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RACIOCÍNIO BÁSICO

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de São Paulo é uma pasta nova, críada

pela atual gestão do governo do Estado no princípio de 2019, juntamente com o inicio da

nova administração.

Um dos seus principais objetivos é facilitar e fortialecer as relações entre o Estado e os

645 municípios paulistas, por meio do diálogo, para ouvir as necessidades e articular

parcerias e convênios. Ao mesmo tempo, é papel da Secretaria fiscalizar e cobrar

resultados.

A estrutura da pasta, que possui sede no Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo,

é composta pelo Conselho Estadual de Cidades (ConCidades/SP), pelos Conselhos de

Desenvolvimento das Aglomerações Urbanas de Jundiaí e de Piracicaba e por sete

Conselhos de Desenvolvimento de Regiões Metropolitanas.

Os principais projetos da SDR são as Parcerias Municipais (cooperação entre o Estado e

as cidades paulistas para melhorar a execução de políticas públicas em cada município),

Pactuação e Resultados (relação de projetos e resultados obtidos pela pasta) e Canal

Direto SP + Perto, que tem como objetivo unificar todas as unidades do Estado com

serviços ou atendimentos regionais nas 15 Regiões Administrativas existentes no Estado

de São Paulo.

Entre as entidades e fundos vinculados à Secretaria está a Agência Metropolitana da

Baixada Santista (AGEM), tema central do exercício criativo do presente certame.

A AGEM é uma autarquia do Governo de São Paulo criada em 1998, com sede na cidade

de Santos, litoral do Estado. Conforme consta no portal do próprio governo? a agência

tem como finalidade "integrar aarganização, o planejamento e a execução das funções

públicas de interesse comum na Região Metropolitana da Baixada Santista".

Fiscalizar a execução de leis relativas as regiões metropolitanas, aplicar as sanções

previstas pelo descumprimento da legislação e arrecadar receitas estão entre as

principais atribuições da AGEM, a quem compete ainda frxar metas, programas e

projetos de interesse comum, assim como avaliar e ftscalizar sua execução.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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A AGEM possui ao menos 17 projetos em diferentes áreas, relacionadas em seu site

na Intemet.

Compõem a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) nove municípios.

Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe,Itanhaém, Bertiog4 Cubatão

e Guarujá, que totalizam uma população fixa de 1,8 milhão de habitantes segundo o

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mas que durante o período de

férias, especialmente nos meses de dezernbro e janeiro - sobretudo no período enfie

o Natal e o Ano Novo -, recebe contingente expressivo de turistas.

Sem falar, ainda, que Santos abriga o maior porto do Brasil, com movimento anual

superior a 120 milhões de toneladas de cargas, de acordo com dados da Codesp

(Companhia Docas do Estado de São Paulo).

Tudo isso significa dizer que o que acontece na RMBS não interessa apenas à região,

e sim ao Estado de São Paulo e até mesmo ao Brasil.

A criação recente de uma Secretaria de Desenvolvimento Regional que tem como

objetivo estreitar os canais de comunicação entre o Governo do Estado e os municípios,

aliada à relevância da RMBS e, consequentemente, de sua agência metropolitana, no

contexto estadual e nacional, torna imperiosa a realização de um trabalho de assessoria

de imprensa e comunicação proativa, com vistas a potencializar a visibilidade da

administração pública em torno da melhoria da qualidade de vida e da infraestrutura das

cidades da regiäo, destacando o franco diálogo entre Estado e as nove prefeituras locais.

A necessidade desse trabalho ganha ainda mais importância diante das diretrizes da

Secretaria Especial de Comunicação e da Unidade de Comunicação, em especial a de

difundir intbrmações de interesse público sobre as ações do Governo e estimular a

sociedade a participar do debate e do aprimoramento das políticas públicas.

Muitos são os problernas enfrentados pela Baixada Santista, entre os quais destacam-

se os altos índices de mortalidade infantil, violência, tráfîco de drogas, deslizamentos

emrazão das chuvas e poluição das águas litorâneas.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Além disso, a RMBS foi a região administrativa do Estado de São Paulo que menos

cresceu entre 2002 e 2018, 24,1o/o contra 43,lYo de média estadual, segundo dados da

Fundação Seade.

Diante de tantas questões a serem solucionadas, é natural que haja cobranças por parte da

sociedade civil organizada e também da imprensa profissional acerca das medidas que o

poder público vem adotando, bem como da eficácia de tais ações e projetos, que pode ser

medida por meio de indicadores.

Dessa forma, o relacionamento com os veículos de comunicação e os jornalistas que nele

trabalham é fundamental para garantir a correta compreensão da informação e das

mensagens que o Governo, por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento Regional e

da Agência Metropolitana da Baixada Santista, desejam transmitir à população.

É imprescindível demonstrar que a administração estadual não está paralisada. Pelo

contrário, vem atuando de forma coordenada e em sintonia com os nove municípios,para

que a região ganhe melhores condições tanto para quem a habita quanto para aqueles que

a frequentam.

O trabalho de Assessoria de Imprensa e Comunicação, portanto, deverá contribuir para

dar relevância, junto aos diferentes públicos-alvo, às ações, projetos e programas da

AGEM, contribuindo para reforçar a presença e atuação da Secretaria - por meio de sua

entidade vinculada * na região.

Assim, será possível dotar a pasta estadual e sua agência na Baixada Santista de

expressivo protagonismo na condução de programas para a região, sempre destacando a

participação dos rnunicípios da região nas tomadas de decisão e os convênios firmados

entre o governo paulista e as prefeituras.

O Plano de Ação a ser detalhado a seguir pela VFR trilha esse norte, apresentando as

soluções de comunicação consideradas as mais adequadas e viáveis para evidenciar o

quanto o desenvolvimento e implantação da AGEM, com todas as suas atividades e

projetos em andamento, têm contribuído na resolução dos problemas da região,

especialmente após a criação da SDR. Af,rnal, este é o princípal desafio que o tema do

exercício criativo propõe.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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PLANO DE AÇAO

Como exposto no Raciocínio Básico, a Agência Metropolitana da Baixada

Santista (AGEM) está, desde o início de 2019,ligada à Secretaria de Desenvolvimento

Regional (SDR) de São Paulo, uma pasta nova criada pela atual gestão do Governo do

Estado no início do mandato.

Com essa reorganização, rcalizada para aumentar os laços de comunicação entre

o governo estadual e os municípios, torna-se fundamental um trabalho de assessoriapara

esclarecer e reafirmar o papel da AGEM.

'lE necessáno e igualmente fundamental que a agência ganhe a devida visibilidade,

de modo a atrair o interesse dos cidadãos, realizar seu papel de transparência e, assim,

assegurar a ampla divulgação das ações da AGEM e da Secretaria de Desenvolvimento

Regional.

O presente Plano de Ação contempla uma série de iniciativas para a resolução do

desafio de comunicação proposto no Exercício Criativo, entrelaçando em sua descrição

todos os respectivos pontos requisitados pelo edital - estratégia de relacionamento com a

mídia, ações a serem desenvolvidas junto à mídia e materiais a serem produzidos -, já

que, no entendimento da VFR Comunicação, eles estão interligados.

De imediato, a VFR irá produzir extenso material sobre o balanço de um ano e

meio de atuação da SDR, contendo balanço de convênios firmados e melhoria dos

indicadores, além de cases especificos da Baixada Santista. A ideia é sugerir uma pauta e

entrevista do secretário para o Valor Econômico, que faz uma cobertura diferenciada da

administração pública, abrindo espaço para notícias relativas a gestões eficazes.

O material desenvolvido pela Assessoria de Imprensa será adaptado e enviado aos

veículos de comunicação da RMBS, com detalhes sobre os avanços obtidos desde o

princípio de 2019 em cada um dos nove municípios da região. Adicionalmente a VFR irá

sugerir entrevistas com porta-voz da SDR ou representante da AGEM para comentar as

informações.

A Assessoria de Imprensa também irá sugerir que, uma vez a cada mês ou

bimestre, haja uma reunião na Baixada Santista do Governador do Estado, do secretário

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 29,36-2870
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de Desenvolvimento Regional e da diretorc da AGEM com prefeitos e os principais

secretários municipais da região parafratzr das demandas locais.

A proposta é que os encontros sejam realizados cada um em uma cidade diferente

para, desta forma, valorizar e enfatizar aparceriae o diálogo entre Estado e os municípios

para a resolução das demandas locais.

Para esses eventos, a VFR farâ o convite por meio de aviso de pauta aos veículos

de comunicação da RMBS, informando a pauta da reunião e alertando que cinegrafistas

e fotógrafos poderão registrar imagens nos cinco minutos iniciais, para que, após o

ténnino do encontro seja concedida coletiva de imprensa com o anúncio das medidas

acordadas e, se for o caso, assinatura de novos convênios.

Depois dos encontros, a equipe de Assessoria de Imprensa irâproduzir os releases

que serão encaminhados à imprensa local com todas as informações acerca dos acordos

finnados pelo govemo paulista, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e

da AGEM, com as prefeituras da RMBS.

A equipe da VFR encaminhará esses materiais, incluindo fotos e vídeos editados

dos encontros, às equipes responsáveis pelos conteúdos de mídias digitais do Govemo do

Estado para que, desta forma, sejam feitas postagens nas redes sociais acerca das medidas

anunciadas.

Os profissionais da Assessoria de Imprensa também manterão estreito contato

com coordenadores da SDR e com a direção da AGEM visando à produção e envio de

materiais aos jornalistas da Baixada acerca dos desdobramentos das medidas e convênios

firmados, como, por exemplo, o início de obras a serem viabilizadas graças ao aporte de

recursos pelo Governo do Estado aos municípios da região, bem como inaugurações de

serviços que foram objeto de parceria entre as esfera estadual e municipais.

Em outra frente, a VFR irá propor o lançamento, pela Secretaria, do prograrna

"Juntos pelo Desenvolvimento Regional", cuja finalidade será a de receber da sociedade

civil e dos municípios propostas de ações para desenvolvimento das regiões do estado, a

começar pela RMBS.

O projeto se dará por meio de eventos de Rodas de Conversa e Workshops de

Estudos Regionais em todas as regiões do estado e terá início pela Região Metropolitana

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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da Baixada Santista (RMBS), liderada pela AGEM, em parceria com as prefeituras dos

nove municípios.

Ao final de cada evento, os participantes - representantes das administrações

públicas municipais e da sociedade civil - poderão entregar à Secretaria de

Desenvolvimento Regional um dossiô com sugestões de ações para a região que poderá

ser utilizado como base para o planejamento das ações da pasta, visando å melhoria dos

indicadores em diferentes áreas como saúde, segurança pública, habitação e outras.

Para tanto, a equipe de Assessoria de Imprensa irá propor que o anúncio do

programa seja feito pelo titular da pasta e pela diretora da AGEM, juntamente com o

Govemador do Estado de São Paulo, na sede do governo paulista.

A ideia é que o secretário faça uma apresentação sobre o tema com projeção em

tela, contendo um balanço dos resultados obtidos pela pasta ao longo dos 18 meses de

trabalho desde sua criação, em alinhamento coln sua entidade vinculada AGEM na

Baixada Santista. E, na sequência, haverâ abertwa para perguntas dos jornalistas.

Tal estratégia visa proporcionar maior relevância e destaque ao projeto e aos

encontros que serão promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, bem

cotno demonstrar a preocupação do Governo do Estado em ouvir a população e os

municípios para o planejamento da administração pública, com vistas à implantação de

novos projetos e iniciativas que garantam mais organização e planejamento nas ações das

regiões * incluindo a formalização de novos convênios e transferência de recursos às

prefeituras.

Para o dia do anúncio, aVFR desenvolverá um conjunto de materiais de imprensa

a ser entregue aos jomalistas presentes no evento, abordando os objetivos da iniciativa,

formas pelas quais a sociedade civil poderâparticipar dos encontros regionais e da entrega

das propostas, importância da contribuição da sociedade civil e do estreito diálogo com

os municípios para o entendimento e atendimento das demandas, datas dos eventos e

outras informações pertinentes.

A equipe de Assessoria de Imprensa também irá convidar jornalistas dos veículos

de comunicação da Baixada Santista para o evento de lançamento do programa, no

Palácio dos Bandeirantes.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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A equipe de assessoria de imprensa irá sugerir a publicação de matérias exclusivas

sobre novo programa nos jornais O Estado de S. Paulo e A Tribuna (Santos) na edição da

data de lançamento da iniciativa, com entrevista do secretario da pasta. As informações

serão enviadas ao veículo previamente, mas sob a condição de "embargo", ou seja, de não

sereln publicadas antes da data de anúncio do programa.

Com a informação sobre um tema de especial relevância para os rumos da

administração pública estadual, a perspectiva é que o Estadão conceda um bom espaço

para a notícia sobre o lançamento do programa e, mais do que isso, disponibilize a

reportagem para o Conteúdo Estadão, que é replicado nos principais portais noticiosos do

país, tais como Valor Online,IstoÉ Dinheiro, Gl e Uol.

A VFR tambérn irâ acertar com a produção do Jornal da Tribuna I 
u edição, da TV

Tribuna, afúiada da Globo na RMBS, que o secretário da pasta possa entrar ao vivo nos

estúdios do telejornal, no dia seguinte ao anúncio, para explicar o prograrnaetirar dúvidas

dos espectadores encaminhadas pelas redes sociais, em complemento à notícia "factural"

veiculada na data do lançamento.

Para o evento no Palácio dos Bandeirantes, a equipe da VFR, além de convidar os

veículos de comunicação por meio de aviso de pauta e follow-up, também irá preparar

um Q&A (Question & Answer) para subsidiar o secretário no contato com a imprensa

durante a entrevista coletiva que acontecerá logo após o anúncio do programa. Trata-se

de um material contendo perguntas que podem potencialmente ser feitas pelos jornalistas

durante a entrevista coletiva, com as respectivas sugestões de respostas, para subsidiar o

entrevistado com informações relevantes e, mais do que isso, evitar surpresas.

Após o final do evento, a VFR concentrará esforços para enviar os textos dos

materiais aos veículos de comunicação que não puderam enviarjornalistas ao evento. Um

porta-voz da secretaria e a diretora da AGEM, devidamente treinados pela assessoria,

serão destacados para esclarecer todas as dúvidas técnicas dosjornalistas. Eles ficarão à

disposição dos profissionais de irnprensa ao longo de todo o dia do lançamento,

presencialmente ou por telefone.

A assessoria de imprensa também promoverá monitoramento especial das

matérias veiculadas, atentando para o conteúdo das reportagens e, havendo necessidade,

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (rl) 2936-æ70
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entrará em contato com os jornalistas para corrigir informações, por meio de notas de

esclarecimento ou entrevistas com porta-vozes.

O tema também será explorado com ganchos regionais, ou seja, a VFR terâ o

cuidado de, nos dias seguintes ao anúncio do prograrra e à coletiva de imprensa, distribuir

para veículos de comunicação da Região Metropolitana da Baixada Santista rnateriais

específicos com conteúdo sobre a ação na região, incluindo também informações sobre a

AGEM (exemplo de título de release: "AGEM promove ações para ouvir a Baixada

Santista sobre ações do governo para os próximos anos").

A equipe da VFR irá solicitar que os responsáveis pelos perfis de mídias sociais

da Secretaria do Desenvolvimento Regional, Secretaria Especial de Comunicação do

Governo do Estado e demais secretarias e órgãos da administração estadual compartilhem

as postagens feitas sobre o evento, visando ampliar a sua divulgação e alcance.

Na semana seguinte ao lançamento do programa "Juntos pelo Desenvolvimento

Regional", a Assessoria de Imprensa produzirá dois artigos a serem trabalhados na

imprensa. Um dos artigos sobre o programa será assinado pelo secretário da pasta, que

será enviado para publicação no jornal Folha de S. Paulo. O segundo artigo terá como

foco os veículos da Região Metropolitana daBaixada Santistas e, por isso, será assinado

pela diretora da AGEM.

A YFR também irâ pautar reportagens e entrevistas em emissoras de rádio e

televisão do litoral por meio dautilização da platafonna multimídia sobre o programa no

estúdio da Secretaria Especial de Comunicação, bem como irâ produzir podcasts acerca

do tema para as plataformas plataformas digitais.

Na sequência, a equipe de assessoria de imprensa deflagrará uma série de

entrevistas concedidas pelo porta-voz daAgência Metropolitana da Baixada Santista aos

veículos da RMBS sobre o programa. A assessoria também cuidarâ do estreitamento de

relações com influenciadores digitais da região, como parte do escopo da estratégia

desenvolvida pela equipe de comunicação, com entrevistas para canais nas redes sociais,

seja por vídeo ou em podcasts de diferentes áreas.

Além disso, a assessoria também promoverá o trabalho de estreitamento das

relações do porta-voz da AGEM com os veículos tradicionais na região litorânea e

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - GEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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daqueles da capital com acesso ao público local, com ações como, por exemplo, almoços

com a direção do jornal A Tribuna e na TV Tribuna. Na afiliada da Globo da RMBS,

ainda, a assessoria de imprensa irá trabalhar para maÍcar um encontro da diretora da

AGEM com produtores, repórteres e editores de diferentes telejornais da emissoÍ&, para

que, assim, osses profissionais fiquem faniliaúzados com o novo programa e seus

objetivos.

Nessas ocasiões o porta-voz da Agência fará apresentações sobre o histérico e

irnportância da AGEM, além das conquistas da gestão pública na região, convônios

firmados coln os rnunicípios e o fortalecimento da entidade desde sua vinculação à

Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.

A ideia com esta ação é aproveitar o tema do programa "Juntos Pelo

Desenvolvimento Regional" paracnar novos factuais para os veículos e, assinl, aAgência

Metropolitana da Baixada Santista poder explorar todo seu histórico de atuação,

realizações, além de poder utilizat o momento para anunciar novas medidas a serem

tomadas. Por fim, com a dinâmica, será possível também que a AGEM esclareça a

mudança recente de organização do órgão agora ligado à Secretaria de Desenvolvimento

Regional.

A VFR ainda proporá uma rodada de entrevistas do secretário, por telefone ou em

estudio, nas principais rádios da cidade de São Paulo que possuem retransmissão na

Baixada Santista, além de emissoras dos nove municípios, corn o objetivo de explicar o

novo programa e convidar a população a colaborar, enviando sugestões aos poderes

públicos rnunicipais que melhor traduzam as demandas dos cidadãos.

Em uma outra frente, a VFR colocará no ar uln hotsite do prograrna pela píryina

da AGEM com conteúdo previamente produzido pela equipe de comunicação, em versões

desktop e mobile. O portal terá como foco o cidadão cornum, em linguagem simples e

didática, abordando as principais informações sobre o programa e as possíveis fonnas de

participação, calendário e temáticas a serem tratadas nos encontros regionais.

Também haverá na página vídeos enviados pelos participantes do eventos com

declarações sobre a importância da participação no programa, por que ele é importante

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (ll) 2936-2870
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para a gestão pública e para a população da região, além de vídeos explicativos sobre

como participar e FAQ com respostas para as possíveis dúvidas dos internautas.

Os vídeos também serão disponibilizados nos perfis da AGEM e da Secretaria do

Desenvolvimento Regional no Youtube e no Facebook * as redes sociais preferidas dos

brasileiros segundo a pesquisa "Global Digital Z0lg.

Por meio do hotsite e do perfil do programa no Facebook, os cidadãos poderão

acompanhar o passo a passo do desenvolvimento do programa, com a publicação de

notícias relevantes acenca do assunto.

A proposta desta ação é incentivar a participaçáo da população ao programa,

aumentando a possibilidade de sucesso dos eventos e como consequência a importância

da ação como informação de serviço dos veículos de comunicação, levando a um maior

espaço para notícias sobre o assunto.

Para responder rapidamente aos usuários do Facebook e Youtube, a VFR

implantará um trabalho de SAC 2.0. Desta forma, todos os comentiirios acerca do

programa e dos eventos serão respondidos em até 24 horas. As manifestações serão

analisadas e, caso houver necessidade, encaminhadas para a SDR ou para a AGEM para

apuração das informações.

Se houver necessidade, a equipe da VFR solicitará que o usuário envie um e-mail

com informações adicionais para clue, assim, seja possível o envio de uma resposta mais

assertiva e detalhada, evitando que possíveis polêmicas sobre quaisquer assuntos

referentes à gestão pública estaduais sejam disseminadas como "virais" nas redes.

Visando reforçar a comunicação digital de alerta sobre a importância da

participação social no programa, a VFR tambérn irá promovsr "lives" via Instagram e

Youtube, com a participação de personalidades influentes na opinião pública junto com

porta-vozes da AGEM que poderão comentar sobre o programa, reforçar o papel da

agência e responder a dúvidas dos usuários enviadas nos comentários.

Para as ações temáticas e encontros regionais a VFR fará um trabalho de

divulgação prévia junto aos veículos de comunicação, com o objetivo de obter espaços

noticiosos antes da realizaçäo das reuniões, cobertura por parte dos jornalistas e

veiculação de matérias após o término de cada encontro.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - Sp - GEp 01533-070
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Assim, a equipe da assessoria encaminhará um calendário prévio cotn as datas e

locais de cada audiência, além dos temas a serem tratados. O título do material: "Juntos

pelo Desenvolvimento Regional começa a ouvir população sobre o futuro da Baixada

Santista partir do dia'x"', será adaptado quando houver a expansão do programapara

outras regiões do Estado.

Dois dias antes de cada reunião, serão enviados avisos de pauta para as principais

redações sobre o tema a ser discutido, hora, local e prestação de serviço sobre como e de

que forma participar com propostas.

Os profissionais de irnprensa serão convidados para cobrir cada evento,

oportunidade em que receberão, dos assessores da VFR, materiais informativos sobre a

formulação do Plano Plurianual e a importância da contribuição dos cidadãos paulistanos

para o prograflra "Juntos Pelo Desenvolvimento Regional".

Após os encontros, a assessoria também encaminharâpara o mailing o balanço do

que foi debatido, número de participantes e as principais propostas feitas para cada área,

sempre ressalvando que as sugestões terão sua viabilidade avaliadas pela âreatécnica da

AGEM e depois da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Todas as audiências terão transmissão ao vivo via perfis do programa nas rnídias

sociais - Facebook, Youtube e Instagram -haverâveiculação de postagem sobre a"live"
24 horas antes do início da transmissão. A equipe da VFR também produzirá vídeo-

reportagens sobre as audiências, que serão exibidos um dia depois de cada encontro. As

matérias conterão um resumo dos assuntos discutidos e depoimentos de cidadãos que

participaram com propostas.

Cada postagem nas mídias conterá as hashtags

#juntospelodesenvolvimentoregional, #desenvolveregiao, #desenvolvimentoregionalsp

#agem e outras, definidas pela equipe VFR conjuntamente com a Secretaria de

Comunicação e com a anuência da cúpula da Secretaria do Desenvolvimento Regional.

Finalizada a etapa de audiências e encontros, presenciais e virtuais, a assessoria

de imprensa irá propor a reaTização de uma coletiva regional com a pafücipação do

secretário da pasta bem como dos porta-vozes da AGEM e representantes de áreas

técnicas envolvidas na elaboração do programa, na qual será anunciado o balanço do

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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número de propostas realizadas pelos cidadãos. O evento terá como objetivo demonstrar

a união de esforços de todo o governo em torno do programa "Juntos pelo

Desenvolvimento Regional".

A exemplo do anúncio inicial do programa, a VFR irá propor ao jornal O Estado

de S. Paulo reportagern exclusiva sobre o balanço, de fonna adar alinha da comunicação

desejada e também obter espaços em outros veículos de imprensa,viaEstadão Conteúdo.

Todas as ações mencionadas na presente proposta serão acompanhadas de

monitoramento diário e sistemático, pela VFR, de matérias divulgadas emjornais, portais,

rádios, TVs e blogs, incluindo cartas de leitores, pata que no caso de críticas ou

informações incorretas, a VFR possa produzir e encaminhar rapidamente notas de

esclarecimento, corrigindo a informação ou fornecendo argumentos que possam rebater

de forma contundente a situação apresentada.

Mediante avaliação da equipe da VFR, em sintonia com a cúpula da Secretaria de

Desenvolvimento Regional a Secretaria Especial de Comunicação do governo do Estado

de São Paulo, em çasos específicos a assessoria de imprensa irá disponibilizar porta-vozes

para rebater críticas ou informações incoretas veiculadas na mídia.

A triagern de conteúdo a ser executada pela assessoria contemplará as matérias,

notas, artigos e colunas acerca do tema "Juntos pelo Desenvolvimento Regional", que

serão avaliadas e classificadas como muito positivas, positivas, neutras, negativas e muito

negativas. As negativas serão respondidas via nota de esclarecimento, enviadas pela VFR

às redações, e as muito negativas deverão ser respondidas preferencialmente via porta-

voz.

Sempre que possível, a VFR irá se antecipar às matérias negativas, sondando os

jornalistas, conversando com editores e identificando pautas contrárias à atuação da

Secretaria do Desenvolvimento Regional e a AGEM para, desta forma, fazer o

contraponto, apresentar números, dados e estatísticas. Sendo assim, a assessoria

trabalharâ para, de um lado, conter reportagens negativas que podem ser evitadas com

base em argumentos factíveis e, de outro, atenuar matérias com potencial para serem

muito negativas.

VFR Serviços de Comunicaçåo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aelimaçåo - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870

\P



T/FRTÜf4tUl'$f {ÅÇÅü

Com base na presente proposta, a VFR espera ter um retorno superior a 90Vo de

notícias favoráveis à atuação da Secretaria de Desenvolvimento Regional e da AGEM no
desenvolvimento do programa "Juntos Pelo Desenvolvimento Regional", incluindo o
esclarecimento sobre as ações e funções da Agência Metropolit ana daBaixada Santista.

Pela sua larga experiência no trabalho de comunicação de órgãos ligados ao
governo de São Paulo, como a Secretaria de Estado da Saúde de São paulo, Instituto
Butantan, Instituto de Assistência Médica ao Servidor público Estadual (Iamspe) e
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USp, o que conferiu à VFR a
importante expertise em gest€io de crises e comunicação de risco, bem como na ërea de

economia/finanças, no atendimento a clientes como Necton Investimentos e Fintech
Bullla, a empresa está inteiramente preparada para executar o presente plano, com
qualidade e excelentes resultados.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçao - Sp - CEp 01S33-{tZ0

Tel. (11) 2936-2870

v



.i ,; ,, ,ì j ,. ,, ¡ I , z.r

. i 1r;,';,1 ¡¡,-,r,' ,tt',i .'ìi i
, I l:'i. , I '; I ;:. , i I ; i,, ,

j

(

{

(

(

(

(

(

(

(

i

(

(

(
(

{

OPORTUNIDADES DE MÍDIA POSITIVA

Com base nas informações contidas no briefing do presente edital, a VFR Serviços de

Cornturicação identificou Íts seguintes oportunidades de mídia positiva pua a Secretaria de

Desenvolvirnento Regional (SDR) do Estado de São Paulo:

l- Balanço de um ano e meio da atuação da SDR /AGEM na Baixada

A Secretaria de Desenvolvimento Regional foi criada em janeiro de 2}Ig,juntamente com o

início da aftral administração do Governo do Estado. Com isso, a AGEM foi vinculada à nova

pasta.

Passados 18 meses, constitui ótima oporlunidade de mídia positiva a apresentação de um

balanço de atuação da Secretaria e da AGEM na Região Mehopolitana da Baixada Santista, a

divulgação de resultados efetivos para os nove rnunicipios.

Informações como nitmero total de convênios finnados pela nova gestão em comparação com

anos anteriores? novos programas implementados e transferências de recursos realizadas

podem, se divulgadas com planejamento e estratégia, atrair a atenção dos veículos de

comuricação, gerando reportagens favoráveis ao novo modelo implantado pelo Governo de

São Paulo para se aproximar dos municípios.

Trata-se aqui, inclusive, de uma prestação de contas de interesse público e, por isso, é

importante que a Assessoria de hnprensa levante os dados necessários para uma divulgação

proativa sobre o período de um ano e meio de afiração da SDR / AGEM na Baixada.

2- Novos convênios com as prefeifuras

São boas oportunidades de rnídia positiva as divulgações de todos os novos convênios

firmados entre a Secretaria, por intermédio da AGEM, e as prefeituras da Baixada Santista,

nas diferentes áreas de atuação da administ¡ação pública.

As parcerias merecem ser informadas à mídia, até como forma de reforçar o discurso de

esheito diálogo e compromisso clo goverro estadual para com os municípios e seus

habitantes, visando ouvir e atender às demandas locais.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Por ocasião da assinatura de novos convênios é irnperioso que a Assessoria de Imprensa

trabalhe no sentido de promover eventos, na sede da agência, em Santos, com a presença do

secretário de Desenvolvimento Regional ou representante por ele indicado, e o prefeito da

cidade conternplada.

É desejável, ainda, um trabalho de contato com os jornalistas da região pâra que os eventos de

assinatr$a de convênios ganhern boa coberlura de imprensa, incluindo a produção de press

releases com todas as informações acerca da parceria, valores e rnetas, além de sugestões de

entrevista com o representante estadual.

Do mesmo modo é importante que os veículos de comunicação sejam abastecidos com

infonnações acerca da execução dos convênios e seus resultados.

3- Resultados de projetos da AGEM

Os resultados obtidos em projetos desenvolvidos pela AGEM têm potencial para render bons

espaços positivos na imprensa, devendo serem trabalhados e comunicados em alinhamento

com os objetivos da Secretaria de Desenvolvirnento Regional.

Como exposto no Raciocínio Básico da presente proposta técnica, a agência possui pelo

rnenos 17 projetos, relacionados em seu site na lnternet, em áreas como desenvolvimento

urbano, desenvolvimento estratégico, ciclovias, turismo, gestão de resíduos sólidos e

habitação, dentre outros.

A Assessoria de hnprensa deve, nesse contexto, acornpanhar o andamento de tais iniciativas

para identificar oporhrnidades de diwlgação de resultados, ainda que parciais, aos veículos de

comunicação, visando à produção de matérias favoráveis e que destaquem, especialmente, a

ahração da SDR em proximidade com os municípios da RMBS.

Tambérn aqui se trata de prestação de contas de interesse público, o que contribuirá para

disseminar a mensagem de transparência e compromisso com a população, tanto da agência

quanto da Secretaria.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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rnENTmrcAÇÃo Dos Rrscos À TMAGEM

Com base nas informações contidas no briefing do presente edital, a VFR Serviços de

Comunicação identificou os seguintes riscos à imagem da.Secretaria de Desenvolvimento

Regional (SDR) do Estado de São Paulo:

1- Indicadores ruins

Conforme explicitado no Raciocínio Basico da presente proposta técnica, a Baixada

Santista apresenta sérios problemas em áreas como saúde, segurança pública, habitação

e saneamento básico, por exemplo.

Tais questões podem ser mensuradas por meio de indicadores, que a própria AGEM,

inclusive, desenvolve.

O risco à imagem da SDR aqui, portanto, é altíssimo em relação à veiculação de

reportagens expondo as mazelas da região, sobretudo se comparando dados da RMBS

com os de outras Regiões Administrativas do Estado de São Paulo.

Neste caso, é fundamental que a Assessoria de Imprensa esteja munida de informações e

argunentos sobre o que a Secretaria, por meio de sua agência vinculada, vem fazendo na

região, quais foram as evoluções obtidas nos últimos anos, em números, e outras medidas

que a pasta pretende implantar pare solucionar de forma efetiva os problemas locais

apontados pelos veículos de imprensa.

2- Críticas de prefeitos e autoridades da região

Muito embora a Secretaria de Desenvolvimento Regional tenha sido criada com a

finalidade de aproximar mais o Estado dos municípios, com estreitamento e

fortalecimento do diálogo entre as duas esferas, a pasta não esta livre de críticas dos

prefeitos e secretários municipais da região.

Atraso na formalização de convênios, falta de repasses e impasse ou demora no

fechamento de acordos são algumas das situações que podern gerar queixas por parte das

autoridades municipais.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Não raro, tais reclamações são feitas pela imprensa, seja por meio de entrevistas ou

mesmo de informações que são repassadas em off, mediante preservação de fonte, aos

jornalistas.

Dessa forma, é preciso considerar essas sifuações como potencial risco à imagem da SDR,

sendo fundamental que a Assessoria de hnprensa tenha rapido e fücil acesso à direção da

AGEM para responder as demandas com argumentos sólidos, rebatendo e desmentindo

se necessário, as críticas.

Entretanto, é preciso aqui ter um cuidado extra em relação ao tom das respostas, uma vez

que a Secretaria é um importante elo entre o Estado e os municípios e, por isso, as

prefeituras são consideradas parceiras na construção de uma RMBS melhor para todos.

3- Acusações sobre nomeações 'políticas' na agência

A Agência Metropolitana da Baixad¿ Santista é formada por funcionários em cargo de

comissão, muitos sem ter prestado concurso público, indicados pelo Governo do Estado

de São Paulo, e que ganham salários que chegam a até R$ 11,6 mil por mês, conforme

consta do Portal da Transparência da adrninistração estadual.

Com isso, há claramente o risco de acusações, por parte de entidades da sociedade civil,

membros do legislativo e até mesmo das prefeituras locais, de que as nomeações têm

cunho politico, abrigando pessoas sem qualificação paraatuar no órgão.

Há reportagens nesse sentido já publicadas na imprensa, sempre existindo a chance de

que novas matérias sobre o tema sejam produzidas, o que se constitui em risco à imagem

da SDR.

É importante que a Assessoria de Imprensa tenha em mãos o currículo resumido de cada

um dos funcionários da AGEM, se possível com destaque para,a experiência e formação

técnica, para rebater eventuais questionamentos.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020
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3.3 Análise Diária de Imagem

u02/2a19

Marcos Vinholi fala sobre corte de verba para o turismo / Entrevista com Marco

Vinholi, secretário estadual de l)esenvolvimento Regional

nÁnro BAND vALE tr.M 102,9 / SÃo JoSÉ DoS cAMPoS

A rádio Band Vale FM, da São José dos Campos, repercutiu a suspensão de repasses

que seriam destinados a 95 municípios por meio de convênios entre a Secretaria de

Turismo e as prefeituras.

Os prefeitos, segundo a notícia, tentam reverter a decisão do Governo do Estado de São

Paulo de cancelar os rscursos que serviriam de investimento em infraestrutura nos

municípios considerados turísticos.

O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, concedeu

entrevista ao vivo à Rádio para explicar a decisão e apontar os próximos passos do

governo para garantir continuidade de investimentos junto aos municípios.

Segundo Vinholi, os convênios foram finnados na gestão anterior sem previsão

orçamentária, portanto foram considerados irregulares. Para reconstituir recursos para

os convênios, o secretário destacou algumas etapas, como finalizat as obras em

andamento com o orçamento de2019, dialogar com as prefeituras sobre a situação e

buscar soluções para avançar com novas obras.

O secretario lamentou o erro da administração passada de não ter feito os convênios

com empenho financeiro, mas que a nova gestão vai priorizar a continuidade das obras

com o orçamento de 2019.

Questionado pelo âncora sobre a coordenação da AGEM VAIE, Agência Metropolitana

do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Vinholi comentou que a Agência agirâ de forma

mais ef,tcaz e produtiva e que tem dialogado e atuado constantemente com prefeitos da

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP * CEP 01533-070

Tel. (1 T) 2936-287a
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região para que sejam feitos novos convênios para o Vale do Paruiba, de fonna

responsável e correta.

Embora a notícia principal seja negativa, jiL que aborda o cancelamento de repasses, a

entrevista do secretário foi muito oportuna para esclarecer que a decisão do governo

estadual foi necessáriapara reparar um convônio iregular firmado na gestão anterior.

As declarações do porüa-voz ftzeram com que o fato negativo fosse neutrahzado ao

demonstrar para os ouvintes que a nova gestão está agindo de forma responsável. Ainda

assim, a situação deixa incertezas e uma ferida aberta que precisa rapidamente ser

recomposta para que não continue causando insatisfação da população, prefeitos e

imprensa da região do Vale do Paraíba.

Ao mesmo tempo em que é preciso deixar clara a posição do governo estadual em

relação a este último episódio, é fundamental que a Secretaria de Desenvolvimento

Regional mostre que está trabalhando incessantemente para garantir mais investimentos

aos rnunicípios.

Para isso, a assessoria de imprensa da pasta deve encaminhar rapidamente resposta e

posicionamento para todos os veículos que repercutiram a suspensão de convênios, para

que as rnatérias não fiquem sem o esclarecimento da Secretaria e do governo do Estado.

Outra linha importante de ação da assessoria é atualizar continuamente todos os

veículos de imprensa dos municípios envolvidos sobre novos projetos da pasta,

investimentos, convênios e até mesmo sobre o avanço das obras que estavam em

andamento.

O porta-voz da Secretaria de Desenvolvimento Regional deve continuar concedendo

entrevistas aos principais veículos da região para informar as iniciativas que estão sendo

realizadas, inclusive na ârea de turismo. Essa é uma importante maneira de aproximar o

governo da população, transmitindo confiança e transparência.

E conveniente também divulgar para rádios e jomais locais reuniões e encontros da

pasta com representantes e prefeitos, evidenciando assim que a pasta está próxima e

disposta a ouvir e auxiliar com as demandas.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Pmça Santo Agostinho, 70, Aclimação - Sp - CEp 01533-070

Tel. (1 I) 2936-2870
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Desta maneira, a Secretaria de Desenvolvimento Regional consegue mostrar que está

atenta à situação de todos os municipios que tiveram a suspensão dos convênios e que

apesar do obstáculo, a pasta está conseguindo alcançw bons resultados e avanços com

responsabilidade orçamentária.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020
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Entrevista com Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi

nÁnTo MAIS 105,9 FM/FERNANDÓPoLIS

O secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi foi entrevistado ao vivo pela

Rádio Mais para esclarecer como ficart¡ a situação da região de Fernandópolis e Jales

após suspensão dos convênios de turismo.

O porta-voz da pasta também explicou o motivo de Votuporaîga não ter sido incluída

no corte. Os convênios do turismo firmados até dezembro de 2017, segundo Vinholi,

terão as obras finalizadas com o orçamento de 2019.

Ele explicou que, por outro lado, os convênios assinados em 2018 foram cancelados,

pois são considerados irregulares já que não foram feitos com previsão orçamentária,

Ainda assim, o secretário garantiu que o que estava planejado deve ser levado adiante.

De acordo com ele, as demandas dos convênios suspensos são importantes para o

Estado e por isso serão organizadas para que, a partir de novos convênios em 2019,

todas as obras necessárias possam acontecer.

Ao ser questionado pelo âncora sobre recursos que foram suspensos na Saúde, Vinholi

afirmou que essa área deve ser tratada com prioridade e que o Secretário da Saúde irá

dialogar com cada um dos rnunicípios envolvidos.

Sobre as próximas ações, o secretário declarou que a nova gestão busca

desenvolvimento e que a região terá em breve grandes investimentos do Governo do

Estado.

A entrevista do secretërio para a rádio foi fundamental para esclarecer os pontos que

estavam confusos - no sentido do justificar o motivo da suspensão - e também foi

significativa para demonstrar que a gestão está próxima dos municípios afetados e

ernpenhada etn trazer novos investimentos.
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A própria fala do âncora da Rádio Mais ao fim da entrevista diz rnuito sobre a

importância de ter um porta-voz que traga informações oficiais do governo para

esclarecer as questões diretamente coln o público.

Portanto, embora o assunto não seja rnuito favorável para a Secretaria, já que fala sobre

suspensão de convênios, é conveniente oferecer entrevista coln o representante da pasta

para expressar o cuidado e atenção com aregião.

Nesta ocasião da entrevista à Rádio Mais faltaram informações mais precisas e

detalhadas que contextualizassem o cenário atual de Fernandópolis e o que de fato está

sendo planejado para gerar investimentos.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Regional deveria ter

aproveitado para divulgar informações que poderiam converter a pauta de

esclarecimentos em uma pauta paratratar também dos assuntos positivos.

Para isso, antes das entrevistas a equipe de assessores deve levantar todas as

informações sobre a região, os principais pontos de atenção, as ações que estão sendo

planejadas, as previsões de novos anúncios e de reuniões com prefeitos, bem como as

demandas que serão conduzidas com prioridade pela gestão.

A assessoria deve preparar o porta-voz com todos os dados da região para servir como

base para a entrevista. Desta forma, o entrevistado mostra que está por dentro de todas

as demandas da região e pode afualizar o cenário com mais clareza e consistência de

informações.

Alérn disso, a assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Regional deve

estabelecer um contato ativo com arâdio para agendar novas entrevistas quando a pasta

tiver compromissos na região e para fazer divulgações sempre que tiverem novidades e

atualizações no andamento das obras previstas.

Com a ftnalização dos principais projetos, a assessoria de imprensa deve construir uma

pauta divulgando o balanço do que foi entregue e dos avanços na região neste primeiro

ano. A partir dos dados, a equipe marca entrevista do secretário com os principais

veículos dos municípios incluídos no balanço.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Sa¡rto Agostinho, 70, Aclimaçãa - SP- CEP 01533-070
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Secretário Marco Vinholi visita Mogi das Cruzes

RADIO METROPOLITANA 1O7O AM/MOGI CRUZES

A noticia veiculada na Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes informa a visita do

secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi à região do Alto

Tietê.

A âncora Marilei Schiavi comunicou que ele será o próximo presidente do partido

PSDB e apresentou, coln uma longa introdução, a trajetoria de Vinholi, antes de ser

nomeado secretirio pelo governador João Dória.

Recepcionado pelo prefeito de Mogi, Marcus Melo, o secretário deu entrevista à rádio

Metropolitana durante o encontro comentando a reestruturação do PSDB. Para ele, o

partido passa por um momento importante de refonnulação para seguir mais organizada

com um rnodelo de gestão responsável e que visa o desenvolvimento econômico.

Em relação à Mogi das Cruzes, o secrefário falou do apoio que o governo do Estado tem

dado para a região e de demandas atendidas, como o Expresso Leste. Vinholi salientou

que o governo esta cumprindo promessas logo no início da gestão e que várias outras

questões estão sendo estudadas para poder fazer novos anúncios.

Sobre o Expresso Leste, a âncora da rádio comentou que com ele foi eliminada a

necessidade de baldeação em alguns horários, mas cobrou que ainda falta estender para

todos os horários, que essa é também uma promessa do governo do Estado.

Outra demanda abordada na reportagem é a reforma na estação de Mogi da CPTM, a

qual o secretário disse que é uma proposta justa para a população que será analisada

pela Secretaria de Transportes Metropolitanos.

As refonnas da estação Jundiapeba, de Braz Cubas, dos Estudantes e de

Itaquaquecetuba, alérn de uma passarela para o terminal de ônibus do centro de Mogi

foram algumas das cobranças feitas por Marilei Schiavi. Outras demandas pendentes

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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apontadas por ela foram o corredor metropolitano, manutenção e duplicação da Mogi-

Bertioga e a alça do Rodoanel de Suzano.

A principal área que foi criticada na programação da rádio foi a Saúde, de diversos

problemas na rede de atendimento dos hospitais. Entre eles, Marilei destacou a lotação

do HospitalLuzia de Pinho Melo, as filas da oncologia e de cirurgias cardiacas, além de

aparelhos quebrados.

Segundo a ãncora da rádio, o Hospital Regional, que o estado administra, possui alas

que não funcionam, a Santa Casa de Suzano está com grandes dívidas e o HC de Suzano

não consegue atender a população da região, apenas pacientes de retaguarda do HC de

São Paulo.

A reportagem iniciou positiva para a Secretaria de Desenvolvimento Regional, fazendo

a apresentação do secretário, abordando a reestruturação do partido PSDB e

comentando a atenção da nova gestão com a região. Porém, ao longo da veiculação da

entrevista, a âncora Marieli * que conhece há anos todos os problemas da região -
começou a listar todas as demandas que há anos estão empacadas.

Ela atribuiu o problema às administrações passadas, que apenas prometiam a resolução

dos problemas e nada era feito. Porém, ela enfatiza que agora essas são as lições de casa

da nova gestão. A pauta, que começou positiva para a pasta, foi finalizada com diversos

apontamentos de problemas da região que agora são de responsabilidade do governo.

Por isso, a assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento regional deve listar

todas as demandas que forarn expostas pela reportagem para fazer o devido

acompanhamento. A equipe deve preparar respostas, junto às Secretarias responsáveis,

para cada uma das questões, para que não fiquem perdidas e cobradas em momentos

mais críticos.

Qualquer andamento nas demandas, com novidades de projetos ou até lnesÍto

discussões mais contundentes em reuniões, deve ser espontaneamente atualizado nas

respostas. Dessa forma, a pasta mostra que as demandas não estão paradas e que o

governo está trabalhando intensamente, junto aos municípios, para a resolução de todos

os problernas.
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Assim que a assessoria de imprensa tiver informações suficientes sobre as questões

apontadas, é preciso agendar uma visita do secretario à Rádio, com entrevista para que

ele atualize a evolução dos temas.
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Vinholi participa de encontro do PSDB

MOGI NEWS / MOGI DAS CRUZES

Matéria publicada no impresso e no online do veículo Mogi News repercute a reunião

com melnbros do PSDB que contou com a presença do secretário de Estado de

Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

Com aspas do secretário, o conteúdo aborda o trabalho do grupo paraareestruturação e

fortalecimento do partido, que busca eleger muitos prefeitos na região. Os encontros,

segundo Vinholi, tem a finalidade de ouvir os militantes, discutir as demandas internas e

promover coesão entre os membros.

Brevemente, a matéria destacou na fala do secretario dois importantes investimentos

feitos na região, que são o Expresso Leste - promessa de campanha cumprida pelo

governador João Dória - e a duplicação da Mogi-Dutra.

Por abordar mais sobre a reunião do partido, a matéria é neutra para a Secretaria de

Desenvolvimento Regional. Neste caso, faltam informações mais relevantes sobre a

atuação da pasta na região.

A assessoria de imprensa da Secretaria deveria ter aproveitado a oportunidade de

imprensa no local para fazer mais divulgações ao veículo sobre a pasta para que o

assunto da matéria não ficasse limitado ao encontro do PSDB.

Neste sentido, a equipe poderia ter fornecido mais dados para ojornalista sobre o que

tem sido discutido em relação às demandas de Mogi das Cruzes e quais são as principais

propostas para investimentos e obras para os próximos meses.
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Marco Vinholi - Desenvolvimento regional e municipalismo

Diário do Grande ABC

Artigo assinado pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo,

Marco Vinholi, faz uma análise do modelo de gestão eftcaz pera trazer melhores

resultados pffa a população em um cenário de escassez de recursos. O texto aponta

especialmeîte para a importância da cooperação entre municípios e estado e da

descentralização administrativa para focar em ações, aumentar a capacidade de

execução de políticas públicas e evit¿r desperdícios.

A abordagem do artigo evidencia o esforço em manter a gestão estadual próxirna dos

municípios e da população. Com um tom otimista, o texto indica ao leitor que com essa

condução é possivel acelerar o crescimento e reduzir as desigualdades.

Publicado no principal jornal do ABC, o artigo pouco se refere à região. Apenas no

parágrafo final foi colocada uma mensagem de que o governo é solidário às vítimas das

recentes chuvas e que ações serão executadas para evitar novas tragédias como essa.

A assessoria de imprensa da pasta não soube aplicar proveitosamente o artigo nos meios

adequados. O texto misturou dois assuntos desconexos e ficou limitado à divulgação em

apenas um veículo de imprensa. Neste caso, a equipe deveria ter produzido dois textos e

emplacado em veículos distintos de maior abrangência.

O primeiro artigo abordaria somente a estratégia de cooperação entre municipios e

estado. Este material teria potencial para ser publicado em jornais da grande midia para

obter mais alcance, como O Estado de São Paulo, Valor Econômico ou Folha de São

Paulo. Depois da publicação exclusiva, a divulgação deve ser ampliada para todos os

jornais da capital, interior, litoral e região metropolitana.
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O segundo artigo seria de fato para o Diário do Grande ABC, porém focando na ideia de

que o governo esta se reunindo com prefeitos e alinhado com os municípios do ABC

para prevenir novas ocorrências em decorrência das chuvas na região.
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Secretário de Desenvolvimento Regional afirmou que convênÍos cortados não

chegaram a ser estabelecidos

RADrO CBN 99,1 FM / CAMPTNAS

A reportagem da Rádio CBN de Campinas infonna que a população de cidades

pequenas será prejudicada com os cortes feitos pelo governador João Dória nos

convênios com prefeituras.

Ern Cordeirópolis, segundo o prefeito José Adinan Ortolan em entrevista à rádio, houve

cancelamento de convênio no valor de R$ 250 mil que seriam destinados para a compra

de medicarnentos. O prefeito reclama que fazer cortes para recapeamento de estradas,

por exemplo, demanda que não é tão urgente, é muito diferente de cortar recursos na

Saúde.

O secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi concedeu entrevista para

esclarecer a questão. Ele afirmou que não se tratavaffr de convênios de fato, já que não

foram estabelecidos e tampouco tinham empenho orçamentário. Neste caso, foram

apenas anúncios ou intenção de convênios.

Segundo Vinholi, os prefeitos não tôm culpa disso, pois foram promessas feitas pela

administração anterior sem garantia financeira. Ele informou que as demandas serão

novamente analisadas e conduzidas com cada um dos municípios.

Mais uma vez, a entrevista do secretário foi essencial para esclarecer o assunto e

amenizar a abordagem negativa. Tanto a narrativa utilizada pela reportagem colno a

entrevista do prefeito foram bastante contrárias à medida do governo. Caso não tivesse

as explicações do Secretário, a reportagem seria extremamente danosa à imagem da

pasta. Ainda assim, a reportagem é negativa principalmente por ter evidenciado os

cortes na saúde.
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Cabe a assessoria de imprensa, com urgência, manter o veículo informado de todas as

etapas dc trabalho do governo para conseguir recursos para a saúde da região,

especialmente a APAE, Santa Casa, compra de medicamentos e de equipamentos.
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Secretário de Desenvolvimento promete apoio ao Condemat

Diário de Suzano

A reportagem acompanhou a reunião do Secretário de Desenvolvimento Regional,

Marco Vinholi, com os prefeitos do Consórcio de Desenvolvirnento dos Municípios do

Alto Tietê (Condemat). No encontro foram discutidas demandas da região e o secretário

antecipou que o Governo do Estado vai fortalecer a atuação com os consórcios.

Em tom de cobrança, o texto informa que os prefeitos pediram a liberação de repasses

de convênios de infraestrutura urbana que foram suspensos e solicitaram reforço do

Governo para algurnas construções, como a alça do Rodoanel, um acesso na Rodovia

Ayrton Senna e a interligação das Rodovias Mogi-Dutra e Presidente Dutra.

Na ocasião, Vinholi informou que a situação dos convênios será conduzida de forma

individual com cada município, com expectativas de avanços para março. Além disso, o

secretário deu um prazo de 30 dias para resposta sobre as demandas das estradas.

Principal jornal da cidade, o Diário de Suzano mostrou que o encontro serviu para

articulação de pendências antigas na região, mas que diversas questões estão em aberto.

Por isso, é fundarnental que a assessoria de irnprensa convide o jornalista novamente

sempre que houver reunião na região, para que o veículo mostre a movimentação da

pasta para solucionar todas as necessidades da população.

É imporønte que a pasta demonstre que essa não é mais uma gestão que "fará jogo de

empurra" com os problemas existentes, conforme disse o prefeito de Suzano no

encontro. É preciso comprovar que a Secretaria e o governo estão atuantes e

empenhados para destravar obras e concretizar as melhorias.

A equipe deve ficar atenta ao prazo de 30 dias informado pelo secretário para dar uma

resposta sobre a expectativa das construções nas estradas. A assessoria já deve se
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antecipar preparando uma nota pontuando o que foi definido sobre o assunto, caso a

imprensa questione.
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Quatro cidades da RMS vão receber juntas mais de R$ 22 milhões

CRUZE,IRO DO ST]L ONLINE / SOROCABA

Principal jornal da região de Sorocaba, o Cruzeiro do Sul noticiou o repasse de R$ 360

rnilhões do governo do Estado para70 municípios considerados estância turística. Entre

eles,Ibiúna,Itu, São Roque e Salto receberão juntas R$ 22.126.175.

O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, é citado na matéria ao

afirmar que os recursos são para contribuir na conclusão de obras e programas

associados ao turismo dos municípios.

O texto também mencionou brevemente a reunião entre as secretarias de Turismo e de

Desenvolvimento Regional para discutir os empenhos cancelados de obras conveniadas

até 24fi e a suspensão de 176 convênios ligados ao turismo.

A matéria do jornal é positiva, mas deixou em aberto a questão dos convênios

cancelados. Por isso, é válido que a assessoria de imprensa da Secretaria Regional de

Desenvolvimento envie uma nota informando que é dever do governo agir com

responsabilidade orçamentária e transparência, e que por esse motivo os convênios

foram invalidados, mas que de toda forma estão sendo feitas propostas para garantir os

recursos aos municípios.

O posicionamento deve também deixar claro que os projetos que forem regulares e

possuírem empenho orçamentario serão continuados. Assim, o governo poderá atuar

junto com as prefeituras para consolidar soluções.

A assessoria de imprensa da pasta deve acompanhar a utllização dos recursos dos

municípios que receberam os repasses e posteriormente construir pautas para cada

região divulgando o que foi feito.

Neste caso de Ibiúna, Itu, São Roque e Salto, é fundamental que o secretário visite a

Região Metropolitana de Sorocaba e, por meio de uma coletiva de imprensa em parceria

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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com a Secretaria de Turismo e prefeifuras, anuncie as melhorias que as cidades

obtiveram a partir dos repasses do governo.
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Poá recebe R$ 1001 milhões do Estado para impulsionar turismo da cidade

UTINTO DE SUZANO

O release divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional foi utilizado para esta

publicação do Diário de Suzano, que destacou o repasse de R$ l0 milhões recebidos

pelo município de Poá.

O texto traz depoimentos do secretario de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e

do secretário de Turismo Vinícus Lummertz. Segundo eles serão utilizadas verbas do

orçamento de 2019 para" pagar obras e serviços pendentes, e que antes de completar dois

msses de governo, foram propiciadas condições para o desenvolvimento das ações de

turismo nas cidades.

A matéria é totalmente positiva para a pasta, já que o veículo utilizou praticamente na

íntegra o release divulgado pela Secretaria. Porém, tiveram poucas informações

divulgadas sobre a cidade de Poá, que é a de mais interesse do jornal.

Seria oportuno que a assessoria entrasse em contato com o veículo para sugerir uma

nova pauta com mais detalhes sobre os projetos que estão sendo pensados para a região.

Isto é, divulgar o que foi planejado junto com as prefeituras para ser feito ern Poá a

partir do recurso disponibilizado pelo governo.

A partir dos dados, a equipe pode oferecer entrevista do secretário para que ele comente

quais foram as principais necessidades apontadas pela prefeitura e de que maneira os

repasses do governo poderão contribuir para que os resultados sejam alcançados.

A assessoria de imprensa deverá manter contato ativo com o Diário de Suzano para

noticiar posteriormente quais foram os impactos positivos no turismo da região a partir

dos recursos e apoio do governo do Estado.
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Estado libera R$ 117 mi para turismo na região

A TRIBUNA / SANTOS

A reportagem do principal jornal da Baixada Santista, A Tribuna, repercutiu os repasses

do governo do Estado para as Estâncias Turísticas de São Paulo. O texto tambérn

abordou o cancelamento de 176 convênios com os municípios que não contavam com

reserva orçamentária.

O veículo informou que Santos é a cidade com maior parte dos recursos, corn R$ 39

milhões disponíveis para investimentos voltados ao desenvolvimento do turismo. O

jornal procurou as prefeituras da Baixada para comentarem o que pretendem fazer com

o recufso

A Prefeitura de Santos informou que foram elaborados 13 projetos para utilização do

recurso - propostas essas que vão passar por análise do Governo de São Paulo. Já a

administração de São Vicente diz que pretende fazer pavimentação das vias turísticas e

a segunda fase de urbanização do ltararé. As outras prefeituras da região não

informaram os projetos que serão apresentados.

A reportagem é positivapara a Secretaria de Desenvolvimento Regional, pois mostrou

que o governo está cumprindo com o que foi combinado com os prefeitos, mesmo com

o corte dos convênios.

A assessoria de imprensa da pasta poderia ter produzido um artigo assinado pelo

secretário comentando os repasses feitos para a região. No texto, seria oportuno que

Vinholi justificasse o motivo de Santos ter recebido a maior parte do montante,

evidenciando a importância da Baixada Santista na atividade econômica do Estado, e

inclusive no país.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Além disso, o artigo deve expor a relevância de ações que fomentem o turismo da

região e mencionar os principais projetos e obras que estîlo sendo analisados pelo

governo do Estado para serem utilizados os recursos.
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28t02t2019

Estado libera R$ 117 milhões para o Turismo na Baixada santistao sP

Gl Santos e Região

Matéria publicada em um dos principais portais de notícias informa que as cidades da

Baixada Santista foram contempladas com verba no valor total de R$117 milhões pelo

Governo do Estado de São Paulo.

O portal, que destaca que Santos é a cidade que receberá o maior repasse, traz

declaração do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, dizendo que os

recursos vão irnpactar positivamente a população que depende do setor de turismo, mas

tarnbém as pessoas que viajam para as cidades beneficiadas.

A matéria lembra o episédio de cancelamentos dos convênios, informando que o Estado

vai utilizar verba do orçamento de 2019 para pagar obras e serviços que estavam

pendentes. Já os novos projetos que entrariam nos convênios cancelados deverão ser

reapresentados pelas prefeituras para que a nova gestão possa reavaliar.

Por ser um importante veículo online, a assessoria de imprensa da Secretaria de

Desenvolvimento Regional poderia ter fornecido mais conteúdos proveitosos para

agregar positivamente a reportagem.

Seria oportuno que a equipe disponibilizasse informações sobre as reuniões realizadas

entre o secretário e os prefeitos da Baixada Santista, e explicar que a partir do que foi

discutido, a pasta poderá atuar com mais precisão junto aos municípios para contribuir

com a efetivação dos projetos pendentes.

Além disso, a assessoria poderia ter alinhado uma entrevista do secretário com o portal,

já que é um veículo de grande audiência,para falar do esforço do governo para garantir

que estado e municípios consigam, com responsabilidade financeira e agilidade, ftazeÍ

mais resultados e desenvolvimento às Estâncias Turísticas.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Governo liberou mais de R$ 4 milhões parâ Turismo

A TRIBUNA/AMPARO

O jornal A Tribuna de Amparou divulgou as informações publicadas no Diário Oficial

do Estado sobre os recursos do governo para70 cidades que possuem status de Estância

Turística.

O montante é direcionado a obras e projetos de desenvolvimento turístico dos

municípios. A nota do veículo aftrma que a cidade de Arnparo ficarâ com a maior parte

dos recursos destinados à região do Circuito das Águas Paulistas (R$ 4,2 milhões).

A matéria é positiva, porém é fraca. O conteúdo apenas noticiou o valor dos repasses,

mas não apresentou informações mais diversificadas sobre Amparo e o cuidado do

governo com a região. Também faltou uma declaração do secretário mais precisa sobre

a atuação do governo para efetivar as ações.

Seria oportuno que a assessoria de imprensa pontuasse sobre os encontros que

aconteceram com a prefeitura de Amparo, por exemplo, expondo as prioridades que

foram discutidas para a região.

A equipe também deve disponibilizar uma declaração do secretário afirmando que o

governo ouviu as necessidades apontadas pelos prefeitos e que está sendo receptivo às

demandas dos municípios.

Após concreiização das ações, a assessoria deve oferecer entrevista do secretário para a

principal rádio da região para que ele comente quais melhorias a cidade de Amparo

conseguiu apartir dos recursos disponibilizados pelo Governo do Estado.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Governo libera cerca de R$ 5o4mi para Turismo em duas cidades da região

O MUNICÍPTO / SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Com chamada de capa, o jornal O Município - principal impresso da região de São João

da Boa Vista - noticiou que as cidades de Águas de Prata e Caconde receberam juntas

R$ 5,4 milhões para executar ações que contribuam para o desenvolvimento do turismo.

O prefeito de Águas Claras, Carlos Henrique Fortes Dezena,, foi entrevistado pelo jornal

e comentou que o govemo estadual ftscaliza tudo o que é feito com os recursos

liberados. Dezena declarou que a prefeitura está analisando onde aplicarâ a verba.

O texto utilizou o depoimento do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco

Vinholi, o qual afirma que o governo já está propiciando condições para o

desenvolvimento do turismo antes mesrno de completar dois meses.

Alérn de aproveitar infonnações do release divulgado pela Secretaria de

Desenvolvimento Regional, a matéria do O Município utiliza depoimentos do prefeito

que são positivos para a pasta. A assessoria de imprensa da Secretaria deve continuar

enviando releases para o veículo para potencializar as divulgações positivas sobre a

pasta e o governo na região.

Para construir novas pautas sobre o tema, a equipe de Comunicação deve acompanhar a

definição das ações que serão conduzidas com a verba. A partir disso, é possível

inclusive organizar uma coletiva de imprensa em uma das cidades benefîciadas,

convidando todos os veículos de mídia da região.

Para o evento, a pasta deve convidar prefeitos e a Secretaria de Turismo para

anunciarem os projetos que serão praticados a pafür dos recursos disponibilizados pelo

governo. Na ocasião, o secretário de Desenvolvimento Regional deixarâ evidente que o

estado acompanha de perto tudo o que é feito para garantir transparência e efetividade

das ações propostas.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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08/03/2019

Estado libera R$ 116 milhão a Suzano para obrâs de infraestrutura

DIARIO DE SUZANO

O novo investimento do governo do Estado, efetivado no final de fevereiro, para obras

dos municípios paulistas foi destacado pelo jornal Diário de Suzano. O rnunicípio

recebeu R$ 1,6 milhão para melhorias na infraestruturaurbana, recapeamento de ruas,

iluminação, reformas ou aquisição de equipamentos.

O depoimento do Secretário de Desenvolvirnento Regional, Marco Vinholi, divulgado

no release da pasta sobre o assunto foi utilizado na matéria publicada no Diário de

Suzano. Segundo a fala do secretário, a gestão do governador Dória valoriza os

convênios seguindo critérios técnicos e disponibilidade orçamentária.

A matéria é positiva para a secretaria, pois divulga os repasses do governo e os

municípios beneficiados. No entanto, o texto se limita a apenas apresentar os valores,

sem explicar com muita clareza a destinação deste dinheiro.

Nesse sentido, é importante que a assessoria de imprensa da Secretaria tente ao máximo

pontuar algunas das principais necessidades de cada região beneficiada, para rnostrar

que o recurso está sendo destinado para concluir demandas irnportantes das cidades.

Para isso, a assessoria deve divulgar para cada região um release personalizado,

ressaltando a importância dos recursos para aquele local. Desta maneira a pasta

consegue demonstrar a presença e o cuidado da Secretaria com cada um dos municípios.

E importante tarnbém que ao divulgar releases sobre novos repasses, a assessoria de

imprensa reforce no texto as últimas iniciativas de investimento feitas. Nesta divulgação

de repasses para obras de infraestrutura, por exemplo, a assessoria poderia ter lembrado

no mesmo release que este foi o segundo investimento do govemo do Estado em menos

de um mês para a região, que em fevereiro também recebeu recursos para o

desenvolvimento do turismo.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Governador inaugurâ duas creches e assina convênio de Atividade Delegada

GAZETA BRAGANTINA / BRAGANÇA PAULISTA

O jornal Gazeta Bragantina acompanhou o evento promovido pelo governo do Estado

em Bragança Paulista para descerramento de placa de duas creches e assinatura de

convênio da Atividade Delegada na cidade.

Na ocasião, segundo o veículo, o governador João Dória comentou a intenção de

arnpliar o Corujão da Saúde e o Programa São Paulo + Seguro. As falas do prefeito de

Bragança Pualista, Jesus Chedid, e do deputado estadual Edmir Chedid, exposta na

matéria, demonstraram boas expectativas com nova gestão.

A reportagem relatou que durante a agenda, o deputado listou ao governador diversos

pedidos para a região, entre eles o de duplicação de rodovias e de um Anel Viário. Em

resposta às solicitações, o governador disse que o secretário de Desenvolvimento

Regional, presente no evento, analisaria as demandas.

A matéria não teve nenhum viés negativo a respeito do governo ou Secretaria. Tanto os

depoimentos durante o evento divulgados como a abordagem do veículo foram

otimistas em relação ao trabalho da nova administração.

Apesar de citado, o secretário Marco Vinholi não teve espaço de fala na publicação e os

pedidos feitos pelo deputado Edmir Chedid ficaram em aberto, apenas com o

governador mencionando que Vinholi estudaria. Com o gancho das demandas da

cidade, a assessoria de imprensa da Secretaria poderia ter conseguido mais evidência à

pasta no jornal.

A equipe poderia ter divulgado, por exemplo, uma reunião do secretário com o prefeito

e deputado para alinhar os principais tópicos a serem estudados. Alérn disso, a

assessoria poderia ter oferecido uma entrevista exclusiva do porta-voz eotn o jornal, que

é um dos principais da região, para falar com mais detalhes sobre a análise das

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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demandas e sobre a conexão do estado com o município no esforço para trazer grandes

melhorias para Suzano.
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Cinco cidatles da região recebem R$ 1,9 milhão

NT,INTO DO LITORALiSANTOS

Os repasses do governo do Estado de São Paulo para municípios realizarem melhorias

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

equipamentos foi o tema desta matéria publicada pelo Diário do Litoral, da Baixada

Santista.

O veículo informa que cinco cidades da Baixada receberam os recursos, sendo o maior

deles para Peruíbe, seguido de São Vicente. Em seguida, o texto utiliza as informações

divulgadas pelo governo do Estado, que apontam que 25o/o das cidades paulistas

receberam investimento. Foram 157 municípios beneficiados com R$ 46 milhões.

A publicação tarnbém utiliza a declaração do secretário de Desenvolvimento Regional

Marco Vinholi destacando que a gestão do governador João Doria está evoluindo a

parceira com os municípios e liberando recursos com agilidade e transparência.

A matéria é bastante positiva, já que realça os investimentos do governo do Estado junto

aos munìcípios. Apesar de expor os valores dos repasses, ainda não fica claro onde o

dinheiro será aplicado.

Para transmitir, através da comunicação, ainda mais clareza e transparência, é,

importante que essas informações sobre a aplicaçäo dos recursos sejam mais bem

trabalhadas nas divulgações. O leitor fica com a sensação positiva de que o governo está

liberando dinheiro para seu município, mas desperta incertezas se ele será bem

utilizado.

Apesar de ser de competência das prefeituras a utilização dos repasses, é pertinente que

a Secretaria aborde quais foram as necessidades diretas apontadas pelas prefeituras para

a aplicação do dinheiro.

VFR Servigos de Comunicação Eireli
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Isto é, mostrar que houve todo um estudo e planejamento com cada município para

garantir que aquele investimento será bem aproveitado para proporcionar melhorias para

a população.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Entrevista com o secretário Estadual de Desenvolvimento Regionalo Marco Vinholi

RADIO BANDEIRANTES 1 170 AMICAMPINAS

O massacre ocorrido em Suzano, na escola Estadual Raul Brasil, foi o tema inicial da

entrevista da Rádio Bandeirantes de Campinas com o secretario de Desenvolvimento

Regional, Marco Vinholi. Ao ser questionando como o estado pode evitar tragédias

como essa, Vinholi lamentou o acontecimento e disse que o governo através das

secretarias de Segurança Pública e de Educação buscam dar um atendirnento cadavez

mais próximo às crianças e escolas e que essa situação deixa um alerta para o país.

O tema seguinte abordado na entrevista foi sobre transporte público. A jornalisfa Zezé

de Lima comenta que há 30 anos Campinas tem a ambição de um trem que façaligaçäo

a São Paulo. Ela pergunta qual a participação do secretario na tentativa de cumprir essa

promessa que é feita há anos.

Vinholi comenta que é um projeto muito importante que envolve ligações entre muitas

regiões importantes e que agora é de responsabilidade dos governos estadual e federal

tirar a proposta do papel. Segundo ele, essa é uma meta fundamental do governo João

Dória na irea de transportes metropolitanos, que está trabalhando de forma intensa para

que o projeto avance. O secretário tambérn comunicou que no mesmo dia teria reunião

com o Ministro de Desenvolvimento Regional e o secretário de

Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e este assunto com grande possibilidade

estaria em pauta.

Devido a questão ter ficado em aberto, é oportuno que a assessoria de imprensa da

Secretaria de Desenvolvimento Regional em conjunto com a Secretaria de Transportes

Metropolitanos divulguem o andamento do projeto a pafür do que foi discutido sobre o

assunto da reunião.

Se possível, a assessoria deve agendar nova entrevista do secretário na rádio para dar o

feedback do tema. É ñmdamental que a pasta mostre que está empenhada dando os

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santc Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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primeiros passos para" a" efetivação do projeto e para que o trem não seja apenas uma

promessa.
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Entrevista com Marco Vinholi, secretário de desenvolvimento regional

nÁuro ABC 1570 AM/SANTo ANDRE

A atuação da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo para

trazer investimento e melhorias para a região do Grande ABC, atingida por enchentes,

foi o foco da entrevista do secretário Marco Vinholi à Rádio ABC.

O secretário informou que no dia anterior, junto com o governador João Dória, se

reuniu com o prefeito Paulo Sena, prefeitos do consórcio do ABC e Defesa Civil para

solucionar problemas emergenciais de curto e médio ptazo pata ao menos diminuir o

risco de novas enchentes.

A obra do piscinão do Jaboticabal, segundo Vinholi, é extremamente necessária e vai

exigir muito investimento do governo do Estado, em torno de R$ 400 milhões. O

secretário comentou que no mesmo dia uma nova reunião seria realizada com o

governador, prefeitos, e desta vez, corn o Ministro do Desenvolvimento Regional para

discutir essa e outras obras para.a região.

De acordo Çom o secretiírio, também esta sendo estudada uma linha de crédito para que

as famílias afetadas pelas enchentes possam se reestabelecer. O apresentador se mostrou

otimista com o trabalho do governo do Estado e convidou o secretário para uma visita à

rádio.

A entrevista foi bastante produtiva no sentido de esclarecer as iniciativas para que os

problemas de enchentes sejam minimizados. Como no mesmo dia o secretário se

reuniria novamente com prefeitos e Ministro para continuar as conversas sobre o

assunto, a assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Regional deve

preparar um material informando quais foram os principais pontos de atenção

apresentados e os próximos passos definidos para o início das obras do piscinão.

Assirn que essas informações forem levantadas, a assessoria da pasta deve agendar ulna

visita do secretário Vinholi à rádio para que ele dê continuidade ao assunto, atualizando

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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os ouvintes e a população do que será feito pelo governo para que a região do ABC

esteja mais protegida das enchentes.
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30/03t2019

Governo tle SP anuncia investimentos em segurança pública na região do Vale do

Paraíba (imagem sonora Marco Vinholi)

BAND CTDADE 2" EDrÇÃO/TV BANDETRANTES/SÃO JOSú DOS CAMPOS

Reportagern informa que o governo de São Paulo vai reforçar a segurança na região

mais violenta do Estado. Em Taubaté será criada uma companhia especial da Polícia

Militar, contando com 100 policiais, e em São José dos Campos será construído em um

novo COPOM, com investimento de R$ 30 milhões.

O anúncio foi feito durante o primeiro encontro regional de lideranças do PSDB, em

Taubaté. Com sonora na reportagem, o secretário de Desenvolvimento Regional Marco

Vinholi estipulou o prazo até agosto para o início das operações da companhia em

Taubaté.

Noticiando dois novos investimentos na ítrea de segurança pública, a reportagem é

positiva para a Secretaria de Desenvolvimento Regional. A assessoria de imprensa da

pasta deve estender a divulgação para todos os veículos de comunicação da região,

repassando o release para todas as redações e marcando entrevistas do secretário para

comentar as iniciativas.

Assim que a cornpanhia especial da PM em Taubaté for entregue, a pasta deve organizar

coletiva de imprensa no município, junto ao governo do Estado, para a inauguração.

Após alguns meses, junto com a secretaria de Segurança Pública a pasta poderá divulgar

balanço do aumento das ações policiais resultante do reforço obtido a partir do

rnvestrmento.

O mesmo deverá ser feito com a conclusão das obras do COPOM. No dia da entrega, a

assessoria de imprensa deve convidar a imprensa regional para visitar a nova estrutura,

mostrando as dependências, equiparnentos e os sistemas de tecnologia utilizados.

(

(
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É importante que todos os releases divulgados sobre as novas estruturas reforcem que as

obras foram possíveis devido aos investimentos do governo estadual, por meio da

Secretaria de Desenvolvimento Regional.
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30t03t2020

Estado repassa R$ 7r1 milhões ao Grande ABC para rede assistencial

NT,INTO DO GRANDE ABC/SANTO ANDRE

A matéria destacou a transferência de recursos para 101 municípios aplicarem em rede

de proteção para serviços socioassistenciais de acolhimento a crianças, jovens e idosos

em situação de vulnerabilidade social. O conteúdo divulgado pelo governo do Estado

também foi publicado nos jornais Folha do Oeste e O Diário de Mogi.

O repasse foi assinado pela secretária de Desenvolvimento Social e a transferência é

feita por meio do Fundo Estadual da Assistência Social para os fundos municipais. A

região do ABC recebeu R$ 7,1 milhões, com maior fatta do montante para São

Bernardo do Campo, seguido por Diadema e Santo André.

Apesar de mencionarem que o secretário de Desenvolvimento Regional participou da

cerimônia do repasse, as matérias não deram nenhum destaque para a pasta. Sua atuação

ficou totalmente oculta nesta iniciativa.

Para dar maior visibilidade à Secretaria, a assessoria de imprensa sempre deve participar

dos eventos e cerimônias para ainda no local oferecer entrevistas do porta-voz para os

veículos presentes, conseguindo com que ele tenha mais espaço nas matérias.

Nesta publicação, a pasta poderia ter recebido mais evidência através de uma declaração

do secretário enfatizando que esse é mais um investimento do governo de São Paulo em

benefício da população e que é resultado de um intenso trabalho que tem sido feito pelo

estado, junto aos municípios, para identificar os principais campos que precisam de

atenção.

Na ocasião, a assessoria poderia também ter fornecido aos veículos do ABC, por

exemplo, um balanço de todos os investimentos em diferentes áreas feitos para os

rnunicípios da região ao longo destes três meses de gestão. Esses dados são

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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fundamentais para comprovar que o governo do Estado e a pasta estão, em pouco tempo

de adrninistração, conquistando grandes resultados.
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Secretário de desenvolvimento regional esteve na região e anunciou investimento

(imagem sonora Marco Vinholi)

SP RECORD/RECORDTV/SANTOS

Veiculada tambérn nos jornais Balanço Geral de Santos e São José dos Campos, a

matéria da TV Record divulgou que o secretário de Desenvolvimento Regional do

Estado de São Paulo, Marco Vinholi, participou de uma reunião com prefeitos da região

para anunciar investimentos para o Vale do Paraíba.

A reportagem informou que Vinholi é responsável por integrar e articular parceiras

entre os municípios e o governo estadual. Com sonora, o secretário comentou que São

Paulo está reduzindo custeio, conseguindo mais recursos para as transferências e

avaliando com os prefeitos quais são as prioridades.

Entrevistado pela TV, o prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidone, foi enfático ao

dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Regional foi uma irnportante criação do

governador João Dória para estimular e fortalecer o relacionamento dos municípios com

o Estado, facilitando a interlocução, agllizando os processos e levando melhorias para a

população.

Mencionados na matéria, dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que o Vale

do Paraíba, uma das regiões mais violentas do interior do Estado, registrou queda no

número de assassinatos em fevereiro.

No evento foram anunciados investimentos de segurança pública em Taubaté, com uma

nova companhia daPM, e em São José dos Campos, que ganharâuma nova estrutura no

COPOM.

Com a inauguração, prevista para o segundo semestre do ano, a assessoria de imprensa

da pasta deverá trabalhar na organizaqão da coletiva de imprensa reforçando que as
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novidades da região foram possíveis a partir do investimento do governo do Estado, por

meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional.
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Secretario Estadual de Desenvolvimento Regional se reúne com prefeitos e discute

cortes no Projeto Guri

JORNAL DA CLUBE 2" EDIÇÃOTTV BANDEIRANTES/RIBEIRÃO PRETO

A TV Clube, afiliada à Rede Bandeirantes em Ribeirão Preto noticiou que o secretário

de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, se reuniu com os prefeitos de 34

municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Além de debater alguns assuntos,

como possíveis cortes no Projeto Guri, os prefeitos aproveitaram para pedir verbas para

recapeamento do asfalto.

Em entrevista à TV, Vinholi afirmou que a pasta vai pnorizar as demandas dos

municípios com problemas piores e que para poder viabilizar as transferências de

verbas, o governo está buscando diminuir o custeio da rnáquina pública, trabalhando

junto com a iniciativa privada.O apresentador do Jornal da Clube comunicou, ao fim da

matéria, que o governo decidiu manter o Projeto Guri.

A matéria poderia ter sido melhor aproveitadapela pasta se, além da reunião para novos

investimentos, fossem apontados os repasses já concluídos recentemente. A assessoria

de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Regional poderia ter utilizado a

oportunidade para divulgar os últimos investimentos liberados pelo governo do Estado

para os municípios.

É irnportante que a assessoria que acompanha o secretário nestas reuniões,

especialmente quando houver a presença de imprensa, prepare sempre um material de

apoio para que ele reforce nas entrevistas não só o que será feito, mas também o que já

foi executado.

Desta maneira, o porta-voz pode enfatizar que com agilidade a pasta já levou muitas

melhorias para, a população e que continua trabalhando para atender çada vez mais as

demandas dos municípios.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi concederá entrevista /
João Doria marca reunião urgente no Palácio e Marco Vinholi falta em entrevista /

Entrevista com Secretário de I)esenvolvimento Regional Marcos Vinholi

nÁnrO SÃO CARLoS 1450 AM I SÃo CARLoS

Na primeira oportunidade de entrevista com a Rádio São Carlos, o secretário de

Desenvolvimento Regional Marco Vinholi não conseguiu participar, pois precisou

comparecer a uma reunião de emergência com o govgrnador João Dória. O âncora

explicou o imprevisto para os ouvintes e disse que agendaria novamente.

Realizada já no dia seguinte, a entrevista inicia com Vinholi explicando o papel da

Secretaria e de que fonna ela atua. O secretário esclarece que ela foi criada parafazer a

relação com os municípios e poder potencializar a transferência de recursos. Segundo

Vinholi, a Secretaria tem a responsabilidade de desburocratizar, através da tecnologia,

os processos de liberação de recursos para as prefeituras.

O âncora questiona sobre um pedido do prefeito de São Carlos feito na gestão anterior,

solicitando cerca de R$ 20 milhões para recapeamento junto ao Desenvolve SP. O

secretário respondeu dizendo que todos os pedidos feitos durante a administração

passada estão com o Banco do Desenvolve SP, inclusive para tentar novas linhas de

crédito mais baratas. Entre essas demandas, segundo Vinholi, está este pedido de São

Carlos, o qual o governo está trabalhando para que avance o mais breve possível.

Questionado como está a relação do governo com o prefeito de São Carlos, o secretário

disse que ainda não conseguiram se reunir, mas que está sempre aberto para

conquistarem juntos mais benefícios à população. O âncora elogiou bastante a ríryida

resposta que a nova gestão tem dado para as demandas, especialmente a atenção e

disponibilidade para conversar com a sociedade, através dos veículos de imprensa.

Assim que o secretário receber o prefeito de São Carlos, a assessoria de imprensa da

pasta deverá divulgar para a imprensa local. O mesmo deverá ser feito quando Vinholi

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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tiver compromissos na região. A assessoria deverá agendar visitas do porta-voz nos

principais veículos para falar sobre o alinhamento das demandas do municipio.
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Desenvolvimento Regional repâssa R$ 67,3 milhões â municípios

O DIARIO/BARRETOS

Publicada a paftir do release divulgado pela Secretaúa de Desenvolvimento Regional, a

matéria informa que um novo balanço da pasta dos primeiros três meses de gestão

mostrou o rspasse de mais de R$ 60 milhões aos municípios para continuar com obras

que estavam em andamento.

A declaração do secretário Marco Vinholi reproduzida na publicação reforça que o foco

da atual gestão é garantir recursos para as obras jâ iniciadas, já que convênios antigos

assinados pela administração anterior foram feitos sem empenho. Em seguida, segundo

ele, o governo poderá planejar novos investimentos.

Além do release geral sobre o balanço dos investimentos dos municípios, a assessoria

de irnprensa deveria também ter disponibilizado textos personalizados corn dados de

cada região.

Para este assunto, por exemplo, a equipe também deveria ter enviado aos veículos de

imprensa de Barretos um texto contendo o balançando do trimestre de repasses ao

município. Desta forma, a pasta mostra ainda mais vínculo e relação próxima com as

regiões beneficiadas.

Também deve ser estudada, por meio da assessoria de imprensa, a organização de

coletivas de imprensa para que o governador e o secretário falem diretarnente com as

principais regiões que receberaln os recursos, para que eles destaquem quais melhorias

para a população poderão ser viabilizadas através das transferências.

A assessoria de imprensa da pasta deve aproveitar as viagens do secretário aos

municípios para agendar visitas aos principais jornais, TVs e rádios para conceder

entrevistas com a imprensa local.
I
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Barra recebe R$ 138 mil para infraestrutura

COMÉRCIO Do JAHÚ/JAÚ

O repasse de recursos da Secretaria de Desenvolvimento Regional para 20 municípios

paulistas foi repercutido nesta nota publicada no Comércio do Jahú. O texto infonna

que foram liberador R$ 138 mil para obras de infraestrutura em Barra Bonita.

De acordo com o secretário Marco Vinholi, que teve a declaração publicada na nota, o

governo do Estado tem focado em garantir os repasses, com o recurso de 2019, paru

ftnalizar obras em andamento, pana posteriormente ser possível planejar novos

investimentos.

O espaço no jornal paru a divulgação da notícia foi bastante limitado. Com poucas

informações, o texto ficou superficial, sem explicar exatamente qual a destinação dos

recursos. O leitor entende que o dinheiro será utilizado para obras que precisam ser

finalizadas, mas ainda assim é superficial

A assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Regional deveria ter

fornecido mais informações ao veículo para que a pauta ficasse rnais atrativa e ganhasse

mais destaque no jornal.

Para isso, a equipe poderia ter informado, por meio de texto ou entrevista com o

secretário, quais foram os principais pontos - em relação às obras que precisam ser

finalizadas - levantados pelo prefeito do município junto à Secretaria.

E preciso enfatizar que a pasta tem se reunido com os prefeitos da região para ouvir

todas as necessidades dos municípios e, assim, poder dar o devido andamento para as

questões prioritarias.
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04t04/2019

Entrevista com o secretário estadual de l)esenvolvimento Regionalo Marco Vinholi

nÁnro TNTERATTvA too,l FM/ASSrs

O assunto principal desta entrevista com o secretário de Desenvolvimento Regional

Marco Vinholi foi o anúncio do governo de manter o Projeto Guri, que poderia sofrer

cortes, e os investimentos na região.

Vinholi inicia a entrevista contextualizatdo os ouvintes em relação às incertezas no

cenário econômico do país, e que isso reflete diretamente nas arecadações do Estado de

São Paulo.

Devido a essa situação, o secretiírio explicou que é missão do governador dirninuir

custos, por isso todas as árcas sofrcram contingenciamento de gastos, inclusive a

Cultura que possui programas como o Projeto Guri.

O Governo, de acordo com Vinholi, vinha dialogando sobre a situação coln as entidades

e, por precaução, elas optaram dar aviso-prévio de 30 dias aos funcionários. O

governador decidiu seguir com o projeto de forma integral epara os próximos meses,

pretende buscar parcerias e apoio junto à sociedade civil pera garantir mais recursos

para esse e outros importantes projetos.

Sobre os investimentos no interior paulista, o secretário ressaltou que o governo do

Estado tem avançado e já foram mais de R$ 67 milhões transferidos para as prefeituras

nos primeiros meses. Além disso, ele comentou que já participou de diversas reuniões

com prefeitos da região para ouvir as principais demandas, e que ao longo de maio serão

feitos anunciados novos convênios.

A entrevista foi muito oportuna, pois além de comentar o trabalho da Secretaúa de

Desenvolvimento Regional, Vinholi ainda esclareceu a decisão de permanência de

recursos ao Projeto Guri, embora seja assunto da Secretaria da Cultura. A assessoria de

imprensa da pasta deve manter contato ativo com a rádio para novas entrevistas que

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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falem sobre os investimentos que o governo do estado tem viabilizado nos municípios

da região de Assis.
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Secretário de l)esenvolvimento afïrma que recurso parâ recape está em análise

PRIMEIRA PÁCNVI / SÃO CARLOS

A rnatéria veiculada pelo jornal Primeira Página, de São Carlos, faz referência a uma

participação do Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, no

programa Acontece São Carlos da Rádio São Carlos.

A reportagem cita que, durante a transmissão, o secretário disse que São Carlos é um

polo importante de desenvolvimento e que pode ganhar escritório regional. Vinholi

ainda afirmou que a solicitação de empréstimos para o recape da cidade de São Carlos,

no valor de R$ 25 milhões, esta sendo analisando pelo banco do Desenvolve SP.

São citadas aspas do secretário em diversos mornentos da nratéria, abordanrJo rlulros

tipos de iniciativas da pasta previstas para a região e explicando sobre o

contingenciamento apresentado pelo Governo do Estado e suas possíveis soluções.

A publicação é positiva. Além de dar notícias favoráveis para a região, o trabalho da

SDR é valorizado nas aspas do secretário.

De toda forma, fica claro que as informações foram obtidas apenas por meio da

entrevista de rádio. O que a assessoria de imprensa poderiafazer em casos como esse

para impulsionar a publicação positiva é sugerir, por exemplo, uma entrevista exclusiva

com o Vinholi, com mais dados sobre as obras previstas nos municípios, assim como

citar outras ações previstas e programadas pela pasta na região.

Poderiam também ter disponibllizado mais informações, com um suíte detalhado sobre

o trabalho que vem sendo desempenhado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional

em todo o estado.
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Âncoras falam da visita do Secretário de l)esenvolvimento Regional, Marco

Vinholi, à região de Taubaté

nÁmo METRoroLTTANA 99,1 FMIcUaRATINcUETÁ

A entrevista veiculada pela Rádio Metropolitana de Guaratinguetá aconteceu ao vivo,

durante a visita do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi à Taubaté.

Entre vários assuntos discutidos durante os quase 3 minutos de áudio, o secretario falou

sobre a nova unidade da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar, sobre o

relacionamento entre as prefeituras e secretarias, os convênios para obras necessárias de

recapeamento até sobre a implantação de um hospital regional em Taubaté.

A publicação é positiva. Além de dar boas notícias para a região, a matéria ainda

enaltece o trabalho da SDR com as sonoras do secretário.

Porém, a publicação tinha potencial para ser ainda mais positivapara a pasta. O que a

assessoria de imprensa poderia fazer em casos como esse para impulsionar a publicação

positiva é sugerir, por exemplo, uma entrevista por telefone? com mais tempo para citar

dados sobre as ações programadas, detalhamento de verbas, prazos para execução, etc.
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Entrevista com Marcos Vinholi, sobre o balanço dos 100 dias de governo

NÁuTO METROPOLITANA 1O7O AM/MoGI CRUZES

O Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi concedeu entrevista ao vivo

à Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes para falar sobre os avanços conquistados

pelo governo do Estado em 100 dias de gestão.

O balanço apresentando por Vinholi ao veículo inclui propostas concluídas

principalmente na ënea da segurança pública, saúde e educação. Na região do Alto Tietê,

a âncora Marilei Schiavi novamente fez cobranças, como de praxe - já que ela conhece

muito bem as demandas da região e há anos cobra prefeituras e governo.

Marilei reconheceu e comemorou que o governo cumpriu uma das promessrs, que er{r s

de eliminar o fim da baldeação em todos os horários com o Expresso Leste. Mas

reforçou que ainda há muitas questões a serem solucionadas, como a Mogi-Bertioga, a

construção de estações de trens e as alças do Rodoanel, que segundo ela "virou uma

novela".

Vinholi respondeu que o Estado tem sido presente em todos os municípios, estudando

todos os desafios para conseguir avançar, e que a região do Alto Tietê tem sido um local

de muito trabalho para, o governo.

A rádio ofereceu um amplo espaço na programação para que o secretario repassasse aos

ouvintes os anúncios feitos pelo governo. É essencial que a assessoria de imprensa

mantenha uma boa relação com estes importantes veículos que abrem espaço para as

divulgações do governo, para que a pasta consiga potencializar a comunicação do

governo do Estado e da Secretaria com a população.

As dernandas cobradas pela âncora Marilei, que já são de conhecimento do secretário e

do governo, devem ser acompanhadas com atenção pela assessoria de imprensa da pasta
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para que, tendo qualquer novidade, a equipe comunique prontamente aos veículos de

comunicação da região que há anos esperam por essas mudanças.
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Entrevista com Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi

(Doria citado)

NÁuTo BANDEIRANTES 1 170 AM/CAMPINAS

Os projetos em andamento da região de Campinas foram atualizados pelo secretario de

Desenvolvimento Regional Marco Vinholi nest¿ entrevista à rádio Metropolitana. O

porta-voz apontou ações nas áreas da segurança, saúde, educação e mobilidade.

Os âncoras perguntaram algumas questões específicas, colno a negociação das obras de

baragens de Amparo e Pedreira, sobre as quais Vinholi disse que está dialogando com

o prefeito para revisar o plano e seguir em frente coln o projeto.

Questionado sobre o transporte ferroviário para São Paulo, Vinholi disse que este

assunto tem evoluído nos últirnos dias, inclusive junto com o Governo Federal, e que o

trecho de Campinas para São Paulo está garantido.

O tema combate à dengue foi evidenciado pelo secretário como uma importante atuação

do governo do Estado para dar assistência aos municípios mais atingidos e conscientizar

a população.

Grande parte dos assuntos abordados na entrevista foi esclarecida pelo secretário, mas a

questão que foi mais cobrada na região foi o trem que liga a capital paulista a Campinas.

Por isso, a assessoria de imprensa da pasta deve priorizar as divulgações sobre este

assunto na região assim que tiveram novos desdobramentos do projeto.

É importante que a assessoria intensifique que a pasta está trabalhando com muita

atenção a esta pauta,junto com os setores e empresas responsáveis, para que o plano

saia do papel o mais breve possível.
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Praça Sarrto Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 293ó-387ü
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Neste ano, região receberá quase R$ 24 milhões da gestão Doria

FOLIIA DE ALPIIAVILLEiSANTANA DE PARNNÍNA

Apesar de ter circulação nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, distribuído

principalmente nos bairros Alphaville, Tamboré, Aldeia da Sera, o jornal publicou

maténa que aborda repasses a outros rnunicípios da região. As cidades de Carapicuíba,

Jandira e Pirapora, segundo o veículo apurou junto a Secretaria de Desenvolvimento

Regional, serão beneficiadas com o repasse do Governo do Estado de R$ 24 milhões.

O jornal infonnou que Barueri e Santana de Paraíba, municípios administrados por

prefeitos parceiros tucanos de Dória, aínda não estão contempladas no cronograma de

transferências de recursos. Mas que ainda assim, o prefeito Elvis Cezar continua

elogiando e apoiando o governador em suas redes sociais.

A construção de um Hospital Regional em Barueri foi cobrada pelo veículo, que

afirmou ser uma pauta reivindicada pelos prefeitos da região na época da campanha de

Dória. A assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Regional respondeu

por meio de nota que a proposta do hospital foi recebida e está passando por análise de

viabilidade técnica e orçamentária.

A rnatéria não foi positiva para a pasta, pois transmitiu a sensação que os municípios de

Barueri e Santana de Parnaíba não estão sendo considerados nas ações do governo de

São Paulo. Ao invés de enviar apenas uma nota ao jornal falando que o projeto do

hospital está sob análise, a assessoria de imprensa deveria ter levantado mais

infonnações sobre demandas da região que estão sendo atendidas pelo Estado.

É fundamental que apasta, por meio da assessoria, transmita o cuidado e a atenção da

Secretaria com estes municípios , para que não passe a impressão que estão "esquecidos"

nas iniciativas do governo. A equipe deveria também ter oferecido entrevista com o

secretário para que ele mostrasse que a pasta está acompanhando todas as necessidades

da região e que tem se reunido e dialogado com os prefeitos para cumprir as prioridades.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11)2936-287t
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Além disso, deve informar que, apesar dos municípios não terem sido contemplados

nestes recentes repasses, o governo do Estado estii estudando novos investimentos que

espera em breve poder anunciar.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870 f
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BASTIDORES DO PODER - Bloco 6 - Entrevista com Marcos Vinholi, Secretário

de Desenvolvimento Regional de SP

nÁuTo BANDEIRANTES 840 AM / SÃo PAULo

A Rádio Bandeirantes veiculou uma entrevista, ao vivo, com mais de seis minutos, com

o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi. A

entrevista inteira foi conduzida abordando assuntos relacionados ao partido PSDB.

Foram discutidos temas como a polarização do partido, a condução de alguns políticos

dentro do comitê tucano e o posicionamento do secretario, que no momento era um

nomo forte dentro do PSDB, cogitado para a presidência.

A publicação é totalmente neutra, mas poderia ter alcançado uma abordagem positiva

para a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Neste caso, a assessoria de irnprensa

poderia ter alinhado com o secretário, usar como gancho as boas iniciativas da

Secretaria de Desenvolvimento Regional sob sua gestão durante a entrevista. Seria uma

forma de explorar o espaço e a oportunidade, disponibilizando dados e sugerindo urna

nova entrevista com infonnações relacionadas a projetos, iniciativas e nruneros

positivos da pasta.

Cabe também à assessoria estar atenta a esse tipo de veiculação para aproveitar o

gancho e transformar matérias como essa em uma publicação positivapara a secretaria.
\

{

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (l t)2936-287e $
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Repasses a municípios paulistas chegam a R$ 73 milhões em 106 dias

SUDOESTE PAULISTA / FARTURA / AVARE

A matéria informa que a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado efetuou R$

l0 milhões em novos repasses de convênios. Desse modo, em 106 dias de gestão, as

transferências somam R$ 73 milhões de investimentos em infraestrutura, beneficiando

211 municípios de São Paulo e 316 obras. A reportagem ainda diz que em relação ao

ano anterior, o valor dos repasses a convênios é cinco vezes superior. No primeiro

trimestre de 2018 foram R$15 rnilhões pagos em convênios.

Além disso, somados os R$ 59 milhões garantidos a 16 municípios da Região

Metropolitana de São Paulo por meio do Fundo Metropolitano de Financiamento e

Investimento (FUMEFI), os investimentos em infraestrutura urbana garantidos para

2019 superam os R$ 132 milhões.

No material, são usadas aspas do secretario Vinholi dizendo que "Estamos trabalhando

para não deixar nenhuma obra paralisada. Os rnunicípios cumprindo com suas etapas de

obra e prestação de contas, a ordem é pagar imediatamente, desde que previsto no

orçamento. Levamos 15 dias, em média, para pagaq após aprovação da Procuradoria

Geral do Estado".

Além disso, o final da rnatéria ainda ressalta que mesmo com todo o investimento

garantido, a Secretaria não para de investir e deve fechar o quadrimestre em alta,

superando os R$ 165 milhões em repasses.

A publicação é positiva, porém a assessoria de imprensa poderia ter aproveitado a

abordagem para destacar outros pontos favoráveis à SDR. Cabe à assessoria de

imprensa, por exemplo, sugerir um suíte com mais informações sobre a natureza das

obras programadas, prazos e outros detalhes que são de interesse da população.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2e7A
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É importante que o setor de comunicação da pasta esteja sempre atento para que esse

tipo de publicação seja devidamente aproveitado e as falas do secretiírio bem utilizadas

no contexto que abrange outras iniciativas positivas da SDR.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870
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Com presença de Marco Vinholi, evento debateu ontem desenvolvimento do

mercado imobiliário

nÁnro 96,9 FM / BAURU

A nota de quase um minuto, dada pela rádio de Bauru, cita a participação do secretário

do Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, e do secretário

executivo da pasta, Rubens Emil Cury, como palestrantes no Encontro Secovi do

Mercado Lnobiliário.

Os representantes da SDR abordaram o tema "O desenvolvimento do mercado

imobilíário de Bauru e região", destacando a importância do setor no processo de

retomada econômica.

Porém, a matéria veiculada na rádio, faz uma citação à declaração que o secretário

Vinholi deu antes do evento, sobre o primeiro escritório regionalizado previsto para

1-uncionar em Bauru. O repórter conta que, de acordo com o secretário, a previsão é que

o escritório comece a atender os 39 municípios da região administrativa ainda neste ano

e receberá serviços de todas as secretarias no prédio do DER.

A publicação é neutra, mas tinha potencial para ser bastante positiva. Afinal, trata-se de

uma boa notícia, que envolve investimento e representatividade para a região de Bauru.

Para isso, a assessoria de imprensa da secretaria deveria ter explorado a oportunidade,

disponibilizando mais dados e sugerindo uma entrevista com o secretario, por exemplo.

Cabe também à assessoria estar atenta a esse tipo de veiculação para aproveitar o

gancho e transformar matérias como essa em uma publicação positivaparaa secretaria.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçãa - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-?870
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Entrevista com Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado

de SP

ruinro cBN 9s,7 FM i ARARAeUARA

A entrevista veiculada pela rádio CBN de Araraquara informa sobre os novos voos

regionais autorizados pelo Governo de São Paulo. O Secretário de Desenvolvimento

Regional, Marco Vinholi, é entrevistado, ao vivo, por mais de 8 minutos para esclarecer

diversos pontos sobre o assunto no que diz respeito, principalmente, aos voos de

Araraquara, um dos municípios contemplados.

A ampliação da malha aérea no Estado é resultado do programa "São Paulo Pra Todos",

que reduziu o irnposto da alíquota cobrada sobre o querosene de aviação de 25o/o para

l2Vo. Como contrapartida, as companhias aéreas passarão a oferecer mais voos a partir

de diversos aeroportos paulistas.

A publicação é positiva, mas poderia ter tido um alcance ainda mais satisfatório. Em

casos como esse, a assessoria de imprensa deve orientar e treinar o secretário para que,

mesmo em uma abordagem já predorninantemente positiva, as respostas levem para um

destaque de outras boas iniciativas da pasta.

Poderia ser citado, por exemplo, que o interior de São Paulo é o segundo maior mercado

consumidor do Brasil e que a iniciativa abordada na entrevista é justamente para

resgatar a força do interior no contexto da economia e do turismo ern nível nacional.

Poderiam também ter disponibilizado mais informações, com detalhes sobre o retorno

positivo que alcançam com esse tipo de investimento, assim como citar outras ações

previstas e programadas pela pasta para aquela região.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070

Tel. (11)2936-287*
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BB abre 1r3 bilhão parâ municípios paulistas

JORNAL DA CIDADE i BAURU

A matéria veiculada pelo Jomal da Cidade de Bauru informa sobre o acordo de

cooperação assinado pelo Banco do Brasil com o governo estadual para investimento e

desenvolvimento econômico dos 645 municípios paulistas. A parceria foi anunciada

pela Secretaria de Desenvolvimento Regional.

O secretario Marco Vinholi é citado na matéria, explicando que o programa visa aplicar

recursos em infraestrutura, tecnologia, saúde e educação. Ele ressalta que com o acordo,

o governo paulista pretende estimular investimentos públicos para aquisição de

máquinas, equiparnentos, veículos e softwares, além de projetos nas áreas de saúde,

educação, ilurninação pública, intervenção viâria e modernização da gestão municipal.

A previsão é de investimento de aproximadamente 1,3 bilhão.

A publicação é positiva. Além de dar a boa notícia de um acordo que liberará recursos

importantes, a matéria ainda enaltece o trabalho da SDR com a fala do secretário.

Porém, a publicação tinha potencial para ser ainda mais positiva para a pasta. O que a

assessoria de imprensa poderia fazer em casos como esse para impulsionar a publicação

positiva é sugerir, por exemplo, uma entrevista com mais dados sobre a prioridade da

destinação dos recursos, assim como citar outras ações previstas e programadas pela

pasta.

Poderiam também ter disponibilizado mais informações, com detalhes sobre o retorno

positivo que alcançam com esse tipo de investimento, por meio de depoimentos de

moradores de outros municípios, por exemplo.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (1 1) 2936-3870
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Gian Lopes apresenta demandas para I)esenvolvimento Regional

DIARIO DE SUZANO / SUZANO

A matéria veiculada pelo Diário de Suzano informa que o prefeito de Poá, Gian Lopes,

ao lado de outros chefes do Poder Executivo da região, participou de reunião com o

secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi e seu subsecretário,

Rubens Cury para apresentar as principais dernandas de Poá e Alto Tietê nas áreas da

Saúde, Educação, Segurança e principalmente a implantação de alça de saída do Trecho

Leste do Rodoanel na Rodovia SP-66.

Ao longo da matéria, são citadas as reivindicações do prefeito em diversos assuntos

relacionados ao desenvolvimento regional de seu município, mas não mostra a resposta

e retorno obtido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional.

A publicação é neutra, mas poderia ter alcançado um direcionamento positivo se tivesse

enviado uma nota de posicionamento, meslno após a matéria ter sido veiculada. Por um

lado, a matéria ressalta um ponto positivo, que é a receptividade e abertura da pasta para

ouvir os prefeitos sobre necessidades dos municípios.

De toda forma, ficar sem uma resposta ou posicionamento oficial da SDR, sobre o que

aconteceu na reunião, faz com que faltem infonnações necessárias à população. Seria

importante ter parte de suas atribuições vinculadas à matéria, assim como o que seria

feito a partir dali. A assessoria deveria ter disponibilizado mais informações sobre o que

já estava programado para o município antes mesmo da reunião.

A Secretaría é a referência da população para todos os assuntos que envolvem o

desenvolvimento da região. Portanto, é importante que esteja alinhada e com as

pretensões claras para contribuir com a formação de opinião pública de maneira

qualificada e bem embasada. Cabe, portanto, à assessoria de imprensa, estar atenta a

esse tipo de veiculação e procurar o veículo para solicitar um espaço, mesmo que breve,

na pauta.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11)2936-287il
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Seis cidades da RMC recebem R$ 1,6 milhão

CORREIO POPULAR / CAMPINAS

A matéria do Correio Popular de Campinas informa que seis cidades da Região

Metropolitana de Campinas (RMC) receberão pouco rnais de R$ 1,6 milhão do Governo

de São Paulo para pavimentação, recapeamento e obras de infraestrutura. Ao todo, serão

disponibilizados R$ 30 milhões que beneficiarão 167 municípios com o empenho de

convênios de até R$ 200 mil.

A reportagem inclui aspas do Secretario de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Ele afirma que os recursos não estavam inscritos em restos a pagar do orçamento da

pasta. Seriam obras que não aconteceriam e, graças à contenção de gastos e otimização

de recursos nos primeiros meses da gestão, os resultados já poderiam beneficiar

diretamente a população paulista. Vinholi ainda ressalta que priorizou saldar uma dívida

deixada pela gestão anterior a anunciar novos convênios.

A publicação é positiva. Além de dar uma boa notícia como os rscursos liberados para

obras importantes para a população, a matéria ainda enaltece o trabalho da SDR com as

aspas do secretário.

De toda forma, fica claro que as informações foram obtidas no evento do anúncio. O

que a assessoria de imprensa poderia fazer em casos como esse para impulsionar a

publicação positiva é sugerir, por exemplo, uma entrevista com mais dados sobre as

obras previstas nos municípios da região de Campinas, assim como citar outras ações

previstas e programadas pela pasta na região.

Além disso, poderiam também ter sugerido um suíte, disponibilizando mais

informações, com detalhes sobre os convênios assinados e as obras previstas para cada

um dos seis municípios citados na matéria. Seria interessante também incluir dados das

obras já executadas nos municípios e outros projetos que envolvem cada cidade

mencionada.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11)2936-287t
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Secretários de Estado recebem prefeitos de 14 cidades na capital

O DIA i SAO PAULO

A matéria veiculada pelo jomal O Dia infonna sobre o encontro dos secretários de

Estado da Habitação, Flavio Amary, e de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi,

com prefeitos e equipes de 14 municípios paulistas que não tinham sido contemplados

com empreendimentos da Companhia do Desenvolvimento Habitacional e

Urbano (CDHU).

A iniciativa, realizada no Palácio dos Bandeirantes, teve o objetivo de orientar os

gestores das cidades a apresentar terrenos e projetos candidatos ao estabelecimento de

convênio para a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social. O

secretário Marco Vinholi tambérn confirmou ao grupo a disposição da atual gestão em

apoiar todos os municípios paulistas, inclusive os que não haviam sido ainda atendidos

diretamente pelas duas secretarias estaduais.

A publicação foi positiva, pois mostrou a intenção da SDR em desenvolver mais

projetos que contribuam para o incremento da infraestrutura dos municípios,

especiahnente nas áreas que mais interferem na qualidade de vida da população.

De toda forma, a assessoria de imprensa da secretaria poderia ter aproveitado o gancho

positivo da maténa para explorar mais o seu lado positivo. Fornecer mais informações

sobre projetos similares executados pela SDR, disponlbilizar dados sobre a idealização

do projeto abordado, assim colno seu processo de desenvolvimento, enaltecendo a

dimensão desta iniciativa tornada pela pasta * são exemplos de ações que a assessoria de

imprensa poderia ter realizado.

Além disso, poderiam ter sugerido e disponibilizado a inserção de aspas dos secretário

Vinholi ou de responsáveis pelo projeto, para comentar sobre a iniciativa e dar mais

peso e visibilidade ao projeto.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11)2936-287A
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PSDB quer ganhar prefeituras da região emzÛztrafirma Vinholi

FOLHA DE ALPHAVILLE / SANTANA DE PARNAÍBA

A matéria fala sobre as metas e prioridades do secretário de Desenvolvimento Regional

do Governo Doria, Marco vinholi, como novo presidente do psDB paulista.

O secretario deu uma entrevista exclusiva ao veículo, informando sobre os desafîos e

planos do partido enquanto estiver à frente da presidência do PSDB-SP por dois anos.

A publicação é neutra, mas poderia ter alcançado um direcionamento positivo se

utilizasse como gancho as boas iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Regional

sob gestão do Marco Vinholi.

Para isso, a assessoria de imprensa da secretaria deveria ter explorado a oportunidade,

disponibilizando dados e sugerindo um suíte com informações relacionadas a projetos,

iniciativas e números positivos da pasta.

Cabe também à assessoria estar atenta a esse tipo de veiculação para aproveitar o

gancho e transformar matérias como essa em uma publicação positivaparaa secretaria.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870

Y
Nrt



(

(

(

I

(

(

(

(

(

(

(

r i'ìii l:: :i't;:) ,Ì. ,'!,,Ì| : ;iìíji it':i;, ,,i:' ,,,tj ;
r..',1.i ,:t: rr.i l',,t:,.'

(

(,

I

(

{

(

(

(

13l0st20t9

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

nÁoro lo7,l FM / PTNDAMONHANGABA

A matéria veiculada pela rádio de Pindamonhangaba, com mais de 2 minutos de

duração, infonna sobre o pagamento de R$ 30 milhões em recursos para pavimentação,

autorizado pelo Governo de São Paulo paru recapeamento e outras obras de

infraestrutura em 167 municípios - entre eles diversos da região de Pindamonhangaba.

O áudio inclui citação e sonora do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco

Vinholi. No trecho destacado na matéria. ele afinna que esses recursos não estavam

inscritos em restos a pagar do orçamento da pasta. Seriam obras que não aconteceriam

e, graças à contenção de gastos e otirnização de recursos nos primeiros meses da gestão,

os resultados já poderiam beneficiar diretamente a população paulista. Vinholi ainda

ressalta que priorizou saldar uma dívida deixada pela gestão anterior a anunciar novos

convênios.

A publicação é positiva. Além de dar uma boa notícia colno os recursos liberados para

obras importantes para a população, a matérta ainda enaltece o trabalho da SDR com a

sonora do secretario.

De toda forma, fica claro que as informações foram obtidas no evento do anúncio. O

que a assessoria de imprensa poderia fazer em casos como esse para irnpulsionar a

publicação positiva é sugerir, por exemplo, urna entrevista com mais dados sobre as

obras previstas nos municípios da região de Pindamonhangaba, assim como citar outras

ações previstas e programadas pela pasta na região.

Poderiam também ter disponibilizado mais informações, com detalhes sobre o retorno

positivo que alcançam com o tipo de obras previstas, por meio de depoimentos de

moradores de outros municípios, por exemplo.

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçãa - SP - CEP 01533-070

Tel. (11)2936-287il
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A EXPERTÊnCTA, CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PERFIL E HABILIDADES

DOS PROFISSIONAIS

Clientes atuais

Eu, Vanderlei de Oliveira França, representante legal da licitante VFR SERVIÇOS DE

COMUNICAÇÄO EIRELI, CNPJ n' 10.354.430/0001-65, declaro para fins desra liciração

que a referida empresa atende, no presente momento, os seguintes clientes:

a) Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo - desde

setembro 2007, até o presente momento;

b) Instihrto do Câncer do Estado de São Paulo Octávio Frias de Oliveira - desde

janeiro de 2010, até o presente momento;

c) Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Euryclides de Jesus Zerbini *
desde junho de 2010, até o presente momento,

d) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo -
desde maio de 2011, até o presente momento;

Ð Faculdade de Medicina da USP, desde janeiro de 2015 até o presente momento;

g) Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, desde agosto de 2016 até o

presente momento;

h) Fundação Butantan/Instituto Butantan, desde dezembro de 2077 até o presente

mornento.

i) SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), desde 2014

até o presente momento,

j) Hospital Municipal de Bameri, desde 2Aß aft, o presente momento.

l) Duosystem Tecnologia e Informática, desde janeiro de 2018, até o presente

momento,

o) Necton Investimentos, desde novembro de 2019 até o presente momento.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Instalações e infraestrutu ra

A VFR Serviços de Comunicação Eireli, além dos profissionais indicados na presente

proposta, que irão compor a equipe técnica de atendimento ao objeto desta licitação, deixará à

disposição da CONTRATANTE toda a sua redação de jornalistas / assessores de imprensa,

que serão constantemente informados acerca das divulgações da instituição feitas aos veículos

de cornunicação, demandas dos órgãos de imprensa, e do tema específico mencionado no

exercício criativo da presente proposta técnica.

A VFR Serviços de Comunicação Eireli está equipada com equiparnentos de irltima geração e

com as versões mais atuais dos prìncipais programas para crìação, finalização, produção,

planejamento e compra de rnídia e administração.

A licitante utilizarâ para atendimento específico da CONTRATANTE os seguintes

equipamentos:

. Catorze terminais de computadores - Apple iMac Tela Retina 5k,2'7", Processador

Intel Core 15 (9^ Geração), 3,7 GHz, Melrória Ram DDR4 de 8GB, Fusion Drive de

2TB - Todos com acesso a lnternet Banda-Larga;

. Catorze terminais telefônicos.

o Um Roteador Wireless (Sern Fio) - W 2310;

r Trinta Ramais Telefônicos;

. Um Impressora Epson L495 WiFi (Impressora + Copiadora + Scanner);

. Um HD externo Seagate 2TB;

. Um HD externo Seagate 5TB,

. Dois Smarþhone Samsrurg Galaxy J7 Pro 64GB Cornpleto.

Além dos equiparnentos acima descritos será rnantido estoque estratégico de tintas para

impressora, canetas esferogriáficas, lápis, borrachas, grampeadores, furadores, papéis para

impressão e blocos para anotação e demais materiais de escritório necessários à perfeita

execução do objeto do contrato ou os solicitados pela CONTRATANTE.

A VFR Serviços de Cornturicação Eireli tarnbém será responsável pelo custeio do transporte

dos profissionais colocados à disposição da CONTRATANTE.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. {ll) 2936.2870 X

i

(

@



r
f'
f-
(
(

r

x
(

Wffiffi f t]Årll /i''¡li¡{ {,{ #

f"
{
(

(

(

(

(

(

{

SãoPaulo, 19 dejunho de2A20

RG. no

f¡n

Freça da F$

FRANÇA

(

(

(
(

(

t
(

{,

(.
(_

t
(

(

(

I

(,".

t.
t-
(..

t,
(._

L.,

t._

vçrdarje'

Þ,

S'ubd
$
o

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (ll) 2936-2870
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A VFR Serviços de Comunicação possui expertise em relacionamento com a mídia,

consultoria estratégica, relacionamento na área pública, gerenciamento de crises,

comuricação digital, comunicação interna, publicações þrodução de conteúdo, fotos e

diagramação), produção e edição de vídeos e media training, atuando nos mais diversos

segrnentos da área de comunicação confonne as necessidades de cada cliente.

A empresa acumula rnais de 15 anos no atendimento a clientes de grande porte, como a

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e o Hospital das Clínicas da FMUSP. Contarnos

com profissionais de comunicação altamente capacitados, com experiência nos maiores e

rnais irnportantes veículos de cornunicação do país.

A YFR possui larga experiência na elaboração de estratégias de comunicação com a imprensa

para sifuações de crise, seja para superar, seja para evitar danos à irnagem dos clientes. Nosso

modelo de trabalho já foi testado e aprovado pela Aberje (Associação Brasileira de

Cornunicação Empresarial).

Cuidar das práticas e processos de comunicação que envolvem o público interno de uma

empresa/instituição também é especialidade da VFR. De forma integrada, cdamos

planejarnentos estratégicos para o alinhamento da cultwa organizacional para a construção da

imagem da empresa de "dentro para fora". Desenvolvelnos e produzimos produtos de alta

qualidade como revistas, newsletfer^s, jornais e vídeos institucionais.

Marcar presença nas redes sociais digitais é imperativo a todas as empresas e instituições. O

trabalho do Núrcleo de Mídias Sociais desenvolvido pela VFR Serviços de Comunicação

inclui todo o processo de diwrlgação de infonnação nas redes sociais, desde a produção do

conteúdo, até a estratégia de divulgação e elaboração de relatórios de produtividades.

Faz pafie da rotina diaria de atividades desse nircleo elaboração e divulgação de conteirdos

para portais, elaboração de briefings, de estratégias de divulgação e produção de conteildos

específicos e direcionados para diferente canal de mídia social - Facebook, Twitter, Youtube

e Soundcloud - levantamento de informações, divulgações de ações análise e monitoramento

de conteúdos e produção de relatórios di¿ârios.

Atualmente, a VFR presta serviços para diversas instifuições na irea de mídias sociais. O

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, maior hospital da América Latina,

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEp 01533-020

Tel. (11) 2936-2870
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conta com páginas no Facebook, Twitter e Youtube. O perfil atingiu mais de 30 mil "likes"

em menos de dois anos e possui avaliação de mais 90Yo de aprovação no Facebook. Os vídeos

produzidos exclusivamente pma o perfil do Youtube do HC já foram vistos mais de 30 mil

vezes. Outros clientes de Mídias Sociais da VFR incluern o lnstituto do Câncer do Estado de

São Paulo (Icesp), a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDII4) e o

Instituto Butantan.

A VFR está preparada para treinar porta-vozes de empresas a se relacionarem corn jomalistas

de todas as áreas de fonna clara e positiva. Possuímos eln nosso portfólio consultores de

grandes veículos nacionais que estão farnllianzados com os diversos formatos e aptos para

auxiliar seus representantes no relacionarnento com a imprensa.

Os profissionais da VFR realizam o diagnóstico das necessidades do cliente, planejarn as

estratégias e monitoram sistematicamente os resultados, A empresa tem equipe altamente

capacitada de assessores de imprensa, repórteres, redatores, diagtamadores e fotógrafos, com

experiência tanto em assessot'ia de cornunicação {.:orno nos mais importantes velculos de

imprensa do país, cotno Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Agência Estado,

Globosat, TV Record, entre outros.

Corn atuação consolidada na area pública, a VFR dispõe de uma equipe de jornatistas

altamente capacitada e com experiência na irea governarnental, bem como na atuação em

grandes e importantes veículos de comunicação do país, conhecendo, portanto, tanto o

govefiro quanto o funcionamento das redações.

A VFR conta coln escritório préprio situado no bairro da Aclimação, dotado de

computadores, internet banda larga e ramais telefônicos. Ao todo mais de 50 jornalistas e

profissionais de comunicação, entre coordenadores de comunicação, coordenadores de

imprensa, chefes de pauta, redatores, assessores de irnprens4 diagrarnadores, fotógrafos e

designers, atuam nos clientes da VFR.

Diretor-presidente da VFR Serviços de Comunicação, o jomalista e empresiirio Vanderlei de

Oliveira França é formado desde 1996 em Comunicação Social, com habilitação em

Jornalismo, pela Universidade Metodista de São Paulo, possui mais de 20 anos de experiência

em jornalismo.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (r1) 2936-2870
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Trabalhou como repórter, redator e editor em veículos como Folha de S. Paulo, Jornal da

Tarde, O Estado de S. Paulo e Diário do Grande ABC. Também atuou como chefe de

reportagem da 'lA.ttachée de Presse Comunicação" por mais de dois anos atendendo contas do

Governo do Estado de São Paulo, sendo responsável pela coordenação da equipe de repórteres

e assessores e imprensa, além de supervisionar o andamento das pautas para divulgações de

ações do governo do Estado de São Paulo.

Vanderlei visita periodicamente os clientes, onde participa de returiões de planejarnento

estratégico eln cornunicação e gestão de crises. Presta consultoria ativa sobre condutas,

postruas e linhas de discurso a serem adotadas pelos porta-vozes das instituições junto à

rnídia. Rotineiramente também se reime com os coordenadores de cornunicação de cada

cliente para avaliação do trabalho e mensuração de resultados.

O trabalho liderado pela VFR Comunicação na prestação de Serviços de Assessoria de

Imprensa pàra a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo conquistou seis prêrnios Aberje

de Comunicação, que existe desde 1967 e reconhece as melhores iniciativas na área de

comunicação corporativa em todo o país. Desse total, quatro premiações foram regionais

(Estado de São Paulo) e outras duas, nacionais, concorrendo com cases de outros estados.

Ern todas as oportunidades os cases de comunicação da Secretaria da Saírde concomer¿tm com

instihrições de renome nacional e até mesmo internacional, a exemplo da Petrobrás, CPFL

Energia, Natura Cosméticos, Walmart Brasil, Fundação Telefônica, BR Foods e Banco

Santander, entre outras.

Apresentamos, a seguir, urn resumo sobre a ahração da VFR e o atendimento aos seus

principais clientes.

1- Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

A Secretaria de Estado da Sairde de São Paulo (SES-SP) é responsável pela fonnulação da

Política Estadual de Saúde e de suas diretrizes, norteada pelos princípios do Sistema Único de

Saúde (SUS), que tem como propósitos promover a saúde priorizando as ações preventivas e

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (rl) 2936-2870
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democratizando as infonnações relevantes para que a população conheça seus direitos e os

riscos à sua saúde.

A pasta também é responsável pela articulação e pelo planejamento de ações desenvolvidas

pelos 17 Departamentos Reeionais de Saúde (DRS) distribuídos pelo Estado.

Além das unidades e órgãos vinculados, a Secretaria possui dez coordenadorias: Ciência.

Tecnoloqia e Insumos Estratéeicos de Saúde (CCTIES), Controle de Doenças (CCD),

Planejamento de Sairde (CPS), Regiões de Saúde (CRS), Serviços de Sairde (CSS).

Administracão ICGA), Recursos Humanos (CRH), Gestão de Contratos de Servicos de Sairde

(CGCSS). Gestão Orçamentária e Financeira (CGOF) e Assistência Famacêutica (CAF).

Os Departamentos Regionais de Saúde ficam sediados na Grande São Paulo, Baixada

Santista, Registro, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista, Presidente

Prudente, Marília, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José dos Campos,

Araraquara, Araçatuba, Barretos e Franca. Cada DRS é responsável por um conjunto de

cidades na regiäo de sairde de sua abrangência.

A Secretaria mantém convênios com centenas de serviços de saúrde, de naftreza filantrópica

ou privada,pata atendimento à população. Fabrica rnedicamentos e os oferta ao SUS do

Brasil inteiro por intennédio da Fundação do Remédio Popular. Produz irnportantes vacinas e

soros distribuídos na rede pirblica brasileira por meio do Instituto Butantan, um dos maiores

centros de pesquisa biomédica do mundo. Investiga surtos e epidemias com agilidade por

meio de seu Centro de Vigilância Epiderniológica e de seus 28 Grupos de Vigilância regionais

espalhados pelo Estado, do mesmo modo que fiscaliza a qualidade dos serviços hospitalares,

da produção de alimentos e de medicamentos pela indilstria por intermédio de seu Centro de

Vigilância Sanitária e de seus igualmente 28 Grupos de Vigilância regionais.

A pasta tambérn contribui de fonna inequívoca para a investigação epidemiológica de São

Paulo e de outros estado por meio de sua rede de laboratórios do Instituto Adolfo Ltrtz, e

presta fundamental apoio no controle de vetores por meio da Superintendência de Conhole de

Endemias (Sucen).

A Secretaria da Sairde possui o maior sistema de regulação de urgências e emergências, bem

como de agendamento de consultas e exames, conectado aos municípios, por meio de sua

Central de Regulação da Oferta de Serviços de Saúde (Cross).

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070

Tef. {11) 2936-2870
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Por meio da Fundação Pró-Sangue, a pasta garante o abastecirnento de hemocomponentes a

130 hospitais da região metropolitana da Grande São Paulo.

A sede da SES-SP se divide ern dois edifícios localizados na região do HC-FMUSP, um

situado na avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, onde fîca o Gabinete do Secretário, ao

lado do InCor, e outro na avenida Doutor Arnaldo, ao lado do Instituto do Câncer.

O trabalho da VFR na prestagão de serviços de Assessoria de Imprensa da Secretaria de

Estado da Saúde triplicou a visibilidade da pasta na imprensa nos irltimos cinco anos.

A atuação proativa é desenvolvida a partir de reuniões de pauta sernanais, com busca ativa de

esftidos, serviços diferenciados e personagens. As principais notícias positivas, como serviços

ou balanços inéditos que destacam resultados do trabalho desempenhado pela past4 são

sugeridas colno agenda para o govemador. Os eventos são organizados previarnente, com

aviso de pauta e convite para os principais veículos da ëtrea de cobertura, assegur¿ndo-se a

visibilidade da Secreta¡ia da Saúde e do Governo do Estado.

No início de 2019, diante do aunento de casos de dengue e detecção da circulaçâo do tipo 2

no Estado, a Secretaria, com apoio da VFR, tem acompanhado videoconferências e iniciou

um plano de ação e de comunicação para o mês de fevereiro, de porte intersecretarial.

O destaque do rnês foi a elaboração e execução do Plano Estadual para enfrentamento do

mosquito Aedes Aegypti, com ações integradas entre as Secretarias da Sailde, Educação,

Infraestrutura e Meio Ambiente, Defesa Civil, Artesp (Agência de Transporte do Estado de

SP), além de apoio das prefeituras e da população paulista.

Entre os dias ll e 1ó de fevereiro foi realizadauma SemanaEspecial, em parceria com os

rnunicípios, coln ações coletivas como arrastões, limpezas e elirninação de criadouros, além

de distribuição de materiais informativos para a população. Houve ampla cobertura da

imprensa, principahnente no interior de São Paulo. A Semana foi lançada simultaneamente

em São José do Rio Preto e Andradina.

Foram organizadas coletivas de imprensa e enfi'evistas com o Secretário Executivo de Estado

da Saúde e representantes da concessionária Rodovias do Tietê, que participaram do 'Dia D'

de combate ao Aedes Aegypti em estradas paulistas, numa ação na Marechal Rondon.

Grande divulgação foi feita paru a ação emergencial e sem precedentes da SES para vacinar

contra sarampo 10 mil passageiros do navio MSC Seaview que akacou em Santos coüt casos

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (r1) 2936-2870
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da doença. As matérias abordaram a ação feita dentro do no navio e a importância da

imunização na cidade de Santos. O prograrna Bem Estar e Jornal Hoje (TV Globo), Jornal da

Record e Jornal da Band, alérn de veículos da região da Baixada Santist4 veicularam

entrevista com infectologista do Centro de Vigilância Epidemiológica.

O destaque foi a arnpla coberhra sobre o rnassacre na Escola Estadual Raul Brasil, ern

Suzano. As infonnações forarn apuradas imediatamente pela assessoda com a equipe do

Grupo de Resgate (Grau), com o início imediato de um plano de gerenciamento de crise, com

alinharnento e monitoramento ininterrupto das informações sobre o atendimento às vítimas

nos hospitais, evitando assim divulgações com erros. As atvalizações foram centralizadas pela

Assessoria de Imprensa da Saúde e alinhadas com a Secretaria de Comunicação, criando um

fluxo que integrou os hospitais e a sede da pasta. Tarnbém foi alinhada matéria especial com

especialista do HC-FMUSP, com a TV Globo e SBT, sobre o plano de atendirnento acionado

pelo Hospital das Clínicas para a situação.

O programa inédito "Corujäo da Saúde"'t'oi expandido para serviços privados do Vale do

Paraíba, Campinas e Grande São Paulo, o que gerou repercussão em veículos da capital e

interior de SP. As matérias abordaram o número de exames que serão realizados e o objetivo

de diminuir a fila de espera. Houve coletiva de imprensa e entrevistas com o Governador do

Estado de São Paulo, João Doria, e o Secretário de Estado da Sairde, José Henrique Germann

Ferreira, em evento realizado no Hospital Sírio Libanês, um dos parceiros do programa na

capital.

Um dos maiores destaques do mês foi o gerenciamento de crise após a divulgação do

Ministério da Saúde a respeito da liberação de medicamentos de Hepatite C próximos ao

vencimento. A assessoria de irnprensa alinhou junto ao Gabinete a estratégia para recebimento

dos medicamentos e preparou respostas para imprensa mosh'ando o empenho da pasta pala

atender o maior número possível de pacientes.

Estratégia semelhante foi usada para pautas sobre a demora na entrega de medicamentos do

Ministério para Esclerose Múltipla. Os posicionamentos focararn no plærejarnento de

solicitações do medicarnento e diálogos com a nova gestão federal visando à solução do

problema.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Por conta do verão e da elevação da incidência de acidentes com escorpiões, forarn

organizadas entrevistas com fontes do Instituto Butantan para orientações, cuidados e

tratamento de picadas destes animais peçonhentos. Reportagem de destaque foi exibida no

Fantástico, da TV Globo, além de conteúdos em veículos de imprensa regionais.

Ainda nesse tema, houve ampla repercussão sobre o curso inédito sobre manejo de escorpiões

realizado pelo Butantan para os agentes de saúde municipais. A pesquisadora do Instituto deu

entrevista ao vivo ao jornal SP 1 da Globo, destacando o pioneirismo nesse treinamento e

alert¿ndo a população sobre os cuidados de prevenção quanto a esses animais.

Esfatégia sirnilar foi adotada para demandas referentes à poliornielite þaralisia infantil), em

2018. O Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, divulgou

balanços que indicavam baixa cobertura vacinal contra a doença. Foi viabilizado porta-voz

para enfatizar a irnportância da vacinação e, tambérn' para esclarecer que os dados do PNI

estavam defasados devido a problernas técnicos no sistema do governo federal.

As medidas de monitoramertto e prevenção de sarampo também tiveram destaque neste mês.

A pasta fez divulgações de orientação aos viajantes, para que tomassem a vacina pelo menos

15 dias antes de viajar paraa final da Copa do Murdo ou outros locais que com risco de

contágio. Através de notas informativas e entrevistas através de porta-vozes Coordenadoria de

Controle de Doenças e Centro de Vigilância Epidemiológica, a Secretaria de Estado da Saúde

tarnbém pôde tranquilizar a população paulista aceÍça dos casos de sarampo que tem

acontecido no Brasil e da situação do Estado de São Paulo, que não regisüa casos autóctones

desde o ano 2000.

Ainda sobre imunização, a assessoria continuou atuando para sensibihzar e orientar jomalistas

quanto às rnatérias sobre balanços de febre amarela no Estado. No mês de agosto, colno

estratégia para prevenir uma crise e um tom alarmista, foi preparado material com maior foco

para a região do Vale do Paraíba, devido à identificação de oito macacos mortos na Unidade

de Conservação do Parque Estadual da Serra do Mar - Núlcleo Caraguatatuba. A area

continuou aberta à visitação e a população foi orientada a tomar a vacina pelo menos dez dias

antes de frequentar o local através dos veículos de irnprensa e faixas fixadas em pontos

estratégicos do parque.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
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Ainda sobre a febre amarela, ações com alcance regional foram trabalhadas pontualmente,

com releases e entrevistas sobre a criação de um posto volante de vacinação instalado no km

19 da rodovia Tamoios, nos dias 14 e 15, para imunizar viajantes a destino do Litoral Norte.

A ação foi fiuto de parceria enh'e as Secretarias de Estado da Saúde, de Lógica e Transpoftes

e da Concessionaria Tarnoios, e divulgada após alinhamento com as respectivas assessorias.

Cases da Secretaria de Estado da Saúde de SP

O avanço da febre amarela no Estado (2018)

A febre arnarela é uma doença infecciosa causada por um víms do gênero .flavivírus, de

gravidade variável, mas que pode levar à morte. É transmitida pela picada de mosquitos

transmissores infectados.

Os principars sintomas são f'ebre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no co{po,

icterícia (pele e olhos arnarelados) e hemorragias nas gengivas, nariz, estômago, intestino e

urina. Há vacina contra a doença, disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na rede

pública. No Brasil não há casos de febre amarela urbana, transmitida nas cidades, desde 1942.

O Estado de São Paulo começa a se deparar com a reinserçâo do vírus da febre amarela

silvestre a partir de 2016, quando primatas não humanos (macacos) forarn encontrados

doentes ou mortos em ¿lreas de mata em Bady Bassit, cidade localizada na regiãc de São José

do Rio Preto, onde semanas depois, também foram confîrmadas as mortes de duas pessoas

devido à doença.

Nesse prirneiro contexto, a assessoria de comunicação, murida de infonnações e definições

do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) estadual, organiza as estratégias essenciais:

divulgar a necessidade de vacinação contra a doença como fonna máxima de prevenção. O

desafio envolvia não apenas sensibilizar - sem alarde - a população por meio da imprensa,

mas também explicar aspectos técnicos da doença, como a diferença entre o tipo silvestre e

urbano da febre amarela, a dinåmica de monitoramento de mosquitos e macacos e

diagnósticos de circulação do vírus.
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O foco no sorviço de vacinação, com pofta-vozes explicando todos os cuidados da pasta,

resultou numa estratégia de comturicação assertiva, que inclusive contribuiu para melhoria de

coberturas vacinais na região.

A partir de 2A17 , o cenario passa a ganhar mais cornplexidade. O vínrs avança pelo Estado,

ntmo às áreas mefropolitanas. Ern abril daquele ano, chega a cidades da região de Campinas,

e novamente há divulgação intensa e focada na imprensa regional para orientações sobre a

imunização.

A expertise desenvolvida em caráter descentralizado, até então, precisa crescer em

cornplexidade magnitude a partir de ouftibro de 2017. No dia 20 daquele mês, resultados

laboratoriais comprovam a positividade de febre amarela num bugio encontrado morto no

Horto Florestal, localizado na zona Norte da capital. Na mesma tarde, a decisão sobre o

fechamento do parque pírblico e início de uma carnpanha de vacinação de moradores do

bairro é articulada entre as áreas técnic¿ìs e as coordenações de Comuricação das Secretaria

de Estado da Saúde e do Verde e Meio Arnbiente (clenolrirração úa pasta na ocasião), bern

como das pastas homônimas na esfera municipal.

A assessoria de irnprensa da Saúde estadual, conduzida pela VFR Cornruricação, foi

responsável por produzir o release e dialogar com os jornalistas para que a mensagem certa

fosse passada à população. No início daquela noite, a notícia foi dada em 1u mão pelo

telejornal SP2, da TV Globo, com o tom necessário: não há motivo para pânico e é

fundamental se vacinar. No sábado, a assessoria pennaneceu ao lado dos porta-vozes no posto

de saúde ao lado do Horto, atendendo todos os veículos que cobriram o início da carnpanha de

vacinação na capital.

Na segunda-feira (22), ama coletiva intersecretarial foi organizada em frente ao Horto

Florestal, com os Secretários, diretores e equipes das pastas, para esclarecimentos sobre essa

providência inédita, com a útpiða articulação entre Estado e município pala vacinação.

Repórteres dos maiores veículos de SP estiveram presentes e suas dúvidas foram

individualmente sanadas.

Ainda naquele ano, outros parques foram fechados na capital devido aos óbitos entre

macasos, como o Zoológico e o Simba Safari.
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A Comunicação da Saúde produziu faixas para fixar nas entradas de todos esses locais, com a

meûsagem de que o fechamento era uma medida temporária para ações de prevenção de

saúde.

Após dezembro de 2A17, a crise ganha mais densidade, com a confirmação do primeiro óbito

humano pela doença, em Nazaré Paulista. A partir desse momento, os números de casos e

mortes começam a surgir e crescer vertiginosamente. A decisão da assessoria de irnprensa da

Saúde foi seguir conduzindo o tema com total transparência na publicação de dados referentes

às vítimas, reforçando a necessidade da imunização para evitar novas vítimas.

Era necessário dialogar extensivaurente corn cada jomalista para sensibilizá-los a tornarem-se

aliados na tarefa de proteger as pessoas, sem alarmismos. E isso se materializava em cada

reportagem, sempre com entrevistas com fontes da Secretaria. Uma medida diferenciada da

coordenação da Comunicação contribuiu para isso: na primeira sernana de fevereiro de 2018,

a coordenação da Comunicação da Secretada organizou um café da rnanhã com repórteres e

editores das principais emissoras, jornais, portais e rádios do Estado, üotil a prcsença tlo

Secretário de Estado da Saúde, coordenador de Controle de Doenças (CCD), diretora do

Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e diretora de Imunização, para um "bate-papo"

minucioso sobre todos os fluxos, processos? critérios e detalhes que envolviam o tema. A

finalidade era aproximar cada jomalista o máximo possível da pasta e que pudessem dominar

aspectos técnicos do trabalho, de forma a abordar o assunto com mais propriedade e

responsabilidade, como aliados nessa tarefa de zelar pela saúde pirblica.

Mesrno com todo esforço conjunto, a população dava sinais de medo, efeito do número de

mortes em locais como Mairiporã, que concenhou a maior parte dos casos e óbitos da doença.

O Globocop, helicóptero da emissor4 exibia filas quilométricas nos postos de sairde, e relatos

de pessoas que entravam mais de uma vez na fila acreditando que estariam ainda mais

protegidas. De forma a conter e reduzir o frenesi, a assessoria de imprensa decide mostrar o

ouho extremo: de que a vacina também poderia matar se aplicada indevidarnente, com

balanço de cerca de dez casos de reação adversa grave e óbito em virtude da imunização. A

notícia foi dada com exclusividade pelo Jornal Nacional, da TV Globo, em matéria especial

com participação de porta-voz da pasta, contribuindo para minimizar as aglomerações em

postos e combater as "fake Nsws" sobre o tema.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Entrevistas coletivas e individualizadas (diariamente, incluindo finais de semana) para todo e

qualqtrer jornalista, notas sernanais com atualização de balanços de casos e moltes,

reportagens especiais com equipes de irnprensa acompanhando agentes da Vigilância

Epidemiológica em campo na captura de mosquitos e macacos, bem como análises

laboratoriais no Instituto Adolfo Lvtz, e outras experiências, cornpõern o arcabouço da parte

prática da assessoria que dá forma a este case.

A transparência na infonnação, a agilidade nos processos comunicacionais, a capacidade de

mobilização da assessoria de imprensa e o discurso focado na prevenção se mantiveram no

decorrer de toda a epidernia, posicionando a Comunicação Instifucional como um ferramenta

efetiva de gestão, que contribuiu com a missão da Secretaria de Estado da Saúde de superar a

cobertura vacinal de 90% da população e, assim, salvar muitas vidas.

Os 20 anos da Central de Transplantes do Estado de SP - câse digital Q0l7)
Em julho de 2AI7 , a Central de 'l'ransplantes da Secretada de Estado da Saúde de São Paulo e

o Sistema Estadual de Transplantes completaram 20 anos de existência. A ação de

comturicação tinha corno objetivo a comemoração das duas décadas de trabalho ern

comemoração à data.

Além da celebração das duas décadas de trabalho, houve também ações de premiação das

equipes transplantadoras e ações de incentivo à doação de órgãos. Para tanto, a VFR criou tun

planejarnento digital específico para o tema com o objetivo de alcançar o pirblico usuário do

Sistema Único de Saúde. O planejamento foi dividido em duas partes: a primeira focada em

divulgar dados importantes alcançados pela Central de Transplantes e a segunda com o

objetivo de incentivar a doação de órgãos.

Para a divulgação das informações, a VFR produziu conteúdos para diwlgação no Portal de

Notícias da pasta. Como, por exemplo, o texto, intitulado "Central de Transplantes de SP

completa 20 anos com mais de 100 rnil doações de órgãos e tecidos", destacava que a Central

conseguiu, em duas décadas, um saldo de 101,3 rnil doadores e 107.000 transplantes

realizados, dos quais 29 mll de órgãos e 78 mil de córneas.

O texto infonnava, ainda, qlle o Estado de São Paulo responde por cerca de rnetade dos

transplantes realizados no país. "Nessas duas décadas, a Central de Transplantes detectou

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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aunento de 916%o no número de doadores-cadáveres no Estado de São Paulo, que passou de

83 em L997 para 844 no ano passado, que bateu o recorde da série histórica.

Consequentemente, o número de procedimentos cresceu 890o/o, com 2.110 transplantes

realizados ern 2016, contra 213 em 1997".

"Antes disso, os órgãos eram distribuídos pelo Estado às equipes transplantadoras nos

hospitais, e elas é quem definiam quais pacientes iriam recebê-los. Com a organização do

sistema e da Central de Transplantes, a Secretaria, sernpre cumprindo os critérios e protocolos

clínico, detennina para qual paciente o órgão ou tecido deve ser encarninhado".

Para a ação de mobilização ao incentivo à doação de órgão, a VFR escolheu as hastags

#DoeÓrgãos e #MultipliqueVidas para serem utilizadas nos conteúdos.

Entre as ações prornovidas esteve a troca da identidade visual das páginas oficiais da pasta, a

disponibilização aos usuários de selo criado pma a campanha em formato de "coração" e a

criação de imagem para ser utilizada no avatar dos usuários com a hashtag #DoeÓrgãos.

Houve tarnbérn a criação e desenvolvimento de artes e gifs sobre os 100 mil transplantes

realizados durante os 20 anos da Central. Tambérn foram realizadas, via "Facebook Live",

entrevistas ao vivo, entre elas, com a coordenadom da Central de Transplantes, Marizete

Medeiros, e com o diretor do Hospital do Rim e Hipertensão, José Medina.

A VFR tarnbérn produziu um vídeo, intitulado "Nem todo fim é um ponto final", que mostrou

todas as etapas do processo de doação: captação, transporte de órgãos, realização do

transplante, profissionais envolvidos e personagens (receptores dos órgãos que estavam na fila

de espera). O vídeo foi utilizado para postagem na página do Facebook da Secretaria conteve

o texto: "Em 2017 comelnorarnos os 20 anos da criação da Central de Transplantes, sistema

que coordena o processo de doações de órgãos e tecidos do Estado de São Paulo. Desde então

já foram 107 rnil transplantes. Você é parte vital neste processo tambérn. Por isso,

#DoeÓrgãos e #MultipliqueVidas. "

Por fim, foi realizada toda a cobertura, para as mídias digitais da Secretaria, do evento em

cotnemoração aos 20 anos da Central de Transplantes, com postagens in real tirne no

Facebook e no Twitter.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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O planejamento da estratégia alcançou ótirnos resultados, com 180.934 pessoas alcançadas,

14.344 interações e29.097 visualizações de vídeos. Somente o vídeo'Nem todo fim é um

ponto final' (htJps://eoo.ellE2Gu5y) contou, em julho de 2A17, com alcance de 78.891

pessoas, 3.037 interações e 694 compartilhamentos. Das interações, 956 forarn na própria

página da Secretaria e 2.081 em páginas de terceiros (incluindo a do então governador do

Estado de São Paulo), reforçando que o conteúdo postado pela Secretaria, por intermédio da

VFR, teve relevância e foi endossado pelos usuários da rede social.

No Twitter, o tweet com mais interação foi o post com vídeo "A Central de Transplantes está

cornernorando 20 anos. Você é parte vital dessa história #DoeÓrgãos #MultipliqueVidas"

(https:/igoo.el/A61dxR), que contou com 10 retuítes e 35 likes, gerando um alcance de 11.151

pessoas.

No Youtube, entre os vídeos publicados em julho, o rnais visto foi "Central de Transplantes -

20 atros" (https:¡¡eoo.gll6 , com 372 visualizações.

Programa de Combate ao Alcool na Infância e Juventude (2011)

Uma das principais bandeiras da gestão da Secretaria da Sairde paulista iniciada em Io de

janeiro de 20ll foi justamente o combate ao álcool nainfânciae adolescência. Um assunto

espinhoso, especialmente sob o ponto de vista de comunicação e relacionamento com a

imprensa, uma vez que, sabidamente, a indústria do álcool é voraz anunciante dos principais

veículos de comunicação do Brasil.

O principal desafio do prograrna era lidar com um tema de sairde pública que, nonnalmente,

rrãa traz preocupação expressiva às famílias brasileiras. O álcool é tolerado socialmente, e há

pais que incentivam seus filhos, ainda jovens, a experirnentarern bebidas alcoólicas.

Havia a discussão, no governo, de um projeto de lei que iria endurecer o oferecirnento de

bebidas alcoólicas a menores de idade, com punição direta aos estabelecimentos que

vendessem ou permitissem o consumo de álcool por adolescentes em seu interior, mesmo que

acompanhados por pais ou responsáveis.

Um dos principais "produtos" do proglam a, a"Lei Antiálcool para menores", previu multas e

até possibilidade de interdição e perda de inscrição no cadastro do ICMS (Imposto sobre

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Circulação de Mercadorias e Serviços) dos estabelecimentos infratores. O governo endureceu

a lei, prevendo sanções administrativas além das penais já previstas pelo ECA e pela Lei de

Contravenções Penais.

O prograrna paulista, entretanto, era muito maior do que a nova lei, envolvendo, alérn da

Saúrde, as secretarias de Estado da Justiça, Educação e Casa Civil, entre outras. O novo

progrÍtma previu, além da legislação, ações de prevenção ao álcool em escolas estaduais e

arnpliação de leitos para internação de dependentes químicos pelo Estado, entre outras ações.

A preocupação central da VFR Serviços de Comunicação, tendo em vista que o Programa

Estadual de Combate ao Álcool na Infância e Juventude seria uma das principais bandeiras da

pasta, foi procurar manter o tema "álcool" em visibilidade nos principais veículos de

comuricação pelo maior tempo possível, mesmo antes do lançamento oficial da iniciativa,

programado para agosto de 2011. Logo na cerimônia de posse do novo secretário da Saúde, a

assessoria distribuiu nota à imprensa informando que o combate ao álcool seria uma das

prioridades da gestão.

Uma série de visitas do secretáLr:io a jornalistas dos principais veículos de comunicação foi

programada, coln objetivo principal de colocar a preocupação com a ingestão precoce de

bebidas alcoólicas por adolescentes. Entre fevereiro ejulho de 201I forarn realizadas visitas à

Folha de S. Paulo (Otávio Frias Filho e Mônica Bergarno), TV Globo, Estadão, Rádio Jovem

Pan, Rádio Bandeirantes, Rádio BandNews e Rádio EstadãoÆSPN, entre outras, além de

veículos do interior e litoral do Estado.

A VFR, em parceria com a Subsecretaria de Comunicação da Casa Civil, concentrou-se no

levantarnento de informações e produção de sugestões de pautas e de artigos que suscitassem

o debate em torno do consumo de á1cool por menores, obtendo espaços sobre o temã na

imprensa.

Uma outra ação planejada antes do lançamento oficial do novo programa foi antecipar, a dois

dos principais jornais do país, parte das ações que seriam anunciadas meses depois, criando,

assirn, expectativa em tomo do assunto.

Ern 7 de fevereiro de 2011, o jornal O Estado de S. Paulo trouxe extensa reportagem

intitulada "Dos jovens viciados em álcool, 40o/o çomeçaram a beber antes dos 11 anos",

produzida com base em sugestão de pauta da Assessoria de Imprensa da Secretaria por
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intennédio da VFR. A sub (texto rnenor) da matéria foi "secretariafaút carnpanha educativa e

blitze em SP", destacando algumas iniciativas do programa, ainda não anunciado.

A Follra de S. Paulo também estampou em sua primeira página matéria que antecipava partes

da ação do governo paulista em torno do combate ao alcool na infância e juventude. As

informaçöes foram dadas "em off' à jornalista Talita Bedinelli, e resultaram na matéria

"Alckrnin fecha cerco conha venda de bebida a menor de 18", publicada em 17 abril de z}1r1r.

A VFR também legitimou suas pautas junto a especialistas em alcool e drogas, que forarn

porta-vozes diretos ou indiretos da pasta junto à imprensa, corno a então diretora do

CRATOD (Centro de Referência em Ácool, Tabaco e outras Drogas), Marta Yaz, a

coordenadora do programa de Sairde do Adolescente da Secretaria, Albertina Duarte Takiuti,

e o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, da Unifesp.

A VFR Comunicação, com o imprescindível apoio e supervisão da Subsecretaria de

Comunicação da Casa Civil, programou uma série de eventos para potencializar a cobertura

de imprensa em relação ao prcgraura. No dia 1' de agus{.o tlc 2011 foi re¿rlizado, no Instituto

do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), o anirncio do programa e o envio do projeto de

lei à Assembleia Legislativa. A coletiva foi precedida por entrevistas do secretário da Saúde

no Estadão e na Folha de S. Paulo, publicadas no dia do lançamento do programa, além de um

ao vivo com secretário para o Bom Dia São Paulo, da TV Globo.

Um novo evento, de sanção da lei, foi realizado em 19 de outubro no CRATOD. Urn press-kit

foi distribuído aos jornalistas, contendo, além das novas restrições previstas na legislação,

infonnações sobre o funcionamento da fiscalização, canais de denúncia de estabelecimentos

infratores, sanções previstas, programa de prevenção ao álcool nas escolas estaduais,

ampliação do número de leitos para tratâmento de dependentes em álcool no Estado.

Três dias antes do início da fiscalização com multas, foi realizado evento de confraternização

dos agentes que iriam inspecionar os estabelecimentos. Já em 18 de novembro urna illtima

blitz pedagógica da Vigilância Sanitária Estadual, foi programada, na capital paulista, com

ampla cobertura de imprensa. Enhevistas de representantes das vigilâncias sanitárias regionais

cotn as principais emissoras de TV e jornais locais de todo o Estado foram intennediadas pela
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Todos os principais veículos de comunicação forarn chamados, e comparecerarn, para o início

da fiscalização com multas, previsto para a zero hora do dia l9 de novembro, a região da Rua

Augusta, tradicional reduto de bares e casas noturnas. Ainda durante a madrugada, a

VFRComunicação entrou em contato com rádios e sites da capital para infonnar sobre a

primeira multa aplicada por descumprimento à nova legislação.

Em 20 de novembro (sábado), prirneiro dia de vigência da lei, um plantão de assessoria de

imprensa foi rnantido para divulgação em que diwrlgou boletim preliminar sobre a ação na

rnadmgada e intermediou entrevistas com porta-vozes. Urn balanço do prirneiro final de

semana da legislação foi divulgado na segunda-feira seguinte. Tarnbém forarn diwrlgados

balanços dos primeiros 15 dias de fiscalização, do primeiro mês e do segundo mês. Alérn

disso, a VFR sugeriu, organizou e divulgou à irnprensa ações especiais de fiscalização da

nova lei no período de festas (Natal e Ano Novo de 2012), especialmente em cidades do

litoral paulista, e ao longo do Carnaval de 2012. Em parceria com a Secretaria de Educação,

foi realizado evento de lançarnento do progranla específico de prevenção ao consumo de

álcool em escolas da rede estadual.

Ouha ação de Assessoria de Imprensa adotada foi "vazaf' a veículos de comunicação,

incluindo colunas sociais os nomes de estabelecimentos famosos flagrados pela fiscali zação

desctunprindo a lei e vendendo bebidas alcoólicas e lnenores. Um artigo sobre os cinco meses

da nova legislação, assinado pelo secretario da Saúde, foi publicado na Folha de S. Paulo em

maio de 2Al2 e encaminhado a outros jornais do Estado.

O prograrna paulista de combate ao álcool na infância e adolescência obteve, ao longo de

2011 e 2012, cerca de 2,5 mil matérias na imprensa paulista e nacional. Todos os telejomais

da TV Globo, emissora de maior audiência do país, produziram reportagens a respeito do

tema. No Jornal Nacional forarn no mínimo três, relacionadas à iniciativa do governo. Todas

as principais emissoras de TV aberta, da capital, interior e litoral do Estado derarn espaços ao

tema em seus telejornais. Além disso, houve matérias na Folha de S. Paulo, Estadão, Jornal da

Tarde, Diário de São Paulo, Valor Econômico, Brasil Econômico, O Globo, Correio

Braziliense, revista Veja, revista Sãopaulo (Folha de S. Paulo), Gl, Folha.com, Terïa, IG, R7,

Uol" Bol, Portal Estadão, Agência Estado, rádios Jovem Pan, EstadãoÆSPN, BandNews,

Capital, Globo, CBN e Bandeirantes, além de veículos do interior.
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Mais de 99Yo das inserções "espontâneas" na mídia da Lei Antialcool foram avaliadas corno

positivas pela BoxNet, empresa de clipping contratada pelo governo do Estado. A Lei

Antiálcool completou em maio de2012 seis meses de vigência com índice de cumprfunento de

99,4o/o dos 165 mil estabelecimentos vistoriados.

Em razão do programa paulista e de sua visibilidade na imprensa, a Ambev lançou ampla

campanha publicitária sobre consufiro responsável e anunciou, em parceria corn o Gnrpo Pão

de Açúcar, a instalação de um software nos caixas das lojas de supermercados que somente

liberava a compra de bebidas alcoólicas rnediante senha, após apresentação do RG do

consumidor.

A visibilidade do programa paulista de combate ao álcool na infância e adolescência e, em

especial, da Lei Antiálcool para menores, foi fruto quase exclusivo do trabalho de

relacionamento com a imprensa realizado desde janeiro de 2011, com vistas ao lançamento da

iniciativa. Esta constatação decorre de três fatores principais: diferentemente do ocorrido com

a Lei Antifumo, três anos antes, o investimento em publicidade promovido pelo governo do

Estado foi tírnido. Além disso, não houve nenhuma polêrnica. As entidades representativas da

indúshia e do comércio de bebidas alcoólicas se posicionararn publicamente de fonna

favorável ao prograrna e à lei.

Foi acertada a estratégia da VFR de iniciar a dir,ulgação de sugestões de pautas e artigos sobre

o tema oito meses antes do anúncio do programa. O assunto ficou "vivo" na memória dos

jornalistas, sobrefudo daqueles que cobrem aitrea da saúde, e assim a assessoria conseguiu

sensibilizar e mobilizar a imprensa para a cobertura de um delicado tema de prevenção e

prornoção da saúrde pirblica.

Do mesmo modo, a sucessão de eventos sobre o tema (anúncio do programa: sançâo da lei,

confraternização dos agentes, últirna blitz educativa, inicio da fiscalização, balanço da

prirneira madrugada, balanço do primeiro final de semana, ação de prevenção em escolas

estaduais, balanço do primeiro e segundo mês) agendados pela assessoria de imprensa, a

disponibilização de porta-vozes da pasta para entrevistas a todo o tempo e a chancela de

especialistas em dependência química conkibuírarn para o sucesso da divulgação.

A pandemia de gripe HlNl em São Paulo (2009)
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Em abril de 2009, um novo subtipo do vírus da gripe, denominado A HlNl, foi identificado

em espécimes clínicos obtidos de dois pacientes dos Estados Unidos. O mesmo tipo de vírus

foi identificado no México e no Canadá, e se espalhou globalmente, transfonnando-se na

prirneira pandemia (epidemia de proporções mundiais) de lnfluenza do século 21.

Como toda doença nova, a gripe "suína", como ficou popularmente conhecida, colocou em

alerta a cornunidade médica, a Organização Mwrdial de Sairde, as autoridades de sairde de

todos os principais países e a própria população. Tratava-se da rnutação de run vírus novo, de

fácil transmissão, e para o qual ainda não havia vacina disponível no mundo.

Logo começaram as ser noticiados, no Brasil, os prirneiros casos e mortes relativos à nova

gripe, causando grande preocupação entre a população. Em pouco tempo jâ era possível

observar, nos aeroportos internacionais como de Guarulhos, em São Paulo, pessoas utilizando

máscaras razão do medo de contrair a doença.

Em qualquer situação de epidemia, cabe ao Ministério da Sairde a definição de diretrizes e

protocolos para o manejo clínico dos casos, notificação, tratamentos e vigilância

epidemiológica. Em tese, toda a coordenação fica em Brasília.

No entanto, pela enonne quantidade de passageiros que embarcam e desembarcam no

aeroporto internacional de Guarulhos, pela capilaridade da rede de atendimento médico-

hospitalar de São Paulo, pelo falo de o Estado ser referência nacional narealização de testes

laboratoriais para Influenza e ter o maior hospital de infectologia do país (Instituto Emílio

Ribas), além do maior nitmero de habitantes entre todos os estados, era natural que boa parte

da coberhra de imprensa se conçentrasse em São Paulo, como realmente ocomeu. Além disso,

boa parte da grande imprensa nacional está sediada em São Paulo.

Desde os primeiros relatos de casos da gripe A HlNl na América do Norte, a VFR

Comunicação se preocupoll em executar um plano de comuricação que auxiliasse a esclarecer

a população sobre a doença, evitasse o pânico e demonstrasse a pró-atividade do governo do

Estado no trabalho de controle, atendimento dos casos suspeitos e vigilância epidemiológica.

A VFR Cornuricação, em parceria com a Assessoria de Cornunicação Social da Secretaria de

Estado da Saúde e em consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde,
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elaborou, em março de 2009, antes dos primeiros relatos de casos da gripe A HtNl no

mundo, um plano de comunicação para situações de pandemia.

O documento contemplava boa parte das ações que começariam a ser colocadas em práticas

algumas selnanas depois, antes mesmo do prirneiro caso irnportado da doença chegar ao

Estado de São Paulo.

A VFR e a Secretaria definiram a formação de um Comitê de Crise exclusivo païa a

coordenação das ações de comunicação ligadas à pandemia da nova gnpe. O órgão foi

composto por representantes do Gabinete do Secretário, Coordenadoria de Controle de

Doenças, Cenho de Vigilância Epidemiológica, Instituto Adolfo Lutz, Institnto Emílio Ribas,

VFR Comuricação Assessoria de Comunicação Social da pasta. As reuniões deveriam

acontecer, no mínimo, uttla vez por selnana.

A primeira deliberação em relação ao relacionamento com a imprensa foi fundamental para

nortear as demais ações de comunicação: somente seriam pofta-vozes oficiais da Secretaria

para demandas relaoionadas à pandemia de gripe o entâo secretário da Sairde, Luiz Roberto

Barradas Barata, a coordenadora de Controle de Doenças, Clélia Aranda, e o diretor do

Instihrto Emílio Ribas, David Uip. A diretora do Instituto Adolfo Lutz,Marta Salomâo, seda

acionada ern assuntos relacionados à virologia.

A centralização das entrevistas em ¿rpenas três porta-vozes ajudaria a unificar a mensagem do

governo em relação à doença e evitar que outras pessoas falassem em nome da Secretaria,

emitindo opiniões que não estivessem em conformidade com o entendimento do comitê de

crise ou com a autoridade sanitária nacional.

Outro ponto fundamental definido pelo cornitê: deveria haver estreita sintonia com o
Ministério da Saúde para a divulgação do número de casos e óbitos da nova gripe, de modo a

evitar eventuais divergências de informação. Além disso, foi estabelecido qlle os

representantes do comitê, assim como toda a equipe integrante da Assessoria de Comuricação

Social e da VFR Comunicação, estariam de prontidão 24 horas, com celulares e e-mails

ativos, para o caso de qualquer emergência.

Antes mesrno do prirneiro caso de gripe A HlNl ser confirmado no Estado de São paulo, a

Assessoria de Imprensa da Secretaria, por intermédio da VFRComunicação, divulgou nota à

imprensa para informar sobre o Plano de Contingência preparado pela pasta para enfrentar a
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doença, com uma reserva de leitos em hospitais, estratégias de vigilância e monitorarnento

laboratorial dos vírus de Influenza circulantes.

Os dois primeiros casos importados da doença e identificados ern São Paulo ocomeram no dia

7 de maio de 2009. A confinnação laboratorial ocorreu no final da tarde. Imediatarnente a

VFR convocou uma coletiva de imprensapararelatar o fato.

Além do secretário da Saúde? por sugestão da VFR ao Palácio dos Bandeirantes o então

governador José Serra esteve presente na coletiva, colrl objetivo de levar uma mensagem de

tranquilidade e controle da situação pelo poder púrblico, reforçando a necessidade de a

população redobrar os cuidados com a higiene para enfrentar uma doença sem vacina até

aquele rnornento.

Foi sugerido, ao SPTV 1" edição, da TV Globo, uma entrevista ao vivo da coordenadora de

Controle de Doenças da Secretaria no telejornal do dia seguinte, visando prestar os

esclarecimentos necessários sobre a doença.

A partir de então, a tlivulgação de novos casos confirmados passou a acontecer sempre em

sintonia com o boletim do Ministério da Sairde. Durante aproximadamente um mês não houve

nenhum caso autóctone, ou seja, com transmissão local.

Confonne estabelecido no planejarnento estratégico, a VFR, em acordo com os dernais

representantes do cornitê de crise, passou a indicar o contato do infectologista David Uip para

conceder todas as principais entrevistas técnicas aos veículos de comunicação sobre o

comportamento e a transmissão do vírus, bem como nas demandas em que, sabia-se de

anternão, as ações do poder pirblico seriam questionadas.

O entendirnento foi que um rnédico de renome e credibilidade, diretor de um hospital

referência em infectologia e vestindo jaleco branco conseguiria, ao mesmo tempo, tranquilizar

a população, prestar serviço sobre rnedidas de prevenção e dar o devido respaldo às iniciativas

governÍunentais que eram postas ern prática. Além disso, caberia a ele ressaltar que a gripe A

HlNl tinha índice de mortalidade igual ao da gripe sazonal, e que, portanto, não havia motivo

para alarde.

A VFR sugeriu, com sucesso, que o secretário da Sairde fosse ao programa Roda Viva, da TV

Cultura, falar sobre a nova gripe.
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Pouco mais de um mês após a confinnação do prirneùo caso, a VFR convocou nova coletiva

de imprensapara anunciar o isolamento e o sequenciamento genético do vírus A HlNl pelo

Instituto Adolfo Lutz, órgão da Secretaria. O objetivo foi demonstrar que São Paulo estava

fazendo sua parte e colocando todo o seu grupo de profissionais de saúde em campo para lidar

com a pandemia.

Com a imensa repercussão obtida por intermédio deste anirncio, e diante das inirmeras

dernandas de irnprensa, que quase que diariamente "batiam à porta" da Secretaria em São

Paulo questionando sobre novas medidas, a pasta passou a tomar a dianteira de todas as

principais ações adotadas no plano federal em relação ao controle a tratamento dos casos

suspeitos.

São Paulo foi pioneiro, por exemplo, no estabelecimento de parceria com hospitais e

laboratórios privados para o atendimento de casos suspeitos a pacientes com convênio ou

seguro de saúde. Mais uma vez a imprensa foi chamada para o anúncio, com intensa

cobe{ua, ù que contribuiu para que, poucos dias depois, o Ministério da Sairde anurciasse a

descentralização do atendimento de pacientes suspeitos e novo protocolo clínico para o

manejo de casos.

A confinnação de que o país tinha transmissão do vírus A HlNl veio no dia 10 de julho de

2009, com a prirneira morte no Estado de São Paulo, de uma garota l1 anos, residente na

região mehopolitana, que não tinha viajado para o exterior. O resultado laboratorial saiu um

dia antes, feriado no Estado, mas como ela não tinha histórico de viagem, uma contraprova foi

solicitada, e a confirmação veio no final da noite.

Imediatarnente o comitê de crise da Secretaria foi rnobilizado, e uma coletiva de irnprensa foi

convocada para a manhã do dia seguinte, com a presença de 50 jornalistas, o secretário da

Saúlde, a coordenadora de Controle de Doenças e todo o staff da pasta rnobilizado. O objetivo

principal era dar total transparência ao episódio.

Também partiu da Secretaria, por intermédio do trabalho de Assessoria de Imprensa prestado

pela VFR, a iniciativa de anunciar por intermédio da Imprensa a recomendação para que

escolas públicas e particulares adiassem a volta às aulas por pelo menos 15 dias, para que o

período de frio mais intenso pudesse passar, o que contribuiria para evitar a hansmissão do
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vírus entre escolares. A avaliação foi a de que o "efeito psicológico" da prorrogação

revertesse em favor da Secretaria, com ganho de imagem na proteção das crianças.

Ao longo do período de transmissão intensa de casos e de óbitos pela nova gripe, a VFR

sugeriu artigos assinados do diretor do Emílio Ribas e da coordenadora de Controle de

Doenças da Secretaria aos principais jornais, e atendeu prontamente aos pedidos de artigos

feitos pela imprensa com o objetivo de tranquilizar e orientar as pessoas.

A VFR tambétn agiu rapidarnente e pautou a imprensa nacional via SPTV 1" edição, da TV

Globo, ao anunciar uma medida definida horas antes, no mês de agosto, que recomendava aos

estabelecimentos de ensino e instituições de saúde deslocar as gestantes de atividades que

implicassern contato direto com a população. A iniciativa teve corno meta evitar um aumento

da transmissão da nova gripe entre as grávidas, grupo populacional que estava registrando

mortalidade pela doença acima da média.

Em outubro, a VFR, com base nos dados reunidos pela Vigilância Epidemiológica e pelo

Cornitê de Crise, trabalhou na dir,.ulgação de nota estratégica pala anuncial que a doença

estava perdendo força, o que de fato era real, embora hot¡vesse dirvida entre algwrs técnicos.

A mensuração do trabalho diuturno de gestão de crise no período da pandemia de gnpe A
HlNl, em parceria coln o cornitê de crise da Secretaria, é altanente positiva. Das notícias

divulgadas sobre o tema em São Paulo, 95o/o foran avaliadas como favoráveis à pasta.

Grande parte da cobeftura foi centrada em São Paulo, a partir de iniciativas adotadas pela

Secretaria, täzendo com que ações locais tivessem repercussão nacional.

O diretor do Instihrto Emílio Ribas esteve por mais de uma vez nas bancadas do Jornal

Nacional e Jornal Hoje, da TV Globo, esclarecendo sobre a doença e defendendo o trabalho

de São Paulo.

A grande rnaioria dos editoriais publicados pela imprensa formadora de opinião enalteceu as

iniciativas da Secretaria, como a proffogação da volla às aulas e a parceria com os hospitais

particulares para atender à população.

O Fantástico, da TV Globo, exibiu reportagern de 10 minutos sobre o trabalho realizado no

Instituto Adolfo Lutz e o passo a passo da a¡rálise laboratorial de casos suspeitos. A então

diretora do Adolfo Lutz, ldarta Salomão, foi eleita pela Revista Época como uma das 100
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personalidades do ano de 2009, em reconhecimento ao isolarnento e sequenciamento genético

do vírus da nova gripe, realizado com pioneirismo na América Latina.

Ern São Paulo, a Secretaria virou referência para a imprensa em qualquer demanda relativa å

pandernia de gripe, e a opinião dos porta-vozes da pasta ganhou credibilidade entre os

jornalistas e a população.

Transparência, rapidez, proatividade formaram a triade que permitiu o sucesso da Secretaria

de Estado da Saúde no trabalho de gerenciamento de crise deflagrado pela VFR a partir da

primeira pandernia de gripe do século 21.

Apesar dos 559 óbitos registrados no Estado de São Paulo, foi possível demonstrar que a

doença não tinha alta letalidade, que era possível prevenir sern pânico e que a Secretaria

estava agindo de fonna a garantir o adequado atendirnento aos pacientes suspeitos.

A deñnição de apenas três porta-vozes principais, com o secretário concedendo entrevistas

apenas nós momentos considerados essenciais e os dois outros profissionais, técnicos em

saúde, na linha de frente, ajudou a dar credibilidadc às açõcs da pasta diantc da população.

Iguahnente importante foi o tirning para anunciar medidas contundentes, para demonstrar que

o govemo paulista estava atento ao problema e em busca de alternativas.

2- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

O Hospital das Clínicas da FMUSP é o maior complexo hospitalar da América Latina, por

onde passarn diariamente cerca de 20.000 pessoas, entre médicos, funcionários, pacientes e

acompanhantes. O hospital possui aproximadamente 2.400 leitos ern seus oito institutos,

como o hrcor, o Instituto Central, Instihrto da Criança, Instituto do Câncer e o Instituto de

Ortopedia e Traumatologia, alérn de seus dois hospitais auxiliares. São realizadas mais de

4.000 cintrgias, 1 rnilhão de exarnes e 140 mil consultas por mês em su¿rs unidades.

Desde maio de 2ATl, a VFR é responsável pela comunicação de todo o complexo com a

imprensa, com atenção especial aos órgãos diretivos: Superintendência, Diretoria Clínica e

Diretoria da Faculdade de Medicina da USP.

Por ser a principal referência para casos muito graves em todo o Sistema Único de Saúde, o

HC é um caso bastante específico no que diz respeito à assessoria de imprensa. Ao mesmo
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tempo em que reúne os rnalores nolnes da medicina nacional, com tratamentos e pesquisas

pioneiras, também é alvo permanente de reportagens por parte dos mais diversos veículos de

comunicação em busca de problemas no atendimento, a exemplo de filas, que possam

representar as dificuldades enfrentadas pela população em relação ao sistema pirblico de

sairde.

Desta forma, a estratégia de comunicação relativa ao Hospital das Clínicas precisa atender

com precisão a duas linhas de interesse da imprensa: a resposta rápida e convincente sobre

demandas negativas e a proatividade ern relação a dernandas positivas, que irão reforçar os

melhores aspectos do complexo. Isso faz parte do dia a dia do trabalho da VFR dentro do

complexo.

Apenas no últirno ano, podemos destacar ao menos dois casos de enonne relevância pata a

imprensa, com sentidos opostos, que traduzem o trabalho estratégico da VFR na comunicação

do HCFMUSP. Em um deles, uma denúncia de superfaturamento culminou com a presençâ

da Polícia Fetleral, com mandados de busca e apreensão, em prédios do HCFMUSP, com o

conjunto da irnprensa avisado a priori e acompanhando toda a ação. Em outro, um transplante

pioneiro de útero e posterior nascimento de um bebê, ocorrido no HCFMUSP, precisava ser

mostrado de forma a atingir o maior público possível, com o rnaterial de melhor qualidade.

Cada un dos casos são exemplos de estratégias de comruricação bem-sucedidas da VFr para

redazir danos, no primeiro caso, e para diwlgal a excelência do hospital para rnilhões de

pessoas, no segundo, como se verá a seguir.

A chamada "Operação Dopamina" teve início eln ulna operação surpresa da Polícia Federal

dentro do HC, com policiais entrando em salas e retirando cornputadores e processos com o

acompanhamento da imprensa. Neste momento, a equipe da VFR respondeu com agilidade e

precisão, comunicando imediatamente à imprensa que o HC colaborava com a investigação.

Essa agilidade foi fundarnental para que iniciássemos a gestão da crise antes mesmo da

entrevista coletiva da PF, às l l horas daquele dia. Assim, pudemos corrigir, antes dos jornais

da tarde, a informação que circulava de que o envolvido na fraude era "presidente" do

Instituto de Psiquiatria. Falarnos diretarnente com os editores, esclarecendo tratar-se de um

erro e que o envolvido era um mero diretor de área.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Ao concentrannos nossa estratégia na nossa colaboração coln o MPF e no sigilo que nos foi

requisitado, evitando nos estender em explicações que nâo nos cabia, induzimos que o foco de

toda a imprensa passasse a ser os dois suspeitos, como ficou clalo nas edições dos jornais da

noite, colno o Jomal Nacional. Ou seja, o enfoque da irnprensa deixou de ser "Fraude do HC",

o que envolveria a direção, para'Traude dentro do HC", ainda muito grave, mas corretamente

dirigido para os suspeitos, não para a instituição.

Essa estratégia e nossa proxirnidade com as direções de redação certamente evitou que a

imprensa se concentrasse na porta do IPq, ou mesmo no prédio da administração, para cobrar

diretamente da presidência do instituto ou da própria direção do HC, em enfrevistas de

improviso e sern qualquer controle, explicações sobre a fraude. Vale lernbril que este padrão

da imprensa se concentrando nos locais da operação tem se repetido em todas as operações

pelo país, expondo, muitas vezes injustamente, a direção das instihrições investigadas. Com a

agilidade da VFR, isso foi evitado.

Passado o primeiro dia, a equipe da VFR, junto com a superintendência, fez o levantamento

minucioso de todos os documentos referentes à investigação, conseguindo cefüficar-se de que

o HCFMUSP fazia as compras citadas de maneira coffeta e via licitação. Com este conjunto

de infonnações, a VFR realizou urn rnedia training coln o Superintendente do HCFMUSP e

com sua Diretora Clínica, preparando-os para dar respostas com segurança aos jornalistas.

Isto feito, uma entrevista coletiva foi convocada, e o HCFMUSP pode esclarecer, de forma

organizada e documentada, que estava trabalhando de acordo com a legislação e que os

eventuais desvios não haviarn ocorrido no complexo e que os suspeitos haviarn sido

irnediatamente afastados. Com isso, firmou-se a percepção, nos jornalistas e no pirblico, de

que a instituição havia feito tudo o que estava ao seu alcance, tendo ficado protegidos dos

ataques tanto o HCFMUSP quanto os membros da alta adrninistração.

Este enfoque acabou balizando toda a coberhrra da imprensa, que se seguiu por lneses,

quando, a cada nova etapa, como denúncia do MPF, os dois suspeitos afastados eram sempre

o alvo e o HC apareceu sempre como parte interessada e ativa no esclarecirnento dos fatos.

Foi uma crise de proporções enonnes gerenciada corn rapidez e precisão.

Na outra ponta, o HCFMUSP realizou neste ano o primeiro transplante de útero da América

Latina e, mais que isso, realizou o parto do primeiro bebê do mundo gerado em um útero

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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transplantado de doadora falecida. Tratava-se de um caso extremamente positivo, mas de

longuíssima duração. Com um problema para a diwlgação à imprensa: a receptora e futura

mãe, não daria nenhuma entrevista.

Portanto, para garantir que o conteúdo fosse divulgado com a qualidade que deveria, foi

definidå a estratégia, de primeiro, garantir a exclusividade para um programa de alcance

nacional: o Fantástico, da Rede Globo. Em segrida, a divulgação para toda a imprensa,

garantindo a rnultiplicação da notícia nos diferentes meios, incluindo agências internacionais.

Isso foi feito tanto quanto da realização do transplante quanto do nascimento do bebê. O

resultado foi a divulgaçäo do HCFMUSP como centro de excelência no cenário do SUS do

país, com reportagens aprofi.urdadas e de grande alcance.

Este controle sobre a notícia dentro de um complexo com mais de 20 mil frurcionarios exige

que a assessoria de imprensa tenha ótimas relações em todos os instihrtos e com todos os

principais gestores. As reuniões para amanutenção dessa rede de confiança são rotineiras.

Em sua rotina diária dentro do complexo, para nrinirnizar- os aspectos negativos, a VFR

realiza monitorarnento permanente sobre possíveis focos de reportagens, colno falta de

medicamento, demora no atendimento e fila para cirurgias, entre outros. Com isso, a VFR

consegue dar respostas qllase irnediatas aos problemas eventualmente levantados pela

reportagem, evitando que casos pontuais sejam retratados como problernas sistêrnicos.

Os resultados nesse sentido são bastante claros: o HC deixou de ser retratado como um

complexo com problemas estruturais. Pelo contrário, nesse período, as reportagens negativas

despencaram, representando hoje menos de 5olo das cerca de 450 que são mensahnente

publicadas/veiculadas sobre a instituição. Mais do que isso, a naioria dessas reportagens

negativas se limita a pequenas notas, raras vezes chegando a manchetes de páginas internas.

A VFR tambérn realiza o planejarnento estratégico ern mudanças no sistema de atendimento

do HC que impactem os usuár-ios. É o caso, por exemplo, da redução no atendimento do

pronto-socorro do HC, ocorrida em fevereiro de 2AI3, quando 300 pessoas por dia foram

afetadas. Ao se antecipar à imprensa, comunicando ela mesma todos os detalhes das

rnudanças, a VFR conseguitt transfonnar o que seriam reportagens negativas em matérias

positivas, com serviço para população, e o anúncio de melhorias no PS do HC.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Com o número crescente de vítimas defebre¿Ìmarelano estado de São Paulo em 2018, o

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP teve grande repercussão na mídia

nacional por prestar atendimento a casos gravÍssirnos da doença e, tarnbém, por realizar o

primeiro transplante de fígado em paciente com febre amarela do mundo, encontrando, assim,

una nova maneira de salvar vidas.

A atividade da assessoria de imprensafez corn que, em um momento de cr:ise, o HCFMUSP

fosse visto como uma solução" tornando-se destaque nos principais veículos de comunicação,

incluindo a TV Globo e o jornal Folha de S.Paulo.

Essa visibilidade ressaltou o pioneirismo que coloca a instituição corno urna das grandes da

medicina mundial, atém de abrir portas para que outros hospitais começassem a replicar esse

tipo de procedimento.

Quanto as reportagens positivas, além de terem crescido aproxirnadamente 50Vo,

frequentemente ocupam lugar de destaque nos principais jornais, como Folha de S. Paulo e

Estadão, e emissoras de rádio e TV, como a própria Rede Globo.

A equipe da VFR rcalíza diariamente a busca por pautas positivas, que reforcem a imagem de

centro de excelência do HC. Para isso, a equipe de jornalistas, especializados em saírde,

realiza entrevistas com professores-doutores das diversas áreas, pesquisadores, médicos,

funcioniários e pacientes, antecipando sernpre as novidades relativas ao complexo que possam

interessar à imprensa e ao pirblico.

A partir disso, são realizados releases todas as semânas, que podem ser negociados

individualmente com os órgãos de imprensa, com matérias exclusivas, e também diwlgados

para o conjunto dos jornais, com a equipe realizando a dir,ulgação e fazendo o follow-up para

convencimento dos jornalistas sobre a importância e relevância dos temas diwlgados. A

equipe possui trânsito em todas as principais redações, sendo atendida seja pelos repórteres,

seja por seus editores.

A YFR possui rotina de contatos regulares corn os responsáveis pelos principais serviços da

instituição para buscar por novidades que possaln ser transfonnadas em notícia. Além disso,

centraliza todas as demandas dos veículos de comunicação, para que os jornalistas tenham

uma fonte seglrra de informações.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070
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A VFR ta¡nbérn é responsável por colocar o HC-FMUSP no centro dos principais debates ern

saúde, como residência médica e formação de profissionais e apoio à pesquisa. Para isso,

entre outras estratégias, produz e propõe artigos dos principais interlocutores do HC para os

grandes jornais e agenda almoços e visitas às grandes redações.

3- Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)

Inaugurado em maio de 2008, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, unidade do

Governo do Estado gerenciada em parceria com a Furdação Faculdade de Medicina, é um

dois maiores centros de oncologia da Améri caLatina e referência nacional no Sistema Único

de Saúde (SUS). Com base na assistência e gestão humanizada, o Instituto oferece aos

pacientes da rede pública de saúde um tratamento global e multidisciplinar com práticas

assistenciais, de qualidade e segurança do paciente, acreditados pela Joint Commission

International, organização intemacional de acreditação em saúde.

Os números do Icesp refletem uma produção assistencial expressiva e de grande

representatividade. Mensalmente, são realizados mais de 50 rnil atendimentos, em 34

especialidades médicas, em média 8,3 mil procedirnentos cirirrgicos, 28,6 rnil atendimentos

de urgência, 55 mil sessões de radioterapia e braquiterapia e 6,1 rnil pacientes se encontram

em tratamento de quimioterapia. Cerca de 10 mil pessoas circulam no Icesp diariarnente e o

índice de satisfação dos pacientes é superior a96Yo.

Desde 2010 a VFR aftla na prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e Comunicação

Interna do Instituto, coln o objetivo de diwlgar o trabalho realizado com foco em novas

tecnologias, pesquisa científica, ensino, treinamento e educação de colaboradores, ern

inovação de processos e na segurança do paciente, garantindo não só a qualidade dos

serviços, mas a humanização, um dos principais diferenciais do Icesp entre os gtandes

centros de oncologia do país.

A disseminação de informações seguras e relevantes arnplia o conhecimento sobre a

prevenção e o diagnóstico precoce do câncer e auxilia na qualidade de vida das pessoas ern

tratamento da doença. As ações de relacionamento com a imprensa, além de fortalecerem a

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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imagem da instihrição, apresentando os serviços do Icesp îa ißea de assistência, ensino e

pesquisa são educacionais e, portanto, essenciais para a constituição de uma sociedade mais

saudável.

Fazem parte das atividades da equipe de comunicação do lcesp:

- Acompanhamento de reuniões e planejamento esh"atégico junto às Diretorias Executiva e

Geral

- Levantamento de assuntos pertinentes e que ger¿un visibilidade à marca Icesp

- Produção de releases, notas e conteúdos para campanhas institucionais sobre as atividades

do hospital, pautas médicas, serviços sobre prevenção, diagnóstico precoce ou datas

comemorativas

- Contato com veículos de imprensa e agendamento de entrevistas

- Acompanhamento de enhevistas e gravações

- Clipping

- Analise de resultados, levantamento de indicadores e elaboração de relatórios

-Administração e monitoramento do site Icesp e das redes sociais (Facebook, Instagrarn,

Twitter e Canal do Youtube).

- Elaboração de planejarnento de Comunicação Interna

- Levantamento de pautas, elaboração de textos e diagrarnação de jornal Semanal Icesp

(circulação interna para cerca de 5 mil colaboradores)

- Levantamento de pautas, elaboração de textos e diagramação de "Boletim Entre Médicos"

(boletirn mensal direcionado ao corpo clínico)

- Abastecimento de notícias na Intranet

- Disparo diário via e-mail de comunicados institucionais sobre atividades internas da

Instituição

- Produção de artes: rnédia mensal de 22A artes que podem ser layout de campanhas

(Outubro Rosa, Novembro Azul, comunicados, banners, cartazes, adesivos, wallpaper,

folhetos, manuais, cartilhas ou ícones de desktop.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho,70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Matérias de destaque em 2019:

Série Gratidão (Fantástico, TV Globo; l0l0ll20l9)
*Reportagem exalta a humanização presente na assistência prestada na assistência ao

paciente.

Itttps:/leloboplav.slobo.com/vi7289547l?fbclid:IwAR24qYnHlh6AgTvWSTOpiJFshd6nCSH

TTOcIW WJxT6uih6vSXcZuZiUxi U

165 mil câsos de câncer de pele devem ser registrados em dois anos (TV Record;

1s/01/2019)

*Série de reportagens com enhevista de dermatologista do Instituto esclarecendo questões

sobre câncer de pelo e prevenção.

http://recordW.rT.com/iomal-da-record/videos/165-mil-cagos-de-cancer-de;pele-devern-ser-

resistrados-em-dois-anos-1 50 1 201 9

Matérias de destaque em 2018:

- Centro de simulação realísticao CETO e Spy

Inovação na saúde (Globo News; 3010712018,011AA2018 e 03/08/2018)

*Série de reportagens sobre as inovações na area da sairde, que aborda tecnologias usadas no

Icesp contemplando entrevista com fês coordenadores médicos

http://gl.slobo.corn/elobo-news/jornal-globo-news/videos/vledigao-das-16-estreia-serie-

sobre-inovacao -na-saud el 69 09222 I

http://el .slobo.com/globo-newp/jornal-globo-news/videos/v/treinamento-medico-tern-

boneco-que-simula-choro-e-tremor/69 I 46 94l

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070
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http://el.globo.com/g1obo-news/iornal-globo-news/videos/t/edicao-das-16h/v/inovacao-na-

saude-fluorescencia-a-laser- suia-medicos-em-cirureias/6920 5 5 2/

- Dez anos do lcesp

Em dez anoso Icesp une pesquisa, terapias de ponta e tratamento humanizado (Folha de

S. Paulo; 06/05i2018)

*Matéria especial sobre os l0 anos de atuação do Instituto corn entrevistas de dois diretores

e depoimento de pacientes

https:/ vwwl.folha.uol.corn.br/equilibrioesaude/2018105/ern-dez-anos-icesp-une-pesquisa-

terapi as-de-oonta-e-tratarn ento-humanizado. shûnl

- Corrida Icesp Run

Por que suar a camisa é uma ârma contra o câncer (Revista saúde; 29n4n0ß)
*Artigo assinado pela coordenadora médica do Serviço de Reabilitação do lcesp, Dra.

Christina May Moran de Brito, sobre a importância dos exercícios e do controle do peso na

prevenção e no tratamento dos tumores com divulgação da corrida Icesp Run

.com.br

cancer/

- Desempenho de residentes na ASCO

Residentes do lcesp ficam entre os melhores em exame dos EUA (Fotha de S. Paulo;

02t06t2ø18)

*Matéria sobre o desempenho dos residentes do Instifuto em exame internacional com

entrevista do diretor-geral, Paulo Hoff.

VFR Serviços de Gomunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020

Tel. (11) 2936-2870
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m elhores-em -exame-dos-eua. shtml

- Campanha Julho Verde I Câncer de cabeça e pescoço

Oito em c¿da dez pacientes com câncer de cabeça e pescoço são ou foram fumantes (TV

Globo, Jornal Nacional; l?l07l20l8)
*Reporlagem sobre conscientização da irnportância do diagnóstico precoce do câncer de

cabeça e poscoço contemplando entrevista do chefe de cirurgia de cabeça e pescoço? Marco

Aurélio Vamondes Kulcsar.

https://qloboplav. qlobo. comlv/686854 1 I

- Doação de cabelo

Doação de cabelo pode ser feita em envelope via correio ou entrega no Instifuto do

Câncer (TV Globo, SPTV; 2510712018)

tlink ao vivo com orientações de como doar cabelo para confecção de perucas com

entrevistas com as voluntárias do Icesp e pacientes.

lrttps://sloboplav. elobo.corx/v/689664 I lproqramal

'Atividade física x câncer

Atividade física ajuda pacientes em reabilitação após tratamento contra o câncer (TV

Globoo Bem Estar; 1611112018l

*Matéria tom a divulgação do estudo realizado pelo Icesp comprovando os beneficios do

exercício fisico para pacientes com câncer contemplando entrevistas com a coordenadora

rnédica do Serviço de Reabilitação do lcesp, Dra. Clristina May Moran de Brito, e

pacientes.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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https :/leloboplav. elobo .comlv /7 165922 loro sramal?fbclid:hvAR236In-

aAEaSXlm3 oRsXOAvCEYXqaqAoYDi_YS 5 -xXKMW I SLsxPGbWES_E

- Desfile Outubro Rosa

Serginho promove o desfile Outubro Rosa (TV Globo, Altas Horas; 2711012019)

*Pacientes mulheres em tratamento contra o câncer de marna no lcesp desfilarn e contarn as

suas histórias

https://eloboplay.slobo .comlvl71201 19/hbclid:IwARlx fWBiO5EcVFUePulKAqBB6GtrF

Urc6vh cx 5B ir I HEw2X7 WZPqfkvxbE

4- Fundação Butantan (Instituto Butantan)

O trabalho estratégico da VFR Comunicação vem fortalecendo a imagem do Instituto

Butantan como o maior produtor de vacinas do país. O projeto da VFR contempla a

Comunicação Integrada da lnstituição, o que inclui a comunicação intema para 2 mil

funcioniârios, o sólido relacionamento com a irnprensa nacional e a gestão sobre páginas

institucionais extremarnente dinâmicas e interativas nas mídias sociais.

Em média, são produzidos mensalmente três press releases (textos que servem como sugestão

de pauta para a imprensa), mas também é disponibilizado atendimento nþido e eficaz 24h às

solicitações feitas espontanearnente por jornalistas. O resultado disso é que o instituto tem

sido citado em média por 150 rnatérias jornalisticas por mês. Em dezembro do ano passado,

por exemplo, 21 veículos de itnprensa estiveram presentes no anirncio de um acordo entre o

Butantan e a fannacêutica MSD paraa continuidade do projeto de uma vacina inédita contra a

dengue que está na fase de testes.

Nas mídias sociais, o instituto também reforça sua imagem e confiabilidade junto ao público,

alimentando diariamente suas páginas no Twitter (10 mil seguidores), no Instagram (40 mil

seguidores) e no Facebook (62 rnil seguidores) com conteirdo absolutamente confiável,

desenvolvido e revisado por jornalistas profissionais, com o suporte de especialistas. O canal .,

no Youtube também tem ganhado força, especialmente, após o projeto de produção de

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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conteúdo em vídeo irnplantado pelo Butantan em junho do ano passado. De 1á para ca, cerca

de 50 vídeos instiftrcionais já foram produzidos e disponibilizados com uma linguagem

didática e imagens de alta definição.

Importante destacar que a comunicação integrada do Butantan também supervisiona e produz

infonnes internos, participa da organização dos eventos, alérn de produzir um grande volwne

de notícias institucionais para alimentar diariarnente a intranet e para produzir o boletim

virtual Butantan Notícias, disponibilizado todas as terças-feiras. Tudo para dar real

visibilidade às áreas, valorizar o trabalho dos colaboradores e envolvê-los nos projetos e

causas do Butantan.

5- Nectonlnvestimentos

Fmto da fusão entre as corretoras Spinelli e Concórdia, que estão entre as mais tradicionais do

mercado, a Necton possui escritórios na capital paulista, no Rio de Janeiro e em Santa

Catarina, além de 13 escritórios parceiros distribuídos por todo o Brasil. Com patrimônio

líquido de R$ 33,4 rnilhões, atende rnais de 40 mil clientes com recursos sob gestão na ordem

de R$ 14 bilhões.

A empresa atende a clientes pessoa fisica e institucionais, com produtos nos segmentos de

renda variável, renda fixa, fundos rnultimercados, fundos imobiliarios e Tesouro Direto, além

de COEs, CDBs e LCIs e LCAs de bancos de menor porte, entre outros produtos.

A VFR assumiu a assessoria de imprensa da Necton em novembro de 2019 e vem obtendo

para empresa, em média, 100 inserções semanais em veículos de comunicação, incluindo os

especializados ern finanças rnas tambétn a grande imprensa, como jomais Valor Econômico,

Folha de S. Paulo, O Globo, TV Globo, Globonews e outros.

6- SPDM - Associação Paulisfa pâra o Desenvolvimento da Medicina

Fundada ern 1933, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) é

uma das rnaiores entidades filantrópicas de saúde do Brasil, atuante em sete estados

brasileiros, com aproximadamente 46 mll funcionários e com a vocação de contribuir para a

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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rnelhoria dos serviços médicos prestados à população. Gerencia unidades hospitalares e

ambulatoriais construídas e equipadas por governos estaduais e municipais, tendo como

objetivo levar o que há de mais avançado em conhecimento médico à população.

Desde março de 2014, a VFR Comunicação presta serviços de assessoria de imprensa para a

instituição. Dentre as tarefas realizadas estão:

' Levantamento contínuo de pautas.

' Produção de rnateriais de diwlgação, releases e matérias especiais.

' Notas exclusivas e artigos.

' Atendimento à imprensa, incluindo o aprimoramento de relações com os

veículos de comunicação.

' Monitoramento de reportagens e identificação de oportunidades.

' Media trøining e apoio aos porta-vozes.

' Gestão de crise.

' Criação de estratégias de comunicação.

O trabalho desenvolvido pela VFR promoveu profundas mudanças no dia a dia da SPDM,

principahnente em relação à assessoria de imprensa e, posteriormente, mídias digitais. Desde

a ampliação da estrutura de comunicação até o relacionamento com a imprensa e

gerenciamento de crises. Além de fomentar a credibilidade da organizaçãojunto ao pirblico

interno e externo, a VFR passou a antecipar riscos potenciais de crises e trabalhar a imagem

de excelência do cliente.

Era possível notar, pela análise da clipagem diaria a ausência de reportagens positivas sobre a

instituição. As citações referiam-se apenÍß às crises pontuais relacionadas à entidade. Essa

situação se inverteu gradativamente com o trabalho implantado pela VFR, por rneio da

produção de divulgações das ações positivas da Associação para os principais veículos de

comunicação do país.

Em 2018, podemos citar como exemplo uma grande reportagem do jornal Folha de São Paulo

sobre o modelo de Organizações Sociais de Saúde, que contou com a SPDM como modelo de

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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gestão positiva, citando o Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbiní (HTEJZ)

(confira o link: https://bit.1v/2l.WUzPB). Outro destaque foi a participação de profissionais da

entidade em uma pauta sobre saúde masculina do maior telejornal do país, o Jomal Nacional,

no Centro de Sairde do Homem do HTEJZ bo/Z};4zn Além disso, outro

exemplo do trabalho realizado pela VFR reside na participação do Laboratório de Reprodução

Humana do Hospital São Paulo na série especial "Fertilidade, um projeto de vida" do

Fantástico, com entrevistas do Dr. Renato Fraietta, alérn do acompanhamento de dois casais

atendidos na unidade lhttns://s I . slobo.cour/fantastico/noticia/201 8/08/0Sit"erfilidade*rrnr-

proi eto-de-vida. gh trnl)

Desta forma, com estes e os demais materiais elaborados pela SPDM sendo publicados em

importantes veículos (como TV Globo, SBT, Record, Folha de São Paulo, UOL e Gl), desde

2014, a marca SPDM chegou a:

. Aproximadanlente 12 MILHÕES ¿e domicílios em matérias veiculadas na TV

- 39 MILHÕES de pessoas.

. Mais de 4,5 MILHÕES de exemplares de jomais impressos - 18 MILHÕES de

pessoas

' Cerca de 900 MIL ouvintes de rádio.

. Mais de 450 MILHÕES rle page views nos mais diversos sites.

7- Hospital de Transplantes / Centro de Referência em Saúde do Homem

O Hospital de Transplantes do Estado 'Euryclides cle Jesus Zerbini" é o primeiro centro

pírblico de saitde, ligado ao govemo paulista, especializado em transplantes de rnirltiplos

érgãos e tecidos e cirurgias de alta complexidade. A instituição, inaugurada em 2010, também

é referência nacional em neurocirurgia, com destaque para a utllização de métodos

minimamente invasivos nos tratamentos de Mal de Parkinson e epilepsia. Mensalmente, os

atendimentos no Hospital de Transplantes chegarn a l0 mil consultas ambulatoriais e 700

procedimentos cirurgicos.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
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Já o Cenfro de Referência da Saúde do Hornem, inaugtuado em 2008, é atualmente o maior

serviço público especializado em urologia da América Latina. Conhecido como "Hospital do

Homem", é o único em toda rede SUS a utilizar equipamentos de laser e endoscópicos parâ

realizar cinrgias renais e da próstata. O constante investimento em tecnologia pennite que

sete em cada 10 procedimentos realizados sejam minimamente invasivos.

O Hospital de Transplantes do Estado, bem corno o Centro de Referência da Saúde do

Hotnetn, que compartilham me$no espaço fisico no antigo Hospital Brigadeiro é cliente da

VFR Sen'iços de Cornunicação desde 2010. A equipe é responsável pelas estratégias de

assessoria de comunicação e, desde o início, trabalha para consolidar o posicionamento da

instituição por meio de ações de relacionamento com a imprensa e fonnadores de opinião. O

serviço de urologia da instihrição (Hospital do Homem) e seus especialistas, por exemplo,

firmaram-se como principais fontes para reportagens sobre saúde masculina e prevenção,

publicadas na grande imprensa e veículos regionais, e responde pela maior parte das

demandas espontâneas.

A opinião do público interno tern grande influência nas perspectivas dos clientes externos

(pacientes) e, por isso, as estratégias de comunicação interna visam valonzm o capital

humano, envolvendo os fi.urcionários com os valores da instiflrição. A YFR tambérn é

responsável por esta parte, que inclui a produção de arte e conteirdo para a elaboração de

campanhas diversas, boletins informativos mensais como newsletter, jomal institucional e a

intranet, alérn das iniciativas de relacionamento com o público externo por meio de material

gráfico (folders e informativos) e mídia social (Facebook).

8- Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações de Saúde)

Fundado ern abril de 2015, o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Sairde (Ibross) é

a primeira entidade a representar as organizações sociais de sairde (OSS) no Brasil. O instituto

promove o modelo de administração de equipamentos de saúde por meio de OSS, através de

parcerias firmadas entre as instituições e as secretarias estaduais e municipais de sailde.

Atuahnente, são associadas ao Ibross 2l instituições filantrópicas que atuarn em São Paulo,

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Dishito Federal, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e

Ceará. Juntas, elas gerenciam mais de 800 equipamentos de sailde e empregam 95 mil

VFR $erviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020
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pessoas. Essas unidades contam com mais de 15 mil leitos e realizan', eln Lrm período de um

ano? cerca de 700 mil internações e mais de 750 mil cirurgias. Também são responsáveis por

mais de 40 milhões de consultas, quase 50 milhões de exames e chegam a registrar

aproxirnadamente l0 milhões de atendirnentos de urgência e emergência.

A VFR desempenha, desde 2016, o trabalho de assessoria de imprensa da instituição, bem

como atividades de comunicação digital, para fortalecer e evidenciar nacionalmente a atuação

do Ibross no desenvolvimento, aperfeiçoamento e evolução do rnodelo de gestão por OSS.

Para ampliar o acesso da sociedade a infonnações e esclarecimentos sobre o rnodelo de

gestão, a VFR dedica-se à dilulgação das atividades do Ibross, das boas práticas na Saúde por

meio de parcerias público-privada, de estudos que demonstrarn resultados da administração

por OSS e de eventos voltados para o debate do tema.

São produzidos releases, artigos e notas de posicionamento do Ibross direcionados à

imprensa, além de alinhamento de entrevistas com porta-vozes da instituição com os veículos.

A assessoriafaza claboração dos tcxtos, monitoramento de mídias e clippings, disparos de

conteirdos e follow-up. Para potencializar os resultados na imprensa de todo o país, a equipe

elabora mailings personalizados e mantém estratégias para estreitar o relacionamento com os

jornalistas.

Artigos e cartas assinados pelo presidente do lbross foram publicados nos jornais Folha de

São Paulo, O Globo, O Imparcial, Diário do Grande ABC, O Povo, entre ouhos. Os eventos

que a entidadç realiza anualmente para promover a discussão sobre modelo de gestão já foram

divulgados por veículos de grande repercussão, como o Estadão, Valor Econôrnico, Correio

Braziliense, TV Record e rádios CBN, Jovem Pan e BandNews.

Em 2018. o lbross ganhou amplo espaço em uma matéria da jornalista Claudia Collucci sobre

Organizações Sociais, no jomal Folha de São Paulo. Com entrevista do presidente da

instituição, Renilson Rehem, o texto destacou os 20 anos das OSs e a iniciativa do Ibross de

conceder selo de acreditação às organizações que cumprem noÍnas de segurança e de

qualidade. No mesmo veículo e ano? ouhas ações do Ibross receberam três publicações na

colura Mercado Aberto, em janeiro, maio e dezembro.

Recentemente, em outubro de 2019, o Ibross protocolou uma petição pedindo esclarecimentos

ao INSS sobre o afastamento aplicado às gestantes e lactantes em locais de trabalho insalubre.
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A iniciativa do Ibross foi diwlgada na coluna da Mônica Bergarno, da Folha de São Paulo,

nos jornais Agora São Paulo, Todo Dia, Diario Industria&Comércio e outros veículos

regionais.

No carnpo da comunicação digital, a equipe da VFr é responsável pela cobertrua de eventos

do Ibross e pelo gerenciamento e abastecimento de todos os conteúdos do site, canal do

Youtube, Facebook, Instagram e Twitter do lbross. Além de evidenciar a importância do

Sisterna Único de Saúde (SUS) e da assistência de qualidade à população, a assessoria

tanbérn oferece apoio na dil'ulgação das atividades de todos os associados do instituto.

9- Duosystem Inteligência em Saúde

Fundada em 2û06, a Duosystem é uma empresa de tecnologia, especializada em inteligência e

inovação em saúde. Com protagonismo e eficiência, oferece soluções de acesso e gestão para

clientes pirblicos ou privados, tendo como foco principal, o paciente.

Atuahnente, as centrais de vagas do SUS dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e

Goiás são algumas das unidades que já utilizam a plataforma tecnológica da Duosystem, para

otirnizar o processo de regulação. A empresa contabiliza mais de 130 rnilhões de acessos na

intennediação de consultas, exames, internações e regulações de urgência.

A companhia também desenvolveu um aplicativo móvel inédito para agendar a retirada de

medicamentos no estado de São Paulo e está expandindo sua afuação de forma contínua para

novos estados e municípios brasileiros, além de outros países.

Desde maio de 2018, a VFR é responsável por todo o planejamento de comunicação da

Duosystem, além atuar em um trabalho de assessoria de imprensa que identifica, junto ao

cliente, assuntos de relevância e que podem ser transfonnados em notícia ou diwrlgados por

meio de marketing digital.

Por isso, é fundamental um trabalho de comunicação personalizado, com um esheito contato

entre a empresa e a assessoria de comunicação e que permita agilidade na transmissão de

infonnações do emissor para o receptor final.

Desta forma, a estratégia de comunicação relativa à Duosystem baseia-se principalmente, na

proatividade em relação às demandas positivas, que irão reforçar a instituição uma referência

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
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em seu meio de atuação. Igualmente essencial é trabalhar a comunicação de fonna alinhada

corn seu posicionamento e público-alvo, para que os ahibutos e vantagens oferecidos pela

companhia sejam evidenciados, percebidos e valorizados pelo mercado.

O trabalho da VFR possui como finalidade, abrir espaços noticiosos para a Duosystem junto

aos meios de comunicação da capital paulista e demais capitais do país, incluindo a grande

mídia e veículos segmentados. Para isso, realizamos o levantamento de infonnações

relevantes e positivas relacionadas às atividades da empresa, elaboramos e diwlgarnos

releases e notas junto aos veículos noticiosos, com foco no público-alvo, além de promover a

atuaLização contínua de mailing de imprensa e trabalho intensivo de contato com jornalistas

de diversas emissoras para oferecer sugestões de pauta sobre os assrurtos ligados à area de

atuação da Duosystem.

Nos últimos anos, podemos destacar ao menos três casos de enorme relevância para a

imprensa em relação à Duosystem: Especialmente no rnês de setembro de2019, cabe destacar

a esffatégia de divulgação do lançamento do "Remédio Agora", aplicativo inédito

desenvolvido com a tecnologia da Duosystem e destinado à utilização do Govemo do Estado

de São Paulo. Para isso, a VFR elaborou um planejamento estratégico de divulgação e

realizou runa interface intensa junto à area de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde

(SES) de SP, corn o objetivo de explorar ao máximo, o trabalho da assessoria de irnprensa.

Foram levantados junto à Írea de Operações e Tecnologia da Duosystem, dados sobre as

funcionalidades e benefícios do aplicativo. A equipe da VFR acompanhou as diversas fases de

implantação do app, que ocorreu inicialmente na fannácia instalada no AME (Ambulatório

Médico de Especialidades) Maria Zelia. Para garantir rnaior visibilidade à empresa, também

foi explorada uma citação do presidente da Duosystem. no texto de divulgação, destacando a

contribuição da companhia no desenvolvimento de soluções de tecnologia inovadoras para o

fortalecimento da saúde pirblica ern SP. A equipe da YFR forneceu todas as informações

acima levantadas ao Departamento de Comunicação da SE,S, para a devida divulgação. O

assunto obteve repercussão positiva em toda a imprensa (Portal Gl, R7 e outros) e inclusive,

sendo mencionada no release distribuído pela Secretaria Especial de Comunicação do

Govemo.
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Alérn disso, no início do ano de20l9, tarnbérn foi elaborado um artigo sobre os avanços na

regulação do SUS, assinado pelo presidente da empresa. Para isso, a VFR entrou em contato

direto com veículos de comunicação, com o objetivo de gerar visibilidade positiva à

companhia e ao porta-voz. O artigo foi veiculado nos jornais Voz do Vale, Tribuna de

Ribeirão Preto, Diário do Grande ABC, entre outros. No ano de 2018, a Duosystem também

foi pauta de notícias positivas na mídia, com o desenvolvimento de solução de tecnologiapara

auxiliar o processo de regulação e operacionalização do Cornplexo Regulador do estado de

Goiás. A VFR foi responsável por intennediar entrevistas junto ao porta-voz da empresa e

atendimento aos j ornalistas da região.

Em sua rotina diária de trabalho para a Duosystem, a VFR ainda presta serviços relacionados

à area de Marketing Digital, com o objetivo de criar visibilidade e relevância para a

companhia na Intemet e rnídias digitais. Para isso, rcformulamos todo o conteúdo do website

da Duosystem e elaborâmos um novo posicionarnento digital da companhia, por meio da

uriação de perfis no Facetrook, Twitter e Linketlin. Somos responsáveis pela produção de

conteildo especializado para os perfis, com a criação de artes, fotos, gráficos, infográficos e

vídeos, além da implantação de técnicas de SEO (Search Engine Optimization) no site,

visando o aumento de acessos, melhor posicionamento orgânico e a irnplantação de

ferramentas de análise de dados no site para a produção de estratégias de divulgação.

Também faz parte das atividades da VFR a execução de ações relacionadas à comunicação

institucional da Duosystem. A equipe é responsável por produzir conteúdos editoriais, como

folders e catálogos para apresentação da empresa em feiras de sairde e tecnologia. Vale

ressaltar que no último ano, a VFR elaborou materiais informativos, corno folders,

apresentações e vídeos institucionais para que a Duosystem participasse de dois eventos

internacionais de Sairde, o Brazil America Summit e a II Conferência Intemacional de Sairde

Brasil - Portugal e Comunidade Lusófona. Tais ações visarn a ampliação da Duosystem em

eventos do setor, colocando-se como a maior referência no segmento.

Na outra ponta, podemos destacar o trabalho da VFR nas ações de comunicação intema da

empresa. A equipe produz diariarnente pautas para divulgação aos colaboradores da

Duosystem, trabalhando com o apoio de ferramentas, como o Jornal Mural, Intranet, além da

produção de comunicados intemos. É trabalho da area de comunicação, prestar suporte em

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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reuniões estratégicas da companhia, auxiliando especiahnente, em ações de rnarketing

voltadas ao novo plano de negócios da Duosystem.

l0- Bullla Sociedade de Empréstimo entre Pessoas

A primeira plataforma do país que permite o empréstimo direto entre pessoas? sem

intermediação bancária, está oficialmente no ar. Aprovada pelo Banco Central em setembro

de 2019, a fintech Bullla é a primeira a operff no formato SEP (Sociedade de Ernpréstirno

entre Pessoas), possibilitando aos tornadores de empréstirnos acesso a taxas rnais atrativas do

que as disponíveis atualmente no mercado e, aos investidores, a possibilidade de melhores

retomos.

Como ocome em aplicativos de transporte ou locação de imóveis, como o Airbnb, o Bullla

segue o modelo de relacionamento direto entre pessoas, conhecido no mundo da tecnologia

peto termo em inglês 'þeer to peer". Por isso, operadores do mercado já enxergam a

platafonna como o "ffber'" do mercado filanoeiro.

Nele, qnem precisa, consegue solicitar empréstimos com as melhores taxas para o seu caso, já

que a avaliação é individual. Para poder participar basta que os interessados não estejam com

restrições financeiras no mercado. Quando os dois lados se encontram e concordam, o match

ocoffe e a transação é feita. Todos os juros pagos pelo tomador vão diretamente para o

investidor, eliminando o spread bancário do mercado tradicional.

Diferentemente de outras plataformas que existem no mercado, o Bullla é o único que não

possui uma instituição financeira intermediando e formalizando os empréstimos entre pessoas.

A platafonna é, em si, a instifuição financeira - e não lucra com juros. A remuneração do

negócio açontece pelo pagamento do serviço de análise de crédito, busca de investidor e

formalização do s contratos.

Em seu processo pioneiro, viável graças à mudança nas nonnas do Banco Cenfral, o aplicativa

ajuda a avaliar aqueles interessados em empréstimo e conectá-los a investidores que tenham

poupança e buscam umarentabilidade maior.

Os interessados em obter ernpréstimo são classificados conforme um rating (AAA até C), e o

investidor pode escolher para que perfil de tomador ele deseja emprestar. Os valores para

concessão do empréstimo variam entre R$ I mil e R$ 5 mil, em até 12 parcelas.
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Como prestadora de serviços de Assessoria de Imprensa ao Bullla, a VFR Comunicação já

obteve espaços importantes na grande mídia para a fintech, a exemplo de reportagens no

Jornal Nacional e Bom Dia Brasil (TV Globo), no jornal Valor Econômioo e Broadcast

Econômico (Grupo Estado), entre outros.

Todas as esfratégias de comunicação prestadas pela VFR são analisadas e rnonitoradas

continuamente através da geração de relatórios de produtividade e prestação de contas.

VFR Serviços de Comunlcaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (rr) 2936-2870 ,K
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Rotina de atendimento para atendimento do obieto da presente licitaçäo

Para atendimento à CONTRATANTE nos termos do citado no presente edital, a VFR definirá

um sistema que permitirá dar suporte em tempo integral å instituição, incluindo plantões para

eventuais emergências. De forma rotineir4 o escritório da VFR e os jornalistas destacados

para atuar internarnente nas dependências dos órgãos indicados pela CONTRATANTE

cobrirão o hor¿irio das 8h às 19h.

Antes e após esse intervalo sempre haverá um jornalista de plantão, acessível por telefone

celular e e-mail e com acesso à Internet, para atendimento às solicitações de jornalistas, bem

como de eventuais pedidos das instituições. O jornalista plantonista, que também atrará aos

sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, estará em estreito contato com o
profissional designado para coordenar a ánea de imprensa da CONTRATANTE, que, por sua

vez, f:arâ a devida interlocução junto às respectivas diretorias das instituições, bem como à

direção da VFR no encaminhamento das solicitações que receberem.

Um profissional da VFR com senioridade e experiência será o responsável pelo atendimento à

CONTRATANTE, corno Coordenador de Geral. A ele se subordinarão o Coordenador de

Assessoria de hnprensa, o Coordenador de Mídias Sociais e o Coordenador de Cornunicação

Interna.

Para atendimento dos órgãos indicados pela CONTRATANTE será destacado um total de 14

(catorze) jornalistas. Todos os profissionais listados na presente Proposta Técnica possuem

capacitações, habilitações e habilidades exigidas no edital.

Pelo dinamismo de sua redação, a VFR poderá, em algumas situações, ampliar o número de

jornalistas na sede dos órgãos indicados pela CONTRATANTE, conforme a necessidade, e de

fonna temporiária, para atendimento de situações específicas, a exemplo de grandes crises que

possam impactar negativamente na imagem dos órgãos.

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020

Tel. (ll) 2936-2870
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Atividades a sereln executadas na rotina:

Assessoria de Imprensa

a) Leitura e análise do clipping diário relativo aos órgãos indicados pela

CONTRATANTE.

b) Contato diario e sistemático com as principais lideranças dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE para apuração de informações que possam ser transformadas em notÍcia e

divulgadas à imprensa, com impacto positivo na imagem das instituições.

c) Follow-up (contato telefônico com jornalistas) intenso visando maximizar cada notícia

sobre os órgãos indicados pela CONTRATANTE.

d) Participações em reuniões de planejamento de comunicação.

e) Produção de relatórios mensais de atividades executadas e resultados alcançados nas

divulgações, com mensuração da exposição positiva e negativa na mídia.

Ð Monitorarnento sistemiltico de matérias veiculadas na imprensa paulista e nacional,

relativas aos órgãos indicados pela CONTRATANTE,pataimediata tomada de providências,

especialmente no caso de infonnações inverídicas ou de críticas.

g) Pronto-atendimento às demandas das autoridades da CONTRATANTE e dos órgãos

indicados pela mesma, com rárpida apuração e encaminhamento de informações e sugestões de

posicionamento que poss¿lm subsidiar o contato deles com a imprensa.

lì) Apresentação presencial, aos gestores dos contratos, em periodicidade a ser combinada

entre as partes, dos resultados de comunicação obtidos por intermédio das ações de Assessoria

de Imprensa.

i) Fornecimento de releases, notas of,rciais, artigos e outros rnateriais para subsidiar a

produção de conteúdo para as redes sociais dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

j) Atendimento diário às demandas de imprensa, apuração das informações solicitadas e

avaliação, junto à direção da VFR e à direção da CONTRATANTE e dos órgãos por ela

indicados, sobre o encaminhamento do assunto, bem como à forma e ao conteildo da resposta

ao veículo de comunicação.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (ll) 2936-2870

I}q



"Ðfl.p 
¡Ti {J,,,i I Ji'fli rt i ll íl

k) Prestação de infonnações à direção da CONTRATANTE e dos érgãos por ela

indicados sobre as providências tomadas em relação a eventuais matérias negativas para as

instituições, detectadas pela VFR.

l) Apoio na escolha e orientação dos porta-vozes que farão a interlocução dos órgãos

indicados pela CONTRATANTE com a imprensa, bem como acompanhamento presencial

das entrevistas sempre que necessário.

m) Produção de papers corn informações relevantes e estratégicas e sugestões de resposta

para questionarnentos que poderão ser realizados pelos profissionais da imprens4 de rnodo a

subsidiar os porta-vozes dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

n) Elaboração de estratégias especiais de comunicação para divulgação de projetos e

iniciativas que sejam "vitrines" dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

A VFR irá executar as atividades acima descritas da seguinte forma:

Semanalmente a equipe da Assessoria de Imprensa dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE se reunirá com o profissional responsável pela coordenação de Imprensa

para discutir e deliberar possíveis sugestões de pauta a serem trabalhadas junto aos veículos

de comunicação, com base nas informações previamente apuradas pelos assessores em seu

contato diario com as lideranças do conselho.

As pautas aprovadas serão desenvolvidas e os materiais produzidos passarão pelo crivo do

coordenador de Imprensa, direção da VFR e direção dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE.

A Assessoria de Imprensa irá traçar um cronograma de diwlgação dos materiais produzidos,

sempre com a anuência da direção da VFR e direção dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE, observada a disponibilidade dos porta-vozes destes parc a concessão de

entrevistas.

Algumas pautas especiais serão trabalhadas inicialmente de forma exclusiva pma determinado

veículo de comunicação. Os jornalistas gostam de informações exclusivas, que podem ser

transformadas em "furos" de reportagem e, nessss casos, geralmente ganham grande destaque

nos jornais, rádios, TVs e porlais noticiosos, a exemplo de matérias de página inteira ou

reportagens de longa duração.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 0f 533-070

Tel. (1f) 2936'2870
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Nas divulgações rotineiras, a equipe de Assessores encaminhará os materiais de imprensa

previamente produzidos às redações (textos e, quando necessário, fotos), realizando em

segrrida contato telefônico com os principais jornais, rádios, sites, TVs, blogs e emissoras de

rádio, visando prestar os esclarecimentos sobre a pauta enviada e sugerir entrevistas com

porta-vozes dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

Para evitar desencontros e retrabalhos, um jornalista será destacado para organizar a agenda

de entrevistas solicitadas sobre a pauta divulgada a diferentes veículos de comuni cação,

mantendo contato corn o porta-voz designado e acompanhando essas entrevistas. Caberá ao

coordenador de Imprensa avaliar se será necessário mais de um porta-vozpara atendimento às

demandas, ern caso de um volurne expressivo de solicitações.

Nas charnadas demandas reativas o assessor que receber a solicitação deverá reportá-la ao

coordenador, que irá orientá-lo sobre a forma de apurar a informação solicitada. A resposta

somente será dada ao veículo após encerrados os processos de levantamento de informações e

discussãu, jrurtu ao jomalista supervisor, direção da VFR e direção dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE

Contatos com editores-chefes, editores-assistentes, chefes de reportagens e diretores de

Jornalisrno deverão ser feitos preferencialmente pelo coordenador de Imprensa, pelo jornalista

supervisor do atendirnento e, em alguns casos considerados estratégicos, pela direção da VFR.

Nenhuma solicitação de imprensa deverá ficar sem resposta.

Nos dias de divulgação, os assessores irão encaminhar os materiais de imprensa, como textos

e fotos, aos veículos de comunicação, e imediatamente farão contato telefônico com os

jornalistas, com o objetivo de explicar e detalhar as informações sobre a pauta sugerida. Além

disso, os assessores atenderão às solicitações de entrevista, realizando a intermediação junto

aos porta-vozes dos órgãos indicados pela CONTRATANTE e acompanhando esses contatos.

Todas as solicitações deverão ser reportadas aos coordenadores responsáveis pelo

atendimento à imprensa que, por sua vez, debaterão as respostas e encaminhamentos a essas

demandas com a direção dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070

Tel. (r1) 2936-287a +
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Declaração de disponibilidade de atendimento

Eu, VANDERLEI DE OLIVEIRA FRANÇA, representante legal da licitante VFR

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI, CNPJ n' 10.354.430/0001-65, declaro para fins

desta licitação que a referida empresa terá disponibilidade para efetivar cada atendimento

solicitado pela Contratante, delineados na forma do Edital de Concorrência.

SãoPaulo, l9 dejunho de2020

R.G. no
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VFR Servlços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (rl) 2936-2870
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