzANo))
10,1 milhão para Poa. Nota/chamada que destaca ação positiva do governo.

(((DrÁRro DE TAUBATÐ))
Replicação da notícia do repasse de verba do turismo. matéria enfatiza ação de João Doria e
análise e feita por

Vinholi. Jornal destaca que há mais informações no site do veículo.

(((A Voz DO VALE/TAUBATÉ))
Chamada em

jornal com destaque

ao turismo e palavra positiva para o governo: investimento.

(((RÁDI O PRUDENTE/PRESIDENTE PRUDENTE))
Espaço dado ao secretário Vinholi que explica relação de secretaria de desenvolvimento
I.

I

regional com as cidades do interior. Trabalho de Dória em relação aos aeroportos regionais

e

(

os recursos fundamentais para a região: saúde, mobilidade e segurança pública. Retorno das

(

obras vicinais e foco no trabalho de logística para a região de Presidente Prudente para que
ela possa se desenvolver com a ajuda da iniciativa privada e no agronegócio.

V

27 DE FEVEREIRO DE 2019

((coMÉRCro DE FRANCA)))
Verba de 8,5 milhões para a infraestrutura urbana de 30 municípios e liberada pelo
governador. Matéria revela transparência nos valore s repassados para cada município.
1
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Vlnholi destaca que todos os valores

são avaliados tecnicamente e de acordo com a

disponibilidade.

(((PERrscÓeronru¡¡
8 milhões para o turismo de

Itu. Vinholi explica a questão dos repasses para estancias com

verbas de2019. Apresentação de valores das cidades de Salto e São Roque.

28 DE FEVEREIRO DE 2019

(((G1))
117 milhões para Baixada Santista. Ação do governo no repasse de verba para o turismo e

destaque assim como os valores "dados" paracada cidade. Informações sobre cidades do

Vale do Ribeira. Frase de Vinholi sobre boa administração da gestão de João Doria.

(((JORNAL ESTAÇÃOÆREE SÃO PAULO/ZONA NORrE)))
59 milhões para16 municípios da Grande São Paulo. Prefeitos da FUMEFI se encontram

com Vinholi e João Dória, que anunciam mais trabalho para fontes paftaFUMEFI.

01 DE MARÇO

pE 2019

(((A TRTBUNA/AMPARO)))
(

Palavra governo do estado em chamada imprensa com foco positivo: "liberou 4 milhões"

(
(

(
(

(

02

pE MARÇO pE 2019

(((o MuNrcÍpro/sÃo JoÄo DA BoA vrsTA))
Anúncio que João Doria liberou 5,4 milhões para Águas Pratas e Caconde

I

(
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08

pE MARÇO DE 2019

(((DrÁRro DE suzANo))
1,6 milhão para Suzano em infraestrutura. Destaque ao nome do governador João Doria,

sincronizado com a entrevista de Vinholi sobre liberação de verba. Apontamento de valores
que cada cidade recebeu.

09 DE MARÇO

pE 2019

(((FOLHA DA CTDADE/ARARAQUARA)))
46 milhões repassados no primeiro semestre pelo governo do estado para infraestrutura.
Valores recebidos por alguns municípios destacam a transparência do trabalho realizado.

Vinholi vinculado

à

notícia.

((DrÁRro DE suzANo/suzANo))
1,6 milhão para infraestrutura de Suzano. Repasses para outras cidades, destacando trabalho
de João Doria e finalizado pelas palavras de

Vinholi, que fala sobre critérios

de

responsabilidades financeiras da gestão.

(((GAZETA BRAGANTINA/BRAGANÇA PAULI STA))
Foto em destaque de João Dória em visita à Braganca Paulista que reuniu prefeitos e políticos
da região. Reportagem completa.

] 1 DE MARCO Dtr ?-019

(((DrÁRro Do LrroRAL/sANros)))
Destaque ao repasse de verbas de infraestruturapara as cidades da baixada santista, em

especial Peruíbe. Palavras em destaque dão ênfase à ações do governo que surtem

V

positivamente para o governo: repasse, investimentos, pagamentos.
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pE MARÇO DE 2019

I

((ßÁDro BANDETRANTES/CAMPTNAS)))
(
t.

(

Tragédia de Suzano e primeiro assunto da entrevista. João Doria efetivo na cidade desde o
acontecimento. Vinholi demonstra t¿refas conjugadas entre secretarias para evitar outras
tragédias.

(

Assunto radicalmente mudado quando chega a pergunta de projetos para trens ((FOCO

(

PRINCIPAL DA ENTREVISTA)) na regiao de Campinas, mostrando que o foco principal

(

do trabalho do governo e ligado a boas ações para as cidades e não de catástrofes como a da

i

cidade de Suzano.

I

i

((ßÁDro

\

Marco Vinholi fala sobre investimentos da região do ABC. Destaca união de políticos com o

(

AB

c/sANro ANDRÉ))

governador João Dória para resoluções de enchentes na região a curto prazo e médio ptazo.

\

Linhas de créditos parafamílias que perderam tudo em enchentes. Vinholi mostra empenho
do governo para solucionar o problema do ABC. Atuação contundente e responsável das
ações de João Doria são destaque também na fala do secrekário. Apresenta clareza nos

trabalhos e com isso traz pontos benéficos aos ouvintes. Vinholi ftnaliza a entrevista
contando pontos favoráveis da população do ABC.
i.

29 DE MARÇO pE 2019
{

t.
I

(((JORNAL FOLHA OESTE/OSASCO))
40,6 milhões são repassados para rede assistencial de 101 cidades de São Paulo. Texto

prolixo, mas com dados importantes para o assunto. Destaque parafala de Célia Parnes que
fala positivamente sobre o trabalho do govemo atual de João Doria: gestão humanizada,
solidaria e inclusiva. Valores que serão repassados ftnaliza a matéria com pontos positivos.

Y
t.

(
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30

pE MARÇO pE 2019

((DrÁRro oNLTNE/DrÁ2o Do cRANDE ABC/sANro

eNnn$¡

Repercussão da reunião do dia anterior onde a secretaria Celia Parnes assinou o repasse de

verba para redes assistenciais. Representantes públicos falam sobre a positividade dos
repasses para os trabalhos e cidadãos em geral.

(((DrÁRro Do GRANDE ABC/SANTO ANDRÉ))
Foto em destaque de Célia Parnes na assinatura do repasse de verba para redes assistenciais.
Mesmo texto da mídia online, com dados importantes para ação do governo do estado.

((BAND CTDADE

2a EDrÇÃO/TV BANDETRANTES/S,ÄO JOSÉ DOS

CAMPOS))

Medidas de segurança anunciadas pelo governo do estado em Taubaté e São José dos
Campos. Vinholi, representando o governo do estado diz que em três ou quatro meses as
medidas estarão em funcionamento. Infraestrutura está pronta e apenas a logística será
orgarizada. Vinholi fala do investimento ao COPOM, centro de inteligência da PM.

Efetividade no trabalho do governo do estado.

31 DE MARCO DE 2019

(((o DrÁRro DE Mocr/rvrocr DAS CRUZES))
Dez cidade do Alto Tietê que foram contempladas com o repasse de verba assinado pela
secretaria Celia Parnes, destacando que esse investimento será aplicado em pessoas de

vulnerabilidade social. Destaque para a cidade de Mogi das Cruzes e divulgação de valores
{.

repassado s par a cada município.

01 DE

ABRIL DE 2019

((ßÁDro METROPOLTTANA/GUARATTNGUETÁ)))
Vinholi fala

dos projetos do governo de João Dória, em Taubaté. Destaque para o trabalho da

secretaria de desenvolvimento regional e comunicação efetiva direta com os municípios.

20

&

lttlt

lttata

-

sÓ soLuçoEs

Pre55

Saude e educacao, assuntos prioritários e demandas que deverão ser atendidas na região do

Vale.

(((BALANCO GERAL VALE/RECORD TV VALE/SÃO rOSÉ DOS CAMPOS)))
Vinholi

e destaque na questão da segurança pública na região do Vale. Prefeitos enfatizarn a

i

(

importância da criação da secretaria de desenvolvimento regional para um contato mais direto
com o governo do estado. Investimentos prioritiírios na área da segurança pública. Ação

positiva. Prefeito de São José dos Campos dá ênfase ao bom trabalho desenvolvido pelo
governador João Doria.

(((BALANÇO GERAL/RECORD rV/SANTO S)))
Mesma notícia acima.

(((JORNAL DO CLUBE 2a EDrÇÄO¡rV BANDETRANTES/RIBErRÃO PRETO)))
Encontro de Vinholi com os prefeitos da região metropolitana. Nota coberta com sonora de

Vinholi falando sobre repasse de verbas para cada município de acordo com

as urgências e

ponto totalmente positivo na volta do mediador que anunciou a permanência do Projeto Guri

pelo governo do estado. Ação positiva para o governo.
(((sP RECORD/RECORDTV/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS))
Replicação damatériafeita pelo Balanço Geral no mesmo dia, 1o de abril. Quando há
replicação de matéria em outros veículos, deve-se a importância de tal fato.
((( sP

RECORD/RECORDTV/SANTOS))

Replicação da matéria feita pelo Balanço Geral no mesmo dia, 1o de abril. Quando a
replicação de matéria em outros veículos, deve-se a importância de tal fato.

02 DE

ABRIL DE 2019

((ßÁDro sAo cARLos/sAo cARLos)))
Vinholi estava programado para dar entrevistapara a Rádio

São Carlos, mas

foi chamado às

pressas pelo governador João Doria no Palácio do Governo, em São Paulo. Nota benéfica ao

governo que presta satisfações aos seus compromissos.
21

(-

r
(
(
(

(

at.ttt

(
(

l¡t.tla

(

-O

sÓ soLuçÕEs

press

(

(

03 DE ABRIL DE 2019

(((coMÉRCro Do JAHU/JAÚ)))
138 milhões para Barra Bonita liberados pelo governo do estado para infraestrutura.

Vinholi,

por meio da assessoria de imprensa, enfatiza a ideia de não se ter obras paradas por conta de
outros govemos.

(((o DrÁ2o/BARREros))
67,3 milhões repassados aos municípios. Foco em tocar obras que estavam paradas, Vinholi e
destaque em foto damatéria, garantindo verba para antigos projetos. Trabalho eftcaz d,o

governo do estado e da secretaria de desenvolvimento regional.

((RÁDrO SAO CARLOS/SAO CARLOS))
Vinholi apresenta o que e a secretaria de desenvolvimento regional

e diz que

a organização

e

desburocratização são pontos fundamentais para a secretaria. Projeto "desenvolve São

Paulo". Vinholi destaca a importância da cidade de São Carlos com uma função estratégica
de infraestrutura e na átrea da educação. O setor privado e dado como ponto em destaque na

nova gestão de João Dória.

04 DE ABRIL DE 2OI9

((RÁDro CULrURA/ARAÇATUBA))
Vinholi explica claramente a questão do Projeto Guri, que felizmente, não

será encerrado,

enfatizando que o governo de João Dória mantém bons projetos mesmo com toda a

dificuldade financeira que sua gestão tem passado. Vinholi destaca a competência do
governador emfazer parcerias com o setor privado. Vinholi passa por assunto de âmbito

V

federal e defende a posição do governador.

((RÁDro rNrERArrvA/AS

Sr

S)))

Importância do Projeto Guri dissertado por Vinholi. Incentivos privados são pontos positivos
no governo do estado. Destaque para o trabalho da secretaria de desenvolvimento regional.

22
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((ßÁDro CLUBE/OURrNHOS)))
Vinholi repercute novamente sobre

a permanência do

Projeto Guri, e diz que a educação,

saúde e segurança pública são prioridades para o governo de João Dória. Intensidade no

trabalho do govemo.

((ßÁDro sÄ.o canros/sÄo cARLos)))
Reprise da entrevista de Marco Vinholi. Importante para a imagem do secret¿írio que
apresentou clarezanas suas falas.

05 DE ABRIL DE 2019

((PÁGrNA ZERo/osASCo))
Retomada de notícia favorável ao govemo com o repasse de verba para redes assistenciais,
que fora assinado pela secretaria Celia Parnes em29 de março, com destaque ao valor da

verba destinada para a região de Osasco.

((PRTMETRA PÁGrNA/SÃO CARLO S)))
Chamada de matéria próspera para secretário Vinholi: palavra análise não descarta a hipótese

paratal assunto.

06 DE

ABRIL DE 2019

(((RÁDrO METROPOLTTANA/TAUBArÉ)))
Repercussão da ida de

Vinholi

a região de Taubaté, o trabalho para

ampliar a ação da polícia

na cidade e ainda tem espaço para a fala em que mostra a importância da secretaria de
desenvolvimento regional.

(ßÁDro METRopoLTTANA/cuARATrNcuErÁ)))
Mesma nota da Rádio de Taubaté. Proliferação da notícia.

23
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IO DE

ABRIL DE 2OI9

((RÁDrO METROPOLTTANA/\4OGr DAS CRUZES))
Balanço dos 100 dias do governo de João Dória, feito pelo secretario Marco Vinholi, que
deixa claro a intenção do govemador em cumprir promessas de campanha e também de
projetos em andamento. Boa repercussão na área de segurança pública. Em relação a saúde, a
ajuda de hospitais privados para a eliminação de exames. .. E na questão da educação também

foram efetivados trabalhos nesta area. Vinholi entrou em diferentes rádios, dando entrevistas
"exclusivas", mas com o mesmo assunto, o que mostra o cuidado em atender a maioria dos
veículos de comunicação.

((RÁDrO JOVEM PAN/SANTOS))

((RÁDro BAND vALE/sÃo JosÉ Dos cAMpos)))
(GÁDIO BANDEIRANTES/CAMPINAS))

((RÁDro MoRADA/sÃ.o sEBASTTÄo))
((ßÁDIo cAprrAl/sÄo pAULo - pARrE r E rr))

11 DE

ABRIL DE 2019

(((RÁDrO BANDETRANTES/CAMPTNAS)))
Reprise da entrevista de Vinholi dada no dia anterior. Importância da sonora do secretiírio
para aregião de Campinas.

12 DE

ABRIL DE 2019

((FOLHA DE ALPHAVILLE/SANTANA DE PARNAÍBA))
Chamada com palavras fundamentais: investimento/gestão ligadas ao nome do Governador,
João Dória.
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(((RÁDr

DE ABRIL DE 2019

o BANDETRANTES/SÃO PAULO))

Vinholi diz sobre
do partido.

a democracia dentro do PSDB e deixa claro que não existe

Vinholi rebate rapidamente

a todas as perguntas sobre a crise do

"racht'dentro

partido que

representa e enfatiza a participação da sociedade com as ações em desenvolvimento do

govemo do estado. Vinholi destaca a independência do partido e diz que estão trabalhando
pelo Brasil.

17

(((o DrA/sÃo

DE ABRIL DE 2019

rauro¡)

Números apontam pontos positivos aos 106 dias do governo Dória: 73 milhões de repasses,
21

I municípios beneficiados

e 316 obras.

Vinholi aponta bons result¿dos e continuação

efetiva do trabalho do governo para todos os municípios.

(((suDoESTE PAULTS TA/FARTURA/AVARÉ))
Mesma nota do Jornal O Dia.

24 DE ABRIL DE 2OI9

(GÁDrO 96,9iBAURU)))
Destaque para o primeiro escritório regional unificado que será em Bauru e atenderá todas as
secretarias.

((RADro SÃO CARLOS/SÄ.O CARLOS)))
Carinho de radialistas com o secretário Marco Vinholi, que mostra-se ouvinte da rádio São
Carlos ao mandar um abraço.
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25 DE ABzuL DE 2019

(ßÁDr o CBN/ARARAQUARA))
Vinholi fala dos aeroportos regionais que será foco para o governo do estado, mas que
adequações estão sendo feitas, como por exemplo, a redução do valor do querosene além da

púvatização de 2I aeroportos.

26 DE ABRIL DE 2019

(((JORNAL FOLHA OESTE/OSASCO)))
Acordo entre governo do estado e Banco do Brasil darão mais autonomias para os
municípios. Investimento será de 1,3 bilhão para todo estado de São Paulo. Repercussão
positiva para Dória e Vinholi.

28 DE ABRIL DE 20 19

Investimento do Banco do Brasil de 1,3 milhão aos municípios do estado de São Paulo

e

destaque em dois jornais, como forte ação do governo do estado, firmando ainda a

importância do secret¡írio Marco Vinholi.

((GOLHA DA REGrÃ.O/ARAÇATUBA)))
(((JORNAL DA CTDADE/BAURU))

03 DE

MAIO DE 2019

(((FOLHA DE ALPHAVILLE/SANTANA DE PARNAIBA)))
ExpectativarTaîa eleição de Marco Vinholi para presidente do PSDB no estado de São
Paulo. Aposta positiva.
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04 DE

MAIO DE 2019

(((o ESTADO DE S.PAULO/SAO IAULO¡¡
Entrevista com Vinholi que assume a presidência do partido PSDB em São Paulo.
Repercussão de um trabalho bem feito e com resultados satisfatórios.

((ßÁDro JovEM PAN/s,Ã.o PAULO))
Vinholi fala da importância do PSDB

e todas as mudanças benéficas que devem ser feitas

dentro do partido para que consigam se aproximar da população. Influência benéfica do
governador João Dória dentro do partido.

(((JovEM PAN)))
Mídia eletrônica resume positivamente a eleição de Vinholi

a presidente do

PSDB em São

Paulo e indica entrevista do secret¡írio a rádio Jovem Pan.

05 DE

MAIO DE 2019

((METRO NEV/S))
Repercussão positiva na eleição de

Vinholi

06 DE

MAIO DE 2019

((@rÁRro Do GRANDE ABC))
Vinholi assume presidência do PSDB no estado de São Paulo, projeta foco

nas eleições de

2020 e avalia boas condições do PSDB em municípios do estado.

(ßÁDro 96,9/BAURU)))
(ßÁDro JovEM PAN/s,[o PAULo))
Repercussão da posse de Marco

Vinholi como presidente do PSDB no estado de São Paulo.

Parceria benéfica do Governador com

Vinholi.
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07 DE MAIO DE 2019

((o

REGTONAL/CATANDUVA))

Vinholi presidente do PSDB em São Paulo.

08 DE

MAIO DE 2019

(((JORNAL DA MANHÃrVenÍrm)))
Foto de comitiva a favor de Vinholi.

((DúRIO DE SUZANOiSUZANO)))
Principal foco e a alça do Rodoanel solicitada desde o início da gestão Dória ao secret¡írio

Vinholi. Matéria apenas constatou o encontro.

09 DE

MAIO DE 2019

Governo anuncia repasse de 30 milhões para infraestrutura e Dória aftrma que o principal

objetivo de sua gestão e todos trabalharem por "nós". Palavras chaves são benéficas ao
anúncio do novo repasse: economia nos gastos públicos, parcerias, licitações e contratos.

((FOLHA DO ABC ONLTNE/SAO BERNARDO DO CAMPO))

((o DrA/sao rauro¡;
((o EXTRANETÆERNANDOPOLTS)))
((JORNAL REGTONAL TzuBUNA OURTNHENSE/OURTNHOS))
((CORREIO POPULAR/CAMPTNAS))

((DlÁruo DE TAUBATÉ/rAUBATÉ))
(@rÁRro Do ALTO rrErÊ/suzANo)))
((JORNAL DA CTDADE/BAURU))

((JORNAL CTDADE/RIO CLARO)))

(ßÁDro

VANGUARDA/S OROCABA))

28
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Press
10

DE MAIO DE 2019

((o DrA/sao eauro¡;¡
Reunião de prefeitos para construção de CDHU's em municípios que ainda não foram
contemplados com novos empreendimentos. Vinholi foi o intermediador da reunião.

(((FOLHA DE ALPHAVILLE/SANTANA DE PARNAÍNA;;;
Destaque parapalavra GANHAR, agregada a chamada do PSDB.

13

(((RÁDrO

1

07,

1

DE MAIO DE 2019

/PTNDAMONHANGABA))

30 milhões que Dória autorizou para o repasse de infraestrutura. Vinholi fala sobre avanço
em obras e novos recursos para os municípios.

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Thais Pedroso Dantas

(((DRT.: 4427slSP - RADIALISTA E MTB.: 007316715P - JORNALISTA)))
Formação Acadêmica.: RADIO E TV (FAAP) E JORNALISMO (CÁSPER LÍBERO)

Produtora Jornal da Cultura (TV CULTURA)
Produtora e Editora de Texto Cartão Verde (TV CULTURA)
Coordenadora de Produção Vídeo Show (TV GLOBO)
Coordenadora de Producao Eventos Especiais (TV GLOBO)
Produtora e Editora de Conteúdo (RECORD INTERNACIONAL)

Editora de Imagens Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de
S.Paulo
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Assessora de Imprensa (SUPER

LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SAO

PAULO)
Assessora de Imprensa (UESP)

Coordenadora de Produção (LUCILIA DINIZ)

LOGÍSTICA DE TRABALHO

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS.: 30 (TRINTA) - 06 horas/dia

-

15

jornalistas (((profissionais que irão captar informações e atenderao todas as

necessidades relacionadas ao SICOM. Funções. : assessores, redatores,

editores.)))

-

01 recepcionista (((responsável pela orgatrjzaçäo de assuntos burocráticos da
So Soluções)))

-

01 faxineira (((limpeza e organizacao da agência)))
03 motoristas (((a disposição dos jornalistas e qualquer prestador de serviço)))
03 assistentes (((responsáveis pela digitalização e organização das notícias de
todos os meios de comunicação e controle de clipagem)))

-

02 fotógrafos (((acompanhara os eventos relacionados ao governo do estado)))
01 editor-chefe (((responsável pelo departamento da So Soluções)))
01 diretor (((controle e gestão de pessoas)))
03 supervisores (((logística de trabalhos diarios de toda a equipe)))
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PRINCIPAIS CLIENTES DA SO SOLUÇOES.:

-

I

2013.

t

(

Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de S.Paulo - 2010 a

-

{

Fundac (Fundação para Desenvolvimento das Artes e da Comunicação) - 2009

a2010

-

TV Globo -2004 a2009
TV Cultura - 2015 a2020

INSTALAÇOES E INFRAESTRUTURA
Local.: Avenida Pompéia, 634 - Vitrine Office Pompéia
Infraestrutura.: 05 computadores IMACS, sendo 02 editores de imagens; 04 notebooks; 02
linhas telefünicas, sendo 01 ramal; 04 televisores; 02 impressorasldigihlizadores; 04 cameras

fotograficas 5D; 02 tripes; 02 microfones (mao e lapela); 02 kits básicos de iluminação;

Entendendo a exigência do trabalho oferecido pela So Soluções, eu, Jose De Paula

Muniz Dantas, representante legal da empresa, ressalto aqui que todos os serviços
terceirizados, como por exemplo CONTADOR, serão de minha total responsabilidade.
Ressalto ainda que, terei uma equipe sempre à disposição do SICOM e tratarei de forma
eftcaztodas as demandas de serviços relacionados à assessoria de imprensa, respeitando
prazos e logísticas solicitados por quaisquer parte do departamento do gov€rno.

I
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