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Ainda é cedo, historicamente, pârâ medir as profundas transformações sociais;

econômicas, políticas e culturais causadas pela pandemia do novo coronavírus. Especialistas

dos mais diversos ramos do conhecimento atestam, no entanto, que novas práticas de trabalho,

relações interpessoais e até mesmo políticas já se mostram como tendências que difîcilmente

serão revertidasl.

Na comunicação, não tem sido diferente, principalmente no cotidiano de jornalistas e

assessores de imprensq os profissionais responsáveis pela mediação entre os governos e

cidadãos por meio dos veículos da chamada mídia tradicional.

Para além das restrições de cobertura provocadas pelo isolamento social e os cuidados

preventivos, há o medo e o estresse como fatores que, não raro, provocam ruídos e dificultam

a correta difusão de informações de interesse coletivo.

É o que aponta levantamento recente elaborado em conjtrnto pelo Centro Internacional

para Jornalistas (ICFJ) e pelo Centro Tow para Jornalismo Digital, da Univçrsidade Columbia.

Com mais de 1.400 profissionais ouvidos em 125 países, o estudo aponta os impactos

psicológicos e emocionais como as principais dificuldades na cobertura da Covid 14. Crise

financeira no modelo de negócios da imprensa e a intensa carga de trabalho (muitas vezes em

home office e com saliírios reduzidos) aparecem como demais preocupações desde que a

pandemia começou a se espalhar pelo mtrndo a partir de dezembro de 2019, após surgir na

China3.

A percepção dos jornalistas reflete os números e dramas superlativos da mais grave crise

sanit¿íria desde o advento da Gripe Espanhola que, entre 1918 e 1919, ceifou de 50 milhões a

100 milhões de vidas ao redor do globoa. Em janeiro de 2021, o Brasil já ultrapassava os 220

mil mortos, dos quais mais de 54 mil no Estado de São Paulo.

Afora os aspectos circunstanciais que dificultam o exercício profissional tanto por parte

dos jomalistas quanto pelos assessores de imprens4 o Brasil e viirios países do mundo viveram,

I Ver reporüagem "24 mudanças trazidas pelo coronavlrus que devem sobreviver à pandemia'
hþi/lbit.ly/2Ldaazj
2 A pesquisa pode ser conferida em hffp://bit.lyl3siINCP
3 Ver em http://bit.lyl3nzFfKn
a Em Veja Sarlde, no link hÞJlbit.lyl2K3]i9z o)
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em diferentes momentos do "ano pandêmico", uma série de óbices estruturais que tornam as

relações com a imprensa mais complexas. Dentre eles, a indisponibilidade de dados

governamentais seguros, as divergências políticas entre as esferas de govemo, sem contar as

notícias falsas ni[o raramente espalhadas por milícias virtr¡ais a serviço de partidos ou facções

polítieas. Ao se agregar ao quadro a pressão de setores econômicos pelo relaxamento das

medidas de contenção social, obteve-se um ambiente tenso e multifacetado, no qual os

interesses dos profissionais de imprensa e das empresas que os empregam criam um cenário

pantanoso para a adoção de toda e qualquer estratégia de comunicação.

No Brasil, a contraposição do Presidente da República aos governadores também criou

desafios paraa imprensa. O comportamento ora negacionista paruaevolução da pandemia ora

agressivo para com os jornalistas - aos quais não raro foi atribuída a culpa pelos efeitos da

pandemia - fez com que os veículos fossem vistos não como fontes de informação e prestadores

de serviço, mas atores políticos interessados numa conspirata contra o governo5.

Num País dividido, coube ao Governo do Estado de São Paulo o papel de antagonista

principal. Primeiro, adotando um programa de isolamento social dividido em faixas de

gravidade representadas por cores, que podem ser cambiadas regionalmente a depender de

indicadores de prevalência da doença na população e da capacidade de atendimento hospitalaró.

Depois, lançando, via Instituto Butantan, uma corrida pela vacina em parceria com a chinesa

Sinovac.

Comandado pelo primeiro Centro de Contingência do Coronavlrus no Brasil, o Plano

São Paulo conseguiu refrear a primeira onda da pandemia e garantiu flexibilidade para os

diferentes cen¿irios regionais. A corrida pela vacina gerou notícias positivas, mas desencontros

na diwlgação de índices colocarain a iniciativa em desgaste no final de 2020, quando uma

cláusula de sigilo no contrato com a empresa chinesa gerou dúvidas quanto à eficácia da

vacina7,

Num contexto em que a comunicação e as políticas de saúde se tornaram as armas mais

significativas na guerra contra a Covid, efeitos adversos e críticas são naturais. O que importa,

para um bom planejamento, é eleger as mensagens-chaves corretas para guiar uma estratégia

eficiente de comunicação. E,para efeito do que São Paulo enfrenta, a boa comunicação das

ûíticas de isolamento social e a respeito da corrida pela vacina são os ativos mais valiosos, sem

s Ver, por exemplo, relatos de sites e jornais no dia 5 de janeiro, a exemplo de reportagem do Poder 360.
http:/Ait.ly/3sdvvZL
6 Extraldo da apresentação do programa em hups://bit.ly/3sgh9l8
7 Ver em UOL, no linkhfip:llbit.ly/2L.wtLZ
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olvidar, numa camada secund¿iriq das medidas de assistência social e fomento econômico -

afinal, a anteposição saúde versus economia, em que pese contestiável e vista como faLâcia$,

ainda deve ser levada em conta para reforçar a imponÍincia das medidas de prevenção.

Chama-se a atenção, ainda, para as campanhas antivacinação, impulsionadas por

vacinação ao autismoe. Nas redes sociais, a anticiência ganhou fülego, apesar das folæ news

ainda serem minoritírias nos perfis e páginas abertos, conforme estudo elaborado por um

pesquisador da Fiocruzl0. Em cenários de crise, qualquer esûatégia de comunicação deve contar

com os veículos de imprensa tido como tradicionais como importante de vetores de

comunicação. Pesquisa concluída em janeiro pelo jornal Folha de S. Paulo em parceira com as

universidades da Carolina do Norte (EUA) e as federais de Minas e Pernambuco demonstrou

que leitores de jornais são mais refratiirios às notícias falsas que germinam nas redes sociaisll.

Logo, o papel da assessoria de imprensa continua como condição sine qua non para

auxiliar no cumprimento dos preceitos constitucionais da comunicação pública, quais sejam a

orientação da população por meio da difusão de informação verdadeira e da transparência nos

atos governamentais. O desafio da Unidade de Comunicação do Governo do Estado de São

Paulo, com efeito, será o de coordenar estratégias eficientes entre as assessorias de secretariaso

autarquias e empresas, no âmbito do Governo, que mantêm interlocução com atores de

imprensa e formadores de opinião.O momento não é o da disputa de narrativas ou de deslocar

a opinião pública entre um ponto e outrol2. Não se trata, portanto, de buscar a hegemonia do

discurso, mas informar, de modo a salvar vidas, com o menor impacto possível na economia.

Manter um relacionamento ético e transparente com as redações e os veículos é crucial

para obter, da imprensq em que pese as dificuldades que o momento impõe, a cobertura mais

isenta e precisa possível. De modo a ter as informações de interesse público não apenas

corretamente divulgadas, mas usadas para contrapor informações falsas e imprecisas. Tendo

como fim convencer as pessoas que ações de prevenção e proteção respaldadas pela ciência

podem significar a diferença entre a vida e a morte.

8 Para Frederico Guanais, chefe-adjunto do departamento de Saúde da OCDE, o dilema entre vidas e empregos é
falso, posto que, se os países nada fizessem para diminuir os contágios pelo coronavírus, as consequências
econômicas seriam ainda mais dramáticas. Ver entrevista em http://bit.lyl38BlnCi
s Ver em http://elo.bol3i8EYlU
10 Um artigo sobre a pesquisa em htþ/þlLlyßlz$Uzy
11 ver em hWJ /oit.ly /2K3oR2a
12 Ver em htto:/¡bit.lyl3sdcT7x
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Plano de Ação - Estratégia de relacionamento com a mídia

A pandemia do novo coronavírus não apenas fez com que os cidadãos brasileiros

consumissem mais notícias que em tempos normais, mas monopolizou o noticirário - e

prineipalmente da televisão, maior fonte de informação sobre o temq segundo estudo de

docentes da Universidade Federal do Espírito Santol3.

A televisão voltou a ganhar uma prevalência que havia perdido, mas não só ela. Num

passado recente, os hábitos de mídia medidos por pesquisas mostravam aumento do share das

redes sociais como fontes de informação. Não por acaso, quando a última pesquisa pública do

gênero realizada pelo Datasenado foi divulgada no final de 2019, o WhatsApp era a principal

fonte de informações pæa 79Yo dos brasileiros, ficando os portais de notícia na quinta posição,

com 38olola.

Entretanto, na pandemia, os dados existentes mostram uma inflexão rumo ao

fortalecimento de fontes noticiosas de qualidade, cujas informações são produzidas por

jomalistas profissionais - um fenômeno que acontece não apenas no Brasil, mas nos Estados

Unidos, apesar da crise financeira que atingiu veículos ao redor do mundo. O jomalista e

professor do Insper Carlos Eduardo Lins da Silvapublicou um resumo com alguns dos estudos

realizados em2020 no site da instituiçãol5.

São dados que reforçam que a Covid mudou hábitos, inclusive no fazer diário do

jornalismo. Embora ainda não haja pesquisas conclusivas sobre o quanto a pandemia ocupa do

espaço total dos noticiiários, não foram raros os dias em que a cobertura dos telejornais tenha

ultrapassado 80% da duração dos programas. Com variações atinentes à peculiaridade de cada

mídia quanto à capacidade de reproduzir notícias, o fenômeno também é observado em portais,

jornais impressos e revistas, o que era previsível num ceniirio de crise mundial.

Com efeito, as redações concentaram esforços em buscar notícias e fazer anrâlises sobre

o fenômeno e suas consequências. Com equipes enxutas, as empresas jomalísticas recrutaram

profissionais de outras editorias para a cobertura. E isso fez com que o volume de demandas

nas assessorias governamentais aument¿sse enormemente.

Há dois "efeitos colaterais" imediatos quando crises desta magnitude ocorrem. O

primeiro é o aumento da tensäo entre imprensa e governos. Nas democracias, é algo, aliás,

13 Ver estudo realizado a respeito pela Universidade Federal do Esplrito Santo em httpsl/bit.lv/2Lm4Sïc
la Ver a lntegra da pesquisa em https://bit.lyi2G3ZYCp
1s Ver o artigo em htfp://bit.lyl3qDdv9l
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saudável e desejável, posto que a missão do jornalismo tradicional é escrutinar o exercício das

instituições públicas. Nesta convivência, os atritos entre os atores sempre são constantes. E

pioraram com a emergência de uma crise mundial de saúde agravada no Brasil pela

descoordenação entre as diversas esferas de governo.

Este efeito é mitigado com relacionamento junto a editores;repórteres e donos de

veículos. No campo do governo paulist4 é algo que tem sido feito à exaustilo pela Unidade de

Comunicação. Inclusive copm veículos do interior do estado e com a mídia estrangeira por meio

da Agências de Notícias.

A Pridea fez um media audit com mais de 20 jornalistas e editores da Capital e do

Interior. Os resultados são positivos. No Interior, à exceção de críticas muito pontuais, o

atendimento à imprensa é visto como satisfatório, transparente e âgil. Jornalistas mencionam

os grupos de WhatsApp criados paraa rapida difusão de notícias, e a comparação com o

Governo Federal vai no sentido de que São Paulo tem sido muito mais transparente.

Tradicionalmente mais críticos, os jornalistas paulistanos da Grande Imprensaapontam

certo uso político das entrevistas coletivas pelo governador. "Fica evidente que decisões

técnicas são contaminadas por conveniências políticas, a exemplo do anúncio de aperto das

quarentenas logo após as eleições municipais", diz um experiente editor de uma das maiores

revistas semanais brasileiras.

Entretanto, quase que de forma unânime, os editores e chefes de reportagem elogiam

estes pontos de contato com a imprensa, veem rigor científico nas divulgações do Instituto

Butantan e, novamente, mostram mais seriedade e transparência na comp aração com o Governo

Jair Bolsonaro. Resume um editor de larga experiência, responsável pela cobertura da Covid

em um grande jornal: "Os assessores do govemo têm cumprido sua função de dar as

informações brásicas e facilitar entrevistas, apesar de alguns dados que, em algumas ocasiões,

não são passados claramente". Em suma ele diz, a percepção do jomal é que há'.um esforço

de comunicação adequado".

Evidentemente, toda política de relacionamento é contínua, e pode ser incrementada,

como iremos sugerir adiante.

O segundo 'oefeito colateral" é interno. Trata-se da dificuldade de executar um plano

estratégico de comunicaçãoo e mesmo de definir ações tríticas. O dia a dia, em crises comuns,

de curta duração, consome os talentos e esforços dos assessores para dar conta da enorme

quantidade de pedidos de informações e do gerenciamento da crise do dia. Numa pandergra

que pode durat anos, o desafio é, sem exageros, hercúleo. É um constante frenesi .o* u,rr$r*-5
fatos críticos ao longo de cada dia, o que sobrecarrega as equipes e praticamente impede nur 
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haja tempo dedicado ao planejamento e à definição de passos futuros estratégicos.

Num cenário de trabalho extenuante, a grande dificuldade é coordenar equipes. A

Unidade de Comunicação conta, no SICOM, com pelo menos 24 secretarias e suas respectivas

assessorias de imprens¿Çnúmero que não leva em eonta os profissionais espalhados por

fundações, autarquias e empresas públicas. São polos importantes de difusão de conteúdo

relevante e de relacionamento com a imprens4 mas que nem sempre são usados em sua

capacidade plena, posto que os problemas diários consomem tempo e energia da Unidade de

Comunicação.

Com mais de 15 anos de expertise em contas públicas e gerenciamento de crises, a

Pridea propõe a criação um Núcleo Estratégico de Inteligência da Comunicação. Com três

objetivos centrais:

l. Articular e coordenar todas as assessorias das secretarias e administração indireta para

reforçar o relacionamento com a imprensa já realizado pela Unidade de Comunicação

em temas atinentes à pandemia;

2. Definir um leque de pautas sobre assuntos positivos não relacionados com a pandemia;

3. Incrementar o corpo a corpo de relacionamento (PR) com os jomalistas da Capital e

Interior.

Sobre o item 1, é necessfuio repisar alguns conceitos já trabalhados atualmente pela

Unidade de Comunicação. Todos sabemos que o relacionamento com a imprensa demanda,

basicamente, transparência, definiçäo de mensagens chave e contatos frequentes em todas as

camadas das cadeias de comando dos veículos - da grande imprensa aos principais velculos do

Interior. É uma estratégia que, obviamente, deve estar casada com as.demais ações de Relações

Públicas e Publicidade (offline e digital).

No entendimento da Pridea, as key messages adotadas acertadamente pelo Governo de

São Paulo foram:

o Necessidade de isolamento social por níveis, de acordo com as taxas de

transmissão observadas pelo Centro de Contingência;

r Adoção e necessidade de os paulistas tomarem a vacina da Coronavac e

quaisquer outras vacinas seguras e disponÍveis; e

16 Dados coletados em htto://bit.lvl3cO9ifw o$
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o Assumida postura de transparência na divulgaçilo de todos os indicadores

de interesse público.

É esta a estratégia que demanda, para sua consecução, esforço dos membros das

assessorias de imprensa governamentais¡que devem ser articuladas; comojá aqui dito¡pelo

Núcleo Estratégico de Inteligência da Comunicaçõo, que coordenará, sob linhas conceituais

definidas pelaUnidade de Comunicação, todos os profissionais do Governo e mesmo de outras

empresas de comunicação prestadoras de serviço num esforço de produção de conteúdos que

reforcem ris mensagens chave e de amplificação do relacionamento com os jornalistas.

A missão do núcleo será a de planejar ações tiíticas e antever ruídos. Entre os jornalistas

da Capital, apesar do reconhecimento da existência de transparênci4 reclama-se da confusão

de informações divulgadas durante a pandemia, como no caso dos índices de eficácia da vacina

Coronavac. "As coletivas das últimas semanas foram um exemplo completo de desinformação",

resume um editor de um dos principais jornais do País. "A divulgação de uma taxa de eficácia

parcial, sem a taxa geral, gerou confusão."

A coordenação ensejarátarefas de relacionamento e de produção de conteúdos em apoio

à Unidade de Comunicação do Palácio dos Bandeirantes. A Pridea se propõe a cria¡ um sistema

digital de tarefas, o Comunica, com cronogramas de ação para produção de conteúdos e

divulgação de pautas. O sistema, que também pode ser desdobrado para um aplicativo de

smarþhone, permitirá o acompanhamento em tempo real das atuações de cada uma das mais

de 20 assessorias do governo.

A fenamenta permitirá que se possa ter um termômetro da produtividade, e um mapa

de gestão que possibilite a leitura e a cobrança de resultados a partir do estabelecimento de

metas de desempenho.

Num cenário em que vários atores - govemamentais ou não - disputam espaços nos

veículos, adotar um sistema com metas e medições é crucial para que as mensagens-chave

tenham uma divulgação pulverizada, o que facilita a consecução dos objetivos pretendidos.

O Núcleo Estratégico t¿mbém teria por firnção articular os conteúdos ao trabalho de

redes sociais desenvolvido pela Unidade de Comunicaçäo. Isso permitiria que os temas das

pautas fossem trabalhados com total sinergia no digital, de modo a potencializar tarfio o trabalho

das assessorias de imprensa quanto os conteúdos diariamente publicados em todas as

plataformas. (\---\
É evidente que as redes sociais constituem um capítulo à parte em qualquer

planejamento de comunicação. Embora não façam parte do escopo do presente exercício, elas ¡ 
01
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säo usadas por todos os veículos da imprensa tradicional como suporte paf,a um modelo de

negócios em crise. Os jornalistas e veículos entraram tarde neste jogo, o que custou mais de 7

mil postos de trabalho, mas passaram a agir profissionalmente para conter a sangria e tentar

criar novos leitoreslT.

Pridea se dispõe;portanto;aauxiliar estrategicamente o uso destas ferramentas?ara

incrementar os result¿dos pretendidos na comunicação da pandemia - é uma interação essencial

numa "campanha" que é de permanente crise e na qual as redes são muito usadas como meios

propagadores de notícias falsas e informações de má-qualidade.

O Núcleo Estratégico, porém, não ficarâ restrito aos assuntos envolvendo a pandemia

ocasionada pelo Covid-19. Em crises, é preciso ter tempo e energia para não perder a dinâmica

de produção de outros conteúdos e notícias que não aqueles relacionados à pandemia. Em

resumo, é uma forma de dar opções para que a imprensa possa produzir conteúdos de outros

temas, com notícias de interesse do Governo de São Paulo, e sobretudo, de interesse dos

paulistas.

Em termos concretos, a meta é definir um rol de pautas não relacionados à pandemia,

mas que continuam a ser de interesse público, com prestação de serviço. Com o método de

gestão ttazida pela plataforma Comunica, serão estabelecidos metas e cronogr¿rmas de

publicação, com o acompanhamento dos resultados e ajuste permanente dos objetivos.

Isto significa criar uma agenda positiva nas mais diversas secret¿rias para ocupar

espaços na imprensa ainda destinados ao cotidiano. Pautas de Economia, Saúde, Agricultura,

Segurança e Habitação - apentn para ficar em alguns exemplos - devem ser exploradas. Afinal,

mesmo com a pandemia, a CDHU continua entregando unidades habitacionaisls, as pollcias

mantêm-se trabalhando para reduzir os índices de criminalidade e a Secretaria da Cultu¡a e

Economia Criativa não parou com os programas de fomento ao setor - aliás, um dos mais

prejudicados pela pandemiare.

As assessorias das pastas - cada qual com seu leque de temas e agendas de contatos

específicos na imprensa - serão demandadas a incrementar a política de relacionamento

desenvolvida pela Unidade de Comunicação, tanto para distribuir os conteúdos relacionados à

17 Ver artigo de Paulo Roberto Júnior no Meio em Mensagem https://bit.1vl3phgJ2j

r8 Ver um exemplo em http://bit.ly/3pVBH7l
le Ver em http://bit.l),/3pPMa3Y \0
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Covid þara as pastas diretamente ligadas ao tema) quanto para propor pautas positivas dos

outros setores não atinentes ao tema.

São, em resumo, três eixos de ação coordenadas que demandam esforço, tempo e,

principalmente, um gerenciamento que ficará a cargo do Núcleo Estratégico.

Ações a serem desenvolvidas pela contratada junto à mídia

A Pridea elencou uma série de ações que devem ser levadas a termo para incrementar

o relacionamento com a imprensa. Separamos cada atividade pelos tópicos a seguir:

Aumento de interação com as redações

As medidas preventivas advindas dapandemia dificultaram os contatos fisicos, mas não

os impedem em situações mais graves. Como não são os jornalistas presentes nas coletivas e

nos diversos eventos de rua os responsáveis pelo tom da cobertura, é imperativo estreitar a

relação com as chefias, principalmente na grande imprensa e nas redações dos principais

veículos do Interior.

Tal esforço, jâ rcalizado pela Unidade de Comunicação, deve ser reforçado pelas

assessorias das secretarias, seja para a divulgação de pautas relativas à Covid, seja para vender

temas de interesse de todas as pastas do governo.

Se cotidianamente, os principais assessores da Unidade de Comunicação jâ fazem

encontros (virtuais ou presenciais) com editores e chefiaso as demais assessorias de secretarias

e empres¿$ devem reforçá-los dentro de uma tÍúica de guerrilha coordenada pelo Núcleo

Estratégico - tanto para'lender" conteúdos relacionados à pandemia quanto para outras pautas

positivas relativas a cadauma destas secretarias.

A plataforma digital que a Pridea implantarápermitirá um acompanhamento em tempo

real, com relatórios qualitativos dos resultados destas interações. Evidentemente, o sistema

facilitará a coordenação para que não haja sobreposição de contatos. A título de exemplo: se o

assessor da Secretaria de Saúde fazvmaaproximação com o editor de Cotidiano da Folha de S.

Paulo, o colega do Instituto Butantan atasanaem outra frente, como a editoria de Metrópoles,

do Estadão.

As visitas (ou teleconferências) seguiriam as camadas de importância (tiers) dos

veículos (emissoras de TV e rádio, jomais, revistas e portais) já delineadas pela Unidade de

Comunicação. No caso das demais regiões do Estado, a mesma lógica será seguida, em apoio

ao forte trabalho já realizado pelo Núcleo de Interior

Rodadas de conversas
(^
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Reforçar a aproximação com a imprensa e incrementar essa relação é fundamental para

amplificar ¿ß mensagens-chave do Governo do Estado, principalmente em um momento de

pandemia. Além de investir fortemente nos encontros de relacionamento com a mídia" a Pridea

Comunicaçilo promoverá rodas de conversas com as principais fontes do Governo, em que

v¡ários temas serão tratados com os jomalistas.â sistemática será usadanão somentcpara a

Covid, mas pata manter em voga assuntos de interesse que perderam espaço com a pandemia,

como os programas na fuea da Educação e Segurança Pública, apen¿ß para ficar em dois

exemplos. A partir do Núcleo Estratégico, estas rodas serão estendidas pelas redações de São

Paulo, Interior e outras praç¿il¡, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

No caso da Covid, tal instrumento é fundamental, em que pese o tempo para estes

encontros seja escasso em função do enorme volume de trabalho que os principais técnicos em

saúde do Governo estão enfrentando. Evidentemente, as limitações fisicas de contato podem

fazer que alguns destes encontros sejam realizados de maneira virtual, o que não invalida o

instrumento.

As rodadas ainda têm um segundo efeito positivo: transformar vários técnicos do

governo (das mais diversas secretarias) em fonteso os chamados ooespecialistas" de que a

imprensa se socorre. Se realizadas de maneira sistemática, abordando-se os principais temas de

governo, certamente o espaço do notici¿írio positivo crescerá, sem contar o incremento

qualitativo das coberturas.

Stakeholders

Há uma norrna não escrita que diz que a defesa de um produto é mais eftcaz quando

feita pelo cliente. Em organizações públicas, este atestado é dado pela sociedade e por fontes

independentes. Logoo tem mais peso a avaliação positiva quando ela vem de alguma fontes

especializadas independente. Quando São Paulo, por exemplo, ganhou reconhecimento

interacional pela queda no número de homicídios, o atestado positivo veio de entidades de

monitoramento internacionais e thínk thanks nacionais e internacionais, como o Fórum

Brasileiro de Segurança Pública.

Ocorre que, muitas vezes, estes atores externos são atraídos por políticas de relações

públicas. São os stakeholder,t gue, numa dinâmica muito parecida com o que se faz com as

redações, são visitados e persuadidos da qualidade de um programa ou dos dados produzidos

por um ente governamental. Neste sentido, interações com a academia, especialistas e think

tanlçs sãoimportantes, porque todos estes atores têm relacionamento com a imprensa e6foðeÁ

ser articulados num esforço paralelo de comunicação. It
\)'v 
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Evidentemente, cada ator governamental, principalmente na iârea da Saúde, tem

especialistas que podem falar com precisão e profundidade sobre os assuntos. O trabalho da

Pridea, neste sentido, seria mapear estes atores e propor um plano estratégico para acioná-los

- seja paraaprodução de artigos na imprensa em temas de interesse ou mesmo para sugeri-los

como fontes em pautas de interesse da Unidade de €omunicação e das secretarias envolvidas.

Materiais a serem produzidos

A pandemia trouxe uma abundância de dados que, por vezes, mais dificultam do que

facilitam a interpretação destes indicadores pelos jornalistas. Números conflitantes, leituras

estatísticas e epidemiológicas enviesadas e a difusão das chamadas fake news são obstáculos

que devem ser enfrentados com boas (e criativas) peças de comunicação. A Pridea listou um

rol delas:

Sinopse/newsletter m atinal

Ordenar os fatos e notícias importantes virou uma tendência irreversível no jomalismo

digital moderno. Canais como o Meio ou o CNN Reliable Sources viraram referências ao dar

aos assinantes, via e-mail, resumos do que mais importa no noticiiirio. Criar uma newsletter que

ajude os repórteres e editores com esta curadoria é fundamental para direcionar a pauta e ttazê-

los para o campo dos assuntos de interesses do Governo. É uma peça que precisa ser disparada

até às 7h30 de cada manhã, e seria ancorada em textos dos sites do governo ou mesmo de

notícias que reforcem as narrativas de interesse.

A meta aqui é dar, aos jornalistas um resumo qualificado de notícias, instrumento

fi.mdamental para repórteres, produtores, jomalistas e editores de maneira geral.

Trata-se de ferramenta conhecida das agências de PR, que as preparam ainda na

madrugada para abastecer os principais clientes com um resumo do noticiário, mas pouco usada

pelos governos para direcionar a cobertura dos jornalistas. A Pridea se compromete a produzir

esta peça e entregá-la diariamente aos jornalistas mais importantes na cobertura da pandemia.

Artigos analíticos

O Governo do Estado acertou ao criar espaços na Intemet dedicados à Covid 19 a

respeito do Plano São Paulo, dados da Covid (em página da Fundação Seade) e o Vacina Já.

Entretanto, os dados expostos com transparência poderiam ser mais bem explicitados e

explicados com textos leves que "costurassem" os números e apontassem tendências. É uma

ferramenta complementar à newsletter, mas em forma de artigos e com afr;ølizações semanais

ou quando as mudanças de cenário assim o exigirem.

Os textos não seriam longos, mas didaticos e apoiados em infográficos.

distribuídos por mailing, WhatsApp e estariam disponíveis em hub na lnternet
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coligiria todas as fontes de informações sobre a Covid, hoje espalhadas em viárias páginas do

govemo.

Hub de informações

O Governo de São Paulo tem três sites/páginas na Internet dedicados exclusivamente à

€ovidlg-Umtrata do Plano São Pauloz0.O da Fundação Seade traz os dados epidemiológicos

da Covid2l. E h4 ainda, o Vacina J*2, com informações sobre a campanha de imunização

iniciada.

São espaços que bem informrùm a população. Jornalistas, entretanto, teriam a vida

facilitada se uma única pâginaconcentrasse as informaçöes principais, e links para todos estes

espaços na Internet. Seria, em termos mais claros, um mapa de informação sobre a pandemia.

O Hub também teria os telefones mais importantes das assessorias de imprensa do

Governo, de suas empres¿$ e autarquias. Isso ajuda repórteres e produtores a obter informações

e atendimento. Num momento da imprensa em que as redações são muito jovens - não raro

preenchidas com estagiários -, o instrumento facilitaria a divulgação de informação de

qualidade. E evitaria erros que, posteriormente, precisam ser corrigidos pelos assessores de

imprensa.

Infográficos dedicados

Para jornalistas e porta-vozes, os infográficos são apoios interessantes que pennitem a

rápida interpretação de dados e tendências. Numa pandemi4 cuja evolução é mensurada por

instrumentos estatísticos, tal apoio é fundamental. Uma ferramenta que complementaria a

sinopse e os textos de análise.

Press-releases e avisos de pauta

O press-release ainda é uma ferramenta crucial para reunir e explicar dados e divulgar

notícias. Para veículos pequenos e médios, notadamente os do Interior, ainda funcionam como

suplementação de conteúdo, ainda mais em tempo de redações enxutas. Avisos de pauta

também ainda funcionam como apoios importantes para a divulgação de coletivas, embora

atualmente sejam muito mais assertivos se disparados por aplicativos telefônicos, como o

WhatsApp.

20 Ver em htÞ://bit.lyl2N5glGY
2 t Em http://bit.lyl39RXO94
22 Em http:/¡bit. ly/3 oVOaPg \\
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Os assessores do governo têm tradição em produzir matérias de extrema qualidade. O

que a Pridea propõe é fortalecer estas ferramentas - hoje digitais - com os links prira as pegas

a serem criadas, como a sinopse e os artigos analíticos.

Produção de reportagens

Alma da imprensa" a reportagem é aquele gênero jornalístico que está quase extinto,

conforme atestam os profissionais da old school23. As reportagens, em essênciao são

complementos das notícias - publicações que trazem informações de impacto e mais

aprofundadas. Se a notícia tem o condão de expor a novidade de maneira nþida e em tempo

real, as reportagens estão mais para a análise e o aprofundamento de um problem4 com a

exposição de todos os o'lados'o de um fato, a tentativa de antever tendências e dar ao leitor uma

interpretagão da realidade - alguns a colocam no campo do jornalismo interpretativo, em

contraposição ao jornalismo informativo mais cru e superficial representado pelo hard news.

As reportagens estão em declínio pela mudança do modelo de negócios do jomalismo,

extinção de vagas nas redações e pela crença de que a maioria do leitorado não tem tempo de

leitura. Em uma situação em que a informação virou mercadoria que garante a vida, elas nunca

tiveram um papel social täo importante.

Partindo desta premissa, a Pridea propõe a criação de um núcleo de produção de

reportagens sobre temas importantes ao governo, com a audição de fontes independentes. Os

materiais seriam regionalizados e ajudariam os veículos - principalmente os do Interior - a

preencher um espaço de conteúdo que hoje não é utilizado por falta de mão'de-obra e tempo de

construção destes textos.Os materiais seriam adaptados para o formato impresso e portais de

notícias, que demandam o desdobramento dos textos em links - no caso do formato digital, os

materiais também respeitariam as regras de SEO (Search Engine Optimization)24.

Informativos

Os informativos são peças destinadas a embasar os porta-vozes e autoridades antes de

coletivas ou eventos, com os principais dados resumidos, sugestões de declarações e de

abordagens com os jornalistas. Com ampla expertise em contas públicas, a Pridea tem

capacidade para produzir estas peças de maneira customizad4 para maior conforto dos clientes.

23 Ver interessante artigo de Pyr Marcondes no Meio & Mensagem a respeito, em http://bit.lyl3aCslkZ
24 O SEO é um mecanismo de construção de textos a partir de regras que pennite um melhor ranqueamento
sistema de buscas do Google, que passou a usar algoriûnos que reconhecem qualidade de leitura a partir da
estruturação de palavras e frases. Ver em http://bit.lv/2luqk7k \r
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OPORTUMDADES DE MÍDIA POSITTVA

1- Transferência de tecnologia da Coronavac

Em qualquer sifuação de crise em saúde;a "cura" é a notíciamais esperada;São Paulo

saiu na frente ao fazer uma parceria com a Sinovac para produzir, no Instifuto Butantan, doses

de uma vacina que tem eficácia que varia de uma média de 5A% a 78Yo para c¿ßos leves,

chegando al00Yo nos casos mais graves. Apesar de uma cobertura conturbada e relativamente

crítica quando da divulgação do índice médio, o início da vacinaçäo foi uma ótima oportunidade

de mídia positiva aproveitada pelo Governo do Estado.

O próximo capítulo do acordo com a Sinovac é a tansferência de tecnologia. Pelo

contrato assinado com a empresa chinesa, o Butantan passaria a produzir integralmente a vacina

- e não apenas fazer o envase - a partir de 202I, segundo informações do site do Instituto2s.

Mantidos os cronogramas, seria o primeiro case de transferência, o que colocará Säo

Paulo como maior ator no combate ao coronavírus no País, em contraposição as ações

atabalhoadas do Governo Federal e do Ministério da Saúde. A transferência comportaria

reportagens analíticas em praticamente todos os veículos de mídia do País. E na imprensa

internacional, de forma a colocar o Governado de São Paulo como importante ator diplomático

de uma retomada da parceria com a China - alvo de tensões por conta das ações recentes do

Itamaraty e da família presidencial.

2- Resultados da ímunização

A dinâmica de uma pandemia se dá em ondas. Foi assim com a Gripe Espanhola, no

inlcio do século )O(. Especialistas apontam para o risco de, nos invemos, o ar seco facilite a

transmissão do vírus, o que poderia repercutir numa terceira onda no Brasil em meados de

202126. É uma hipótese a ser checada, mas que serve como premissa para potencializar os

prováveis efeitos positivos do início da vacinação estadual.

A sugestäo, no caso, é trabalhar com modelos matemáticos que reforcem o impacto da

Coronavac, e estimem o quanto de vidas foram salvas a partir da imunização realizada em

parceria com a empresa chinesa. Evidentemente, seria ideal ter um controle cadastral das

2s Ver em https://bit.lyl36N8fsD
26 Ver em CNN http://bit.ly/38EznqR
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pessoas vacinadas e uma política de cruzamento de dados que fornecesse em tempo hábil

número que descrevessem o sucesso da campanha de vacinação.

A eficácia real da vacina deve ser um ativo a ser trabalhado como mídia espontÍìnea

positiva. O uso da sinopse, dos artigos analíticos e dos infográficos dedicados - citados nos

materiais a serem produzidos:reforçaria a tatica de impulsionar pautas sobre a eficrác-cra do

imunizante.

3- Os heréis da pandemia e a valorização do SUS

Os números de mortos e infectados pela pandemia - já superlativos em se tratando da

história de prevalência de morbidades no País - tem um efeito perverso na percepção do

noticiiário: os números tendem afazer com que as pessoas prestem menos atenção às histórias

de profissionais de saúde de outros setores que se arriscam para salvar vidas e doentes.

Com um noticiário predominantemente sofurno, prevalece o luto na percepção da

sociedade. Especialistas afirmam que, para cada morte, pelo menos 6 pessoas têm graves efeitos

psicológicos e de saúde em decorrência do processo de luto27. É uma resultante esperada de um

quadro drastico, mas que pode e deve ser amenizado pelos bons exemplos daqueles que atuam

no front salvando vidas. São médicos, enfermeiros e até funcionrários das forças de segurança

que rendem boas histórias, desde que garimpadas pelos profissionais de assessoria de imprensa

para que sejam oferecidas como pautas aos veículos de imprensa. Para além de notícias, podem

fomentar conteúdos para canais e programrm institucionais do Governo no Youfube e demais

redes sociais. Há um outro efeito nesta estratégia: a valorização do SUS. Ao se transformar os

servidores da saúde em "heróis" de um sistema eficiente, fortalece-se a percepção positiva do

sistema que se constitui no maiorprograma social do mundo.

Além disso, a exposição destes personagens facilit¿ a interlocução com o funcionalismo

público, aovalonzâ-lo. Notícias e reportagens sobre os servidores, portanto, seriam uma cabeça

de ponte para um programa de endomarketing para motivar os funcion¡ários públicos e

transformar o segmento em multiplicador das mensagens-chave do govemo. Um passo

importante neste sentido já foi dado com a exposição da primeira pessoa a ser vacinada no país,

a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, do Instituto Emílio Ribas, logo após a aprovação da

Coronavac pela Anvisa. O que a Pridea defende, neste sentido, é a cnação de uma agenda em

que o governador humanize e aproxime a relação com os servidores da base.

27 Ver em reportagem do Gl, em http://glo.bo/3bDhiPY

V
ùr)Rua Capitão Antônio Bosa, 376,9o andar, Conjunto 91)o o Jardim Paulistano I são Paulo - sP I cEP 01443-010 I Tel: lt 3907.6146



IDENTTFTcAçÃo DE Rrscos À rtvr¿,cau

1- Eficácia da vacina

O Brasil passou a viver uma disputa de narativas em torno das vacinas que vêm sendo

testadas para o SARS-CoV-Z. O Govenno de São Paulo foi tragado pela contenda em

decorrência da oposição frontal do presidente Jair Bolsonaro. Inúmeras vezes, o presidente

tentou minar a credibilidade da Coronavac. Logo, o que tecnicamente deveria ser hatado como

uma sobreposiçäo saudável de imunizantes2s - quando mais vacinas à disposição, mais cedo o

País chegaria à chamada imunidade de rebanho, independentemente dos índices de eficácia -
acabou tomando ares de uma disputa que envolveu aspectos ideológicos, principalmente pelo

fato de a vacina a ser produzida pelo Instituto Butantan vir de uma empresa chinesa - país

constantemente atacado pelos apoiadores radicais do presidente e até pelo Itamaraty.

O tema foi sumamente explorado nas redes sociais. Mas os riscos à imagem

desbordaramo e terminaram na imprensa quando, no final de dezembro, enquanto o governador

João Doria fazia uma viagem de ferias, o presidente do Instituto Butantan deu uma entrevista

coletiva para afirmar, sem indicar percenfuais, eus as taxas de eficiência da Coronavac

atingiram "o limiar de eficácia que permite a solicitaçäo de uso emergencial"2e - isto é, 50%.

As dúvidas quanto ao índice provocaram críticas duras, como as disparadas pelabióloga

Naûilia Pasternak, uma das especialistas alçadas ao estrelato com a pandemia30. Taxativa, ela

afirmou que, apesar de a Coronavac ser a melhor opção para o País, a coincidência das duas

notícias trouxe uma crise de credibilidade da vacina perante a população. Os rescaldos deste

ruído ainda persistem e precisam ser revertidos com notícias positivas dos resultados da

imunização.

2- P olifllzação excessiva

Virou lugar-comum, quase um truísmo, dizer que a política eclipsou as discussões

técnicas ao longo da pandemia do novo coronavírus. Desde o início, quando o Governo de São

Paulo e de outros estados apostaram as fichas em programas de quarentena, compraram uma

briga com o Govemo Federal e apoiadores que defendiam a 
oosaúde econômica" ao criticar toda

28 Ver explicações sobre o tema e a efîcácia das vacinas em "Coronavírus: a eficácia da Coronavac e
vacinas explicada em 4 gráficos" http://bbc.in/2lXulal
2e Em http://bit.lyi3 SLZwrv
30 Ver em https://bit.ly/3SKHGDH
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e qualquer iniciativa que tirasse pessoas das ruas, para protegê-las do contágio. A disputa mais

acirrada se deu entre o presidente Bolsonaro e o govemador de São Paulo. Em termos práticos,

a polanzação colocou em risco a aprovação da vacina Coronavac pela Anvisa. No âmbito

político, fez oscilar negativamente a avaliação do governador, segundo o lbope3l. O maior risco,

entretanto;é que a politização excessiva ponha em xeque as medidas preventivas e de

imunização pretendidas pelo governo paulista, se ¿¡s taticas de comunicação não forem

acionadas para mitigar os efeitos adversos aqui expostos.

3- Medidas econômicas

Ainda em março, quando o País acordava parc a pandemia com as primeiras mortes, o

Governo de São Paulo anunciou a injeção de R$ 225 nlrtlhões na economia num pacote

anunciado durante entrevista coletiva32. Não foi a única medida. Em maio, um segundo pacote

previu mais R$ 275 milhões para beneficiar outros setores, como o da Cultura e Economia

Criativa33.

Em outubro, entretantoo em decorrência da queda de arrecadação no ICMS34, o governo

enviou para a Assembleia Legislativa um projeto prevendo corte nas isenções fiscais concedidas

a diversos setores, dentre eles os de medicamentos genéricos e alimentos. Houve reação dos

segmentos envolvidos e o governador acabou recuando, em janeiro, na questão dos remédios e

medicamentos3s.

Evidentemente, as medidas adot¿das são defensáveis do ponto de vista do rigor fiscal.

Ocorre que, numa pandemia, que colocou o País numa crise humanitária, qualquer corte de

recursos que implique aumentos de preços nunca será bem recebido pela opinião pública.

Logo, quaisquer medidas de impacto econômico negativo são, por natureza,

desgastantes. Em uma situaçäo de pandemia, devem ser sopesadas, sob pena de implicarem

sérios riscos de imagem. É fundamental, púã tanto, que a comunicação avalie criticamente

decisões do gênero para evitar desgastes desnecessiirios.

31Ver em Gl httE//glo.bo/3blqsKe
32 Ver no portal oficial do Govemo em htþ://bit.lyl2XJGSuE
33 ver em hnp://bit.lyl3ihvhw4
3a ver em http://bit.ly/39yKouh
3s Ver em https://bit.ly/2XloGBl
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Análise de Imagem
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Análise Diária de Imagem

A Pridea Comunicação realizou auditoria do conteúdo publicado em jornais, revistas,

televisão'rádio e intemet que se referem à Unidade de Comunicação do Estado de São Paulo e

às demais ações em coqiunto com as secretarias e instituições do Governo do Estado de Paulo

no que se refere à Covid-l9 - ações da esfera estadual na prevenção e combate ao vírus SARS-

CoY-2 e tratamento de pacientes infectados. A análise de imagem foi realizada durante o

período de 2 de abril de 2020 a 30 de junho de 2020 a partir do link: https://bit.ly/2OFqRkz.

Foram selecionadas 100 reportagens veiculadas na mídi4 que envolver¿ùm ou citaram o

Governo do Estado de São Paulo, a fim de produzir um diagnóstico da visibilidade e reputação

que a instifuição tem na imprensa. No que diz respeito ao tþo de mídia, os conteúdos analisados

abarcaram reportagens e matérias veiculadas em impresso, web, TV e rádios, sendo a web a

mídia de maior quantidade de matérias, representando 45Vo. Em seguida aparecem as matérias

de impresso, atingindo 32Yo.Emissoras de rádio e W,l4yo e 97o respectivamente.

Dentro do período analisado e, a partir do link disponilizado, constatou-se que a mídia

televisiva e as emissoras de rádio somam 23o/o.Este cen¿írio pode ser um ponto a ser avaliado

pela Unidade de Comunicação. Essas seriam mídias a ter maior atenção por parte das equipes

de comunicação que envolvem o Governo do Estado de São Paulo a fim de ampliar a exposição

das ações estaduais nestes espaços, por serem meios de comunicação de grande alcance.

TV

Rádio

Web

lmpressos
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Para compreender a imagem das ações do Governo Estadual junto à imprensa" a Pridea

dividiu as matérias analisadas entre positivas, negativas e neutras. O que se percebeu foi que,

em sua maioria, os conteúdos relacionados as ações do Governo do Estado são de conotação

positiva, representando 46 das 100 matérias analisadas. Em seguida, foram regisüadas 32

)

neutras e 22 N

Govemo do Estado sobre o tema Covid-I9 junto à imprensa, já que as natérias positivas e

neutras atingem 78% do total das avaliadas no período.

Neutras

Positivas

Negatívas

Oufto ponto de avaliação elaborado pela Pridea Comunicaçäo foi o canáter da matéria,

ou seja, o que motivou a imprensa arealizar a inserção de determinadas pautas em seus veículos.

A divisão foi feita entre Informativo e Denúncia. O primeiro, marcando 82Yo das matérias

analisadas, se refere ao conteúdo de informação veiculado para população, como a criação de

hospitais de campanha, regras prira o isolamento social, realizaçäo de testes e a parceria entre o

Instituo Butantan e o laboratório chinês Sinovac.

Já o segundo,tratade questões denunciadas pela imprensa. Entre elas a falta de testes

para servidores públicos, principalmente os da area de saúde, e a reabertura ou não do comércio.

Além de matérias abordando o uso político sustentado pelo presidente Jair Bolsonaro com

críticas as medidas adotadas pelo Governador João Doria em relação à pandemia.

d\
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Denúncia

lnformativo

A Pridea também buscou compreender a posigão que o governo paulista ocupa nas

notícias avaliadas. Foram estabelecidos dois cen¿ários: Protagonist4 quando o Governo do

Estado conduz a notícia publicada, sendo ator principal; e Coadjuvante, quando é apenas citado

no contexto da notícia. O Governo figura como protagonista, de maneira positiva ou neutra, em

69 veículos de imprensa.

Coadjuvante Protagonista

A Pridea Comunicação também buscou avaliar os veículos em que o Governo de São

Paulo marca presenç4 seja de maneira positiva ou negativa, carëûer informativo ou denuncioso,

seja como protagonista ou como coadjuvante. O que se pode notar é a inserção de matérias em

6l diferentes veículos, destacando-se a Folha de S. Paulo, maiorjornal do país, com 7 conteúdos

veiculados. Em seguida, a TV Globo com 6 matérias. O Jornal de Piracicaba foi o velculo de

imprensa que registrou mais inserções no interioro com 4 matérias.

Também foi selecionada a abrangência das reportagens veiculadas. Das 100 matérias

avaliadas, 43 têm alcance nacional. Demonstrando, portanto, o protagonismo que o

estadual tem no cenário global do país. Em seguida, o destaque é para o interior paulista

26 matérias. Notícias veiculadas em mídias da capital, região metropolitana e estadual somam

2.
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31. Quanto à abrangência envolvendo 13 das 16 regiões administrativas do Estado tazem

notícias sobre ações do governo paulista relacionadas à pandemia.
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Além disso, a Pridea também verificou diferentes oportunidades de comunicação para

o órgão, que serão apresentadas no decorrer deste documento. Como método de organização,

as aniilises apresentam os seguintes dados: dat4 veículo, programa/editona, tífulo da matéria e

região em que a matéria foi veiculada.

O conteúdo incluiu itens como Análise, que descreve e indica o tom da reportagem;

Pontos positivos, que destaca as qualidades da matéria; Riscos à imagem, que detectam o que

pode soar negativo para o Governo Estadual; e Sugestão de estratégia, com ações

estrategicamente pensadas para as equipes de comunicação tomar em cada uma das situações

avaliadas.

À\\)
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Data:0210412A20

Veículo: TV Globo/ Rádio Capiøl

Programa/editoria: SPTV/ progftÌma Eli Conea

IÍtulo da uutéria:J{ospitais afastam profissionais com suspeitas de Coronavírus/ Governo

do Est¿do realiza força tarefa para resultados do Covid-l9 e anuncia outras medidas

Região : CapitaV Capital

Veiculação Neutra/l{eutra

Análise

O apresentador do SPTV fez um relato bem factual a respeito do afastamento de profissionais

de saúde e da segurança pública de São Paulo com suspeita de contaminação pela Covid-l9. Os

números apresentados foram descobertos a partir de um levantamento feito pela Globo, o que

demonstra como a imprensa está de olho em assuntos ligados à pandemia que, muitas vezes,

não são divulgados proativamente pelo Govemo do Estado. A nota do apresentador é

considerada neufia pois retrata os fatos e não há coment¡ários negativos com relação à notícia,

comportamento, aliiás, bem usual do apresentador deste programa, César Tralli.

Na matéria da Rádio Capital, Eli Conea convida sua repórter para contar as novidades sobre o

combate ao Coronavírus em três frentes no Est¿do de São Paulo: saúde, segurança e transporte.

De forma bem informativ4 a repórter Ca¡la Motta relatou sobre a força tarefa da Secretaria de

Saúde para acelerar os resultados dos testes de Covid-l9. Abordou também a divulgação dos

500 casos de contaminação de profissionais da Secretaria de Segurança Pública e a entrega de

mais de 250 mil adesivos eletrônicos a caminhoneiros para diminuir o risco de contaminação,

além da marcação de distância nas plataformas de embarque de ônibus.

Ponto Positivo

A matéria da TV Globo mostra que tanto a Secretarias de Saúde quanto à de Segurança Pública

tomaram a iniciativa de afastar funcionrârios suspeitos de contaminação visando fomentar a

saúde e seguranga do efetivo, assim como da população que tem cont¿to com estes

profissionais.

Na Rádio Capital, o áudio da repórter traz uma lista de iniciativas positivas encabeças pelo

Governo e suas secretarias no combate à Covid-l9.
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Risco à Imagem

Na matéria da TV Globo, o afastamento preocupa, pois, com menor número de profissionais

¡ trabalhando, a efetividade do atendimento também é reduzida. Na da Rádio Capital, o único

ponto aventado que poderia ter sido levado para o lado negativo é a grande fila de exames de

Covitl à espera de resultados. Porém, nem a repórter, nem o apresentador fizeram qualquer

comentário a respeito da morosidade do sistema.

Sugestão de Estratégia

Se tem uma coisa qtre a opinião pública e a população se preocupa genuinamente é com a

saúde e a segurança pública. Por isso, o tema deve ser incluído entre as prioridades de

comunicação da Unicom e su¿ts respectivas secretarias para que a imprensa não se adiante

revelando números que posteriormente possrrm se mostrar negativos e apontar a falta de

preparo e estrutura do Governo.

Por isso, entendemos que a Unicom deve, junto às suas secretarias, além de acompanhar o

número de casos e afastamentos, também criar um banco de pautas que mostre que tipo de ações

as respectivas Secretarias est€io fazendo para que seu efetivo seja preservado. Como exemplo:

treinamento para reduzir as chances de contágio, disponibilidade e fornecimento de materiais

de proteção, materiais educativos que possam ser estendidos aos familiares destes profissionais

etc. Outra oportunidade é impulsionar o tema divulgando a chegada de EPis nas unidades e seu

uso, por meio de vídeo-release. Quando questionada pela imprensa sobre o número de

afastamentos, importante divulgar um comunicado reativo, pontuando, porém, o baixo

percentual quando analisado o volume de policiais em operação.

Jâ na Rádio Capital, é possível atingir um público bem popular e carente de informações de

qualidade e credibilidade. Com o tom brando do apresentador e da repórter, o programa do Eli

Correa pode ser um canal de comunicaçäo que tansmita notícias positivas do Governo e suas

respectivas secretarias na disseminação dos esforços do governo e no combate às fake news.

Assim, sugerimos que a Unicom divulgue rádio-releases diariamente durante a pandemia. São

textos bem curtos e factuais e que podem auxiliar rádios com estrutura tímida. Porûanto, prover

um documento bem "mastigado" para ser veiculado se demonstra uma estratégia com

possibilidades de muitos ganhos para aimagem do Govemo no combate à pandemia. (
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Data: 0310412020

Veículo: O Globo ¿

Programa/editoria: Sociedade

Título da matéria: Govemo de SP anuncia ensino à distância para 3,5 milhões de alunos

durante quarentena

Região: Nacional

Voiculaçôo: Pos¡tlit

Análise

O jornal O Globo, segundo maior em circulação Nacional, publicou matéria sobre a iniciativa

do governo em implementar o ensino à distância durante a pandemi4 evitando assim que os

alunos pennanecessem por mais tempo sem o oferecimento de aulas. O recesso escolar teve

início em 23 de março e o Governo fez o anúncio apenas 12 dias depois. Já no primeiro

parágrafo é possível perceber que a matéria eleva os esforços do Governo e vê com bons olhos

a iniciativa ao dizer que "o Governo pctssou duas semanas buscando doações de tudo o que

precisava para conectar cerca de 3,5 milhões de estudantes, o maior rede públicø de ensîno

das Américas, q professores e conteúdos de aprendizagem". O texto ratifica ainda que a

plataforma de ensino só será possível em razão da ajuda financeira da iniciativa privada. O

Secretário de Educação ganha espaço para comunicar os saltos em tecnologia e comunicação

na educação.

Outras iniciativas positivas também foram mencionadas na matéria como a disponibilizaçäo

de verba mensal para famílias de alunos de baixa renda para reforçar a alimentação naausência

da merenda escolar.

A matéria é, portanto, positiva pois nela o governo é capazde endereçar sua mensagem e em

nenhum momento foi questionado porque não foi possível utilizar recursos próprios do

Governo.

Ponto Positivo

Esforços do Governo são dest¿cados para que a nova plataforma online de ensino à distância

seja implementada e, assimo leve o aluno à sala de aulq nem que seja virtualmente, mostrando,

desta forma, ações do governo do Estado em manter o ensino durante a pandemia. /
\À

Risco à Imagem e-7
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Implementar uma plataforma virtual de EAD à toque de caixa não é uma tarefa flicil. Os alunos

da rede pública geralmente são de baixa renda e sofrem com a escassez de,equipamentos em

casa. O texto questiona outros pontos.importantes como a desigualdade socialo a logística e a

falta de estrutura do governo. Os desafios são muitos e dificeis de resolver. Isso quer dizer que

a iminência de falhas e reclamações é alta e o risco de virarem reportagens maior aincla.

Sugestão de Estratégia

Apesar de consideraÍnos esta matéria positiva por mostrar o empenho do governo, entendemos

que o tema é passível de grande discussão em v¡ários pontos como a qualidade do ensino, a

eficácia da logístic4 u pr.påtaçäo de professores, a conexão da internet dos alunos, além da

falta de equipamentos como laptop e celular para que acompanhem as aulas. As diferenças entre

as condições de alunos de baixa, média e alta renda serão consideradas no acompanhamento

que a imprensa fará sobre o tema. E os gargalos aparecerão.

Assim, entendemos que a estratégia deve ter duas frentes. A primeira é monitorar o andamento

da efetividade da platafonna e preparar um Q&A que atenda as demandas da imprensa de forma

rápida e efetiva. Perguntas sobre bugs na plataforma" ou falta de preparo dos professoÍes prira

novas tecnologias devem estar previstas neste documento e os porta-vozes como o Secretário

da Educação, o Govemador, e outros atores envolvidos no projeto devem ser preparados para

respondê-las.

Outra frente é alavancar uma agenda positiva sobre o tema. Encontrar personagens que possam

ser sugeridos para matérias como alunos que se adaptaram rapidamente, mães que agradecem

pelos filhos não ficarem sem aula e professores que entendam os esforços do Govemo e tenham

se surpreendido positivamente com a possibilidade do ensino online, evitando, assim, mais

prejuízos aos alunos.

Importante que a Unicom levante informações semanais e construa um banco de dados junto à

Secretaria de Educação para criar pautas positivas sobre o tema, tais como: número de alunos

que se favoreceram das aulas online mensalmente, os possíveis avanços alcançados com o

EAD, o treinamento de professores, aentrega da verba mensal às famílias para merenda etc.

2v
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Data:0410412020

Veículo: Jomal de Piracicaba

Program a/editoria : Geral

Título da matéria: Em Piracicaba todos os diagnósticos positivos de Covid-I9 são da rede

privada de saúde

Região: lnterior

Veiculação Neufr¡

Análise

É grande a reportagem publicada no Jomal de Piracicaba que começa informando o aumento

da incidência de casos no Estado de São Paulo e na cidade. Mas este aumento foi registrado

pela rede privada de saúde, indicando a falta de estrutura de diagnóstico da rede públicq apesar

do texto não mencionar isso literalmente. Também entraram na reportagem a força tarefa do

Adolfo Lutz para mobilizar a fila de diagnósticos e a operação de vacinação contra a gripe,

montada na cidade em sistema de drive thru. A matéria reserva alguns espaços para

depoimentos do Secreûário de Saúde da cidade, Pedro Mello. Ele fala deste referidos temas e

anuncia as demais ondas de atuaçäo do governo localmente para assistir a população, como a

importação de testes da Coreia do Sul e a garantia de uma estrutura local capaz de atender aos

pacientes diagnosticados.

Ponto Positivo

Matéria sem aspecto positivo ao governo estadual.

Risco à Imagem

A falta de testes é tema recorrente a ser especulado pela mídia com relação à pandemia" já que

este é o primeiro passo para se adotar o tratamento e evitar mais mortes, o que pode acaretar

questionamentos da mídia sobre o tema.

Sugestão de Estratégia

Veículos regionais säo carentes de informações e sofrem mais para encontrar pautas locais,

mesmo que seja em relação à maior pandemia da história. A minimização de riscos da

veiculação de matérias locais negativas se faz a partir do momento que a Unicom, em

com a comunicação da Secretaria de Saúde estadual e de Piracicab4 passar a levar,
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sistematicamente, dados de credibilidade para munir a redação de informações. Isso mostra a

transparência das ações e atitude proativa, facilitando o relacionamento com a mídia local.

Outro ponto a ser considerado, é a criação de uma agenda positiva que mostre a evolução das

ações locais de saúde em prol da população para evitar o contágio, dosviando assim, a atençõo

da falta de estrutura para ¿$ iniciativas a serem implementadas. Este trabatho de mapeamento e

divulgação pode ser feito com recorte das regiões administrativas do Estado a fim de atingir o

maior número de pessoas.

Redes sociais já se transformaram em canais de notícias e, infelizmente, também das fakeNews.

São, portanto, um canal atu¿l e disseminador das notícias oficiais do govemo, sem interferência

da imprensa. A Vale a sugest€Ío às equipes de redes sociais do governo, direcionar posts para a

população de Piracicaba nas redes sociais do Governo pode trazer não apenas mais visibilidade

das ações positivas, como também abertura de diálogo local. A Unicom deve contar com uma

equipe para gerenciamento de comentários e respostas quando necess¿ário
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Data:06104/2020

Veículo: Rádio São Carlos

Program a/editoria : Notícias

Tltulo da matéria: Secretaria de segrrrança pÍrblica cor¡firmou qtre 0,5oá do efetivo policial

que atuam no Est¿do estão afastados por suspeita de Coronavírus

Regiäo: Interior

Veiculação Negativa

Análise

Nesta transmissão, o radialista relata que a Secretaria de Segurança Pública confirmou o

afastamento de 0,5%o do efetivo policial por suspeita de coronavírus, o que corresponde a 560

profissionais. A Secretaria de Segurança Pública tem importante espaço no relato, pois o

radialista conta que o governador João Dória afirmou que nem todo afastamento teve a

pandemia como causa e que o número é normal tendo em vista o tamanho da corporação (88

mil profissionais) e que, em razão disso, a população pode se sentir segura. Foram relatadas

também as iniciativas do Govemo para reduzir as chances de contaminação entre os policiais.

O depoimento é contradito pelo Sindicato dos Delegados que denunciou a falta de EPIs, como

miíscatas, luvas e álcool em gel. Ao final, o radialista menciona o caso de uma policial morta

por coronavírus. O próprio tom do programa já demonstra uma atitude mais denunciatôña já,

que os relatos de notícia säo feitos com micro intervenções musicais; uma trilha que lembra

programas policiais.

O jornalistataz em nota posicionamento da Secretaria de Segurança, informando que sobre as

compras de EPIs e que todo policial com suspeita de infecção é afastado e do Govemo do

Estado, por meio do relato do depoimento do Governador João Dória, confirmando o

afastamento de 438 policias. Mas que não são todos que estão afastados por conta do

coronavírus.

Ponto Positivo

O aspecto positivo é ter o posicionamento do governo de São Paulo

Risco à Imagem

A inserção de denúncia do Sindicato dos delegados que contradiz o Governo do Estado,
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tazendo como exemplo uma policial que acabara de falecer da doença pode gerar falta de

transparências nas informações transmitidas pelo governo do Estado.

Sugestão de Estratégia

Programas de rádio AMpossuem algumas características bemtþicas que atendem, geralmente,

ouvintes acima de 40 anos, classe social baix4 e que apreciam notfcias negativas, como crimes

hediondos, escândalos de comrpção local etc. O objetivo é um só: audiência. Este trecho do

progr¿tma da Rádio São Carlos parece feito para o mesmo perfil. Assim, indicamos que a

Unicom adote uma estratégiade aproximação. Por exemplo, disponibilizandoum representante

da Secrekiria de Segurança Pública para dar uma entrevist¿ local procurando ratificar o

empenho do órgão em cuidar do seu efetivo e garantir a segurança da população. Este tipo de

postura demonstra transparência nas ações e uma atitude proativa, construindo pontes que

levam a um futuro mais amistoso entre o governo e este veículo de comunicação. Também é

válido o recorte de números de policias e demais servidores públicos afastas devido à Covid-

19.
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Data: 0710412020

Veículos: Veja.com /Agência Brasil

Programas/editorias: Saúde / Saúde

Títulos da matéria: Doria anuncia novo hospital de campanha em São Paulo /São Paulo terá

mais um hospital de campanha

Regiões: Nacional / Nacional

Veiculação Positiva / Veiculação Positiva

Análises

A nota Veja é curta e factual. Extremamente positiva. Anr¡ncia a inauguração de mais um

hospital de campanha de São Paulo, unidade lbirapuer4 e menciona a recente inauguração da

unidade do Pacaembu, e a próximq no Anhembi. Deixa cla¡o o motivo do investimento: a

liberação das unidades de saúde para os atendimentos da alta complexidade. O texto reporta

ainda a opinião de David Uip, coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus em SP,

a respeito da capacidade de suporte aos pacientes que possam ter o caso agravado durante a

internação nestas unidades. Finaliza ratificando que o Estado de São Paulo é o mais afetado

pela pandemia.

A Agência Brasil púbica a mesma pauta. Porém com espaço mais amplo. Além de relatar o

anúncio da criação do programa Alimento Solid¿ário por parte do Governo Estaduat. Segundo a

reportagem, serão doadas cestas b¿isicas para pessoas mais vulneráveis e pobres, registrados no

CadÚnio.

Ponto Positivos

Apesar de curto, o texto da Veja. Com endereça uma importante mensagem: a mobilização do

Governo do Estado para garantir assistência médica aos diagnosticados com Covid- l 9. No caso

da Agência Brasil, o espaço dedicado a duas importantes agões do Estado de S. Paulo dão a

sensação do Governo Estadual estar afuando não apenas tta área da saúde mas também no

aspecto social durante a pandemia, onde tantas pessoas ficaram sem renda.

Riscos à Imagem

Pontos negativos näo foram identificados em ambas matérias.
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Sugestões de Estratégia

A Veja é uma das revistas com maior número de leitores e sua edição online também tem um

volume importante de leitores. A nota é curta, porém, trata-se da conquista de um espaço de

qualidade e alcance Nacional. O veículo tem, em sua naturezÂ, vma característica mais

combativq principalmente no que diz respeito às questões públicas. Assim, uma nota curta,

mas positiva" é considerado um importante ganho e que abre espaço para novas oportunidades.

Entre elas, a criação de uma pauta especial sobre os hospitais de campanha mostrando todos os

desafios desta operação tais como: construção da infraestrutura, obtenção dos equipamentos e

materiais, contratação de profissionais etc. Importante convidar um repórter da Veja para

conhecer as instalações e conceder uma entrevista exclusiva com Coordenador do Centro de

Contingência de Coronavírus em SP.

Para dar continuidade ao tema e as oportunidades encontradas neste veículo, importante mapear

pacientes que foram tratados no local para contarem su{ts histórias e o atendimento que

receberam, humanizando assim a iniciativa do Governo. Profissionais que tabalham nos

hospitais de campanha também podem gerar uma matéria à parte.

A Agência Brasil é um importante espaço, cujos conteúdos são reproduzimos por milhares de

sites e veículos impressos nacionais e internacionais. Portanto, é fundament¿l o constante de

informações para este importante espaço de notícias, com o objetivo de aumentar a repercussäo

das iniciativas do Governo Estadual.
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Data:0910412020

Veículo: O Liberal / Jornal de Jundiaí

Programa/editoria: Saúde

Título da matéria: Doria faz apelo contra viagens / Dória não quer o povo nas praias

Região: Interior / lnterior

Voiculação Posit¡va / Veiculaçf,o Positiv¡

Análise

Tanto a matéria do jornal O Liberal quando a do Jornal de Jundiaí são assinadas pela Agência

Brasil, a agência pública de notícias do Govemo Federal. Assim, a publicação foi distribuída

Nacionalmente e reproduzida em sua íntegra por ambos os diários, sem intervenção das

redações locais. Este é um ponto importante, pois quer dizer que os jomalistas locais não foram

os responsáveis pela apuração ou redação. Por outro lado, mostra que os velculos abriram

espaço para tratar do tema em suas edições. Com relação ao texto, dois pontos a serem

analisados. O apelo do Governador pedindo que a população não viaje para o litoral paulista

durante um feriado prolongado pode sensibilizau principalmente na publicação do jornal O

Liberal, pois o di¡irio ilustra a pauta com uma foto da construção do hospital de campanha do

Pacaembu, o que reforça a gravidade da pandemia. Por outro lado, o apelo pode aborrecer a

opinião pública, já que o Governo do Estado, infomra que agirá não apenas com informação e

multa, mas também com detenção em casos de aglomeração.

Ponto Positivo

O texto mosûa a preocupação do Governo e sua mobilizørção para conter a pandemia.

Risco à Imagem

A ameaça de prisão em casos de aglomeração

Sugestilo de EstratégÍa

A recomendação, portanto, é seguir munindo a Agência Brasil de notícias de impacto positivo

e relevante para o Governo do Estado no que diz respeito à pandemia. Com relação ao O

e ao Jornal de Jundiaí, sabendo que este tipo de notícia interessa e ganha espaço em su¿rs

páginas, é importante que a Unicom continue obtendo este tipo de resultado, \ó
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não apenas via Agência Brasil, como também por meio de ações diretas da Assessoria de

Imprensa, que deve

munir os referidos jomais com releases sobre as iniciativas positivas para o combate ao vírus

e o bem-estar dapopulação. Também pode ser consideradaaoferta de entrevistas pontuais para

melhor esclarecimento da população local a ambos os veíoulos.

Este é o tipo de assunto que deve ser sugerido para divulgação nas redes sociais não apenas

para garantir maior difusäo do apelo, como também para "escutar" a opinião pública por meio

dos comentários publicados.

d\/
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Data: 1310412020

Veículo: Rádio ABC 1570 Aì//Santo André

Programa/editoria:

Título da matéria: Coletiva do Governador João Doria

Região : Me,tropolitana

ilIetculrylo Positlv¡

Análise

Tudo que qualquer assessoria de imprensa mais deseja é ter um espaço totalmente aberto e

longo para comunicar suas mensagens. E foi isso que a rádio ABC fez, ao transmitir ao vivo

quase 30 minutos da coletiva de imprensa do Governo do Estado. Capitaneada pelo governador

João Dória, forarn divulgadas a contratação de mais de 2 mil profissionais de saúde para o

Estado de S. Paulo, a nova campanha de comunicação para sensibilizar a população sobre o

isolamento social, a orientaçäo da vigilância sanitária junto a estabelecimentos comerciais, além

do anúncio do incremento dataxa de isolamento social. Também foi convidado a falar o Prefeito

Bruno Covas, sobre números da pandemi4 casos e óbitos.

Ponto Positivo

Transmissão ao vivo da coletiva de imprensa e sem intemrpções.

Risco à Imagem

Não foram identificados riscos

Sugestão de Estratégia

É ¿iticit a conquista de espaços como esse, oferecido pela Rádio ABC 1570 AN{/Santo André.

Veículos de comunicação já tem a grade fixa, com horfuios bem definidos para não atrasar a

programação, por este motivo a grande maioria das emissoras de TV e rádio fazem pequenas

inserções ao vivo e, posteriormente, matérias mais abrangentes sobre o que foi noticiado.

Rádios menores se mais populares porém, carecem de time e infraestrutura dificultando a

exploração de mais notícias, principalmente de sua própria autoria. Esta oportunidade na Rádio

ABC 1570 AIM/Santo André pode e deve ser estendida a outras com o mesmo perfil por meio

de com convites oficiais para acompanhamento da coletiva, oferecimento de entrevistas e /-
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produção de materiais que possam ser produzidos nos estudios do Governo do Estado e

disponibilizados para rádios menores.
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I)ata: 1410412020

Veículo: Rádio CBN / Rádio CBN

Programa/editoria: Notícias / Notícias

Título da matéria: Homens são presos após venderem testes para Covid-19 na zona leste

/ Com a queda brusca na arrecadação por causa da quarentenq o governador de São Paulo João

Doria assinou hoje dois decretos relativos a questålo orçamentiiria

Região : Capital/Capiøl

Velculaçño Positiva /Veiculaçlo Posltiva

Análise

A matéria sobre a prisäo de pessoas após venderem testes para Covid-lg é bem factual, por

meio da qual a repórter relata a prisão dos responsáveis pelo furto de testes e máscaras

descartáveis no Aeroporto de Cumbica, assim com a obtenção de parte da carga. A Polícia

Civil chegou até dois suspeitos por meio da informação de que pesso¿rs estariam vendendo testes

pelo WhatsApp por 250,00 reais. Um encontro enti[o foi marcado, como se os policiais fossem

pessoas interessadas na aquisiçålo dos testes. Dias antes, 14 pessoas já haviam sido presas,

suspeitas de participar do furto, com as quais foram encontradas testes, máscaras, dinheiro e

aünas. As duas ocorrências têm relação. Já a outra reporüagem da Rádio CBN informa que o

Governo do Estado decretou corte de despesas no valor de R$ 655milhões em diversas ¿ireas

t¿is como: novos contratos de serviços de obras, publicidade e eventos que não tenham relação

com a pandemia, bônus e antecipação de salários de servidores públicos, além da suspensão de

concursos públicos e contratações. Na pasta da Educação foi registrado o maior corte, sendo

preservadas, porém, as pastas da Saúde, Segurança Pública e Administração Penitenci¿âria.

Ponto Positivo

Secretaria de Segurança Pública consegue efetuar a prisão de suspeitos do furto, dando

sensação de segurança à população. A segunda matéria indica que o orçamento público está

sendo gerenciado e direcionado para o que a população mais precisa no momento de sua

divulgação: a pandemia.

3?
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Risco à Imagem

A notícia mostra afaltade segurança quando da chegada destes materiais - um volume bem

considerável - no aeroporto. Cortes de despesas serão sempre questionados, mesmo drnante

umapandemia e pontos não faltam para aquecer a discussão pública, entre elas amanutenção

do orçamento penitencirário, o corte de bônus e antecipação de saliirios de servidores públicos,

além, é claro, daredução na fuea de educação.

Sugestão de Estratégia

Roubo e furto de cargas no Aeroporto de Cumbica é algo reconente. Este é o tipo de notícia

que mostra a falha na segurança do aeroporto, mas também a açäo rápida da Secretaria de

Segurança Pública" täo questionada sobre sua efetividade em ruzão dos grandes números de

criminalidade no Estado. A captura dos envolvidos e a recuperação dacarga são prova clara de

uma operação bem-sucedida. Assim, mosha-se uma oportunidade para a Unicom elencar o tema

entre os top 10 das conquistas da Secretaria de Segurança Pública em2020 e entre as ações do

Governo durante o primeiro ano da pandemi4 divulgando para a imprensa como prova de sua

ação positiva. Para conquistar espaço mais relevante, é interessante a Unicom, junto com a

Secretaria de Segurança Pública, divulgar para onde foram as máscaras e os testes e a quem

beneficiaram. O jomalista que fez a cobertur4 entre outros veículos de mídia impressa e TV,

podem acompanhar a jornada desde a recuperação do material até a chegada nos locais de

destino e o uso por pacientes. No que se refere à segunda matéria da emissor4 toda discussão

de orçamento público toca em pontos sensíveis, em qualquer lugar do mundo, pois se îata de

dinheiro público, do cidadão, as. Claro, há o entendimento de que valores devem ser realocados

para conter uma pandemi4 mas sempre haverá formadores de opinião e integrantes da

população para levantar a bandeira da má gestllo. Futuramente, procurando resgatar o tema e

apresentar a efetividade da gestão do orçamento, a Unicom pode divulgar exemplos de alocação

do orçamento e como isso trouxe beneficios paîa a população no combate à pandemia. Por

exemploo 66XX" milhões que seriam destinados à publicidade da pasta de Relações

Internacionais serviram para adquirir o'xx" testes de Covid. A materialização de iniciativas

facilita muito o entendimento das ações tomadas pelo Governo do Estado e sensibiliza a

população ganhando seu apoio.
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Data: 1610412020

Velculo: Catraca Liwe/ R7

Programa/editoria: notícias/geral

Título: Doria diz que Brasil enfrenta "Bolsonavírus" e defende isolamento sociaV Alunos de

SP receberão kits para aulas durante quarentena

Região : Nacionali Nacional

Veicrteçf, o Positlva/ Posltiva

Anrñlise

O Catraca Livre foi criado pelo falecido jomalista Gilberto Dimensteino ex-Folha de S. Paulo,

e uma das maiores vozes do jornatismo Nacional. A linha editorial do site de notícias é

progressista e abre espaço para iniciativas e soluções que empoderem o cidadão. Por este

motivo, deu destaque para a fala do Governador João Dória, e seu embate com o presidente da

República, Jair Bolsonaro. A matéria é curta, porém bem direta ao expor a opinião do

governador frente à postura do presente diante da pandemia. "Estamos lutando contra o

coronavírus e contra o Bolsonarovírtts", disse Joäo Dória na reportagem. O texto também

considera que, apesar das instruções negativas que as pesso¿ls recebem do presidente, metade

da população de Säo Paulo respeita a quarenten4 deixando claro que o governador possui

grande número de apoiadores. Na reportagem do R7, consideramos perfeito o espaço

conquistado porque o texto apresenta em poucos parágrafos o incentivo que o Govemo do

Estado, por meio de sua Secretaria de Educação, está dando a milhões de estudantes sem aulas

presenciais. O texto anuncia a distribuição gratuita de l4,2milhões de materiais, enÍe apostilas,

livros e gibis, para alunos do ensino fundamental. Seräo impressos 14,2 milhões de materiais e

os pais receberão manual de orientação sobre como estudar em c¿¡sa no período de suspensão

das aulas presenciais. Os investimentos chegaram a R$ 19,5 milhões. Uma prova concreta dos

esforços do Governo paraque milhões de alunos não sejam esquecidos e tenham aoportunidade

de, alguma forma, continuar seus esfudos e seguir motivados para quando as aulas voltarem.

Ponto Positivo

No Catraca Liwe, apostura do Govemador de enfrentar o presidente da república demonstra

preocupação com os cidadãos e a saúde pública. No R7, o texto aponta apenas os aspectos

positivos da iniciativa e não questiona problemas de logística, dificuldades de pais e alunos, e

efetividade da operação.
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Risco à Imagem

Na matéria do portal Catraca Liwe: ataques políticos podem fraznr mais apoiadores de um

lado, porém perda de outros. Não há risco à imagem na reportagem do R7.

Sugestão de Estratégia

O país já vivia seu momento de maior polarização, com'ogregos" e "toianos" divididos entre

suas ideias e sofrendo ataques mútuos. Tudo piorou com a chegada da pandemia. Governadores

se transformar¿tm em principais rivais do Governo Federal, tendo o governado João Dória

encabeçando a frente de acusações. No caso da notícia do R7, a A estratégia pode ser perigosa

e a opinião pública questiona a mudança de comportamento do governador que antes apoiava

o presidente. Além disso, ataques públicos f:azem muito desgaste à imagem. Neste caso, a

Unicom pode marcar sua atuação procurando minimizar os dados à imagem do Governador por

meio da criação de um discurso que suavize sua postura para as próximas demandas de

imprensa. A invés de dizer, por exemplo, que "Estamos lutando contra o coronovírus e contra

o Bolsonarovírtts " , desenvolver o discurso creditando à referida opinião à ciência. A colocação

então ficaria mais atenuada e branda com o depoimento " Estamos lutando contra o coronovírus

e temos a ciência do nosso lado". Um Q&A específico pode ser criado para consulta e uso em

próximas enfrevistas. No caso do R7, mesmo a matéria sendo 100% positiva, fala sobre um

assunto que se apenas um jornalista decidir apurar, irá encontrar lacunas. A Unicom e a

Secretaria de Educação devem estar preparadas para enfrentar este tþo de situação,

acompanhando os resultados e tendo os dados atualizados à mão para que os porta-vozes

possam discorrer o tema sem tropeços. Interessante também enconhar oþersonagens", alunos e

professores que gostaram da iniciativa e podem dar depoimentos favoráveis.
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Data: 17104n020

Veículo: Estadão.com/ Estadão.com

Tltulos: Doria amplia quarentena até 10 de maio no Estado de São Paulo/ Vídeo é usado fora

do contexto para relacionar ação da PM em São Paulo à pandemia

Programas/editorias: saúde/ geral

Re giäo : Nacional/1.{acional

Veiculação Positiva/ Pogitiva

Análises

O Estadão apresenta duas matérias no dia l7 de abril. A primeira revel4 logo de inícioo porque

o Governo decidiu prorrogar a quarentena: paraevitar o colapso do sistema de saúde, emrazão

do aumento da incidência de casos. O texto prossegue contando de forma bem linear o

raciocínio da decisão do Govemo e abre espaço para que o Governador garanta qve "período

vai passar e depois vamos agir para recuperar a economia". Jâ a segunda matéria é sobre um

vídeo que mostra uma atitude violenta da corporação milit¿r contra um idoso, o que,

supostamente, teria relação com o isolamento social e a pandemia. A fake news foi criada para

espalhar a impressão de que o Govemo do Estado estaria sendo duro demais na adoção da

quarentena. A matéria prova que o vídeo era falso, informando que as imagens foram feitas

quando dois policiais militares tentavam deter um homem acusado de agredir a companheira.

A reportagem segue, porém, para outro caminho ao abrir um intertítulo para abordar a rivalidade

entre o Governador do Estado e o Presidente da República.

Ponto positivo

Na primeira matéria analisada, o texto nÍio abriu espaço para qualquer questionamento sobre a

decisão do governo em prorrogat a quarentena, apenas mencionou que dirigentes vêm

recebendo pressão de prefeitos do Interior para liberar aberturas parciais do comércio em

municípios onde a doença ainda não chegou. A matéria conta o motivo da prorrogação, mostra

números, traz depoimentos homogêneos e, nas entrelinhas, endossa a decisão do Governo. Já o

ponto positivo da segunda matéria é a propria matéria em si: um espaço público e de valor que

atesta que uma fake news é uma fake news é o que todos que sofrem com isso querem, mas

poucos conseguem.
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Risco à Imagem

Não foram identificados pontos negativos na primeira reportagem. Jãna segunda, a rivalidade

entre Governador de São Paulo e o Presidente Jair Bolsonaro faz submergir temas que

questionam a atual atitude do governador frente suas escolhas e posições em um passado

recente, e só reforça a guerra política travada em meio a uma pandemia.

Sugestão de Estratégia

Na primeira, a preocupação do Estado com o colapso do sistema de saúde deixa clara sua visão

humanista, que prioriza a vida à economia. Entendemos que a estatégia de rcalizar coletivas

de imprensa com a presença do próprio Governador e das autoridades envolvidas reforça a

assertividade da decisão, mesmo com a pressão para a flexibilização. Sugerimos manter a

mesma conduta de clarcza,dirálogo e discursos baseados em números e não tomadas de decisão

que possam soar de cunho próprio ou polftico. A comunicação está toda direcionada paÌa a

saúde pública da população e isso agrega pontos importantes na construção de imagem de um

Governo recente. Na segunda matéria" analisamos que, em um momento em que as fake news

nunca foram tão debatidas, a ponto de um Projeto de Lei estar circulando no Congresso

Nacional, estranho pareceu que, mesmo se tratando de fake news, o texto trate o fato como um

ooboato". O depoimento de Doria sobre a implementação de regras mais rígidas já tinha sido

apontado como o motivo daviralização do vídeo, não sendo necess¿irio associar o caso isolado

da sua veiculação com o conflito de opiniões entre Governador e Presidente da República.

Diante de uma matéria como esta, é importante a Unicom atuar em algumas frentes. A primeira

é mapear mais de perto o tom das matérias do veículo para entender melhor sua linha editorial

e criar um atendimento mais criterioso junto a esta mldia, no que diz respeito aos depoimentos

e às demandas a serem atendidas. Outro ponto é procurar "minguar'o o confronto público entre

Estado e o Federal, evitando depoimentos que viralizem a ponto de serem retomados sempre

que a imprensa tocar no assunto. Isso pode ser feito por meio da criação de novas mensagens-

chave que procurem enceffar o embate, explicando a afuação do Governo, sem manter o foco

na atuação de autoridades federais. A descoberta do vídeo falso deve ser diwlgada pelas

equipes que cuidam de redes sociais, sob coordenação da Unicom, em todas as mídias do

Governo com chamadas bem claras, como: Especialistas comprovrlm que suposto vídeo de

prisão de idoso na quarentena é FALSO.
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Datar 2010412020

Veículo: Veja Online/ TV Globo

Programa/editoria: cultura/ Bom dia SP

Título: #CulturaEmCasa reúne acervos de teatro, dança e orquesha de SP na web/ A Covid-I9

nazonanorte de SP

Região : NacionaV Capital

Vetculação Posit¡va/ Neutr¡

AnáIises

A coluna Radar é um dos espaços mais nobres e concorridos da mídia brasileira pois reúne, em

notas curtas, notícias exclusivas voltadas para um público bem qualificado. Do título à última

palawa, o texto sô traz pontos positivos da iniciativa do Governo em levar cultura e

entretenimento para quem está em casa, por meio de uma plataforma de streaming criada

durante a pandemia. A iniciativa não apenas abre gratuitamente o acervo de instituições

estaduais conceituadas, como também lança o Festival #Cultu¡aEmCasa, no qual artistas farão

apresentações ao vivo com transmissão online.

Já a reportagem da TV Globo, reproduzida no mesmo di4 exibe vídeos que denunciam

aglomeração de pessoas arealização de um baile funk no bairro de Taipas, naZonaNorte. Um

espaço é reservado ao final para pontuar as ações que a Secretaria de Segurança Pública vem

fazendo para conter aglomerações, com arealização de ll7 operações nas quais 40 suspeitos

foram apreendidos. O tom da matéria questiona muito mais o comportamento da população do

que a ação da SSP. Os apresentadores lamentam a atitude das pessoas e abrem espaço para

informar o que as autoridades vêm fazendo, sem questionar ou pontuar se as ações são erradas

ou não vêm surtindo efeito. Consideramos a matéria neutra, pois apesar de apresentar as ações

da SSP, os vídeos comprovam a não eficácia em alguns casos, levando o telespectador a refletir

sobre uma posslvel não eficiência do órgão; sem contar que colabora para reforçar o coletivo

inconsciente de que autoridades não são respeitadas.
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Ponto Positivo

Tudo é positivo na nota da Veja Online, apresentando a iniciativa inovadora da Secretaria de

Cultura para fomentar a cultura e o entretenimento mesmo em tempos de quarentena. Na

reportagem da TV Globo, os apresentadores não questionam uma posslvel ingerência da

Secretaria de Segurança Pública. Ao contrário, mostam como o órgão está agindo, deixando

claro que a responsabilidade também é da população.

Risco à Imagem

Não foram identificados riscos à imagem na nota de coluna da Veja Online. Já¡na matéria da

TV Globo, a exibição de cenas de aglomeraçäo vai contra tudo o que as autoridades fazem para

conter a pandemia e mostra como a ação policial pode não ser suficiente.

Sugestão de Estratégia

Espaços sofisticados como a coluna Rada¡ da Veja são concorridos e não são conquistados com

frequência. Sugerimos a aproximação cada vez maior com os responsáveis pela coluna não

apenas comunicando ações da Secreta¡ia de Cultura mas procurando cavar notas capazes de

mostrar a visão holística do Governo do Estado no combate à pandemia. A segunda é buscar

emplacar notícias positivas em outras colunas sofisticadas como a da Monica Bergamo, na

Folha de S. Paulo, ou Sonia Racy, no jornal O Estado de S. Paulo, pois atingem formadores de

opinião. Mas a massa populacional tarnbém precisa ter conhecimento sobre essas iniciativas.

Assim, propomos, que a Unicom, junto com a Secretaria de Cultu¡a, realize uma divulgação

em massa sobre o projeto #Culruraemcasa para veículos de comunicação mais populares como,

por exemplo, o Jornal Agora, programas de rádio e TV Estado. Já na reportagem da TV as

questões são mais profundas. Como conter uma população de mais de 12 milhões de habitantes,

principalmente em bairros perifericos, onde grandes famílias morrtm em um espaço pequeno e

ficam desconfortáveis dentro da própria casa? É dura a missão da Secretaria de Segurança

Pública. Operações de contenção nunca serão suficientes para garantir 100% do controle do

isolamento social e matérias assim serão recorrentes ao longo da pandemia. A solução para

minimizar este cenário é organizar as informações de tudo o que o órgão rcalizaneste sentido,

em nm banco de dados completo para divulgação semanal. Antes, seria importante arealizaçäo

de uma coletiva de imprensa, com a presença do Secretrário de Segurança Pública e

representantes da Polícia Civil e Militar, para apresentar as ações realizadas.

q
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I)ata: 2110412020

Veículo: TV Globo

Programa/editoria: Hora Um da Notícia

Título: O Governo de São Paulo espera zetar afila de testes para COVID-l9

Região: Capital

Vohulaçãs Positiv¡

Análise

A matéria explica que, com o número de casos aumentando de forma expressiva, a análise dos

resultados criou uma fila de 20 mil pesso¿rs esperando confirmação. Sem resultado, não é

possível realizar o tratamento e avaliar o número de leitos necessários para atendimento. Mas a

fila andou. O Instifuto Butantano que coordena essa operação, aumentou a capacidade da rede

sendo possível arealizaçäo de 2 mil testes por dia. Porém, aindahâ4.100 à espera, mas o Estado

pretende zerar até o fim da semana. A reportagem apresenta também outra estratégia: a

aplicação de testes nþidos, prontos em 15 minutos, sendo possível assim, identificar qual a

atual curva epidemiológica do vírus e a parcela já imunizada" auxiliando o Governo a planejar

a liberação gradual da quarentena.

Ponto Positivo

A matéria mostra todo poder de articulação e esforço das autoridades em zerar a fila. A

entrevista com o vice-governador, Rodrigo Garcia, reforça a seriedade da operação.

Risco à Imagem

Uma das características de uma pandemia é a rápida proliferação da doença e,

consequentemente, da necessidade de mais e mais testes. Este é o grande risco no que diz

respeito à fila.

Sugestão de Estratégia

A aplicação de testes de diagnóstico se transformou em estratégia em muitos países como a

Coreia do Sul e Nova Zelãlrrrdia. Claro, quanto mais se testa, maiores as chances de nþido

tratamento e de isolamento do infectado, evitando a proliferação. No Brasil, um país

continental, a estratégia não se aplica em razão da falta de testes disponíveis e da rede de anrálise

U>
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carente de infraestrutura capaz de atender a uma demanda tão grande e de forma tão rápida. O

assunto, então, poderá ser recorrente. Assim sugerimos que a Unicom, junto com o Instituto

Butantan, que coordena essa operação no Estado, divulgue bolctins diririos, semanais e mensais

sobre o número de testes aplicados e de que forma eles estão ajudando a salvar vidas e conter a

pandemia. Para dar mais clareza aos esforços do Governo para esta operação, sugerimos

convidar jornalistas para acompanhar aooÍotado diagnóstico", ou seja" o caminho que o teste

leva no momento da coleta do paciente, passando pelas fases de testes, até a entrega do

diagnóstico. Para humanizar o tema, seria interessante identificar profissionais envolvidos na

operaçãoo desde o transporte, passando pela análise, até a impressão do resultado, e sugerir

entrevistá-los sobre a importância do seu papel e como estäo lidando com aaltademanda.

tl'f
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Data:2210412020

Veículo: Gl

Programa/editoria: geral

Título: Decreto autoriza reabertura de comércios não essenciais em Garça a partir desta

quinta-feira

Região: Interior

Veiculação Neutrn

Análise

A notícia vai contra tudo o que o Governo do Estado tem dito e decretado desde o início da

pandemia: a proibição de comércios que não sejam essenciais para evitar a circulação e

aglomeração de pessoas. Mas o prefeito de Garça, João Carlos dos Santos, resolveu não

respeitar o decreto e anunciou a abertura de comércio, quebrando a quarentena imposta pelo

Governo do Estado. Disse que o motivo é a preservação da economia local. A notícia é uma

das mais preocupantes, pois pode criar precedentes. Mesmo que o número de casos seja

pequeno na cidade (dois positivos e oito suspeitos), a atitude do referido prefeito, mesmo que a

matéria não tenha sugerido isso, pode levar a outros casos em demais cidades do Estado.

Ponto Positivo

A matéria abriu espaço para nota do Governo do Estado e não sugeriu uma possível falta de

alinhamento do Govemador junto aos seus prefeitos.

Risco à Imagem

A possibilidade de outros casos que podem gerar embates políticos públicos, é tudo o que menos

se quer durante uma pandemia como esta. Além de gerar dúvidas na populaçao

Sugestäo de estratégia

Foi assertiva a estratégia da Unicom em divulgar uma nota simples, direta, salientando os

artigos penais dispostos em caso de descumprimento, além do papel do Ministério Público, que

pode acionar o gestor público e prefeituras em casos omissos. Dar uma entrevist4 por exemplo,

só ampliaria a discussão. A sugestão é que a Unicom monitore as notícias provenientes da

cidade de Garça, e continue divulgando notas informativas de forma reativa, quando solicitado

pela imprensa, e não divulgue qualquer notícia sobre o tema, para conter a sua disseminação.
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Além de monitorar a repercussão em demais veículos de imprensa e ter definida uma resposta

para ¿ñ demandas de imprensa que surgirem.
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Data:2310412020

Veículo: Yahoo

Pro gram a/editoria : notícias

Título: Entidade cultural do estado reú¡øirâ saliários de funcionários em 50olo

Região: Nacional

Vclcul¡çSo Negntiva

Análise

Redução de salários de funcion¡ários estaduais - neste caso, da organização social Poiesis -
será sempre uma matéria negativa, mesmo que a iniciativa tenha sido tomadapan realocar

orçamento emrazão da pandemia. Isso porque a má gestão dos recursos públicos será sempre

apontada como falha, mesmo que isso não tenha sido feito diretamente nestamatéria. A notícia

informa ainda que dos R$ 650 milhões contingenciados em todo o governo do estadoo cerca de

R$ 69 milhões (pouco mais de l0%) serão retirados da pasta, representando 7,9Yo do orçamento

da referida Secretaria.

Ponto Positivo

A matéria não critica a redução de salfuios, apenas informa e deixa claro que a decisão foi

feita para realocação do orçamento na pandemia.

Risco à Imagem

A possibilidade de geração de mais matérias sobre o tema" podendo, inclusive, incluir

depoimentos de funcionários afetados.

Sugestão de Estratégia

Entre as atitudes que a opinião pública mais condena é que a corda anebente no lado mais fraco,

ou seja, diante de um pandemia" e da necessidade de realoca¡ orçamento para arcar com custos

médicos, o impacto acabarecaindo no bolso do funcionário público. O comunicado por escrito

também desumaniza o tratamento ao efetivo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

podendo reverberar em outras matérias que tragam a insatisfação desta população à tona.

Importante a Unicom monitorar as próximas matérias e, principalmente, informar, por meio de

I
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comunicado, todas as pastas que sofreram cortes e para onde estes orçamentos serão realocados,

deixando ainda mais claro que se trata de um esforço conjunto das Secretarias com o Governo

do Estado, visando um objetivo maior, que é salvar vidas. Também é importanterealizar media

ûaining com os porûa-vozes e manter um discurso alinhado entre a Unicom, as Secretarias e

demais entidades ligadas ao governo estadual.

(
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Data:2410412020

Veículo: Folha da Região

Programa/editoria : Geral

Título: Secretiários debatem isolamento e ampliação de leitos com prefeitos de SP

Região: Interior

Velcut¡çf,o Poslttvs

Análise

Economia e saúde pública silo os temas da matéria. De um lado, o Governo reforça a

importância do isolamentoo de outro, os prefeitos querem respostas sobre quando ocorrerá a

abertura do comércio não essencial. Porém, a acalorada discussão entre salvar vidas e evitar

falências não foi apresentada de maneira tão explícita pelo texto, que suavizou o estresse e a

discordância entre Governo e municípios e ainda abriu espaço bem considerável para aatuaçäo

do Governo na pandemia, como a ampliação de leitos de UTI e os R$ 311 milhões repassados

aos municípios para o combate ao Coronavírus.

Ponto Positivo

É estratégico o papel da Secretaria de Desenvolvimento Regional ao conduzir o encontro, pois

mostra que o Governo se mobilizou pela doença, mas sem perder de vista os cuidados com o

desenvolvimento econômico dos municípios. Entende a cobrança das cidades, mas atua com

responsabilidade, priorizando a saúde pública etrazcredibilidade à imagem do Govemo.

Risco à Imagem

A postura rigorosa do Governo ganha, mas também perde aliados e mostra a pressão dos

prefeitos com relação à volta das atividades econômicas e as dificuldades na manutenção do

isolamento social, o que pode gerar matérias mais críticas.

Sugesúão de Estratégia

O tema é sensível. Na batalha entre o trabalho e a vida, há perdas para todos os lados. A Unicom

acerta ao mostrar a visão humanista do Governo por meio de suas iniciativas no combate à

doença e a mobilização da Secretaria de Desenvolvimento Regional para manter o diálogo

aberto com as prefeituras, ciente da preocupação com empregos e renda. Para reforçar essa

estratégia, sugerimos que a Unicom mantenha em todos os discursos do Secretrârio de
- --l5)
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Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, que um plano de recuperação será elaborado e

aplicado quando o arrefecimento da pandemia permitir, visando dar de volta os empregos

perdidos, sem deixar de reforçar que este momento chegará, mas que agoÍa, como ele mesmo

disse no depoimento da matéria "é o momento de salvar vidas". Uma declaração como estas

mostra - não apenas para amídia, mas para as prefeittras -, euo a Secretaria, criada no início

da gestão do governador João Dória" segue com sua missão de afuar como uma ponte

facilitadora entre o Governo e os municípios do Est¿do. Importante também manter sempre na

comunicação o volume investido para salvar vidas por meio da criação de novos leitos e da

aquisição de aparelhos.

5I
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Data:2910412020

Veículo¡ Barueri na Rede

Programa/editoria: geral

Título: Morador denuncia omissão da PM em relação a comércios abertos

Região: Metropolitana

Vciculrçlo Negetfua

Análise

A reportagem com teor negativo para a imagem do Governo Estadual publicou a denúncia de

um morador de Barueri a respeito de uma possível omissão de policiais municipais, que se

recusaram a autua¡ comerciantes que estavam com rrs portas abertas. Cinco parágrafos foram

destinados para contar, em detalhes, como foi a conversa enfe o morador e dois policiais que

se recusrirrrm a atendê-lo. O morador registrou queixa na Ouvidoria da Polícia Militar. Em

resposta ao jornal, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou uma nota

informando qual seria o procedimento a ser tomado, úð nllo critica a ação dos policiais, não

informa que a conduta será apurada ou que alguma ação será tomada com relação à denúncia

ou com relação aos comércios abertos. O jornal também publicou trechos da nota-resposta da

prefeitura de Barueri. Entre eles, que a prefeitura "não responde pelas ações da Polícia Militar

por se tratar de um órgão estadual".

Ponto Positivo

O jornal publicou a nota-resposta da Secretaria de Segwança Pública (SSP)

Risco à Imagem

Demonstraçäo de controle não efetivo dos comércios e da omissão de policiais militares

Sugestão de Estratégia

Denúncias como essa serão recorrentes ao longo da quarentena e a eficácia do controle da SSP

pode ser considerada utópic4 já que não há efetivo suficiente para uma atuagão 100% eftcaz.

É por isso que a Unicom e a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Segurança Pública devem

se preparar para as próximas. De que maneira? Em algumas frentes que, complementarmente,

podem auxiliar na redução da percepção da falta de eficácia e na reflexão sobre o papel do

cidadão. Entre as ações, uma divulgação sobre a afinção da PM, por exemplo, mostando o

trabalho de conscientizaçáo mencionado na matéria e feito em

(
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parceria com a Vigilância Sanitrária. A reportagem do Barueri na Rede pode ser convidada a

acompanhar este trabalho, num esforço da SSP para que c¿rsos como o ocorrido não aconteçam

mais. Outra sugest€lo de pauta a ser divulgada pela Unicom pode ser o treinamento dos PMs na

grande Säo Paulo sobre como atuar quando comerciantes não respeitam o decreto. Outra

diwlgação para reverter a imagem desta matéria seria anunciar uma açäo conjunta do Estado

com a prefeitura de Barueri.

5(,
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Data:3010412020

Velculo: Tribuna do Norte

Programa/editoria: geral

Título:'oOperação Barreira" e o enfrentamento ao coronavírus

l{'egião: lntenor

Velcul¡ç.lo Fositivr

Análise

Neste Editorial, o jornal Tribuna do Norte de Pindamonhangaba traz um texto curto e bem

direto: elogia a atuação da Policia Militar da cidade no enfrentamento à pandemia, no que diz

respeito à conscientizaçäo da população e na fiscalização do comércio, em uma açäo conjunta

com a Vigilância Sanitária municipal. Não há espaço mais nobre no jornal do que o editorial.

É nele que o jornal emite sua opinião como canal de imprensa. Este, em específico, se revela

um texto que lembra um anúncio pago, tamanha a positividade com que coloca as ações da PM.

Traz ainda a informação complementar dos baixos índices de criminalidade na cidade.

Ponto Positivo

Traz credibilidade à imagem do Govemo no enfrentamento à pandemia.

Risco à Imagem

Não foram identificados.

Sugestilo de Estratégia

Um editorial como este só pode ser conquistado depois de muito relacionamento com o jomal

local, por isso entendemos que esta estratégia deve ser mantida pelo Unicom e até ampliada.

Sabemos que espaços nobres como esses são raros, mas entendemos também a disposição do

jornal regional ao publicar algo do tþo, inimaginável na grande imprensa. A mídia do Interior

é carente de notfcias e relacionamento com as esferas estaduais, porisso é importante aproveitar

o momento para uma maior aproximação. A mesma ação deve ser feita em demais jornais do

Estado. Complementarmente ao editorial, seria interessante a divulgação das ações da PM local

na contingência da pandemia também em uma editoria específica, na qual o representante local

do órg€io possa dar uma entrevista e contar mais para o leitor
\\*r
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Data: 0110512020

Veículo: Folha de S. Paulo

Título: SP vai expandir testagem para presos e parentes de pacientes
(

¡

Região: Estadual

Veicul¡çåo Nôutr¿

Análise

O tom da matéria parece tendenciosa" tendo em vista que o destaque não foi a testagem de

policiais, mas sim presos, logo no título, o que pode acaretar discussões acaloradas sobre a

escolha do público para testagem. Só no segundo parágrafo a matéria esclarece que outros

grupos como funcionários da SSP (não menciona quais seriam, como bombeiros, por exemplo)

e idosos, estão no topo desta fila priorifária. A matéria relata também que este projeto visa

conhecer mçlhor a tansmissibilidade e que isso é fundamental no enfrentamento da pandemia,

mas não explica exatamente o porquê.

Ponto Positivo

Texto informa os próximos passos na ampliação de testes.

Risco à imagem

Há pontos que podem levantar questões negativas como a alocaçllo de testes para presos ao

invés de outros trabalhadores do Estado que também atuam em linhas de frente em outras

areas.

Sugestão de Estratégia

A matéria não dá o foco e o destaque que a notícia merece e o Governo do Estado esperava. A

Folha de S. Paulo é o jomal com maior circulação atualmente e seria importante conquistar um

espaço que elevasse as ações do Govemo para cuidar da saúde do seu efetivo da Secretaria de

Segurança Pública, ou de idosos e outras populações mais carentes de assistência. É vflida uma

estratégia de relacionamento com a Folha de S. Paulo, inclusive um convite à Folha de S. Paulo

para acompanhar a testagem dos funcioniários que atendem a população carceriári4 e como isso

pode beneficiar não apenas o efetivo, mas também suas famílias, numa tentativa de reverter

esta matéria - considerada neutra. Este é um tþo de matéria que rende boas imagens. Portanto,
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é válida a sugestão de pautas para as TV, inclusive as afiliadas no Interior, como EPRV, TV

Tem, TV Fronteira, entre outros

(
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Data:0410512020

Veículo: Globonews

Programa/editoria: Em ponto

Títuto¡ Documento propõe medidas para ajudar no combate ao Covid-l9

V¡lculgçfio'Negntlva

Análise

Desde que a TV Globo divulgou um levantamento sobre c¿¡sos de Covid entre os policiais a

imprensa vem acompanhando o tema e, nesta matéria, tem um gancho perfeito para explorá-lo.

Policiais se uniram a especialistas em segurança pública e fizeram um documento no qual

pedem por algumas condições melhores para que a saúde deles seja preservada, além de outros

profissionais da fuea, como bombeiros e agentes penitenciários. Entre as 10 medidas solicitadas

está a garantia de EPis, a priorização da testagem dos agentes e a criação de uma metodologia

para a violência doméstica, que teve um aumento de 46% durante a pandemia. A reportagem

tem como fonte a presidente do Instituto Sou da Paz que, com um discurso bem articulado, diz

que o tema estii "fora da pauta'', mas precisa ser tatado em razão do aumento do número de

casos nos profissionais da linha de frente. Ela encabeça o apelo dizendo que *ninguém estava

olhando para isso", como um puxão de orelha público no Governo do Estado e também no

Federal. Chega a sugerir de onde Ministério da Justiça pode tirar o orçamento para a aquisição

de materiais: do Fundo Nacional de Segurança Pública. Também foi ouvido o ex-Ministro de

Segurança Pública Raul Jungmann, mas nenhum representante da SSP apareceu na matéria.

Ponto Positivo

Não foram identificados pontos positivos nesta matéria.

Risco à Imagem

Matéria 100% negativa, com denúncia de que profissionais da linha de frente da SSP não são

cuidados como devem durante uma pandemia, apelo público de especialistas e nenhum

posicionamento do Governo do Estado. O telespectador só conhece um lado da história.

Sugestão de Estratégia

Se há outro lado da história é o que todos precisam saber. Uma das estratégias é o levantamento

e a divulgação de quanto foi investido até agora para garantir a proteção destes profissionais, o
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que foi feito além da entrega dos EPIs, se for houver dadoso também explicar qual o motivo de

näo ter EPIs suficientes. Havia muito a ser dito nesta reportagem. E é isso que a Unicom deve

buscar. Uma outra matéria que mostre o lado da SSP. É necessário também explicar que há

desafios demais neste momento que atinge o mundo todo e, diante do cenário caótico que todos

(

I

de entrevista. A sugestão é que o porta-voz seja o próprio Secretiário de Segurança Públicao mas,

para isso, ele deve estar preparado, com dados às mãos por meio dos quais explique o que já foi

feito e quais os próximos p¿rssos. O que a população precisa e, claro, os profissionais também,

é saber que não foram esquecidos.
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Data:0610512020

Veículos: UOL/ Jornal de Piracicaba Online/R7/IG

Pro gramas/editoria : Notícias

Títulos: Doria decreta luto oficial enquanto durar pandemia em São PaulolDoria decreta luto

evitar aglomeração/ Doria anuncia mutiräo para que moradores de rua recebam auxílio de R$

600

Re gião : Nacional/Interior/ Nacional/lrlacional

Veiculação Posit¡v¡/Posit¡v¡lPositiva/Positiv¡

Análise

As quatro matérias são resultado do anúncio das referidas medidas citadas em coletivarealizada

pelo Governo do Estado. A Agência Brasil reuniu tudo em uma só matéria, que foi aproveitada,

na íntegra, pelo UOL e Jornal de Piracicaba. Ambas trazsmuma visão mais humanista do que

assistencialista do Governo do Estado, pois começam falando sobre o decreto de luto oficial

indeterminado, mostrando que, para o Governo, os mortos pelo coronavírus não significam

apenas números. Depois, o texto apresenta ações positivas do Governo em escala: o

oferecimento de serviços digiøis do Poupatempo para que ris pesso¿ts evitem sair de casa,

mutirão para confecção de documentos para que moradores de rua possam receber o auxílio

emergencial do governo federal, e a destinação de R$ 3 milhões para os centros que atendem

idosos em todo o estado.

Jâ amaténa do R7 pnonza a notícia do Poupatempo e depois menciona as demais ações, mas

abre espaço para a "cutucada" que o Governador deu indiretamente no presidente da república.

"Ele (ministro da saúde) teve a coragem de ir a Manaus para ver de perto o colapso de saúde

presencialmente ...". O IG fala basicamente da documentação para moradores de rua e apenas

menciona o reprisse de R$ 3 milhões aos centros de idosos no ultimo parágrafo.

Ponto Positivo

As matérias do UOL e Jornal de Piracicaba Online são 100% positivas pois relatam as

novidades do Governo no combate à pandemi4 abrem espaço para depoimentos do Govemo e

Secretririo de Saúde e não fazem quaisquer posicionamentos sobre as iniciativas.

A matéria do IG também é 100% e ainda ganha pontos exfas ao informar, ao final, para

t tr,
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que os R$ 3 milhões serão usados: compra de mascaras e luvas que serão utilizadas nos abrigos.

A do R7 também abre um espaço considerável para apresentação das ações do Govemo.

Risco à Imagem

pelo comentário de Dória" o que só apimenta a guerra política pública entre Governador e o

Presidente da República.

Sugestão de Estratégia

Estas quatro matérias são um exemplo ckássico de como uma coletiva de imprensa longa e com

muitos assuntos pam serem divulgados caem de forma distinta aos ouvidos dos jornalistas e se

transformam em matérias com focos diferentes. Veículos como UOL e Jornal de Piracicaba

comprar¿rm a maténa da Agência Brasil, que preferiu destacar a visão humanista do governo

com a determinação do luto oficial. Já outros, como IG focaram nos serviços digitais do

Poupatempo, e o R7 no mutirão para moradores de rua. Isso é muito comum de acontecer, e é

praticamente impossível ter mais de homogeneidade na cobertura com assuntos que competem

entre si e não podem esperar para serem divulgados em momentos distintos. A estratégia da

Unicom nos parece assertiva. Salientamos apenas refletir sobre a continuidade dos "dispatos"

contra o Governo Federal para evitar desgaste de imagem do Governador.

î.b?
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Dat¡: 0710512020

Veículo: Rede TV/ CBN / São Paulo News

Programa/editoria: Leitura Dinâmica/ geraV geral

Tltulo: O Estado de São Paulo registrou mais de 3 mil mortes por COVID-I9| Governo de Säo

depende de isolamento

Regiäo: NacionaV Capital/ Capital

Veícdaçðo Positivr/Positivs/l{eutra

Análise

O Governo divide o palco desta matéria da Rede TV com a prefeitura de São Paulo. No começo

são a ações do Governo que ganham destaque, como o anúncio do luto oficial, e o depoimento

do Governador, em coletiva, de que nenhuma medida de flexibilização será adot¿da até que o

Estado atinja a média de 50 Yo a 60Yo de isolamento. Foi dada ênfase também para que

moradores de rua possam retirar o auxílio emergencial oferecido pelo Federal. Na sequência, a

prefeitura da Capital, em coletiva, informa que decidiu substituir os bloqueios em nras e

avenidas por ações educativas e dar multas para quem não usar mascara em locais públicos.

Já a reportagem da CBN informa o luto oficial emrazÄo do número de mortos, 3.045, em menos

de 60 dias, mas revela uma preocupação da Secretaria de Saúde: de que pacientes de outros

est¿dos continuem procurando atendimento em hospitais particulares da Capital, assim,

reduzindo ainda mais os leitos para os moradores da cidade, e destaca que é necess¿iria uma

ação do Govemo Federal na criação de alternativas de atendimento em determinadas regiões

para evitar esta migraçáo, jâque os leitos de UTI já estão 86% ocupados.

São Paulo News toca talvez no ponto mais senslvel da pandemia: a discussão ente reabrir o

comércio e aumentar os casos ou manter fechado e, como resultado, ter comércios falidos e

maior número de desempregados. Mas a matéria deixa bem clara as intenções do governo de

voltar com as atividades da economia, porém, de forma responsável. Assim, não atenderá aos

apelos de entidades como a Federação das Associações Comerciais do Estado de S. Paulo que,

junto a outras, tem duras críticas à não aberhra do comércio.

6\
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Ponto Positivo

Na Rede TV, a matéria é positiva pois é resultado da coletiva de imprensa e retrata o que foi

anunciado, fazendo com que a mensagem chegasse à população. No caso da CBN, destaca o

Governo do Estado de São Paulo destaca seu posicionamento em relação ao Governo Federal.

I

equilibrado, pois pontua bem as razões e abre espaço tanto para o depoimento do Governador

quanto do Secretário de Desenvolvimento Econômico.

Risco à Imagem

Na matéria da Rede TV não foram identificados nesta reportagem. No caso da CBN,

novamente a mensagem endereçada ao Governo Federal só faz crescer a rixa política. Já na

reportagem do São Paulo News há grande espaço pataapressão de lojistas, ampliando a

preocupação da população com a renda financeira e a economia.

Sugestão de Estratégia

A reportagem de TV foi bem factual, presa aos fatos anunciados na coletiva. O abre da matéria

informaos números de casos e mortes e o depoimento do Governador etfatizaque a decisäo de

não flexibilização da quarentena está baseada na medicina e na ciência, o que traz mais

credibilidade às decisões. Típica pauta que retrata o que foi dito na coletiva e, assim, a estratégia

da Unicom deve ser mantida. Também é válida a sugesti[o de entrevistas dos porta-vozes do

Comitê de Contigência da Covid-l9. No caso de matérias equivalentes à da r¿ádio CBN, que o

Govemo do Estado também consegue endereçar seus recados. Portanto, é fundamental que a

Unicom, juntamente coma demais Secretaria e entidades estaduais estejam afinadas e elaborem

pautas e eventos que demonstem que São Paulo está à frente nas ações no combate à pandemia.

Já o jomal São Paulo News, que vive de anúncios em grande parte de comerciantes, abre

naturalmente um espaço maior para discutir o tema, mas nem por isso vemos como negativo,

pois há equilíbrio entre as partes. Por isso, sugerimos não mudar a eshatégia apenrrs, como

sempre, acompanhar as notícias e enviar nota-resposta caso algutn ponto tenha ficado obscuro

ou errado.
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Data: 1110512020

Veículo: Di¡irio de S. Paulo

Programa/editoria: notícias/notícias

Título: Coronavírus matou 30 policiais em quatro dos estados mais afetados

Velculaçilo Negativa

Anrilise

Como já esperado e mencionado em análises anteriores, o afastamento de 5 mil policiais em

razäo do Coronavírus se espalhou quase tão nþido quanto à doença. Claro, em meio a uma

pandemi4 apossibilidade de que o efetivo possa ficar drasticamente desfalcado, principalmente

em um estado com índices altos de violência,viranotícia de destaque. Mas, diferentemente das

outras vistas até agora, esta matéria pesa a mäo ao publicar a foto de três policiais jovens, sendo

uma mulher, mortos pelo vírus. Coloca ainda que as informações encaminhadas pela SSP foram

limit¿das e erradas ao calcular o número de profissionais com o percentual de 0,7Yo de

afastamentos. Ao final, o depoimento de um tenente-coronel dizendo que'otudo indica ser um

número maior" dá a impressão de que a SSP desqualifica o número de seu próprio efetivo, além

de esconder dados da imprensa. Talvez por isso tenha sido a primeira cidade citada na linha

fina, mesmo que os números da matéria digam que São Paulo tem o menor número de casos

entre os estados revelados. O Diário de S. Paulo, que já foi até do Grupo Globo, por anos fez

parte da grande imprensa da Capital. Hoje é um jornal tabloide esquecido, com pouca tiragem,

inexpressivo entre os demais, que foi comprado, em 2019, pelo empresário Kleber Moreira, ex-

candidato derrotado a deputado estadual em São Paulo pelo então PEN (hoje Patriotas).

Ponto Positivo

Não foram identificados pontos positivos nesta matéria.

Risco à Imagem

Suposta divulgaçäo de informações erradas e omissão de dados.

Sugestão de Estratégia

Com o tom tendencioso do texto e não há como nÊio pensar nas razões políticas que parecem

estar por trás desta reportagem. Tratar o jornal com descaso só faz aumentar a antipatia e as

matérias negativas. Sugerimos então, que a Unicom avalie rever o tom das notas enviadas

para 6þ
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näo encontrar comentários, neste jornal, como "limitou-se a dizþt". Notas-respostas podem

ser dadas com fatos mais abrangentes, demonstrando ação do Governo transparência. Outra

ação importante, especialmente, neste caso, é um contato direto com o editor de redação e

jornalista para um encontro a fim de estreitar as relações com o jornal.

(

(

(
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Data: 1310512020

Veículo: TV Cultura

Título: LOCKDOWN: O isolamento contolado não é suficiente para conter o vírus

Programa: Jomal da Cultura

Região: Capital

Veiculação Ncutra

Análise

A reportagem faz uma crítica sobre a não adoção do lockdown em São Paulo, estatégia

utilizada em outos países com sucesso e também da adoção do confinamento total em

Foftaheza,Belém, Niterói, ente outas cidades. Especialistas alertam sobre o iminente aumento

de casos e a redução da taxa de isolamento, além do at¡mento da ocupação das UTI e a taxa de

contágio acima de um. Um depoimento do Coordenador do Centro de Contingência do

Coronavírus, Dimas Tadeu Covas, durante coletiva de imprensa do Governo do Estado, alerta,

porém, que protocolos dizem que o lockdown é recomendado com taxa ocupação de UTI

próximo de 100%, assim como uma maior taxa de contagio. Mas é rebatido também pelo

discurso de um do mais imFortantes consultores sobre o temano país, o biólogo Atilalamarino

(inclusive entrevistado do Roda Vida sobre a pandemia) que aponta" como erro do Governo, a

não adoção do lockdown no início da pandemi4 pois a quarentena flexibilizada só adia o caos.

Ponto Positivo

Há espaço para Coordenador do Cenfo de Contingência do Coronavírus explicar o porquê do

não decreto de lockdown.

Risco à imagem

O rapido crescimento do aumento de casos São Paulo, a não adoção do lockdown a exemplo

de cidades de ouüos Estados, além da projeção de especialistas do possível alasfamento da

doença podem fazer o telespectador questionar as medidas do Governo do Estado.

t 'i)
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Sugestão de Estratégia

O Jornal da Cultu¡a tem um perfil diferente de outros telejomais. É assistido por um público

mais qualificado que aprecia ouvir fontes distintas e por isso abre um belo espaço para debate.

Nesta matéria em especial, três especialistas e formadores de opinião falam sobre o tema - Até

{)

)

mesmo, é importante ocupar estes espaços qualificados por meio do oferecimento de

especialistas de entidades renomadas do Governo como Butantan, por exemplo, que endossem

a decisão do governo a respeito da não rcalização do lockdown. Propomos a participação no

debate com o fomento do ditálogo, o que mostra seriedade e credibilidade por parte do Governo

do Estado, além da oportunidade de se apresentar mais dados e argumentos já que o programa

é ao vivo e não haverá edição.

bî

Bua Capitão Antônio Rosa, 376,9o andar, Conjunto 91 b)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 3807.6146



Data: 1510512020

Veículo: Globonews / Joma| de Piracicaba Online/ Jovem Pan

Programa/editoria: Em Ponto/ geraV Jornal da Manhã

t

sintomas leves da covid-l9/ Entrevista com o diretor do Instituo Butantan, Dimas Tadeu Covas

Região: Nacional/ Interior/ Capital

Veiculoção Positiva/ Posit¡ys/Positiva

Análise

Entrevist¿ ao vivo na Globonews com o Coronel Alvaro Camilo, Secret¿irio Executivo da

Polícia Militar, explicando como será o início de testes rapidos nos profissionais da SSP, mesmo

em quem não tem sintomas, ampliando a testagem para mais 130 mil profissionais. O objetivo

é identificar a curva de infecções no Estado, o que facilita a adoção de novas medidas. A matéria

relata os esforços do govemo em proteger seu efetivo, já que matérias anteriores divulgaram os

números de afastamento destes profissionais, preocupando a opinião pública além da pressão

de entidades como a Sou daPaz,que encabeçouum documento que foi endereçado ao Governo

pedindo mais proteção aos funcionários de linha de frente da SSP. Já o Jornal de Piracicaba

informa sobre o mosmo assunto, mas fala dos agentes de segurança pública só no quarto

parágrafo. Antes, explica de forma mais abrangente o programa de testagem, o tipo de teste, a

estimativa de 1,3 milhão de testes RT-PCR e 2 milhões de testes nþidos nos próximos três

meses, além de reservar um bom espaço para o depoimento do coordenador do Cenúo de

Contingência do Coronavírus em São Paulo de representantes do Butantan. O Jornal da Manhã

da Jovem Pan entrevista Dimas Covas para falar da ampliação da testagem, um espaço bem

interessante, mais de 10 minutos, para esclarecer à população sobre a diferença dos testes e a

priorização de determinados grupos, que são importantes para a sociedade como policiais e

profissionais de saúde. Também teve a chance de explicar porque o governo decidiu por ainda

não adotar o lockdown, tema também em debate neste momento da pandemia, em razão do

aumento da curva de casos e mortes, além de poder rebater questões contraditórias do Govemo

Federal como o isolamento vertical.

Ponto Positivo

Globo News: Todo o discurso positivo do Governo estií presente nesta entrevista: a estratégia
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de testagem, os cuidados com os policiais, e a agilidade nos resultados para proteger o efetivo.

No Jomal de Piracicaba, a explicação sobre a diferença dos exames, esclatecendo o leitor.

No caso da Jovem Par¡espaço importante para esclarecer drividas sobre testagens e o motivo

para não rcalizæ o lockdown.

Riscos à Imagem

Näo foram identificados riscos à imagem nestas matérias

Sugestão de Estratégia

Perfeita a estratégia da Unicom em disponibilizar um porta-voz como o Coronel. Calmo, que

esclarece a situação e prissa credibilidade, um porta-voz diferenciado que não cansa o

telespectador e a imprensa em sempre ouvir as mesmas fontes. Além disso, o espaço

conquistado nesse programa amplia a diwlgação desta importante ação, indo além da coletiva

de imprensa. Importante aproveitar este mesmo formato e sugeriJo em outros programas

qualificados de TV utilizando porta-vozes distintos para contar sobre a ampliação da testagem

também nas outras populações conforme indicado ao final dareportagem. Por exemplo, pautar

a Globonews pata ¿rcompanhar as próximas etapas, com o início da testagem em profissionais

de saúde, no sistema prisional, doadores de sangue e pessoas que vivem em asilos, casas de

repouso, orfanatos e comunidades terapêuticas. Como resultado, é possível obter uma maior

aprovação das ações do governo, principalmente com relação aos públicos mais frágeis como

os mencionados acima. O mesmo vale para a entrevista de Dimas Covas na R¡ádio Jovem Pan.

Emissoras de rádio são perfeitas para atingir a massa, o tom da enfievista foi respeitoso e ntio

combativoo e houve espaço para esclarecer pontos importantes. Sugerimos utilizar a mesma

estratégia em emissoras de rádio mais populares, capazes de atingir a massa, além de

formadores de opinião, que é o caso de ouvintes da Jovem Pan. Sugestões de pautas sobre o

processo de testagem, com trazamaténa do Jornal de Piracicaba, pode ser explorada em outros

veículos do Interior. Também é válida a elaboração e sugestão de artigo explicando o aspecto

e a importância de testagem. A ideia é oferecer para um jornal de grande repercussão como

Folha de S. Paulo ou O Estado de S. Paulo e, após sua publicação exclusiv4 ampliar a

divulgação do artigo para os jornais do Interior.
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Data: 1710512020

Velculo: Correio Populari Tribuna de Limeira/ Jornal de Piracicaba

Programa/editoria:

Tftulo: Teste em policiais é aberto só na Capital por enquanto/ Município confirma terceira

Região: Interior/ Interior/ Interior

Veiculs*go Noutra/I{eutm

Análise

A matéria do Correio Popular anuncia que ficará para junho a rcalização de testes para

diagnóstico da Covid- I 9 em policiais do Interior - como medida adotada para protegê-los - pois

não há exames disponlveis para todos. Informa ainda que o número de afastados na corporação

subiu 50% quando comparado com a última apuração. O texto prioriza como fonte o Sindicato

dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e abre espaço nos parágrafos finais para uma

nota da SSP, a qual informa números volumosos de EPIs adquiridos, além de outros cuidados,

como higiene das viafuras e treinamentos.

A Tribuna de Limeira repercute uma nota divulgada pela Unicom a respeito da terceira morte

por coronavírus no município e faztodo um balanço da doença na cidade na última semana.

Anuncia que, em razäo do aumento no número de casos, foi criada a Frente Parlamentar de

Ações de Prevenção ao Coronavírus para discutir os impactos econômicos causados pela

pandemia.

O Jornal de Piracicaba, por meio de matéria da Agência Brasil, aborda o início de testes do tipo

RT-PCR, como parte do programa de expansão de exarnes no Estado. Com o incremento,

atingfuâ em três meses os níveis de testagem da Iûália e Espanha. A matéria também menciona

o início das testagens em policiais com texto íntegro em relação às infonnações oficiais.

Ponto Positivo

No Correio Popular, a matéria abriu espaço para apresentar resposta da SSP e informar o

importante investimento na segurança do seu efetivoo o que gera credibilidade junto à opinião

pública. A Tribuna de Limeira utiliza dados oficiais do Governo e não faz qualquer

consideraçäo negativa sobre sua afuação. Por sua vez, o Jornal de Piracicaba mosta evolução

dos testes no Estado, demonstrando atuação efetiva do Estado

Rua Capitão Antônio Bosa, 376, 9o andaL Conjunto 91
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Risco à Imagem

No Correio Popular, a cobrança por parte do Sindicato que disse ser "urgente que o governo

proporcione a testagem nos policiais transmite falta de ação por parte do Governo Estadual de

São Paulo. Não forma identificados riscos à imagem no criso das reportagens da Tribt¡na de
(

Sugestão de Estratégia

Mais uma matéria que aborda a segurança do efetivo policial é destacada pela imprensa, desta

vezîo Correio Popular. O Correio Popular é o principal jornal de Campinas, importante

cidade do Interior do Estado e, por isso, sugerimos uma ação mais próxima para que as

matérias seguintes contem com a SSP como primeira fonte e não o Sindicato que cobra por

iniciativas. Isso pode ser feito por meio do oferecimento de uma entrevista exclusiva na regiilo

com o Secretário de Segurança Pública ou o Coronel Alvaro Camilo, Secretário Executivo da

Polícia Militar, ou até mesmo um representante local. O importante é oferecer a exclusiva e

obter um espaço mais qualificado para debater o tem4 apresentando as evoluções até aqui e

as dificuldades em garantir testes para todos em meio a maior pandemia da história.

Com relação à Tribuna de Limeira e ao Jomal de Piracicaba entendemos que a estratégia de

divulgação de números referentes ao volume de casos, mortes e da nova fase de testagem foi

assertiva e deve ser continuada mostrando agilidade e transparência nas informações.

-.ì I+'1
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Data: 18/0512020

Velculo: Exame.com

ProgramaÆditoria : notícias

Tftulo: Veja os feriados que a prefeitura e o governo de SP querem antecipar

V.eicuhçãoNcutrr

Análise

Matéria aborda a antecipação de feriados visando aumentar as taxas de isolamento socialo que

costumam ser maiores nos finais de semana e feriados, para conter a disseminação do

coronavírus. Não faz qualquer crítica nem elogio à atitude do Governo, apenas relata os fatos.

No intertítulo'oCenário", no qual revela os números da pandemia no Estado, abre espaço para

reclamação do Governador a respeito da falta de apoio do Governo Federal, além do uso da

cloroquina.

Ponto Positivo

Não há críticas sobre a ação adotada pelo Governo de Säo Paulo

Riscos à imagem

Mesmo com comentários provocativos com relação à atuação do Governo Federal na

pandemia, não foram identificados riscos pois, depois de analisarmos as matérias até aqui,

podemos levar em consideração que os ataques são calcados, mais do que em uma rixa

pública, em estratégia política.

Sugestão de Estratégia

A matéria da Exame Online é curta (seis parágrafos) bem factual, centrada nos fatos, informa

a população sobre a estratégia de antecipar feriados e não questiona a atitude do Governo.

Certa a estratégia da Unicom em divulgar que o projeto de lei para antecipar os feriados foi

aprovado pela Câmara Municipal, seguindo os preceitos da lei e criando alternativas para

reduzir o contágio. Importante ressaltar, porém que a opinião pública pode se mostrar

contrária à concentração de feriados, assim como prefeitos que deixarão de arrecadar quando

da visita de turistas nos feriados em questão. Sugerimos monitorar o assunto na imprensa,

rcalizar uma comunicação clara e transparente com os prefeitos - por meio da Secretaria

Desenvolvimento Econômico - visando medir atemperatura e minimizar possíveis

insatisfações e seguir na divulgação do tema posteriormente à antecipação, revelando as taxas

1
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de isolamento alcançadas e a projeção do número de pessoas que deixaram de circular

(comparativamente aos feriados anteriores).

(
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Data: 1910512020

Veículo: TV Globo/ CNN Online/ El País Online

ProgramaÆditoria: SPI/ geral

Tftulo: Levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, aponta que 12 presos

molÏeram com o novo

terão acessos com bloqueios no megaferiado/ São Paulo se aproxima de colapso de hospitais,

mas planeja megaferiado para tentar evitar lockdown

Região : Capital/ Nacional/ Nacional

Veiculaçlo Noutra/Ì{egaftvr/F{egaflva

Análise

Nota do apresentador Cesar Tralli no SPI apresenta o número de mortes de detentos pela Covid-

19. Levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional aponta que l2 presos de São

Paulo jámofferam com o novo Coronavírus. De acordo com o âncora, emtodo o Brasil são 490

casos suspeitos e 32 mortes de detentos pela COVID-l9, ou seja, quase 40o/o das mortes de

presidiários do Brasil aconteceram no Estado de São Paulo. Segundo a maténa, dez

funcionários do sistemaprisional também morreram da doença. Apesar do alerta, Tralli não fez

comentários pessoais, tão característico deste jornalist4 e ainda moshou como é feita a

higienização por meio de imagens de um profissional todo paramentado, lavando um c¿uro que

faz o transporte de presos. Na CNN, a estratégia de antecipação de feriados foi mencionada

como "dia de apagar incêndios no Palácio dos Bandeirantes", pois, de acordo com o texto, foi

necessiíria arcalizaçäo de uma série de reuniões ao longo do dia com prefeitos do litoral para

ouvir as reclamações e organiza¡ um plano de apoio.

Matéria bem crítica do El Pais sobre o megaferiado proposto pelo Govemo do Estado. O texto

diz que "não convence especialistas", eue será "apenas paliativo", e que as medidas farão com

que tanto Covas quanto Doria ganhem tempo e que o lockdown já devia ter sido implantado. A

matéria afïrmq sem prov¿ts, que "Nos bastidores, se reconhece que o próprio governador Doria

esta preso a uma camisa de força, já que a Polícia Militar, cuja maioria é bolsonarista, pode se

transformar em um entrave polltico ao invés de prestar o apoio necessário para fiscalizar quem

fiuar o isolamento". Não há posicionamento do Governo Estadual.
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Ponto Positivo

No SPl, imagens mostra¡n que a higienização é feitq apesar do número de casos e mortes,

mosÍando, desta formq que há ação por parte do Estado de Dão Paulo no que refere à

questiÍo sanitríria. Não há pontos positivos nas reportagens da CNN e do El País.

Riscos à imagem

No SPl, o levantarnento foi divulgado por um órgão federal e não estadual, o que pode se tomar

uma divulgação sistemática, além de despertar a imprensa para que passe a fazer um

acompanhamento mais de perto no Estado de Säo Paulo. Toda a matéria da CNN questiona as

medidas do governo e a possível indisposição criada com prefeitos. No El Pals, matéria que

eleva a opinião de "especialistas" näotrazposicionamento do Governo do Estado, o que pode

sugerir à opinião pública que o Estado não tem interesse em apresentar seus argunentos.

Sugestão de Estratégia

No SPl, a not¿ revela imagens de higienização, mas não conta o que mais a SSP esta fazendo

para garantir a segurança da população carceriiria como a expansão da aplicação de testes entre

outras ações preventivas. Faltou dizer também porque São Paulo representa o mais alto número

entre os presídios, um reflexo da incidência da doença na cidade com maior número de casos

por habitante. Sugerimos que a Unicom alerte à produção do programa sobre a falta de

inforrrações complementares e sugira pauta para acompanhamento da realização de testes nos

carcereiros, tendo como porta-voz um representante da SSP que cuide diretamente das

testagens, ente outas ações preventivas nos presídios de Säo Paulo. Na reportagem da

indisposição enúe Governo e prefeituras pesa o tom da matéria que questiona as ações do

Governo. Porém, qualquer nota-resposta somente provocará mais maférias sobre o tema

podendo aumentar a repercussão negativa. Sugerimos acompanhar a cobertura deste canal. Já

na reportragem do El País percebe-se a intenção pré-definida da matéria criticar as ações do

governo, mediante porta-vozes de instituições de renome, como USP, mas carentes de

compreensão da situagão complexa que vivemos. Sugerimos o envio de uma cart¿- resposta

para pontuar principalmente afirmações sem base, como a o'ca¡nisa de força We prendy

Governador. Importante ainda procurar alinhar, se possível, os discursos do Prefeito com o bn- -
Governador, procurando evitar jogo de empurra.
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Data:20/0512020

Veículo: Folha.com

ProgramalEditoria¡ Cotidiano
( Título: Seremos obngados a -'tocKoown se lsolamcnt() aalllllçltfatl, t¡t¿ Lrona

Região: Nacional

Velculaçf,o Positfur

Análise

É com o alerta de lockdown que a versão online do jomal Folha de S. Paulo abre esta maténa,

incluindo aspas do Govemador no títuIo. Tudo o que o Governo mais precisa neste momento

da pandemia é justamente esta matéria da Folha. Isso porque ela abre espaço para explicar que

se a população não for consciente e ficar em casa no megaferiado, o que está ruim, pode ficar

ainda pior. Esta reportagem consegue passar a mensagem que a Unicom desenhou:

conscientizar a população. A própria foto do Govemo o traz como um senho mais suave, ao

lado de um pote de álcool em gel. O texto näo faz menção a nenhum possível imbróglio entre

Governo e prefeifuras, muito pelo contrário. Diz que, como resposta, prefeifuras adotaram

medidas para restringir o deslocamento de pesso¿ts para o Interior e a o litoral. Afirma que não

houve congestionamento, o que indicaum baixo volume de veículos e, assim, cumprimento das

noflnas pela população. Explica ainda que houve um pouco de trafego a caminho de Santos em

razão da triagem na entrada da cidade.

Ponto Positivo

Mensagem clara, direta, dá o recado do discurso do Governo, sem questionamentos.

Riscos a Imagem

Näo foram identificados

Sugestão de Estratégia

A sugestão neste caso é gerar uma maior aproximação com o autor da matéria, João Gabriel.

Isso porque é muito dificil de conseguir uma matéria totalmente positiva na Folha de S. Paulo.

O caráter imparcial do repórter colabora para que o discurso do Governo seja mais

principalmente com relação a um tema tão debatido na imprensa, como o megaferiado.

Conceder uma entrevista exclusivapataele, por exemplo, com um representante do Governo

6
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ou passar uma sugestão de pauta exclusiva pode ser interessante para estabelecer um

relacionamento mais próximo com esse profissional.

?1
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Data:2110512020

Veículo: TV Fronteira (Globo) / Gl

ProgramaÆditoria:

Título: Secretaria de Segurança Pública informa que cerca de 1.500 dos I 13 mil policiais foram

)

afastados por suspeita ou confirmação de Covid 190/ Doria nega que tenha decretado lockdown

em São Paulo

Região: Interior/ Nacional

Veiculaçf, o Positiva/l{ogntiva

Análise

Na breve entrada da apresentadora na TV Fronteir4 ela informa que a Secretaria de Segura

Priblica informou que 1.500 policiais foram afastados por suspeita ou confirmação de Covid-

19 e que a testagem continua.

Importante espaço ocupado no Gl para esclarecer duas fäke news do Governo. Uma sobre o

decreto falso de lockdown e outra sobre o fechamento do hospital de campanha do Ibirapuera.

O Gl é um dos veículos mais lidos e que pautam outros jomalistas, sendo este espaço um dos

mais nobres na mídia contra as fake News.

Ponto Positivo

Todo o texto do Gl é positivo pois revela duas notícias falsas veiculadas sobre supostas medidas

do Governo. Na TV Fronteira, o ponto positivo é a informação sobre a continuidade das

testagens.

Riscos à Imagem

Não foram identificados na matéria do Gl. Apesar de não ter mencionado quantos foram

afast¿dos antes do início das testagens, A reportagem da Fronteira revela o aumento expressivo

de casos, o que pode gerar a impressão de que o Governo não está afuando no que se refere a

esta classe de servidores públicos.

TÔ
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Sugestão de Estratégia

Importante a equipe de comunicação reforçar junto à imprensa em geral a veiculação de fake

News, principalmente para portais de notícias e emissoras de rádio, que atingem um grande

número de pessoas. Além de manter monitoramento contínuo sobre este tþo de veiculação, a

fim de esclarecer à população sobre a verdade.

Também é válida a sugestão de entrevistas de porta-vozes a fim de deixar claro quais são

realmente as ações do Governo do Estado sobre a quest2io de isolamento social e atendimento

nos hospitais de campanha. No caso da falsa notícia sobre o fechamento do hospital de

campanha do lbirapuera, vale a sugesttio de entrevistas em emissoras de TV com o entäo

Secretiário de Saúde do Estado de São Paulo, Jose Høuique Germann. Além de oferecer

gravações de imagens no local. Tráambém é válido sugerir à equipe de veicular a reportagem do

Gl nas redes sociais do govemo do Estado.

Quanto à TV Fronteira, a apresentadora não informa que só foi possível identificar os infectados

emrazão de uma operação de testagem em mrtssa voltada para profissionais na linha de frente

da Secretaria de Segurança Pública e quanto o número de afastados representa diante do

tamanho da corporação. Portantoo neste caso, vale contato com a emissora com o levantamento

destes números no Estado de São Paulo e também na região de Presidente Prudente, área de

abrangência da TV Fronteira. Este regional é fundament¿l e releases regionais podem ser

elaborados a fim ganhar maior abrangência junto à imprensa e à sociedade. Afinal, é preciso

contextualizar a notícia, caso contrário, apavora a população receosa que, além de saúde, fique

sem segufança ruN ruas.

?J

Db
Bua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 38076146



Dataz22l0512020

Veículo: Diário do Rio ClarolF-T/

ProgramalEditoria: Geral/1.{otícias/

Título : Voluntrários relat¿m e realização em mutirão do IIRGD para atender

moradores de rua/ Comerciantes do centro de SP pedem por reabertura ao governo/

Região: Interior/ Nacional

Veiculaçf,o Positiv¡/ VeiculaçXo Neutra

Análise

A matéria do Diário de Rio Claro é curtA mas faz uma boa comunicação do trabalho de emissão

de documentação para que moradores de ruapossam receber o auxílio emergencial do Governo

Federal. Principalmente porque humaniza ao relatar a emoção dos envolvidos na operação. O

destaque foi para ao Instituo de Identificação Ricardo Gumbleton, rð a Secretaria de

Segurança Pública, a Guarda Civil e a Defensoria Pública também são mencionadas. A matéria

seria 100% positiva se explicasse que esse é um esforço do Governo do Estado dentro das

iniciativas de enfrentamento da pandemia, anunciadas recentemente. O portal R7 mostra a

pressão que o Govemo enfrenta para liberar a reabertura do comércio. Associações que

representam 80 mil lojistas fizeram um apelo a SSP e enûegaram protocolo paru a prevenção

contra o coronavírus.

Consideramos neutra, pois a matéria informa que São Paulo está no epicentro da pandemia no

país, ou seja" apenrß uma breve informação bastou para contrapor a ¿lrgumentação da

flexibilização.

Pontos Positivos:

A matéria do Dirá.rio de Rio Claro credita à ação a quatro instituições do Govemo do Estado,

gerando reconhecimento para cada uma delas. Não há pontos positivos que mereçam destaque

na matéria do R7.

Riscos à imagem

Não foram identificados na matéria do Diário de Rio Claro. Jâna da R7, a discussão entre a

quarentena e flexibilização da economia reforça a polarização do tema, o que pode gerar

dúvidas pela sociedade sobre qual seria a melhor atitude a ser tomada pelo Governo do Estado.
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Sugestão de Estratégia

No caso do jornal Di¡ário de Rio Claro é importante entrar em contato com o jornal para informar

que o mutirão para documentação de moradores faz parte dos esforços do Governo para o

(

I

levantamentos regionais. É um assunto que merece destaque na grande imprensa, inclusive com

dados globais do Estado a fim de oferecer a grandes veículos de comunicação com maior

abrangência como Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo.

Na matéria do site R7, a discussão entre reabertura ou não comércio ainda deve render e a

imprensa dará todo o espaço que o tema merece. Até que uma decisão seja tomada, é importante

criar um Q&A que saliente transparência nas discussões e não divergências internas, deixando

mais claro que vivemos uma pandemia sem precedentes e que o Governo estii tomando as

medidas baseado na ciência, mas também pensando na economia, procurando equalizar saúde

e renda.

f\
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Data:2510512020

Veículo¡ O Globo Online/ Rede Brasil AtuaV Folha de S. Paulo

Programa/Editoria: BrasiV Cidadania/ Cotidiano/

Título: Enquanto Pandemia avança, Covas e Doria se desentendem sobre combate ao

,)

nesta qnfia/ São Paulo atinge 55Vo de isola¡nento social e Doria nega lockdown

Região: NacionaV NacionaV Nacional

VeÍculaçÍo Negativa/ VeiculaçÍo Neutra / Veiculaçåo Positiva

An¿f,lise

Tudo o que a Unicom menos precisa durante uma pandemia é lidar com desavenças públicas

entre o Govemador e o Prefeito de São Paulo. Mas est¿ matéria do portal O Globo, o segundo

mais lido no país, mostrajustamente um suposto desentendimento entre ambos na condução da

pandemia. Enquanto Bruno Covas defende um endurecimento da quarentena para evitar o

colapso dos hospitais e cemitérios, Doria flerta com flexibilizações. Ambos negam

divergências, ñð funcionários foram ouvido sem serem identificados, confirmando a

desavença.

O embate entre flexibilização e lockdown também é disconido pela matéria da Rede Brasil

Atual que, apesar de ser um site esquerda, não pesou a mão em questões políticas, apenas

reportou que Govemo e prefeituras abordam esta questão, mesmo que o Centro de Contingência

do Coronavfrus tenha alertado para os riscos da abertura do comércio. Mas a consideramos

negativa porque afalø de decisão das autoridades e apolartzação entre elas pode mostrar um

gerenciamento sem rumo, principalmente sobre este tópico t€[o decisivo.

Positiva a longa reportagem da Folha de Paulo, a qual informa que, com a taxa de isolamento

em 55Yo, Dória decidiu não implementar o lockdown e revela que o Govemador anunciou que

a partir de 10 de junho pode ser adotada uma "quatentena inteligente''. Já Marco Vinholi,

secretiário do desenvolvimento regional, afirma na reportagem que as taxas de isolamento do

domingo demonstram "sucesso na estratégia do feriado".

Ponto Positivo

Não foram identificados nas primeiras matérias dos sites Gl e Rede Brasil Atual,

Posicionamentos conflitantes entres a gestilo estadual e municipal da maior cidade do país\ (\
podem gerar dúvidas entre apopulação näo apenas de São Paulo mas de todo país, pois o estado

tem sido referência para as demais regiões do Brasil. Já a reportagem veiculada pela Folha de

DD îl
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S. Paulo mosha que r$ ações para fomentar o isolamento na cidade foram assertivas e demonstra

eficiência à opiniäo pública.

(

As matérias veiculadas na reportagens do O Globo e na Rede Brasil, apresentando

desalinhamentos entre o poder estadual e municipal carregam ainda mais a imagem do

Governador, que já estabeleceu uma batalha pública com o Presidente da República. A

reportagem da Rede Brasil Atual, especificamente, a polarização também fragiliza os esforços

e a imagem do Governo contra a pandemia. Na Folha de S. Paulo não foram identificados riscos,

pois a matéria não fez questionamentos, não mencionou as recentes divergências entre

Govemador e Prefeito em relação a reabertura do comércio, e apresenta dados que mostram

evolução e, por isso, posslvel reabertura do comércio.

Sugestão de Estratégia

A pauta no O Globo e da Rede Brasil é o tipo de assunto que quanto menos for abordado melhor.

Há muito o que ser dito sobre a condução da pandemia do que possíveis discordâncias que

podem haver em quaþer ambiente de trabalho, até mesmo nas esferas públicas. Assim, a

sugestäo é somente acompanhar se o caso volta a ser tratado na imprensa e deixar um

comunicado pronto para ser enviado nestes casos, dizendo que ambos neg¿rm desavenças e que

se discordâncias ocorreram ao longo do processo, já foram equacionadas. Na matéria da Folha

de S. Paulo, é importante que as equipes de comunicação da Unicom, das Secretarias e demais

instituições ligadas ao Governo Estadual sigam com a mesma estratégia assertivao pois vem

conquistando espaços importantes no jomal de maior circulação do país. Também é

fundamental sempre disponibilizando fontes para entrevistas e números atualizados.

27
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Data:2110512020

Velculo: CNN Online/ O Municlpio/ Gl

Programa/ Editoria: Política/ GeraU Geral

(

vezes mais que o trânsito de Jundiaí em maio/ Estado de SP chega a 6.1 mil mortes por

coronavírus e tem 289 óbitos confirmados em 24h, 2o pior número desde início da pandemia

Região: Nacional/ Interior/ Nacional

Voiculaçâo Positiv¡/ VelcutaçÍo Positiva/Veicul¡çlo Negativa

Análise

A matéria da CNN Online anuncia a retomada das atividades econômicas no Estado de São

Paulo. Além de depoimentos do Governador, João Doria e do Vice-Governador, Rodrigo

Garcia, apresenta gráficos que esclarecem como será a reabertura e suas fases. Abriu espaço

ainda para informar que a adoção da quarentena foi capaz de salvar 65 mil vidas e que o

governador não descartou voltar ahiis em relação as medidas de afrouxamento, caso seja

necessário. O jornal da cidade de São João da Boa Vista traz um abre de matéria tão perfeito

que mais parece um release da Unicom. Diz que o'desde o início da pandemia o Govemo do

Estado tem adotado iniciativas para garantir que as mulheres continuem com o direito de

denúncia em relação à violência doméstica". Só no segundo parágrafo informa o aumento de

44o/o no número de casos. Relata o novo serviço de denúncia digiøl e diz que a elevação de

número de ocorrências näo ocoffeu só aqui, mas em muitos outros palses. Conta ainda sobre

outras ações da Secretaria de Segurança Pública no combate à violência contra a mulher, como

o SOS Mulheres. O Gl traz a notícia de que Estado chegou ao segundo maior número de mortes

pela Covid-l9 desde o início da pandemi4 mesmo dia em que foi anunciada a flexibilização

proglessiva da quarentena, a partir de 1' de junho. Matéria pesada" ilustrada por foto de enterro

sendo realizado no Cemitério na Vila Formosa. O gráfico mostra o salto de mortes, de I caso

em 17103 para 6.712 em 27105. O texto segue discorrendo sobre os dados da pandemia no

Estado como número de casos, taxa de ocupação de hospitais e perfil de mortalidade.

Ponto Positivo

Na matéria da CNN Online, a reprodução dos gráficos do Governo do Estado foi uma boa forma

de esclarecer ao leitor como a operação irá funcionar. Interessante também que a

î
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matéria não critica a retomada, diferentemente da reportagem publicada dia 19 de maio, quando

as medidas do Governo foram duramente questionadas. A reportagem do O Município é

positiva pois mosta os esforços do Governo no combate à violência contra as mulheres. No

Gl, a matéria não critica o anúncio da reabertura mesmo com o aumento de mortes.

Riscos à Imagem

Não foram identificados riscos na matéria da CNN e no jornal O Município. Apesar da matéria

do Gl não fazer críticas ao Governo. Porém pode gerar repercussão negativa em ouûos meios

de comunicação devido ao crescimento do aumento de mortes e questionamentos da sociedade

e mídia em relação as medidas de prevenção adotadas.

Sugestão de Estratégia

A matéria da CNN Online est¡i bem coesa com o anúncio feito pela Unicom. Apresenta

números, explica como será a retomada e utiliza os gráficos providos pela Assessoria de

Imprensa. Importante continuar informando este velculo sobre os avanços da retomada e voltar

a utilizar gráficos e infogrráficos que auxiliem a imprensa em esclarecer e informar seus leitores.

Emrczão do belo espaço obtido no jornal O Municípioo recomendamos continuar informando

os avanços alcançados na batalha contra a violência da mulher, sempre que o Governo tiver

notícias positivas para serem divulgadas.

Gl é um dos sites de notícias mais lidos e sua repercussão é grande, inclusive entre jornalistas

que se pautam por ele. Assim, as chances de proliferarem matérias que critiquem a reabertura

do comércio justo quando do aumento de mortes e casos é grande. Mas é o tipo de notícia que

não há como conter, apenas procurrir minimiza¡ as reações negativas. De que forma?

Preparando Talking Points, Q&4, porta-vozes, moshando transparência nos dados e clarcza

nas informações.

g1
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Data:3110512020

Veículo: UOL

Programa Editoria: Úhimas Notícias

Tltulo: Atendimento do Samu relacionado a suicídio cresce durante a pandemia

Veiculaç[ol$outr:a

Análise

Matéria do UOL reporta o aumento no número de suicídios durante a pandemia e explica as

razões por meio de entrevistas com especialistas, nenhuma de representantes do Governo. Aliás,

a única menção nesta matériafeitaa algum órgão estadual foi com relação ao pedido feito para

a Secretaria de Segurança Públicapara obtenção de dados oficiais. A reportagem relata que

estava aguardando resposta. Como ela não chegouo o texto fala das percepções do Samu a

respeito do acréscimo de chamados relacionados a suicídio, além de ouvir especialistas da PUC

e do CW.

Ponto Positivo

Não foram identificados

Riscos à Imagem

A falta de resposta da Secretaria de Segurança Pública pode dar a sensação de falta de

levantamento de dados sobre o tema.

Sugestão de Estratégia

A reportagem trata a pandemia sobre um outro viés: o fator psicológico. A morosidade na

resposta da SSP näo foi salientadapelo texto, mas revela que, provavelmente, a Secretariapode

não ter este dado atualizado e não estar acompanhando o aumento no número de suicídios. Toda

matéria que envolve temas sensíveis como esse aúaem o leitor e seria interessante a SSP

demonstrar interesse e cuidados tanrbém nessa area, quando solicitada, aproveitando a

oportunidade para divulgar suas ações, caso elas ocotr¿Im.

a
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Data:0110612020

Velculo: R7 / Brasil de Fato

Programa/Editoria:

Título: SP abre 50 centros para moradores de rua e ¿urecada cobertores/ Desde que João

Região: Nacional/ Nacional

Vcicul¡çño Positiv¡/ Veiculoçôo Negativa

Análise

O R7 traz uma matéria super positiva sobre os esforços do Governo para assistir pessoas em

situação de rua, entre as ações, enffega de cobertores e 50 novos alojamentos. A ação fazparte

da campanha Inverno Solidário e conta com o suporte do Comitê Empresarial Solidrário. A

matéria informa que mais de 300 empresas doaram R$ 717 milhões desde o início da pandemia,

mostrando a mobilização do Governo para arrecadar recursos. Outras medidas também foram

mencionadas no texto como a gratuidade do Bom Prato, isenção de multa e suspensão dos cortes

de gás, água e luzparafamílias de baixa renda e instalação de lavatórios nas ruas e mutirão para

emissão de RG. A matéria do tendencioso veículo Brasil de Fato já começa criticando a atitude

do Governo na primeira palavra do lead: "A4gW com o crescimento contínuo do número de

c¿lsos confirmados e óbitos pela covid-l9 em São Paulo nos ultimos dias, começou nesta

segunda-feira (1") a flexibilização da quarentena no estado". A matéria relata que o Govemo

não respeita a indicação de 80% da taxa de ocupação dos leitos de UTI para que haja uma

flexibilização, e que o próprio comitê de contingência estabelece que para uma reabertura

segura seria preciso uma redução consistente no número de casos.

Ponto Positivo

A matéria do R7 elenca todas as ações voltadas para públicos fragilizados em meio a pandemia

mostrando que o Governo näo esquece de assistir a quem mais precisa. No Brasil de Fato, a

explicação de como as fases ñmcionarão e a publicação de gráficos providos pelo Governo,

reforça as sensações de transparência e de credibilidade do Governo Estadual.

Risco à imagem

Não foi identificado na matéria do R7.
\Þ
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Já a reportagem do Brasil de Fato indica que a cobertura da flexibilizaqäo será dura" com

possíveis desdobramentos tendo como foco riscos e falhas, o que pode gerar diversos

questionamentos da imprensa e insegurança napopulação.

Para a matéria do R7, entendemos que a Unicom deve continuar divulgando as ações em prol

de populações carentes no Estado, principalmente no momento que mais precisam, já que

durante uma pandemia grupos volunt¡írios se afastaram receosos de provável contagio. Este é o

tþo de matéria que cai muito bem em telejomais, por resulta em boas imagens e entrevistas,

como o SPI e 2, ouBora SP, da Band, ou Balanço Geral SP, da Record. Interessanteo também,

sugerir uma divulgação efetiva nas redes sociais, reforçando o lado assistencialistas do

Governo, que ntio pode esmorecer, principalmente em uma pandemia. Com relação à

reportagem do Brasil de Fato que critica claramente a iniciativa do Governo de flexibilizar a

quarentena, sugerimos manter um canal aberto com o veículo continuando a enviar informações

transparentes sobre as iniciativas no combate à pandemia e na reabertura do comércio. A

estratégia, portanto, näo é combativa, já que o veículo não erra nas informações, mas imprime

o tom que lhe cabe de acordo com sua linha editorial política. Para reforçar a decisão do

Governo em flexibilizar a quarentena é importante utilizar as mldias sociais para que seus

argumentos se tornem virais.

f)
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Data:0210612020

Veículos: Diario do Alto Tietê/ Folha de ltapetininga/ SBTlnterior.com São José do Rio

Preto/ Rádio Trianon

Títulos: Estado implanta 50 centros de acolhimento para vulneráveis/ Governo de SP

implanta 50 novos centros de acolhida para pessoas em situação de rua/ Agentes

penitenciários revelam insegurança para enfrentar covid-l9l Enfievista com Gilson Rodrigues

da comunidade Paraisópolis

Regiões: Região Metropolitana/ Região Metropolitana/ Interior/ Capital

Velculaçño Positfua/Veiculaçõo Positiva/VciculnçÕo Neutra/Veiculrçilo Nogrtlva

Análises

Tanto a matéria do Diário do Alto Tietê quando a da Folha de Paraitinga publicam matérias

totalmente embadasadas apenas no release da Unicom a respeito dos 50 centros de acolhimento

que o Governo do Estado montará para acolher moradores de rua. Utilizam depoimento do

governador e da secretaria de Estado de Desenvolvimento Social que reforça que as autoridades

"mais uma vez cumprem com o seu dever". Matéria do SBT, da Agência Brasil, denuncia a

falta de preparo do agentes penitenciários no Brasil para lidar com a pandemia, de acordo com

pesquisa da FGV; só 9Yo dos respondentes dizem ter recebido EPis e 650/o treinamento.

Procurada, a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo

envio um comunicado que foi bem aproveitado pela matéria, com trechos em três parágrafos

robustos que explicam o tamanho do investimento em EPIs, produtos de limpeza e higiene,

além do início das testagens em seu efetivo. A Rádio Trianon entrevistou, durante 45 minutos,

Gilson Rodrigues, líder da comunidade de Paraisópolis e do GlO das Favelas. Ele denuncia a

falta de apoio do governo e a inexistência de uma política pública que fez com que a

comunidade ficasse sem agua por 60 dias. De acordo com o entrevistado, o governo distribuiu

200 cestas e a Sabesp 1.200 caixas d'agua pam um montante de 2l fatnílias. Disse que é para

"tampar o sol com a peneira" e que a ajuda vem da iniciativa privada. O líder também se

posiciona sobre a abertura do comércio, mesmo sem ser um especialista no assunto. O

apresentador Pedro Nastri apoia o entrevistado com comentiários recorrentes a cada resposta

que o convidado dá" jáLque o perfil do programa é discutir problemas que a cidade enfrenta.
(-- c=
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Pontos Positivos

No Diário do Alto Tietê e na Folha de Paraitinga, o destaque é o amplo espaço para diwlgar as

ações realizadas pelo Govemo com habitantes em extrema pobreza. O destaque favorável da

pata segurança do seu efetivo. Na entrevista da Rádio Trianon, não foi identificado ponto

positivo.

Riscos à imagem

Nas matérias do Difuio do Alto Tietê e Folha de Paraiting4 não foram identificados riscos à

imagem. A pauta do SBT sobre falta de cuidados com a saúde do efetivo da SSP, principalmente

quem está na linha de frente, são sempre assuntos sensíveis e que permeiam a imprensa desde

que a Rede Globo diwlgou um balanço dos profissionais afastados por Covid. Por sua vez, a

entrevista veiculada na Rádio Trianon com denúncia de falta de políticas públicas para assistir

a maior favela da cidade pode pautar outros veículos da grande imprensa e proliferar a notlcia

com muito mais força.

Sugestão de estratégias

Para o dois jornais do Interior, é importante manter a divulgação das iniciativas que o Governo

realiza para moradores em ruae uma boa forma de garantir matérias positivas na imprensa,

contrabalanceando com as negativas, muito mais frequentes no noticiario. A exemplo da análise

anterior, gera uma bela reportagem em telejornais que cobrem as notícias da Capital, assim

como telejornais locais das cidades onde serão implementados os centros de acolhimento. A

matéria do SBT faz um apanhado Nacional, São Paulo entrou como recorte estadual, com três

parágrafos no meio da matéria. Este tipo de assunto vai continuar passeando pela mídia e a

Unicom, junto à SSP, deve continuar divulgando seus posicionamentos, obtendo espaços que

possam contrapor conta possíveis acusações inverídicas. Importante também pautar telejornais

para cobrirem os treinamentos quando eles acontecerem ou a dishibuição de EPIs. Isso ajudará

a contapor crfticas contra o Governo, mostrando os esforços realizados, apesar dos desafios,

como afalø de materiais no mercado. A Trianon tem um perfil de rádio mais popula¡. Por

isso dedica bastante tempo para ouvir líderes comunitários importantes como o da favela de

Paraisópolis. Por este motivo, o importante neste momento é acompanhar a cobertura da rádiq

e, se ela se mantiver com mais denúncias, analisar a possibilidade de sugerir uma entrevista ao N
vivo com representante do Governo ou enviar carta-resposta com posicionamento oficial.
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Data:03106/2020

Veículo: Cruzeiro do Sul Online

Tíúulo: Quarentena reduz furtos e roubos em Sorocaba

Região: Interior

Análise

Est¿ matéria, veiculada no principal jomal de Sorocabq aborda os dados diwlgados pela

Secretaria de Segurança Pública a respeito da redução de índices criminais como consequência

da quarentena. Porém, o delegado local, em entrevista atribui à redução também à atuação da

polícia da cidade. Revela ainda que golpes e fraudes, como estelionatos realizados pela intemet,

tendem a aumentar. Diz à reportagem que a Delegacia tem intensificado investigações e a

prevençtÍo a esses crimes cibeméticos, contudo, os registros de crime desta naturezanão são

divulgados no relatório mensal da SSP.

Ponto Positivo

Delegado local aproveita o relatório da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

que demonstra redução de números para promover as ações locais pode sugerir sensação de

segurança à população local.

Riscos à imagem

A sensação de que o combate ao crime depende de uma pandemia para reduzir casos e não da

atuação da SSP.

Sugestão de Estratégia

Neste caso, entendemos que arealização e divulgaçäo permanente de boletins devem ser para

a imprensa e com alinhamento de discurso em todas as esferas da Pasta. Importante também

orientar os porta-vozes regionais e aproveitar os espaços de entrevistaparu dizer caso sejarry
(

consultados pela imprensa local para elencar as ações sociais que a SSP vem adotando no --þ
combate à pandemia.
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Data:0510612020

Veículos: TV Globo / Folha de S. Paulo/ Folha de S. Paulo

ProgramasÆditorias: SPl/ Opinião/Cotidiano

(

pandemia/ Golpes virtuais na pandemia vão de live clonada a pesquisa fake

Regiõesr CaptøU EstaduaV Estadual

Análises

No progtama SPl, da TV Globo, a repórter fazuma entrada ao vivo direto da coletiva de

imprensa do Palácio dos Bandeirantes informando que algumas regiões, como o ABC, podem

entrar na fase laranja em breveo pois, mesmo com a confirmação de mais de 134 mil casos, é

maior a disponibilidade de leitos na Capital e Estadoo além da chegada de respiradores na

semana seguinte, o que totalizaú mais de 1.600 desde o início da pandemia. Ao final, o

apresentador César Tralli comenta que há prefeituras pressionando para a reabertura do

comércio, mas que os prefeitos devem respeitar as fases definidas pelo Governo.

De um lado tem gente feliz com a reabertura da economia, de outro, gente receosa sobre o que

vai acontecer. E é esse equilíbrio que o artigo assinado pelo Governador apresenta na Folha de

S. Paulo. O texto taz um balanço do que já foi feito e das conquistas obtidas e sinaliza que

agora jâé possível dar um passo adiante na retomada da economi4 porém de forma gradual e

cautelosa, sem deixar de lembra que, caso haja piora nos indicadores, será necessário o retorno

das restrições. Enquanto tentam se proteger do Coronavírus em casa, muitos cidadãos sofreram

outro tipo de ataque: o cibemético. Esta outra matéria da Folha de S. Paulo conta que houve

aumento de 41.000% em apenas três meses. A fonte é uma empresa de Cybersecurity. A SSP é

apenas mencionada ao revelar dados de estelionatos, pois não realiza o levantamento deste tþo

de crime.

Pontos Positivos

O tom calmo da repórter do SPI demonstra que a situação está melhor e sob confiole e por isso

há a iminência de entrada na fase lara4ja. Além da conquista de um espaço nobre, o artigo da

Folha de S. Paulo informa a página do governo onde todos os dados estão disponlveis para

qualquer cidadão, reforçando a transparência nas ações. Não foi feita nenhuma crítica à atuaçáo- 5
da SSP em fraudes ou ataques cibernéticos na reportagem do mesmo jornal. 
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Riscos à imagem

Não foi identificado nas três sugestões do dia.

Sugestão de Estratégias

Um relato bem factual foi feito na entrada ao vivo da repórter do SPl, que apenas¡ esclareceu

os fatos, sem qualquer "mas" ou'þorém", ou seja, sem considerações entre o aumento de casos

e a possível reabertura do comércio. O próprio âncora não fezqualquer comentário mais crítico

aos anúncios do govemo. Assim, sugerimos que a Unicom continue com sua estratégia

hansparente, por meio darcalização diríria de coletivas de imprens4 estreitando relações com

jornalistas e criando um ambiente de diálogo.

Espaço qualificado conquistado pela Unicom no artigo publicado na Folha de S. Paulo que traz

uma outra perspectiva da pandemia: a vitória em vfuias áreaso apesar de todos os desafios

encontrados. É váfida a sugestlio para veículos regionais do Estado, principalmente em cidades

onde o Governo precisa de mais apoio. Outra forma de potencializar é sugerir sua divulgação é

fazer um "reposto'nas mídias sociais do Govemo Estadual.

Na reportagem da Folha de S. Paulo a respeito de golpes virtuais, sugerimos que a Unicom

continue fornecendo dados a respeito do assunto, quando solicit¿da.

ôl'{
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Data:0810612020

Veículos: Folha de S. Paulo/ Rádio Bragança Paulistal02,l FM /Rádio Excelsior Jovem Pan

Rio Claro

Programas/editorirs: Poder/ Manhã Total / Jornal da Manhä 2o Ediçäo

Títulos: Doria arranha imagem técnica com mudança abrupta entre "lockdown" e abertura/

Govemador João Doria anuncia medidas de combate ao coronavírus/ Entrevista com

secretiirio estadual de transportes e logística, João Octaviano Machado Neto

Regiões: EstaduaU Interior /Interior

Análises

A matéria da Folha de S. Paulo fala aborda a mudança de decisäo do Govemo em reabrir o

comércio dias depois de anunciar possibilidade de lockdown. O texto faz questilo de

personificar a culpa na figura do Governador, ressaltando que Joäo Doria que cedeu à pressão

de empresários ao invés de pensar na saúde, conforme dizia seu discurso anterior. A matéria

aposta ainda no ferimento de sua imagem como possível candidato à Presidência da República,

dependendo dos resultados da reabertura. Para reforçar esse discurso, diz que especialistas

discordam da flexibilização. Por outro ladoo o texto relata que a retomada do comércio será

realizaóa seguindo todos os protocolos sanitários. Entrevista com Secretário Est¿dual de

Logística e Transporte, João Octaviano Neto, na Rádio Bragança mostra um outro viés: medidas

relacionadas a caminhoneiros e em estradas do Estado como a suspensão das pesagens para

evitar aglomeração, distribuição de kits de alimentação e higiene e adesivos para passarem

gratuitamente pelos pedágios, além da criação de um site onde podem obter todas as

informações necessfui¿rs com relação ao funcionamento de postos de gasolina entre outros

pontos de apoio. Já a Rádio Excelsior realizaa tansmissäo ao vivo da coletiva de imprensa do

Governo do Estado em quase 25 minutos de transmissão. Espaço importante já que a estratégia

da Unicom com as coletivas diárias de imprensa é justamente fazer com que a mldia tenha

acesso as informações oficiais e que esses dados sejam difundidos. Na ocasião, o governador

começa comentando sobre o vandalismo ocorrido no bairro de Pinheiros e a ação da policial e

tamMm sobre ampliação da capacidade de testes, chegada de novos respiradores e o aumento

do número de leitos de UTI. Depois, convida seus secretfuios para que os dados sejam

apresentados com mais det¿lhes.

1Å
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Aspectos Positivos

O aspecto positivo da Folha de S. Paulo é apresentar o posicionamento do Estado sobre a

reabertura do comércio, ao informar que a retomada demonstra equilíbrio, já que abertura será

(

com a economia mas, principalmente, com todos os cuidados sanitários a fim de evitar a

proliferação do vírus. Na Rádio Braganç4 o amplo espaço mais de 15 minutos disponíveis para

explicar todas as medidas de apoio do Governo aos caminhoneiros, categoria fundamental para

a economia e abastecimento do pals, principalmente durante uma pandemia. No caso da Rádio

Excelsioro destaque também é parao importante espaço conquistado na mídia para transmissão

da coletiva de imprensa completa" mantendo a informação e tansparência junto à mídia e à

sociedade.

Risco à imagem

Todos os riscos são identificados na matéria da Folha de S. Paulo: mudança radical de postura

do Governo do Estado, personificação na figura do Governador, fontes distintas apontando

pressões políticas e comerciais, embate com prefeito. São pontos nevrálgicos que geram, além

de diversos questionamentos por parte da imprensa, a sociedade pode ficar confusa com as

mudanças de providências em curto espaço de tempo, além de gerar falta de credibilidade. Na

reportagens da duas emissora de rádio não foram identificados riscos à imagem.

Sugestão de Estratégias

Típica matéria da Folha de S. Paulo que expressa sua opinião, recone a "especialistas" para

ratificar o racional do texto sem identificá-los, recorrendo a fontes não reveláveis e aos

bastidores da notícia. Conduz o leitor a acreditar que a atitude do Governador resultará em baixa

popularidade, desqualificando o discurso cientlfico da baixa de casos e aumento do número de

leitos e equipamentos como respiradores. É necessiirio uma aproximação mais efetiva não

apenas com areportagem do jornal como também com os diretores. O objetivo é o de esclarecer

com atgumentos embasados em número e dados cientlficos o motivo da mudança de decisão.

E, posteriormente, apresentar resultados obtidos 15 dias após a flexibilização, caso sejam

positivos. a Rádio Bragança a estratégia da Unicom foi assertiva. Sugerimos procurar sugerir a

mesma entrevista para outras emissoras de rádio Metropolitanas e do Interior, além da mídia

do trade e editorias que cubram transporte. No caso da Rádio Excelsior, continuar

a rádio para que as transmissões continuem sem realizadas.
ø17>r)

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 3807.6146



Data: 1010612020

Velculos: Veja SP/ UOL/ Brasil de Fato

Programas/editorias: Saúde/ Cotidiano/ Saúde

decretar nova quarentena de 15 a 28 de junho em São Paulo/ Reabertura em SP é mandar

"população para abatedouro", alerta especialista em Covid

Regiões: Capiøll Nacional/ Nacional

Veicul¡çõo Neutrr/ Vciculaçño Neut¡a/ Veiculaçåo Negativa

Análises

Breve nota na Veja SP sobre o que chamou de'onova quarentena", na realidade, a extensão da

quarentena, porém, com flexibilizações, com ressalva a alguns municípios que voltam à fase I

em razáo do número de casos. A breve matéria do UOL, uma publicação do conteúdo do

Estadão, segue a mesma linha da nota da Veja. Aborda a nova quarentena heterogênea e que a

retomada será por fases e regiões conforme prevê o Plano São Paulo. "Abatedouro" é como a

reportagem do veículo de esquerda Brasil de Fato se refere à nova fase da quarentena anunciada

pelo Governo. As duras críticas são amanadas por depoimentos de um professor da USP que

faz parte do Comitê da Covid no país, sem explicar que comitê é este. Alerta ainda para o

número de covas abertas nos cemitérios municipais, a pedido do prefeito, e a o'maquiagem de

dados".

Pontos Positivos

As reportagens da Veja SP e UOL têm como aspecto favorável do fato de apresentar a

flexibilizaçäo do modelo, com ações heterogêneas de acordo com a extensão da pandemia nas

cidades, demonstra uma atuação baseada na ciência.

Não há ponto positivo na matéria do portal Brasil de Fato.

Riscos à imagem

Não foram identificados riscos à imagem nas notícias da Veja SP e do UOL.

No caso da matéria Brasil de Fato, especulação sobre reais interesses do governo com a

reabertura e irresponsabitidade política gera desconfiança na população e pode comprometer

futuras iniciativas do Estado no combate à Covid-l9.
q
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Sugestão de Estratégias

No caso da Veja SP e UOL, a nota foi publicada após o acompanhamento da coletiva de

(

convidar jornatistas para cobrir e acompanhar a cobertura. Importanteo porém, reforçar a

divulgação nas cidades do Interior onde a flexibilização retocederá em razão do número de

casos. Referente ao texto do Brasil de Fato, esta é a típica matéria que quanto mais se mexe,

maior repercussflo ela causa. Já é conhecida a linha editorial do veículo, então a única coisa a

se fazer é acompanhar a cobertura e intervir em c¿Nos extremos como, por exemplo, denúncias

graves sem pfovfts.

qq
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Data: 1110612020

Velculos: O Estado de S. Paulo/ UOL

Programas/editorias: Saúde/ Úttmas Notícias

TÍtulos: SP'anuncla parcena com taboraf

SP: Polícia encena festa clandestina com cerca de mil pesso¿ts em Sorocaba

Regiões : Estadual/ Nacional

Veiculação Positlva / Veiculaçfo Posittua

Análises

O Est¿do de S. Paulo traz uma ampla reportagem sobre a parceria inédita do Governo com

indústria chinesa para produção de vacina. O texto diz que a fase de testes já estri adiantada e,

quando aprovada, o Butantii produzirá a vacina que será distribuída pelo SUS a todo o país,

elevando assim os esforços do Governo no combate à pandemia. A matéria abre espaço para o

depoimento de um membro do Centro de Contingência Contra a Covid-l9 que almeja que a

polarização não crie um movimento antivacina, iâ sinalizando o qtre viria mais à frente. A

reportagem também apresenta a opinião de Sergio Cimerman, ex-presidente da Sociedade

Brasileira de Infectologi4 sendo favorável à iniciativa.

Já o UOL publica uma matéria bem factual sobre o encerramento de uma festa clandestina em

Sorocaba, que aglomerava em torno de I mil pesso¿rs. Os organizadores foram presos e outros

participantes por porte de lança perfume, de acordo com informações da Secretaria de

Segurança Púbica do Estado de São Paulo.

Pontos Positivos

No Estado do S. Paulo, o depoimento de Sergio Cimerman, ex-presidente da Sociedade Brasileira

de Infectologia e colunista do Estadão, gera a sensação de confiança e imparcialidade, já que o

especialista é uma fonte externa e de credibilidade, endossa a iniciativa. Por sua vez, a matéria

do UOL é a efetividade da polícia em encenar a festa após receber a denúncia.

Riscos à imagem

Não foram identificados riscos à imagem em ambas as reporüagens.
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Sugestões de Estratégias:

Milhões de brasileiros poderäo ser imunizados contra a Covid-l9 porque o Governo do Estado
l-

Paulo É o investimento em ciência - discurso tão propagado pelo Goveurador - que vence a

doença. A vacina é a arma contra a doença, mas também uma prova de que o discurso do

Govemo virou realidade. A ciência vence e o Estado sai na frente do Governo Federal para uma

solução que dará fim à pandemia no país. A partir de agora, tudo relacionado à vacina deve ser

diwlgado sistematicamente pela Unicom em todas as esferas. Jornalo Rádio, TV, mídias online

e redes sociais. O processo de desenvolvimento e produção deverá ser acompanhado pela

população, dia a dia. Sugerimos t¿mbém pautar entrevistas em canais qualificados como o Roda

Vida, Globo News e CNN, reunindo o Secretiirio de Saúde, o diretor do Comitê Técnico da

Covid e do diretor do Butantä para sanar as dúvidas sobre a vacina e elevar as ações do governo

estadual, à frente do Federal.

No caso da notícia do UOL, é recomendável que a Unicom, junto à SSP, continue enviando

comunicados sobre encerramento de aglomerações quando da chegada de denúncias, realizando

balanços regionais, incluindo a Capital do Estado. Importante que comunicados e releases à

imprensa sejam acompanhados de informações sobre iniciativas do Governo do Estado em

conscientizar a população sobre o isolamento social. EPorém, para reforçar os maleficios que

aglomerações podem causar, é válida à sugestäo as equipes das redes sociais do Governo a

rcalização de uma canrpanha nas mldias sociais, com algoriûnos que atinjam principalmente as

cidades com maior número de denúncias de festas clandestinas, com infográficos animados que

mostrem com é a proliferação do vírus em ambientes cheios. A campanha deve convidar o

usuário da rede social a compartilhar informação segura e, assim ajudar a salvar vidas.

\ot
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Data: 1310612020

Veículo: Folha de S. Paulo

(

Tífulo: Um ano após STF criminalizar homofobia, relatos de LGBTfobia crescem na

quarentena

Região: Capital

Vciculação Negativa

Análise

A Folha de S. Paulo Ûlazo aumento da LGBTfobia como uma das consequências da quarentena,

tendo como uma das personagens uma mulher trans que foi agredida pelo padrasto. Segundo a

reportagem, ela prestou queixa na delegacia da mulher em Aricanduva, onde disse ter sido mais

humilhada, já que os funcionários a chamavam pelo masculino. O texto ressalta que a Secretaria

de Segurança Pública da "gestäo Dória" disse que a vítima foi tratada da forma como se

apresentou. A reportagem apresenta dados fornecidos pela Pasta informando que desde o início

do ano forma registrados 44 ocorrências para apurar crimes de homofobia.

Pontos Positivos

A disponibilizaçâo de dados fornecidos pela própria Pasta dá a sensação de transparência.

Riscos à Imagem

Este é o tipo de notícia que pode pautas outros veículos de comunicação e o surgimento de

novos depoimentos e casos não na imprensa tradicional mas também movimentos negativos

nas redes sociais.

Sugestão de Estratégia

Correta a posição da SSP em divulgar balanço sobre o dados de crime à pessoas trans. Porém,

no caso específico da personagem citada pela reportagem, é importante que o governo se

posicione de forma firme e clara, informando que não compactua com nenhum tipo de

preconceito. Esta ação pode ser realizada via nota oficial ao jomal.

\.t
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Data: 15/0612020

Vefculos: CBN/ Rádio Bandnews

Títulos: Governo de São Paulo passará atratar criminalmente invasões em hospitais/ João

Doria diz que vai agir se houver qualquer tentativa de invasão a hospitais do estado

Região: CapiøU Capital

Voiculação Negativa I Veiculação Negaûivr

Análises

A rádio CBN e a BandNews relatararn a reação do Governador com relação à invasão realizada

por deputados estaduais apoiadores do Presidente da República a um hospital de campanhapan

filmar a ociosidade das estruturas. O governo prometeu tratar novas invasões como crime,

sejam parlamentares ou não.

Ponto Positivo

A matéria da CBN explica que as alas ainda vazias só entrarão em operação se necessario, ou

seja, caso haja aumento de casos, mostrando planejamento e coerência por parte do Governo

Estadua. No caso da BandNews não foi identificado nenhum ponto positivo.

Risco à Imagem

A batalha entre Governador e Presidente da Repúblicacadavez mais evidente; angustiando a

população que quer saber de controle da doença e vacina e não da desunião das autoridades.

Sugestões de Estratégias

A esta altura a guerra entre Federal e Estadual já foi declarada, mas a reação do Governo tem

um importante motivo: uma ação considerada criminal e que ateia mais fogo à batalha. Em

ambas as matérias, foi importante o Governador lembrar que se trata de um ato criminal, porém,

teria sido importante conseguir um pouco mais de destaque para explicar o motivo das alas

estarem vazias. O questionamento, na realidade, é esse: por que o Governo construiu um

hospital de campanha que tem grande parte sem ser utilizado? Interessante seria ressaltar que o

Governo se prepara para todas as evenfualidades porque se preocupa com a saúde da

j-.blÐ
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E que o nrlmero de vagas foi construído de acordo com cálculos do Comitê da Covid com

relação à expansão da doença nas próximas semanas e meses. Portanto, sugerimos pautar uma

entevista com o Secretiirio de Saúde nestas emissoras de rádio prra apresentar os hospitais de

campanh4 falar da infraestrutura" do número de vagas disponíveis, e mostar como os hospitais

personificam a força do Govemo no salvamento de milhares de vidas.
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Data:1610612020

Veículos: Jovem Par/ Gl/ Gl/

Programas/Editorias: Jornal da Manhã 2" Edição /Nacional / Geral

Títulos: Deputados Estaduais Paulistas voltam a fazer vistorias em hospitais que recebem

paclentes com uovrd-I9/ Funcronâna de petshop com uovld-I9 desrespelta ßolamento e

habalha doente em São Carlos/ Após anunciar estabilidade, SP tem novos recordes de mortes

e crisos de Covid-I9, com 365 óbitos e 8.825 confirmações em 24h

Regiões: Capital/ NacionaV Nacional

Veiculaçlo Negativa / Veicutaçflo Neutra/Volculrçf,o Negativa

Análises

Repórter da Jovem Pan relata sobre a "fiscalizaçáo" a entrada de deputados estaduais no

hospital de campanha de Guarulhos. São os mesmos que fizeram a ooinvasão", conforme

classificado pelo Governador na ocasião. De acordo com a reportagem, com tom negativo, a

própria prefeitura acompanhou a visita e não classificou como invasão. Já o Governador

manteve sua posição e disse que, diante de qualquer outra tentativ4 a Secretaria de Segurança

Pública agirâ. Em resposta, um dos deputados elogiou as acomodações nas mídias sociais, mas

disse que "Dória e Covas deveriam fazer um estágio em Guarulhos e aprender um pouquinhoo'.

Matéria do Gl conta caso de funcionária de pet shop em São Carlos que, mesmo sabendo que

estava com Covid, continuou fabalhando. Segundo amaténa, ao descobrir, o proprietiirio fez

um boletim de ocorrência e o Gl contatou a SSP que informou que o caso foi registrado como

não criminal.

No mesmo dia, o Gl publicou matéria negativa sobre novo recorde no número de mortes, com

foto aérea do tamanho da página do site mostrando a abertura de covas em cemitério. Questiona

o anúncio recente de redução no número de mortes, quando a diminuição foi de apenas três

casos. O próprio ex-titular do Comitê da Covid no Governo disse que vê com preocupação o

resultado da reaberhna dos comércios em algumas cidades do Estado e avalia que a proposta

est¿belecidapelo Governo Estadual não foi compreendidapelapopulação. Disse, porém, que o

aumento não est¿i relacionado com a flexibilização pois é preciso mais de uma semanapara que

isso aconteça. O Comitê atribuiu o aumento ao maior número de testes.

Pontos Positivos

Não foram identificados'aspectos positivos à imagem do Govemo nestas três matérias.

w<
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Riscos à imagem

Na Jovem Pan, o crescimento da batalha de poder a ponto do tema se equalizar na arena pública,

disputando o espaço com a própria pandemia. No caso da matéria do Gl sobre funcionária do

do número de mortes o posicionamento duvidoso do Estado que parece não ter certeza do

porquê do aumento de casos e mortes, gera desconfiança na sociedade.

Sugestões de Estratégia

A reportagem da Jovem Pan é um crìso clássico de provocação pública na guerra de poder que

se estabeleceu entre o Governo Estadual e Federal por divergirem na condução da pandemia.

Tipo de situação plantada para abalar a imagem do Governo do Estado e provocar uma

discussão maior para tirar a atenção da conduta de acordo com o que a ciência estabelece - ou

seja, criação de hospitais de campanha - e direcionar para o excesso de gastos públicos e

descontrole orçamentrário. Certa a conduta da Unicom em criar um discurso duro do Governador

no combate às ações deste tþo. Sugerimos, porém, ir um pouco mais além. Torna-se, neste

ponto, fundamental criar uma agenda mais positiva dos hospitais ao longo dos próximos meses.

Para isso, a sugestão é pautar veículos diversos para mostrar como a estratégia de construção

de hospitais foi assertiva por meio dos proprios pacientes que receberam alta. Muitos se sentem

gratos e podem render boas enfrevistas quando já estiverem em casa, com suas famílias.

Funcionários também rendem matéria e trazem um novo olhar para a situação. Muitas

informações humanizadas podem ser transmitidas pela imprensa: Como se sentem os

profissionais de saúde trabalhando em um hospital de campanha sem uma gueria acontecendo

Iâfora? Quando imaginaram que teriam este tþo de experiênci{? Cerfa a estratégia da Unicom

de se manifestar por meio de nota no caso da notlcia sobre a funcionária do Pet Shop. Já a

matéria do Gl sobre o aumento no número de casos e mortes gerará questionamentos sobre a

atuação do Governo do Estado no combate à pandemia. Causou estranheza o Gl contrapor a

opinião do atual titular do Comitê da Covid pr¡ra o antigo. Sugerimos que a Unicom oriente a

profissionais que não ocupam mais posições no Comitê a näo darem entrevistas como fontes

oficiais. Além disso, entendemos que a condut¿ da Unicom estii correta em diwlgar os dados

atuais e procurar explicar o andamento da pandemia. Animações em vídeo são uma poderosa /

ferramenta de comunicação pois são muito compartilhados. Sugerimos utilizar este recurso pq3 N
divulgar o tema panaimprensa e nas mídias sociais. 

' 'ìè
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D¡ta: 1710612020

Veículo: Diário do Transporte

Programa/editoria: Notícias

Título: Novas fases da quarentena para as cidades de São Paulo serão anunciadas às sextas-

Região: Nacional

Veiculllçf,oNeutra

Análise

Mesmo sendo um veículo especializado, o Diário dos Transportes também acompanha a

evolução da pandemia e abre espaço para falar do assunto, sem que o mesmo seja relacionado

à questões voltadas à sua linha editorial. Esta matéria informa mudanças no calend¡irio de

diwlgação do Governo do Estado sobre novas fases restritivns ou de flexibilizaçäo. Mas a

matéria também diz que as mudanças de fases têm causado descontentamento em alguns

prefeitos, parado na Justiça, e que influenciam os transportes coletivos, porém, não enffa em

detalhes sobre isso, somente dá como exemplo dois prefeitos opositores: o de São Bemardo do

Campo, e o de Guarulhos; este último chegou a organizar um relar<amento por conta.

Ponto Positivo

O Diário publicou trechos do decreto da flexibilizaçäo,levando informação de serviço ao leitor.

Risco a imagem

Não foi identificado.

Sugestâo de Estratégia

Interessante ver a proporçäo que tomou a cobertura quando veículos considerados do "trade"

também abrem espaço para matéri¿N que estariam fora de sua linha editorial. Importante

aproveitar para divulgar pautas relacionadas a estes veículos, como os esforços do Governo

paraaproteção de caminhoneiros publicadas em outras mídias.
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Data: 1910612020

Veículos: Istoé.com/ O Estado de S. Paulo/ Gl

Programas/editorias: notícias/ saúde / Nacional

Títulos: Secretiário de Segurança Pública de SP está com covid-I9/ Secretiirio da Segurança de

de testes de grupo para Covid-l9 em servidores públicos e populações vulneráveis

Regiões : Nacional/ Capitall Nacional

Veiculaçåo Neuût/ Veiculação Neutra / Veiculaçäo Poslfivs

Anrilises

A Isto É Online e O Estado de S. Paulo informam que mais um secretiário testou positivo para

Covid, desta vez o de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, mas logo no

começo informam que o efetivo das polícias e da Secretaria de Segurança tem realizado testes

rápidos paruadoença, levando a entender que foi assim que o Secreûirio foi diagnosticado. O

texto ainda lembra da confirmação do caso da Secretária Est¿dual de Educação de São

Paulo, Rossieli Soares. Já a matéria do Gl pega por um viés mais positivo: informa a nova fase

de testes em grupo para Covid-l9, que será iniciada no estado Entre servidores públicos e

populações vulneráveis. Só mais para frente informa o caso de mais um Secretário infectado e

abre um intertítulo pararelatar o novo recorde de casos e mortes registrado no Estado.

Pontos Positivos

Na Istoé.com e no jornal O Estado de S. Paulo, é a informação de que os profissionais dapasta

estão sendo testados sistematicamente No Gl, todo anúncio de aumento de testes é positiva,

pois é só a partir dele que é possível isolar infectados e auxiliar na contenção da proliferação

do vírus. As hês notícias demonstram efetiva açäo do Governo.

Riscos à imagem

Não foram identificados

Sugestões de Estratégias

Referente as matérias da Istoé.com e O Estado de S. Paulo, é importante o Governo

informando quais secretários do Governo testaram positivo e seus estados de saúde, antes

a imprensa descubra e faça o anúncio. Quando é o Governo que informa em nota oficial nota-

se mais transparência no acompanhamento da saúde do seu efetivo e na tomada de medidas
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para que outros profissionais não sejam contaminados. Sugerimos manter a esüatégia inclusive

com notas que incluam o depoimento, se possível, do infectado em questão.

No Glr: a testagem em massa de servidores públicos é uma ação determinante do Governo do

Estado no combate à pandemia, principalmente porque atinge profissionais da linha de frente.(

casos de policiais infectados vinha aumentando, o que deixava a população receosa de näo

poder contar com a segurança pública, t2lo importante em um país desigual. Assim, entendemos

que é correta a estratégia da Unicom de continuar informando sistematicamente a realização

dos testes em seu efetivo. Porém, isso pode ser feito de uma forma mais clara, a fim de

minimizar o tema na imprensa. Uma ideia é fazer boletins em formato de infográfico sobre o

aumento do número de testes nos funcionários públicos que estÊio na linha de frente, procurando

mostrar a preocupação do Governo com seu efetivo e que a prevenção começa'odentro de casa".
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Data:20106/2020

Veículo: Rádio 94 FM (Bauru)

Título: Dória anuncia ampliação da testagem de Covid-I9 em populações vulneráveis e

servidores públicos

Veiculação Positiva

Análise

A nota do site da emissora aborda o aumento das testagens em uma nova etapa, prevendo a

rcalização de mais de230 mil exames. O público beneficiado são populações vulneráveis, como

indígenas e idosos em abrigos, além de categorias do funcionalismo público que ficam na linha

de frente, como profissionais do sistema penitencirá¡io. Na fuea da saúde, o piloto desenvolvido

pelo Butant2[ prevê a testagem de 2 mil funcionários do Samu.

Ponto Positivo

O texto informa somente o aumento de testagens, sem tocar em pontos como aumento de casos,

mortes, ou número de servidores públicos que já foram afastados emrazåo da doença.

Risco à imagem

Não foi identificado.

Sugestão de Estratégica

Rádios são excelentes veículos de comunicação para atingir a massa e quando a rádio abre

espaço em seu website para divulgar notas sobre a pandemia mosha que ainda há espaços a

serem ocupados na imprensa. Sugerimos divulgar radio-releases, ou seja, notas prontas para

serem veiculadas, principalmente para rádios do Interior, tão carente de equipe. Importante

também pautar emissoras de TV, impressos e onlines sobre em indígenas e idosos em abrigos,

convidando a reportagem para acompanhar tomando, claro, todas as medidas de segurança.
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Data:2210612020

Velculo: O Estado de S. Paulo

ProgramaÆditoria: Saúde

Título: Governo de SP diz que, pela lu vez, doença é maior em contaminados no Interior do

Região: Estadual

VeicntaçñoNwtr¡

Análise

Reportagem extensa do jornal O Estado de S. Paulo traz os principais pontos da coletiva de

imprensa do Governo do Estado, dando destaque para o fato de que, pela primeira vez, a

pandemia avança mais no Interior que na Grande São Paulo e que o Governo aponta as

prefeituras como responsáveis. Segundo a matéria o próprio Governador, João Doria, anunciou

que acionará o Ministério Público e o Tribunal de Justiça caso alguma prefeitura desrespeite

medidas estabelecidas, além de cobrar o uso de máscaras em locais públicos. De acordo com a

reportagem,tfezprovocações ao presidente Jair Bolsonaro. "Mesmo que você seja seguidor do

bolsonarismo, de Bolsonaro, da ideologi4 proteja sua vida. Não vale a pena entregar sua vida

à ideologia, ficar infectado, correr risco de vida para fazer valer uma ideologia", disse.

Ponto Positivo

Apesar do aumento de casos no Interior, a matéria abre espaço para que o Governo aponte

possíveis falhas nas prefeituras e não na conduta do Estado.

Risco à imagem

A falta de comprometimento de prefeitos com as ações estaduais podem dar a sensação de

falta de controle do Governo Estadual.

Sugestão de Estratégia

Por um lado a matéria aponta que o Governo estii tomando as medidas e que os prefeitos que

não respeitam. De outro, mostra a falø de controle do Governo diante de suas prefeituras,

mesmo que isso não tenha sido apontado na matéria. O Governador diz que acionará a justiça

"em nome da vida e da saúde ... para proteger vidas", ressaltando novamente seu discurso
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humanista, com a colaboraçäo do discurso suavizado do Secretiário de Desenvolvimento

Econômico que pede "cooperação" dos prefeitos. Uma boa estratégia para mostrar ao mesmo

tempo ngideze cooperação. Entendemos que é correta a estratégia de pressão prlblicajunto aos

prefeitos o que ratifica a estratégia do Estado a favor da vida e da ciência. Portanto, é importante

entidades ligadas ao Governo Estadual reforcem junto aos veículos do Interior a

disponibilização constante de dados regionais e divulguem também ações e reuniões que são

realizadas com as prefeituras municipais a fim de conscientizá-las sobre as medidas de combate

à pandemia e a importância de que sejam alinhadas e realizadas conjuntamente.

(
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Data:2310612020

Veículo: Gl

Programa/editoria:

Tftulo: Estado de SP bate novo recorde de morte por coronavírus com 434 casos nas últimas

Região: Nacional

Veicul¡ç$o Neutrr

Análise

Matéria extensa do Gl com teor o leitor sobre o atual momento da pandemia" dando destaque

p¿ua o novo recorde de mortes. "Esse é o maior mtmero de martes registradas tn estado desde o

início dnpandemid',dizdeterminado trecho, marcando a situação preocupante que vive a saúde

pública. Porém, já no terceiro parágrafo há espaço para o Governo contrapor o tom alarmista

da matéria. Apesar do lead alarmist4 ao longo de toda a matéria o Governo teve eqpaço ptra emitir sua

opinião e esclarecer que o aumento se deve à migração do vín¡s para o Interior. Aliás, as defesas se

estendem ao longo do textq que não para de ûazer ouhas ques6es à ton4 como flexibilização ou o sobe

e desde os números e a taxa de isolamento. Entendemos como normal a insistência, tendo em vista que

se trata de t¡n veículo serio. Apesar do nurnero espe, ado de casos, é realmente um novo recorde e cada

um deles sená assim regisûado, seja de altos ou babøs, até qtre a parTdemia chegue ao fim. Assim,

consideramos a maléria neuûa pois a imprenm faz o seu papel e o Governo ocupa seu eqpaço.

O próprio coordenador'executivo do Centro de Contingência disse que o número estri dentro da

projeção, e salienta que a curva crescente se deve à disseminação do vírus pelo Interior, e que

o índice de internação hospitalar estri em 65Yo. O Secretrário de Saúde também obteve espaço

para esclarecer a situação e apaziguar o tom. O texto discorre ainda a respeito da flexibilização

da região Mehopolitana para a fase amarela, mas questiona a decisão do Govemo. A matéria

se prolongapara informar que uma pesquisa epidemiológica mostrou que 9,5Yo da população

já teve contato com o novo coronavírus. Assim, encontramos um espaço bem equilibrado, tendo

em vista o recorde alcançado.

/
Ponto Positivo - Þ
A reportagem deu eqpaço consideravel para o Govemo conta argumentar com relação ao alarme feito

namatéria sobre o recorde de mortes.
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Ri,scoàimagem

Ao mesmo ûempo, amatffia alardeia sobre a possível falta de controle da pandemia e questiona o

relaxamento do Govemo ao planejar a migração da região para a fase amarela.

(,

Importante que a Unicom mantenlra sua estatégia de ûanspaÉncia e pronta informação, seja via

coletiva de imprens4 enfievistas ou posicionamentos por escrito. A Unicom pode, porém, sepafttr os

números da região Meüopolitana de São Pailo e os do Inærior para que fique mais que claro que o

aumento do número de casos se deve àpoliferação regional e não local. No Interior, é o momento de

reforçar ainda mais a comunicação no sentido de conscientizar a população. Isso pode ser feito via

coletivade imprensaregional, agendamento de entevistas nas mfdias locais, e divulgação de releases.

II\
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Data:2410612020

Veículo: R7

Programa Editoria:

Título: Governo de SP anuncia volta as aulas presenciais em I de setembro

V,eleul¡Süo Posltivt

Análise

O R7 aborda a programaçäo de volta às aulas presenciais para 8 de setembro de forma bem

factual, sem fazer questionamentos sobre os riscos e nem associar o retorno com o número de

casos no Estado. Ao longo de 17 parágrafos, o texto conta as datas de retorno, as precauções, e

as medidas de higiene. Publica inclusive os slides de PPT utilizados pelo Governo na coletiva,

os quais mostram as etapas do processo. Depoimento da Secretrária de Educação, Rossiele

Soares da Silva, reforça que a ideia de que nenhum aluno fique para trás e, por isso, o estado

prevê acolhimento socioemocional, recuperação e prevenção do abandono e evasão escolar.

Ponto Positivo

Texto mostra como Govemo estruturou um plano para levar as crianças de volta às aulas,

mostrando, portanto, organização e preocupação com o Governo do Estado em garantir a

continuidade da educação dos mais de 5 milhões de alunos da rede estadual durante a pandemia.

Risco à imagem

Questionamentos podem surgir com relação aos riscos de contaminação entre crianças e do

espalhamento do vírus junto as suas famílias.

Sugestão de Estratégia

O retorno às aulas é um tema sensível. Muitos alunos não têm estrutura para aulas online e os

pais também sentem sobrecarregados por terem que, além de suas tarefas di¡irias e do trabalho,

também cuidar dos filhos em tempo integral. Por outro lado, é grande o receio do aumento de

casos na volta às aulas presencial. Mais do que anunciar na imprensa por meio de coletivas,

release e entrevistas, entendemos que o assunto merece uma campanha 360o que

comerciais em TV, rádio e mídias sociais no sentido de orientar pais, professores e outros

profissionais que trabalham e em escolas sobre como lidar com este retorno.
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O apoio do Governo é mais importante do que nunca e a imprensa e opinião pública cobraräo

bons resultados e estarão prontos para acusar o Estado sobre irresponsabilidade a má conduta

caso haja um aumento exponencial de casos. É o tipo de assunto que merece um plano de

comunicação à parte, incluindo media training para demais porta-vozes da Secretaria da

elaboração de paper e Q&A com dados educacionais e possfveis questionamentos da imprensa,

que serão pautas pelos sindicatos da categoria. Também é fundamental apresentar aos veículos

de imprens4 o cumprimento dos protocolos sanitrários de cada escola. E também sugerir visita

a escolas, apresentando este cumprimento para a divulgação de fotos e imagens.

(

\\h
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Data:2510612020

Veículo: Gazeta de Pinheiros

Programa/Editoria: geral

Título: Pancadão volta mesmo na pandemia

Velcultçño Neutra

Análise

A matéria denuncia aglomerações nos bairros do Butantã e Morumbi, após a realização de

bailes nas comunidades. A Polícia Militar respondeu em nota que realiza a Operação Paz a

Proteção para coibir, mas informa que os eventos são migratórios. Abre espaço para contar

sobre os trabalhos de conscientização realizados junto àç comunidades. Por isso não a

consideramos negativa.

Ponto Positivo

Matéria reservou bastante espaço para a Secretaria de Segurança Pública se pronunciar e contar

suas ações.

RÍsco à Imagem

Denúncias de aglomeração são sempre más notícias em meio à uma pandemia e sempre gera

questionamentos sobre a efetividade da ação policial.

Sugestão de Estratégia

Jornais de bairro tem um público que sempre acompanha as notícias da região onde moram e

são importantes formadores de opinião das comunidades. Importante seguir respondendo às

demandas destes veículos a fim de obter espaços equilibrados nas matérias. São espaços que

chegam às comunidades, portanto, é fundamental também mantê-los informados sobre todas as

ações do Governo, com envio de releases e follow-ups.

\1r
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Data:2610612020

Vefculo: Gazetade Votorantim Online

Programa/editoria : notícias

Título: Furto de veículos cu 49Yo e roubo em 45Yo em abril em SP, mostra pesquisa

Velculaçño Neutrt

Análise

A Gazeta de Votorantim coloca a pandemia como fator determinante na expressiva queda no

número de roubos e furtos de veículos no Estado de SÍio Pauloo em abril e no primeiro

quadrimestre do ano. A matéria é extensa e abre espaço para os rankings de roubos e fi.lrtos

entre as cidades.

Ponto Positivo

Não foi identificado

Risco à imagem

Não foi identificado.

Sugestão de Estratégia

Após meses de pandemia, o assunto começa a ganhar novas perspectivas. Uma situação como

a qual vivemos gera um efeito dominó e é justamente um dos vieses desse efeito que a matéria

traz: aqueda de furtos e roubos de veículos. É uma matéria que não impacta em nada a imagem

do Governo, somente faz com que a SSP se coloque no lugar de fonte oficial. Soliciøções de

imprensa deste tipo devem ser tratadas com carta-resposta.

\\f
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Data:2710612020

Veículos: Diário do Grande ABC Online/ O Ouvidor/ Jornal de Jundiaí

Programas/editorias: GeraV Geral/ Notícias

Títulos: Mortes causadas por policiais crescem 466% no Grande ABC/ Pesquisa mostra

mato

Regiões: Metropolitan al lntenor I Interior

Veiculaçåo Negativa/ Velculaçño Neutra/ Veiculaçño Negativa

Análises

É grave e cada vez mais recorrente matérias falando sobre a violência abusiva do corpo policial

e mortes de inocentes por condutas indevidas. Nesta extensa reportagem, o Difuio do Grande

ABC fala sobre a violência que cerca a atuação das polícias no Estado de São Paulo,

especialmente nas periferias. Traz números como o aumento de 466Yo durante a pandemia,

muitos por policiais que não estavam em serviço, e ilustra com dois casos tenebrosos de

adolescentes que desaparecerarn e foram encontrados mortos dias depois. Ouve especialistas ao

longo da matéria, alguns com depoimentos fortes como *Toda polícia precisa de controle. Sem

controle, ela vira uma milícia" (do coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança

Pública), que fazem sugestões sobre as mudanças necessiirias. Somente depois de um bom

pedaço, a matéria abre um intertítulo a respeito do programa especial de treinamento para todos

os integrantes da Polícia Militff. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São

Paulotambém ganhou espaço na matéria para explicar que não há complacência com o eüo ou

com desvios de conduta e o volume de profissionais demitidos ou expulsos. A matéria do

Ouvidor é exatamente a mesma avaliada anteriormente na Gazetade Votorantim Online e, por

isso, também a consideramos neutra. O Jornal de Jundiaí taznamanchete o número de mortes

maior por Covid que por acidentes de trânsito na cidade no mês de maio. Um especialista da

Faculdade de Medicina de Jundiaí fala em negacionismo do governo e se transforma,

estranhamenteo na única fonte da matéria, considerada tendenciosa.

Pontos Positivos

O aspecto positivo da reportagem do Diário do Grande ABC é o espaço destinado pata a

Secretaria de Segurança Pública se pronr¡nciar. Não há críticas ao governo estadual nas

matérias do Ouvidor e do Jornal de Jundiaí

\
I
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Riscos à Imagem

Abuso de poder é um dos maiores medos dapopulação que se sente refem não só do crime, mas

também da polícia, como relatado na matéria do Diário do Grande ABC. A iminência do

carioca. Näo foi identificado risco à imagem no crÌso da reportagem do Ouvidor. O Jomal de

Jundiaí: mostra possível descontrole da pandemia devido ao seu nþido crescimento e utilizada

como fonte um professor emérito de medicina.

No caso do Diririo do Grande ABC, O tema é sensível. De forma recorrente aparecem denúncias

sobre abusos de policiais, condutas erradas e mortes de vítimas. A resposta por meio de nota

protege a SSP de lidar com perguntas para as quais não há boas respostas. Por outro lado, faz

perder um espaço mais qualificado, já que não há depoimento de nenhum representante da

Secretaria, apenas as informações obtidas, provavelmente na coletiva, e trechos da carta-

resposta. Seria uma oportunidade talvez de mudar o lead e obter uma posição mais favorável

na reportagem, explicando mais sobre o progf¿rma de treinamentoo mesmo que ainda não se

tenha detalhes. Um Q&A bem completo poderiater preparado o próprio Secreûá¡io deP

Segurança Pública do Estado para conceder entrevista Na matéria nada impacta a imagem do

governo amatériado Ouvidor, somente faz com que a SSP se coloque no lugar de fonte oficial.

Solicitações de imprensa deste tipo devem ser tratadas com carta-resposta caso solicitadas. A

matéria tendenciosa do Jornal de Jundiaí. com uma foto de um paciente em tratamento de um

lado e um risonho professor de medicina de outro; este ultimo, a fonte oficial da matéria além

dos dados da SSP. Mesmo com a sua falta de relevância na imprensa estadual e do

posicionamento editorial do jornal, que busca fontes ni[o relacionadas ao tema para serem porta-

vozes, o que demonstra a falta de seriedade do veículo, sugerimos pautar uma entrevista com

representante da Secretaria de Saúde para reunir as ações que o Governo vem fazendo

atualmente no combate à pandemia e apresentar os resultados.

)åc
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Data:2910612020

Veículos: Folha.com/ Rede Brasil Atual

Programas/editorias: GeraV Política

Títulos: Abandono de animais se multþlica na pandemia e atinge até cavalos e coelhos/

Regiões : Nacional/ Nacional

Veiculação Ncutra/ Veicutação Negetlva

Análises

A Folha de S. Paulo frazumamatéria bem extensa sobre o aumento do abandono e maus-tratos

de pets no Brasil em mzäo da crise econômica deflagrada pela pandemia. Os relatos são de

diferentes ONGs espalhadas pelo Brasil, e mostram um retrato que se intensificou durante a

pandemia do novo coronavírus: o abandono animal e os maus-tratos. Traz dados de algumas

cidades do país, incluindo São Paulo, e depoimentos de Ongs e associações de defesa dos

animais. O Estado de São Paulo aparece quando a reportagem conta o número de denúncias

recebidas pela Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), criada pela SSP, em 2016.

É dr¡ra a frase que a reportagem do portal Brasil Atual usa ao afirmar que o Governo

o'praticamente ignoraprofissionais de saúde" e prioriza os da Segurança Pública. Amat&iatraz

informações de Sindicatos da categoria para apoiar seu discurso contra o Governo e publica

insinuações sem prova como a suposta "tentativa de omitir os casos na saúde". A fonte de dados

é o Butantan com informação apenas do número de testados entre policiais. Os gráficos

postados são de apresentações da Unicom em coletiva de imprensa.

Pontos Positivos

O aspecto favorável da Folha de São Paulo é o de apresentar A SSP apresenta Delegacia

Eletrônica de Proteção Animal (Depa) - não muito conhecido pela população. Na matéria da

Rede Brasil Atual, não foi identificado ponto positivo

Riscos à imagem

Não foi identificado risco à imagem na ampla reportagem veiculada pela Folha de S. Paulo.

A notícia da Rede Brasil Atual pode gerar mais matérias que poss¿tm o'contaminar" a grande

imprensa a voltar os olhos para as testagens em massa de profissionais de saúde, a exemplo

que a mídia fez meses atras com profissionais da Secretaria de Segurança Pública.

l9\
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Sugestões de Estratégias

A matéria da Folha de S. Paulo apresenta Eletrônica de Proteção Animal. Importante a inserção

sobre o progftrma da Secretaria é simpática. Entendemos que foi correta a estratégia foi utilizada

neste caso - o de enviar dados quando solicitados pela imprensa.

(

tendenciosa e raramente publicará as respostas do Governo Estadual, a sugestão é monitorar os

demais veículos de imprensq ate porque o UOL divulga conteúdos da Rede Brasil, o que pode

ampliar a repercussão negativa. Portanto, é fundamental que as equipes de assessorias de

imprensa do Estado estejam com dados atualizados e discurso alinhado sobre o tema em

possíveis questionamentos. Também é válido pautar uma veículo de imprensa de grande

alcance como rádios e TVs demonstrando a atuação do governo no que se refere às testagens

dos servidores públicos estaduais. Gerando confiança na populaçäo.

\3)-
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Data: 3010612020

Veículos: Folha da Região Online/ Folha de S. Paulo/ Jornal Debate/ Jornal de Itatiba

Programas/editorias: notícias/ Folha na Sala/ geral / geral

/' t

Secretririo responde a perguntas de professores sobre volta as aulas/ Furto de veículos cn 49%

e roubo 45 em SP no mês de abnllAumentam os homicídios nos cinco primeiros meses com

pandemia dem¡bando os demais números

Regiões: Interior/ NacionaV Interior/ Interior

Veicutaçõo Positlvd Veicdaçåo PositlvdVeiculrçlo Noutn/ Veiculaçlo Neutr¡

Anólises

A Folha da Região aborda o afastamento de quatro policiais de Araçatuba por Covid e destacas

que a Secretaria de Segurança Pública tem recomendações pata que boletins de ocorrências sem

gravidade sejam registrados pela delegacia eletrônica. Fala ainda que o site é intuitivo e fácil

de ser preenchido.O podcast Folha na Sala - uma parceria da Folha de S. Paulo com o Itaú

Social - entrevistou o Secret¿irio de Educação, Rossieli Soares da Silva, para destacar o anúncio

da volta às aulas, respondendo às perguntas enviadas por alunos e professores sobre o protocolo

de retorno. A entrevista tem um tom suave, não tem tom de crítica, é gtavada e começa com a

fala do Secretário contando sobre sua própria experiência com a Covid, quando ficou 15 dias

internados,4 deles na UTI, o que já sensibiliza o ouvinte.

O Jomal Debate publica a mesma maténapublicada pelaGazetade Votorantim e pelo Ouvidor

sobre queda de furtos de veículos e roubos durante a pandemia. Provavelmente comprada de

alguma agência de notlcia, que não foi identificada. Por isso também a consideramos neutra. A

matéria do Jornal de Itatiba é bem factual feita a partir de dados divulgadas pela SSP a respeito

das ocorrências da Polícia Civil em maio. Itatiba registra aumento de homicídios e queda dos

demais índices. A matéria tem apenas sete parágrafos de texto, porém quatro colunas destinadas

a uma tabela descritiva de cada uma das 23 ocorrências e seus números de janeiro a maio.

Pontos Positivos:

A Folha da Região informa sobre o boletim de ocorrência online e a facilidade em usá-lo.

Matérias como esta de prestação de serviço são fundamentais, principalmente no momento de

isolamento social. Na Folha na Sala (podcast), o Secretário Rossieli, ao explicar o protocolo

t)bw
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de forma clara, segura e descontaída transmite segurança a toda comunidade escolar. Não

foram identificados pontos positivos no Jornal Debate e de Itatiba.

Riscos à Inagem:

I

interesse da imprensa em continuar a veicular matérias sobre a infecção entre servidores

públicos e nível de testagem. Na Folha na Sala (podcast), não foi identificado risco à imagem.

Assim como nos dois jornais do Interior.

Sugestões de estratégias:

O caso da notícia da Folha da Região é o tipo de pauta para divulgação para a imprensa estadual.

Válido ainda o recorte por região que revele os dados de ocorrência registradas online. Outra

proposta é sugerir a divulgação do serviço as equipes de redes sociais do govemo estadua. Na

Folha na Sala þodcast), . O tom que o Secretiário imprime com afirmações como "tudo é a

primeira yez na história" traz uma postura responsávelo segura e clara. Isso mostra que o

Secretário estava muito bem preparado para falar com a imprensa sobre o tema. Por isso

sugerimos que a Unicom continue agendando entrevistas. Um canal interessante seria trazer o

debate para outras mídias, pautando, por exemplo, as editorias de educação dos veículos, entre

outros canais com Revista Educaçilo. Colunistas também são uma boa forma de elevar a

discussão sobre a volta às aulas, com a da Roseli Sayão, autora de livros e colunista afualmente

do Estadão. Importante seria se a Unicom conseguisse reunir, em um evento onlineo

especialistas para falar sobre o tema "Debate sobre a volta as aulas", e divulgar esta iniciativa

à imprensa. Isso mostraria que o Estado está se preparando cadavez mais para o dia "D"o da

volta às aulas presenciais, se munindo de informações por meio de uma escuta estratégica com

quem esta na linha de frente, como o professores entre outros funcioniários que trabalham em

instituições públicas de ensino. A matéria do Jomal Debate nada impacta a imagem do Governo,

somente faz com que a SSP se coloque no lugar de fonte oficial. Soliciøções de imprensa deste

tipo devem ser tratadas com carta-resposta caso solicit¿das. No caso do Jomal de ltatiba, foram

os dados estatísticos da SSP, divulgados sistematicamente, que geraram a matéria. Assim,

entendemos que a estratégia da Unicom junto à sua respectiva secretaria deve ser mantida.

\>\
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B,XPERIÊNCIA, CAPACIDADE DE ATENDIMENTO,

PERFIL E HABILIDADE DOS PROFISSIONAIS
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nXpn¡uû,nCn CÆtlCmloE, nn ltnxonunxtO. pERrlL E I{ABILIDADE

DOS PROFISSIONAIS

A pridea Comunicação é resultado da união de uma empresa com mais de quinze anos de

( a Atelier de e com

cla area tle tec¡ologia da informação, agrcgando dois conceitos: a tecnologia e a inovação, que

fazparte do DNA dos novos funcionários, e do conteúdo, marca registrada que fez com que a

Atelier figurasse ente as maiores e mais relevantes do segmento.

Com um amplo portfolio de produtos e serviços, a Pridea Comunicação conta com uma equlpe

extremamente especializada e capacitada para enfrentar os desafios impostos por clientes de

diferentes areas de afiaçáo. São profissionais com larga experiência em veículos de mídia,

como jornais diiários, revistas semanais, televisão, rádio e internet, além de todo conhecimento

e vivência de anos de atuação em projetos de Assessoria de Comunicaçäo e Imprensa em

diversos segmentos.

Além disso, a Agência dispõe ainda de um grupo de colaboradores especializados em

estratégias e ferramentas digitais, o que permitiu a construção e um novo conceito, o Content

Tech, que abarca a construção de narativas aprofundadas aliadas a uma metodologia amparada

em Big Data" que nos permite analisar performance e propor soþões inovadoras.

A Pridea tem expertise no atendimento de clientes da iniciativa privada e do setor público, que

desempenham atividades nos mais diversos segmentos, fato que fez com que a empresa criasse

processos diversificados e eficientes de trabalho capazes de reunirem desafios extremamente

complexos. O desenvolvimento de uma visão estratégica diferenciada permitiu que a Agência

ampliasse seu rol de serviços e soluções oferecidas ao longo dos anos, fazendo com que os

clientes tenham acesso às mais modernas e atuais ferramentas oferecidas no mercado, aliadas a

uma consultoria estratégica permanente e uma operação ágil e efetiva.

Pautada pela convicção de que a reputaçäo é o principal valor dos nossos clientes, a Pridea

Comunicação atua por meio de processos altamente personalizados, garantindo entregas Qtterz-r

levam em conta as características e especificidades de cada um deles. A Agência acredita qle ¿

€\
a construção da imagem esüí diretamente ligada a valores como empatia e relacionamento. E \
por apostar nisso, investe permanentemente na imersão cultural junto a seus 
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entendendo que a conquista da credibilidade passa necessariamente por um aprofundamento do

diálogo entre os profissionais envolvidos nos projetos e na construção de uma relação de

confiança mútua e consistente.

(

I

a de uma de relacionamento com a

i¡rprerca de todo Brasil e com formadorcs dc opiniõo e parceiros que conferem qualidade e

solidez aos projetos criados e implementados ao longo dessa história. Amparada pela crença de

que a ousadia é matéria-prima para os processos criativos e que a ética e a lisura são nossos

maiores norteadores, apostamos em nossos funcionários e colaboradores e na construção de

relações como ponto fundamental de qualquer empreitada.

Equipe: profissionais alinhados às missões, visões e valores dos clientes

O capital humano esta no centro das nossas operações. Por isso, construímos um time

diversificado, com habilidades e perfis distintos. A experiência e competência dos profissionais

e colaboradores que atuam na Pridea enriquecem nossos produtos e serviços e dinamizam a

operação, oferecendo aos clientes um repertório qualificado e dinâmico no entendimento dos

desafios impostos. A equipe é compostaporprofissionais de diferentes áreas e formações' como

jornalismo, relações públicas, publicidade, marketing, design, fotografia, entre outros.

Essa diversidade confere as entegas um caráter altamente qualificado e personalizado a partir

das necessidades e perfis de cada cliente. Tendo em vista suris competências, as equipes são

divididas a partir de suas ¿ireas de atuação, sempre com foco nas diretrizes estabelecidas por um

núcleo estratégico que coordena todas as operações e sinaliza a necessidade de mudanças de

rumo ou alterações de escopo dos trabalhos realizados.

Entre os segmentos que atuam na Pridea constam: Criação de Conteúdo Impresso e Digital,

Assessoria de Imprensa, Arte e Design, Redes Sociais, Sites, Gerenciamento de Crise,

Monitoramento de Mídia, Clipping de Mídia, Media Training, Produção de Conteúdo e

Tecnologia, Criação e Produção de Vídeos, Administrativo e TI. Todos eles se relacionam

diariamente e têm seus processos acompanhados e estabelecidos a partir de ferramentas de

gestão modernas e eficientes, capazes de mensurar os resultados e as estratégias implementadas

em cada projeto.

\)ì
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Í'Iuxo de Trabalho: acompanhamento e revisilo perrnanente de procedimentos

A fim de estabelecer fluxos e rotinas de trabalho eficientes, a Pridea Comunicação opera a

( atuam

internamente oomo os que operam sediados nos clientes. Para isso, são realizadas reuniões de

alinhamento constantes e oficinas de broinstorming que possibilitam novas ações e ideias a

serem incrementadas.

Além do acompanhamento permanente da imprensa para mapeamento do notici¿irio, em

especial das iáreas de atuação dos clientes, a Pridea atua com diagnóstico e acompanhamento

consistente de boas práticas relacionadas e benchmarking daconcorrência. Para est¿ finalidade,

também são utilizadas ferramentas de an¿álise das mídias sociais que detectam qualquer menção

às marcas ou temas determinados pela equipe de Monitoramento de Mídia.

Esses procedimentos possibilitam, para além do controle da saúde da marca, a percepção e o

diagnóstico de como a audiência estiá sendo impactadapor ações relacionadas as atividades dos

clientes, permitindo a implementação de novas práticas e a antecipação de eventuais crises.

X'erramentas e Gestão de Processos

Para rcalizar o acompanhamento e a melhor gestão dos nossos processos, a Pridea

Comunicação adota um rol de ferramentas que, aliadas à expertise e intervenção estratégicada

equipe, permite qualificar os procedimentos e as entregas realizadas. Por meio do novo conceito

de Content Tech, conseguimos aprofundar a criação de conteúdo com an¿âlises que nos

permitem gerar melhores insights e entregar uma performance melhor nos diferentes canais de

comunicação dos clientes.

O método assegura um monitoramento em tempo real dos diálogos envolvendo as marc¿Is e

seus gestores e permite que haja uma adequação de discurso nipida e eficiente ou mesmo a

criação de novas narrativas que aprimorem essa conversa. Por meio dela é possível reunir em

uma mesma plataforma os resultados de diferentes canais (imprens4 redes sociais, acessos ao

site, entre outros), fazendo com que tanto o cliente como a equipe de comunicação possrim

mensurar em tempo real o desempenho de diferentes campanhas e ações de
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Seguem algumas das nossas ferramentas:

Dashboard da Pridea Comunicação: anrálise de performance de campanhas em tempoo

necessidade de cada cliente.
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Desenvolvimento e customização de gráficos via API e aplicados em software próprios, que

possibilitam:

o Análise de dados de anúncios em todas as redes socia¡sr tais como: CTR (taxa de

cliques), engajamento (atividades dos usuiários), devices (mobile, desktop,

smarþhones), navegadores, sistema operacional (Ios / Android), dados

demográficos (gênero, idade), dados geográficos (cidade, estado), comportamentais

(flrxo de cliques na url de destino/ taxa de rejeição) e também a medição em tempo

real dos anúncios (evolução de custos, como CPC (custo por clique) ou CPA (custo

por aquisição). Além disso, a Pridea Comunicaçilo consegue analisar todas as

outras métricas que possibilitam a tomada de decisäo e documentação dos resultados

de um anúncio e o retomo sobre o investimento (ROI).

. Arquitetura de IA (Intelligence Artifical)

o Produção de API (Application Programming Interface)

o Construção de customização no softw¡re para o segmento (painéis altamente

intuitivos)
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Arquitetura de Data Science e Business Intelligence

Canais de aplicação: site, social media, social ads, inbound marketing

Scup: monitoramento de marcas, palavras-chave e assuntos nas redes sociais e nos

principais sites de notícias. A partir dela e da experiência embarcada pela equipe da
(

o

o

o

o

intemet sobre temas específicos. A ferramenta também permite a interação com

usuários no chamado SAC 2.0, a fim de garantir um diálogo permanente com os

clientes das marcas, reforçando sua autoridade e relevância.

Postgram: a ferramenta possibilita a programação de publicações, bem como o

acompanhamento de conteúdos no Instagram. Por meio da defurição de um perfil

editorial e de um cardápio de conteúdo definido e aprovado, aPridea Comunicação

consegue atuar nos horários mais nobres para maior impacto junto à audiência de

cada cliente, ampliando as chances de converter ess¿rs mensagens em engajamento

e relacionamento com a marca.

Bancos de Imagens: com cadastro em diversos Bancos de Imagens, a Pridea

consegue garantir o melhor mapeamento de fotos e imagens que condizem com a

necessidade de cada cliente. A partir desses bancos, a Agência criar, desenvolve e

entrega artes, peças e conteúdos que melhor se adaptem ao público-alvo de cada

açãa.

Wideo: entre outras ferramentas de edição e tratamento de vídeos, a Pridea conta

com uma ferramenta específica para criação de videografias e animações que

traduzem de forma célere e assertiva as mensagens dos clientes. Por meio da criação

de um conteúdo alinhado às expectativas e necessidades de comunicaçäo, a Pridea

adapta o texto a uma plataforma com imagens e som, arnpliando as possibilidades

de alcance e repercussão do conteúdo.

Ferramentas de Ediçilo/Vídeos e Fotos: a Agência dispõe ainda de um rol de

program¿N e ferramentas de edição e tratamento de imagens, seja de foto ou vídeo.

A partir delas é possível determinar o aspecto visual de campanhas distintas,

caractenzartdo de acordo com a identidade visual de casa cliente peças, fotos e

imagens a serem compartilhas como forma de agregar e enriquecer o conteúdo nos

diferentes canais.

RD Station: o software é um importante aliado na gestão de conteúdo e de

relacionamento com usuiários. A Pridea Comunicação investe no aprimofamento

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91
DD

\)0)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Telr11 3807,6146



constånte do chamado inbound marlæting, baseado essencialmente na produçäo

qualificada de conteúdo relacionado a uma marca ou produto. A ferramenta

possibilita uma melhor otimização para os principais sites de busca (SEO), criação

de landing pages e estratégias de geração de leads, disparo e gerenciamento de e-

a

dos leads em sites, gestão de contatos e de mídias sociais. Além disso, é possível

também qualificar análises e relatórios por meio dos dados fornecidos e

acompanhados pela ferramenta.

l'erramentas de Mailing: a Pridea investe permanentemente na nutrição e

manutenção de sua agenda estratégica junto aos principais veículos de imprensa e

formadores de opinião. Para isso conta com ferramentas que auxiliam na melhor

performance desses contatos, mantendo os assessores de imprensa em contato

permanente com setores importantes da mídia.

Contas Públicas: experiência e projetos de sucesso

A experiência da Pridea junto ao setor público é anterior à própria criação da empresa, já que

grande parte de seus profissionais tiveram práticas prévias relevantes de atuação nesse setor.

Diversos colaboradores da Agência já atuaram em importantes contas nas esferas federal,

estadual e municipal, reunindo uma bagagem que possibilita o desenvolvimento de estratégias

efetivas e inovadoras.

Muitos profissionais do time da Pridea Comunicaçâo jâatenderam diret¿mente o Governo do

Estado de São Paulo, entre as Secretarias de Est¿do da Educação, Saúde e Segurança Pública,

além de organizações como: Instituto Butantan, Instituto do Câncer, Hospital das Clínicas,

Fundação p¿rra o Desenvolvimento da Educação (FDE), enfte outros. Além de contas públicas

nas esferas federal e municipal, como EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação

Industrial), ligada ao Ministério da Ciência Tecnologi4 Inovações e Coinunicações, do

Governo Federal, e pastas municipais, como a Secretaria das Prefeituras Regionais de São

Paulo, principal brago de zeladoria da maior cidade da AméricaLatina, a Secretaria Municipal

de Orçamento, Planejamento e Gestão de São Paulo, a Secretaria de Relações Institucionais e

a Secretaria de Educação do mtrnicípio. ,

)
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Atualmente, aPridea Comunicação atende duas importantes entidades ligadas ao Governo do

Estado de São Paulo: a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de

Transporte do Estado de São Paulo), responsável pela regulação de l9 das 20 melhores rodovias

do país, e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), o maior da América

(

Comunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, a maior do país, com quase

um milhão de alunos.

A expertise no atendimento a contas públicas é um ativo construído ao longo dos quinze anos

de atuação da Agênci4 que tem em sua carteira clientes como a Secretaria de Educação do

Estado de São Paulo, entidade que atendeu por cinco anos, sendo responsável pela Assessoria

de Imprensa e Comunicação. Com um público de alunos, pais, professores e funcionários que

extrapola a população de muitos países, a Pasta carrega desafios proporcionais à sua grandeza.

A Pridea Comunicação também foi responsável pelo departamento de Comunicação e

Imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde atuou fortemente

ainda com o Gerenciamento de Crise, aproximando o diálogo com os diferentes públicos da

Pasta e criando eshatégias para informar a população em meio a grandes catastrofes como o

acidente com o avião da TAM, no Aeroporto de Congonhas, o acidente nas obras do Metro em

Pinheiros, zona sul da capital, e os ataques do PCC em São Paulo.

A experiência adquirida naéreapública nas três esferas (municipal, estadual e federal) garante

à Agência ampla expertise em planejamento estratégico, gerenciamento de criseo proposição de

pautas, atendimento e relacionamento com a mídia de todo país e alcance de resultados

significativos. A equipe da Pride¡ Comunicaçilo esûâ perfeitamente aptaarealizæ o trabalho

indicado neste edital, com larga experiência na iirea, conforme poderá ser observado nos cases

e desafios que construímos com os clientes atendidos ao longo desses mais de quinze anos de

história.

A seguir, indicamos algumas das principais soluções de comunicação implementadas pela

equipe da Pridea Comunicação com seus clientes em diferentes áreas:
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ARTESP: AS MELHORES ESTRADAS DO PAÍS

(

São Paulo - regula o Programa de Concessões Rodovirårias do Governo do Estado de São Paulo

há mais de20 anos. Sob sua gerência" estão 20 concessionárias, que atuam em 11,2 mil

quilômetros de rodovias, o que representa quase 3l% da malha estadual, abrangendo 283

municípios.

Dezenove das 20 melhores rodovias estäo em São Paulo e são reguladas pela agência. A

Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiroso exceto nas Regiões

Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral

Norte e Sorocaba. Dentre as ações, rcaliza auditoria de frota, garagem e instalações, ações

fiscais na operaçäo das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso,

a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de cinco aeroportos regionais.

A atuação da Pridea Comunicação na coordenação da Assessoria de imprensa da ARTESP

obteve, apenas nos primeiros sete meses, mais de 9.300 matérias publicadas, resultado de32t

divulgações realizadas. Isso representa uma média de 1.328 matérias publicadas por mês

sobre a Agência. Mais de 44 maténas por dia. Para se ter uma ideia, o trabalho de divulgação

de mídia espontânea, ou seja, sem qualquer custo para os cofres públicos, caso tivesse de ser

comprado na imprens4 representaria um investimento de mais de Ri$ 797 milhões. Entre as

atividades desenvolvidas na ARTESP, destacamos :

Criação de agência de notícias interna: a partir de levantamento de informações

nas areas da ARTESP, foi possível criar um fluxo de pautas positivas, gerando

notícias relevantes tanto para os veículos da capital quanto do interior. A iniciativa

resultou em duas notícias geradas e divulgadas diariamente, garantindo exposições

qualificadas em mais diversos canais. Foram mais de 9.300 exposições em sete

meses, média de 44 reportagens sobre a ARTESP por dia.

a

a Criação de autoridade: com maior produção de conteúdo, a ARTESP passou a ser

procurada para dar entrevistas não só sobre os temas divulgados, masPmbém
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questões que pefineiam a atuaçtio da entidade, como segurança de rodoviaso

monitoramento, contratos de concessão, modernização, inovação e tecnologia.

Dessa forma, em 210 dias de atuação, 122 ent¡evistas qualificadas para grandes

veículos foram concedidas.(

a Demandas espontâneas: o atendimento qualificado do jomalista passou a ser não

somente respostas aos questionamentos, mas também o esclarecimento sobre o papel

da agência, resultando, em sua maioria, na mudança de viés das matérias ou, até

mesmo, na desistência de publicação. Isso porque, muitas vezes, o jomalista

desconheci a a at;.xlção técnica do órgäo.

Gerenciamento de sensibilidades: a equipe produziu malnz de possíveis crises a

partir de informações das iíreas, das concessionárias e do rastreamento de matérias

nos últimos meses. Dessa forma, muitos temas passar¿ìm a ser tratados de ouüa

forma para evitar possíveis exposições negativas, como a fiscalização de ônibus

regulares e fretamento.

Acompanhamento de operações de rodovia: a equipe de jomalistas passou a

integrar as equipes de fiscalização nas rodovias do Estado, acompanhando as ações

e convidando jomalistas locais a conhecerem a realidade das regras para fazer

transporte de passageiros em São Paulo. A iniciativa rendeu maior conhecimento

dos jomalistas sobre as atribuições da ARTESP, mostrando os resultados práticos

das operações.

Acompanhamento de eventos de inauguração: comunicação em eventos como a

inauguração de obras nas rodoviaso organização de coletivas e de material a ser

distribuído.

Clipping de Notícias: produzido diariamente, em edições matutinas e vespertinas

encaminhad¿ß para os principais gestores da ARTESP.

Mailing de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de

comunicação, tanto da capital quando do interior, acessado por toda a equipe de

a

a

a

a

\î
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imprensa da ARTESP. Dessa forma, é possível construir mailings específicos tanto

por região quanto por atuação do jornalista.

Qualificação de porta-vozes: a Pridea identificou potenciais porta-vozes para cada

passou a ser pela capacidade de informação e não pelo cargo do porta-voz.

Exemplos dos resultados obtidos na mídia:

SFT1/ ÆP
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DETRAN: A REVOLUÇÃO DIGITAL EM TEMPOS DE PAITDEMIA

Desde setembro de 2020, quando assumiu a coordenação da Assessoria de Imprensa e

Comunicação do Deftan.SP, o grande desafio daPridea Comunicação foi comunicar, daforma

)

pudesse ser impactado positivamente em tempos de pandemia, ainda mais diante do fechamento

de postos de atendimento.

Para se ter uma ideia do desafio, de janeiro a dezembro de2020, período de enfrentamento da

pandemia do Coronavírus, foram realizados no Detran.SP mais de 125 milhões de interações

pela internet, tanto pelos sites e aplicativos do Detran e Poupatempo. Em 2019, foram 47

milhões. Ou seja, um aumento de 600/o em relação ao ano anterior, com qrüise o triplo de

atendimento.

Tanto que dos principais serviços, 90% deles já podem ser realiædos online, dispensando a

necessidade de ir até uma unidade fisica do Detran.SP. O departamento de trânsito paulista

aumentou em67o/oo atendimento pelos portais e aplicativos. No Poupatempo, 83% dos serviços

do Detran são consumidos de forma digital. A autarquia conta com 2.875 funcionários,

supervisiona a atuação de 2.954 CenÍos de Formação de Condutores, 2.025 Empresas

Credenciadas de Vistoria, 1.659 desmontes, além de credenciar 1.060 médicos e 2.169

psicó1ogos.

Para dar visibilidade a essa revoluçäo digital, a Pridea lançou mão estratégias em todas as

frentes da comunicaçãoo tanto nos meios digitais como na chamada mídia tradicional,

concentrando seus esforços no levantamento de ações e projetos e intensificando a produção de

conteúdo relevante. O resultado imediato da ação pode ser confirmado já nas duas primeiras de

trabalho da Agência. Na Semana Nacional de Trânsito de 2020, 1.146 matérias foram

publicadas sobre o Detran.SP, sendo 100% delas positivas para a imagem do órgão. O número

é 82% maior em relação ao mesmo evento no ano anterior.

Já em seus primeiros dias de atuação, a Pridea Comunicação implementou um proceäo 
f\

diferente de atendimento à imprensa e, principalmente, de relacionamento com a mídia. Além \.

da aplicação de um Media Audit para aferir a opinião dos profissionais de imprensa sobre o

órgão, a Agência triplicou a produção de conteúdo e diversificou seus canais de conta, 
_ (
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permitindo que as pautas relacionadas ao Detran ganhassem muito mais capilaridade e ampla

visibilidade no interior do estado.

Resultados das divulgações na Semana Nacional d0 Trânsito de 2020t

û0
\'t

)
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Mas o trabalho não ficou resüito à área de Assessoria de Imprensa e se estendeu para um

redesenho efetivo da Comunicação do órgão, com a implantação de reuniões de alinhamento

com todas as áreas e readequação das tarefas instituídas, além de ferramentas e monitores de

mensuração de resultados.

Também diversificamos os canais de comunicação, com novns formas de estabelecer contato

com os diferentes públicos do Detran.SP a partir de um amplo Plano de Comunicação

apresentado ao presidente da entidade. Apenas nos quatro primeiros meses de atuação, entre

setembro e janeiro, foram divulgados 190 materiais para a imprensa" numa média de 48 por

mês. O resultado foi um total de 5.432 matérias publicadas na imprensâ no período,

indicando cerca de 1.358 por mês e mais de 45 por dia.

No períodoo foram contatados 1.088 jomalistas e formadores de opinião, com aproximadamente

470 atendimentos à imprensa. Para diversificar a linguagem e se aproúmar de alguns públicos

prioritários, foram produzidas e roteirizadas 35 lives com diversos dirigentes do Detran.SP.

E mais:

Novo desenho da comunicação do Detran.SP, integrando e sincronizando atuação

em areas como Relações Públicas, Imprensa, Marketing, Endomarketing, Redes

Sociais e Cerimonial.

Construção do posicionamento estratégico de comunicação do Detran.SP,

calcado em ativos como inovação na pulverização dos serviços digitais e

fiscalização.

a

a

a

a Uso dos estúdios do Palácio dos Bandeirantes para a realizaçäo de lives semanais

para esclarecimento ao intemaut¿ sobre os serviços digitais do Detran.

Uso do estúdio de rádio do Palácio dos Bandeirantes para a gravação de sonoras e

(.

a Organização do atendimento de redes sociais, com a contratação ae ur(i '

coordenadora, centralização no Detran no atendimento e estruturação ¿o--F
atendimento do SAC 2.0.
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a Elaboração de um progrâma semanal e vídeo de notícias do l)etran para

veiculação nas redes internas do departamento (Intranet e alertas pelo Whatsapp).

a

a

a

a

a

a

atendimento, cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

Agenda positiva com a busca e produção de pautas positivas e diferenciadas, com

cases de sucesso, iniciativas inovadoras nos serviços digitais, ações fiscalizadoras,

acompanhamento de blitzes, entre outros conteúdos de relevância;

Escolha e treinamento de porta vozes, nas ¿íreas de Habilitação, Veículos,

Atendimento e Fiscalização, para o atendimento específico de demandas de

imprensa;

Elaboração de Papers de informação em visitas do presidente em unidades do

Detran no Interior, na produção e distribuiçäo para veiculação de artigos de opinião

e em reuniões internas e externas, entre outros;

Divulgação mensal dos números do Infosiga, sistema do Govemo de São Paulo

gerenciado pelo Detran.SP e prog¡ama Respeito à Vida, sobre estatísticas de

acidente com recortes regionais.

Criação de canal de WhatsApp para envio de notlcias do Detran.SP para um grupo

seleto de jomalistas que cobrem regularmente o Departamento;

Clipping de Notícias produzido diariamente, em duas edições diárias, e

encaminhados eletronicamente pela manhã e tarde, para os principais gestores do

departamento;

Forte investimento em regionalização, com atendimento a jomalistas em todas q
regiões do estado, gerando a consolidação de um processo de trabalho capaz de-Þ

\
atender, dar encaminhamento e responder demandas inintemrptas de imprensa, das

6hàs22tr, de segunda a sexta-feira, e em plantäo aos finais de semana;

a

\)\
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(

a Maiting de Imprensa exclusivo por meio de ferramenta da Pridea foi possível

montar eshatégias com a construção de listagens específicas e determinadaso tanto

na capital, como na região mehopolitan4 interior, baixada santista, Brasil e

Exemplos dos resultados obtidos na mídia:

5m/ JoRN-Ãl ¿. Blrrnnros
iÉrc

Papel com os dias cutados
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(

EDUCAçÃO p¡.Ur,rSTA: A MAIOR REDE DE ENSTNO DA m,rÉ'nrCA LATINA

Para apresentar ações e impactar todos os atores envolvidos no processo de ensino, a Pridea

Comunicação produziu e implantou um plano de comunicação integrado, amparado nos

além de criar parcerias com entidades do setor e estabelecer uma interlocução direta com outras

secretarias estaduais e órgãos do Governo a fim de possibilitar ações integradas de

comunicação.

Entre os resultados obtidos pela Pridea à frente da Secretaria da Educaçäo do Estado

podemos destacar o expressivo aumento de matérias veiculadas na imprens4 que cresceu cerca

de 600/" no período. E mais:

Gerenciamentos de Crise em pautas negativas com interface direta junto à

jornalistas; levantamento de dados e informações, produção de FAC com perguntas

e respostas; escolha e treinamento de porta vozes; produção de conteúdos para

divulgaçãoo entre outras ações;

o

a

o

a

Atendimento de Imorensa com foco na qualidade da informação e na agilidade do

atendimento, cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

Asenda Bositiva com a busca e produção de pautas positivas e diferenciadaso com

cases de sucesso, iniciativas inovadoras, personagens de destaque da educação, bons

exemplos de políticas públicas, entre outros conteúdos de relevância;

Comunicacão em Eventos como a entrega de equipamentos públicos, garantindo

desde a comunicação visual até a organiz-ação de coletivas e de material a ser

distribuído;

Aeenda do Governador, na capital e no interior do Estado, com espaço definido

nas reuniões semanais de Agenda do Governador, oferecendo sugestQ de

conteúdos de eventos, programas, projetos e ações; ---$

\\t
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o Asenda do Secretár¡o com acompanhamento permanente na capital e no interior

do Estado, na elaboração de "Papers" prévios de informação, na produção e

distribuição para veiculação de artigos de opinião e em reuniões intemas e extemas,

entre outros;

o Lancamento de Prosramas e Políticas Públicas do governo paulista, como os

projetos Gestão Democrátic4 Escola da Família e Cozinheiros da Educação, por

exemplo, onde a agência atuou na produção de materiais de divulgação, na definição

de estratégias de divulgação, no atendimento da mídia e colaborou com opiniões e

conteúdos;

Números da Educacäo com a criação do Banco de Dados de Informações da

Educação que consolidou, desde o número de alunos, professores e colaboradores,

até o andamento de projetos, obras, reformas, parcerias, entre outros;

Íqdices da Educacilo com o acompanhamento constante dos números e dados que

comprovaram o avanço no ensino público paulista, como a inédita primeira

colocação nos três níveis avaliados pelo lndice de l)esenvolvimento da Educaçõo

Básica - IDEB -, do governo federal e os resultados anuais do Índice de

I)esenvolvimento da Educação de Säo Paulo - IDESP. A atuação da Pridea no

entendimento dos dados junto aos técnicos da educação e na produção de bons

conteúdos de divulgação relativa à posição do Estado de São Paulo nos índices

garantiu repercussão do assunto em todo o Brasil dos bons resultados no IDEB.

Monitoramento de Mídia com a implantação do (Torpedo-Imprensao'n

ferramenta digital de monitoramento criada pela Pridea Comunicação que, aliada

a bons profissionais de comunicação, monitorou o notici¿ário do dia da Educação em

televisão, rádios e sites de notícias e envia, via celular, informações qualificadas.

Mais do que uma ferramenta de comunicaçilo, o "Torpedo-Imprensat'propicia a

identificação imediata de notícias e, assim, possibilita respostas rapidas aos

de imprensa" seja para gerenciar crise, oferecer porta-voz, envia¡ nota

esclarecimento e até, corrigir informações.

o

a
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o Clinnine de Notícias produzidos diariamente, em 3 edições diárias, e encaminhados

eletronicamente pela manhã, para os principais gestores da Educação na sede da

Praça da República, para os 91 dirigentes de ensino em todo o Estado e para o

gabinete da Subsecom, no Palácio dos Bandeirantes. Clþings regionais mensais,

eletronicamente para os principais gestores da Educação nas 15 regiões

administrativas do Estado.

Mailins de Imprensa afi;ørlizado e com acesso digital era disponibilizado para todos

os profissionais de comunicação que atuavam na Educação. Com a ferramenta da

Pridea foi possível montar eshatégias com a construção de listagens específicas e

determinadas, tanto na capital, como na região metropolitana" interior, baixada

santista, Brasil e intemacional.

Pgrta-Vozes em todo o Estado foram treinados e qualificados para o atendimento

das demandas da mídia regional. Em um trabalho inédito, transformamos os 91

Dirigentes Regionais da Educação em porûa-vozes locais da Pasta. Para isso, fizemos

reuniões em todas as diretorias regionais mostrando a importância da interface com

a imprensa regional. Visitas nos principais veículos foram agendadas durantes esses

encontros e os resultados se mostraram certeiros.

No período, a Pridea também atuou firmemente em projetos junto à iniciativa privada, como a

parceria com o Google no projeto ttYoutubers da Educaçãott, que envolveu centenas de alunos

e professores das escolas da capital e do interior, e com o (Parceiros da Educação", eü€ reúne

empresririos que colaboram na busca de soluções para as questões da Educação.

A Pridea Comunicação também foi a responsável por propor e intermediar parceria inédita e

precursora entre a Secretaria da Educação de São Paulo e a Jeduca - primeira Associação dos

Jomalistas de Educação -, que resultou em projeto conjunto para incentivo a contato entre

educadores da rede de ensino estadual e jornalistas por meio da elaboração da campanha (X'alan

Educadora, X'ala, Educador". Para dar mais voz aos professores e funcion¡ários da rede

pública de ensino, a Pridea construiu um manual de relacionamento com a imprens4 UemÇ
\*\

cart¿zes que foram distribuídos para as escolas de todo estado. A parceria contribuiu para
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(

ampliar o espaço dos educadores na imprensa" opinando, relatando novidadeso sem receio de

censura.

O atendimento da Educação estadual, com unidades de ensino presentes em todos os 645

encaminhamento e responder demandas inintemrptas de imprensa, das 6hàs22h, de segunda a

sexta-feirq e em plantão aos finais de semana. No dia a dia da Agência" no atendimento à

Secretaria da Educação, além do relacionamento com a mídia municipal, estadual e nacional,

foi preciso criar soþões para atender a demanda de uma enoÍne comunidade interna e dos

próprios gestores da maior escola da América Latina.

Por isso, a Pridea lançou mão de diversos produtos para aproximar o diálogo com esses

públicos e mantêlos informados sobre as ações da Secretaria:

o Informativos para o Secretário e para as equipes estratégicas do Governador

sobre ações e projetos da Secretaria

o Releases, artigos e notas para a imprensa

r Disparo de informes por SMS com matérias envolvendo a Secretaria

o Clipping de Notícias

o Boletim Informativo das Coordenadori¡s da Secretaria da Educação

o Boletim das Diretorias Regionais de Ensino

o Boletim do Professor

o Produçäo de Cartazes

o Newsletter para Grêmios Estudantis

o Newsletter para parlamentares

o WhatsApp para Dirigentes de Ensino

o Desenvolvimento de 15 materiais de apoio para reuniões do Secretrf,rio com

gestores regionais

o Roteiro para vídeos institucionais

e Materiais de apoio para campanhas publicitárias

o Criaçäo de Banco de Dados da Secretaria, com informações e números de

projetos

\\\
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o Criação de Banco de Personagens, com indicações de funcionários, alunos e

educadores que poderiam compor reportagens da imprensa e materiais

institucionais

o Plano de Comunicação Anual

o Relatório Quinzenal de exposição na imprensa

r Relatério Mensal analítico sobre

Exemplos de produtos digitais desenvolvidos:
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Exemplos de produtos impressos desenvolvidos:
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Exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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SEGI]RANÇA PÚBIICA: TRANSPARÊ,NCIA E GERAçAO DE ÍNDICES

Por seis anos, entre janeiro de 2007 e maio de 2013, a Pridea Comunicação também

coordenou a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria de Estado da Segurança

Pública. Entre as ações realizadas à frente da Past¿ estão:

o Lançamento de programas e políticas públicas como a implantação da Rádio Digital

nas viaturas policiais, a criação do Laboratório de DNA, o Retrato Falado Digital, a

ampliaçäo da Delegacia Eletrônicq o Monitoramento de Câmeras, não só na capital,

mas em cidades do interior, entre outras ações;

o Atuação em grandes caüástrofes como: Acidente com o avião da TAM no Aeroporto

de Congonhas, Acidente nas obras do Metro em Pinheiros, zona sul da capital;

o Eventos onde foi preciso a intervenção policial como o bloqueio de grandes vias

públicas, a invasão e ocupação de universidades e o cumprimento de decisões

judiciais em ¿ireas públicas e privadas;

o Divulgação dos indices de Criminalidade, com as estatísticas da violência"

incluindo, à época, a queda dos homicídios em São Paulo, que bateu seguidos

recordes, além, é claro,

o Iniciativas das três polícias do Estado - Militar, Civil e Técnico-Científica e os

órgãos a elas vinculados

Hoje, São Paulo é reconhecido como exemplo em uso de novas tecnologi4 em novos tþos de

ações e na queda de índices de crimes. Em 201I o Estado atingiu a meta de reduzir a taxa de

homicídios a l0 por 100 mil habitantes, pela primeiravezna história. Um trabalho consistente

de gestão que ganhou na Assessoria de Imprensa da Pridea Comunicaçilo um forte aliado.

Ao longo de todo trabalho, exemplos da relevância foram as capas de revistas obtidas pela

Pridea. Somente nas revistas Veja e Veja São Paulo foram dezenas de capas, ao longo do

período, com pautas sugeridas pela Agênci4 com temas sobre ações, projetos, serviços de

relevância, resultados, cases de sucesso, personagens de destaque e políticas públicas.

T\Y
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Exemplos de capas das revist¡s Veja e Veja São Paulo:

(

Ipr (INSTTTUTO DE PESQUISAS TECNOLÓCIC^LS¡

Maior e mais antigo cenho de pesquisas do Brasil, com I 19 anos, o IPT é responsável por

muitos dos avanços nacionais em tecnologia nos últimos anos. Ligado à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento de São Paulo, tem cerca de 1.200 funcionários. Além dos projetos

rotineiros, o órgão é responsável por algtrns dos principais e maiores estudos do Brasil.

A Pridea gerenciou a inea de Comunicação e Imprensa do Instituto de 2009 a2014, período

no qual conseguiu obter relevantes resultados junto aos principais jornais, revistas e TVs do

país, além de importantes publicações segmentadas. Mesmo sendo um órgão extremamente

renomado, especialmente em São Paulo, acionado sempre que épreciso investigartecnicamente

o motivo de determinado problema" o IPT e, especialmente, todas as suas contribuições para

avanços tecnológicos no mundo, p¿Nsava incólume aos olhos da sociedade. Ainda que muitas

das suas pesquisas impactassem diretamente a rotina das pessoas.

O desafio, portanto, foi dar luz aos estudos, pesquisas, estrutura e seriedade do Instituto,

mostrando que, para além de situações que naturalmente colocavam a instituigão na

havia uma inteligência ali embarcada que merecia ser noticiada de maneira permanente. O
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mape¿ünento das principais iniciativas e o diálogo permanente com pesquisadores e

profissionais do Instituto permitiu um trabalho consistente junto à imprensa e resultados que

podem ser verificados abaixo, na compilação de algumas das principais matérias veiculadas.

Além do trabalho de assessoria de imprensa-a Pridea eomunicaçäo produziu-editou e

diagramou a revista que comemorou os 110 anos do IPT, em 2009. Foram 96 páginas com

reportagens sobre as inovações do Instifuto ao longo dos anos. Uma linha do tempo penneou a

publicação, mostrando a importância do IPT para ahistória brasileira.

Alguns exemplos de reportagens:

i: ,;.< .rt :-lF i -11 ::1? I Ì
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IPT lnyelitr em
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Auditoria de Imagem realizadapela empresa Máquina Metric, em junho de20l3, apontou que

o IPT teve como resultado de divulgação na imprensa os valores apurados de R$ 105,9 milhões

nos dois anos anteriores (2011 e2012), com 70 reportagens no primeiro ano e 122 no segundo.

Trata-se de um relevante exemplo de como a Pridea desenvolveu estratégias assertivas par7

ampliar a exposição do órgão na mídia" executando uma ampla prestação de contas de todas\
ações junto a sociedade e a outros públicos prioritários do Instituto.

0
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EMAE (EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E EI\TERGIA): TECNOLOGIA A
sERVrÇO DO CIDADÃO

Entre 2011 e 2012, a Pridea Comunicação teve a oportunidade de atender a EMAE (Empresa

Relacionamento com a Mídia e ampliando a presença clo órgão nos veículos cle comunicaçäo

do estado. O trabalho contou com a expertise da Agência no atendimento de clientes da fuea

pública e com uma sistemática de trabalho que previa apresençapermanente de um funcionririo

da Pridea na sede da EMAE.

O breve período de um ano de operações permitiu aproximar gestores e técnicos da Empresa

Metropolitana de Águas e Energia de formadores de opinião e jornalistas que cobriam temas

consonantes à iárea de atuação da entidade. Também foi possível subsidiar a Secretaria Especial

de Comunicação com informações sobre a Empresa e colaborar na rcalização de pautas e

eventos com a presença do entilo governador Geraldo Alckmin.

Em médi4 no período, ¡ EMAE esteve presente na imprensa diariamente com mais de duas

matérias sobre suas ações e realizações. Além de trabalhar as pautas positivas da entidade

nos veículos de mídia, a Pridea também atuou no gerenciamento de situações de crise,

fomecendo respostas de maneira ágil e preparando porta-vozes para se posicionarem.

As ações estratégicas desenvolvidas no âmbito da EMAE permitiram ampla divulgação da

agenda positiva da empres4 tanto em veículos de abrangência nacional como regional,

ampliando o diálogo da instituição com a população local, enfatizando o oferecimento de

serviço e a prestação de contas junto aos paulistas.

Os resultados obtidos são fruto da criação de uma estrutura interna de comunicação, com

profissionais dedicados tanto à diwlgação das ações e projetos da empresa como a

colaboradores dedicados a levantar dados e insights nas fueas internas da Organização.

O trabalho foi fundamental para mapear iniciativas e criar uma agenda positiva para a entidade,

que antes aítavabasicamente atendendo demandas da imprensa. Foi possível, assim, dar maþ

visibilidade ao trabalho realizadoe ampliar o diálogo com os diferentes públicos com os qua'ä-}
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a EMAE se relaciona. Também foram realizados encontros de relacionamento com a mídia e

uma forte interlocução com formadores de opinião para apresentar a empresa.

Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:

Hidrelétrica em Pirapora do Bom
Jesus vai atender a 300 mil pessoas
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NA CAPITAL PAULISTA

SECRETARIA MUt\ilCIpAL DE EDUcAÇÃo¡ o DESAFIO DA REToMADA DAS

AULAS EM MEIo À p¡,Nonnn¡.

Em janeiro de2020,a Pridea Comunicação assumiu a coordenaçäo da Assessoria de Imprensa

e Comunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O desafio de se comunicar

com uma rede de 120 mil funcionários, mais de um milhão de alunos e quatro mil escolas se

aliou à retomada das aulas em meio à pandemia do Coronavírus.

Com a missão de organizar os fluxos e processos internos e dar capilaridade a todas as ações

que a Secretaria estava implementando para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários

a alunos, familiares e funcionários, a Pridea atuou fortemente no levantamento de informações

e já nos primeiros dias criou um Plano de Comunicação para o período de volta à¿s aulas.

Também conseguiu nas duas primeiras semanas emplacar notas e matérias estratégicas para a

Pasta e viabilizou, por meio do trabalho de PR, agendas estratégicas para o secretário. Uma

delas foi o encontro dele com o presidente nacional da Cenhal Única das Favelas a fim de criar

mecanismos para aproximar o diálogo da Prefeitura com seu público final: os familiares dos

alunos da rede municipal.

Entre as principais atividades, destacamos:

Mapeamento de informações: a partir de levantamento nas coordenadorias da

Secretaria Municipal de Educação, foi possível criar um fluxo de pautas positivas,

gerando notícias relevantes para os velculos da capital e também para amídia local. A

iniciativa resultou no interesse da imprensa em fala¡ com os porta-vozes do órgão

municipal para saber mais detalhes sobre o retorno das aulas, principalmente das TVs,

além de publicações em veículos da grande imprensa como: Uol, Gl, Folha de S.Paulo,

o Estado de São Paulo, CBN, Bandnews, entre outras.

Estratégia de divulgaçãoz a partir das pautas geradas internamente, foi possível

identificar os veículos que melhor aproveitariam cada um dos conteúdos, tendo

foco a importÍincia de ampliar o diálogo com familiares, professores e com a

a

comwridade escolar.
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o Interlocuçäo com entidades: a fim de potencializar as mensagens e as ações da

Secretaria para alguns públicos mais específicos, a Pridea também mapeou, localizou e

acionou as iíreas de comunicação de diversas entidades. Com isso, os materiais

produzidos pela equipe da Agência também foram disseminados em canais intemos

O Preparo de Porta-vozes: com maior produção de conteúdo, a Secretaria passou a ser

procurada para dar entrevistas não só sobre os temas divulgados, mas também sobre

questões que permeiam a atuação da Pasta, como o ambiente psicossocial, emocional e

psicopedagógico que os alunos e docentes terão no retomo as aulas no período de

pandemia. Assim, em aproximadamente um mês mais de 50 enhevistas foram

concedidas para diferentes meios de comunicação.

Demandas espontâneas: o atendimento qualificado aos jornalistas passou a ser não

somente respostas aos questionamentos, mas também o esclarecimento sobre o papel da

Secretaria, resultando, em sua maioriq na mudança de viés das matérias ou, até mesmo,

na desistência de publicação. Isso porque, muitas vezes, o jornalista desconhecia a

atuação do órgão em relação a algumas questões.

Gerenciamento de sensibilidades: a equipe produziu matnzde possíveis crises apartir

de informações das areas e do rasheamento de matérias nos últimos meses. Dessa forma,

muitos temas passaram a ser fratados de outra forma para evitar possíveis exposições

negativas, como a prevenção contra o coronavírus dentro das escolas e o adiamento de

enhegas de tablets.

Clipping de Notícias: a Pridea Comunicação implantou uma eficiente ferrament¿ de

clþing a fim de mapear diariamente todas as notícias publicadas na imprensa

envolvendo a Secretaria de Educação e seus gestores. Além disso, para melhor informar

as equipes técnicas da Pasta e os próprios funcionários da Comunicação, foram

instituídos dois envios diários de Newsletter com todas as publicações.

Mailing de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de comtr ' <ICAçaO,"\N

tanto os principais da capital quanto veículos de bairro. O material é acessado por toda
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a equipe de imprensa da Secretaria. Dessa forma, é possível construir envios específicos

tanto por região quanto por atuação do jomalista.

Produção de paper e roteiros: a equipe também passou a atuar na produção de

gabinete. Também produziu roteiros prira os vídeos institucionais com foco na volta às

aulas. Os materiais ftazem possíveis questionamentos da imprensao sugestões de

respostas, apontamento das principais mensagens, números e pontos sensíveis.

Plano de Comunicação: desenvolvimento de Plano com foco na retomada das aulas

nas escolas municipais. Além de todas as ações previstas e de um cronograma de

divulgação, o material aponta fragilidades e oportunidades paxa uma interlocução mais

assertiva com as famílias.

Produçito de Peça WhatsApp: a Pridea também desenvolveu uma peça em diferentes

versões que foi disparada pelo WhatsApp informando sobre a pesquisa realizada pela

Secretaria sobre a retomada das aulas. O material chegou a ser compartilhado por

diversos secretários municipais e influenciadores da rede.

Peças produzidas:

o

a
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Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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MOVIMENTO RECICLA SAMPA: RESÍDUOS TRANSX'ORMADOS EM FONTE DE

REIIDA E TRABALHO PARA OS PAULISTAIIOS

Em março de 2018, a Pridea Comunicação assumiu a Assessoria de Imprensa e toda produção

de conteúdo do Movimento Recicla Sampa. Baseada em uma plataforma online, a iniciativa,

que visa a aumentar os recicláveis e diminuir a quantidade de resíduos enviados aos aterros

municipais da capital, contou com uma equipe da Agência dedicada ao trabalho tanto no

relacionamento com a mídia como para a criação de conteúdo para o site. Por meio da criação

de materiais exclusivos, como webdocumentiários, entrevistas, matérias e notícias, a plataforma

se consolidou como um dos principais players de informação no tema no país e atraiu a atenção

de especialistas e veículos renomados do segmento.

No total, a construção da reputação e da autoridade do Recicla Sampa resultou em 1.198 ofertas

de pautas e mais de 500 inserções na imprensa no período de pouco menos de dois anos,

todas positivas para a imagem do Movimento. Na :área de produção de conteúdo, foram

produzidos e publicados 1.042 conteúdos ente matérias, entrevistas exclusivaso textos para

webdocumentiirios, textos para Youfube, textos para podcasts e spots, ente outros.

Entre as atividades realizadas estão:

Relacionamento com players envolvidos no projeto: para garantir o alinhamento de

informações e a correta prestação de serviço para a população, a Pridea organizou um

fluxo de trabalho junto aos três principais órgãos envolvidos com o Movimento: a

Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana), ligada à Prefeitura de São Paulo,

e às concessionrárias de limpeza da cidade, Loga e Ecourbis. A comunicação se deu de

forma direta, realizando a interlocução com assessorias para que o Movimento sempre

estivesse pautado segundo as ações desses três agentes.

o

a Papers informativos: a Pridea realizou ainda ações para preparar porta-vozes para

entrevistas, além de acompanhar reportagens e criar papers informativos para a relação

dos gestores dos três players citados acima com a imprensa.

._.=_S

Criaçäo de base de contatos qualificada: a fim de realizar uma constante interlocução

com a imprensa, a Pridea mapeou os veículos de comunicação, influenciadores e 
\ ql
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formadores de opinião no tema da sustentabilidade para formar o seu mailing VIP com

contatos que eram acionados mensalmente para receber as novidades do Movimento. O

mailing também contou com nomes de colunistas e jornalistas dos principais veículos

do país, além de divisão por editorias e areas de atuação que extrapolam o universo da

sustentabilidade.

Interlocuçilo com a imprensa: de maneira ampliada, não só abarcando questões

ambientais, mas também de cunho social e econômico, a Agência atuou na promoção

do Movimento e no levantamento de números e informações que subsidiaram a criação

de materiais específicos para os jornalistas, formadores de opinião e influenciadores.

Além da produção de releases, a Pridea atuou no desenvolvimento de notas, artigos e

materiais regionalizados, buscando a ampliação da veiculação do movimento em outras

cidades. A análise dos dados do site do Recicla e das redes sociais t¿mbém serviram de

base para construção de pautas, que abordarrlm o perfil dos usuários, temas mais

acessados e assuntos mais relevantes.

Clipping de Notícias: com entrega mensal, a Pridea realizou o monitoramento do

Movimento Recicla Sampa diariamente na imprensa nacional.

Pesquisa Recicla Sampa: de forma totalmente virtual, a Prídea estruturou um

questionário para medir o grau de conhecimento dos cidadãos sobre reciclagem, mapear

suas principais dúvidas e os assuntos que despertam mais interesse quando se fala no

tema. Os resultados serviram de base para a construção de pautas na imprensa e também

para a criação de conteúdos de engajamento veiculados no portal com o objetivo de

atender ao que os usuários buscam saber.

Acompanhamento de eventos: a Pridea auxiliou toda a formatação do evento de

lançamento da plataforma que aconteceu no início de 2019. Foram realizados desde o

mapeamento e criação de mailings específicos para divulgaçäo e convites, até ações

estratégias para antes, durante e depois do site ir ao ar. Além disso, a equipe de

jornalistas da Agência também realiznu a cobertura de eventos ambientais, incluin{o

congressoso seminários, palestras e fóruns, sendo eles presenciais ou online. O trabalho

a

a
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consistiu na coberhrra e produção de novos conteúdos sobre os eventos para o site que

totalizaram em 57 ações acompanhadas e veiculadas.

Relacionamento com entidades: as atividades relacionadas ao Movimento ainda

renderam na construção de relacionamento com especialistas na ißea, na apuração de

novos personagens e no acompanhamento de estudos relacionados ao tema. Foram

estabelecidos relacionamentos com associações, ONGs, ativistas, empresas dentre os

mais diversos setores para a criação de autoridade e relacionamento com os maiores

nomes e as maiores entidades do país no tema.

Estruturaçäo de banco de personagens: toda cobertura de evento, bem como a

participação de pautas e o estreitamento de relacionamento com entidades e

especialistas renderam na elaboração de um banco de personagens que cont¿ com

grandes nomes da sustentabilidade, especialistas nos mais diversos setores,

pesquisadores, cooperativas e cooperados, trabalhadores, empresas, dente muitos

outros que serviram como fonte qualificadapara os conteúdos publicados naplataforma.

Produção de conteúdo: o trabalho consistiu na apuração, pesquisa e construção de

pautas pertinentes ao tema da sustentabilidade, além da produção de materiais

exclusivos para aplataforma. Como principais pautas, estiveram o debate sobre políticas

públicas que envolvem o assunto, boas práticas, dicas para o cidadão comum, bem como

as medidas que o país e o mundo todo vêm tomando em torno do tema.

Gerenciamento de conteúdos na plataforma: a Pridea também foi a responsável por

gerenciar os conteúdos publicados no site do Movimento Recicla Sampa, atualizando

de maneira dirária o portal com matérias, notícias, entrevistas e demais conteúdos.

Construção de autoridade: com todo trabalho realizado, o portal do Movimento

Recicla Sampa se tornou um dos principais players de informação do tema no país,

sendo referência para imprensa e para a população. Apenas em2020, o site computou 
,

um aumento de257% na quantidade de visitas em comparação ao mesmo períodofo

ano de lançamento daplatafonna. O ineditismo e a exclusividade dos materiais tåmbtñ-\
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chamaram a atenção de outros players do segmento, que passaram a compartilhar os

conteúdos publicados no Recicla em su¿rs plataformas.

Alguns exemplos de reportagens sobre o Recicla Sampa:
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Alguns exemplos de matérias de veículos que utilizaram o conteúdo do Recicla Sampa:
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Secretaria das Subprefeituras de São Paulo e Secretaria de Orçamento, Planejamento e

Gestão

Entre 2009 e 20t2 a Pridea Comunicação gerenciou a Assessoria de Comunicação da

Secretari¡ Municipal das Subprefeituras de São Paulo. E entre 2010 e 2011, a Assessoria

de Imprensa da Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão de SÍio Paulo.

Nestes órgãos municipais a mesma qualidade foi demonstrada, com equipes diariamente

respondendo às demandas da imprensa, sugerindo pautas e lançando iniciativas.

Com equipes próprias dedicadas ao atendimento das demandas de imprensa relacionadas ao

Executivo Municipal, a Pridea implantou processos de trabalho eficazes desenvolvidos

profissionais competentes que, para além de administrar crises e garantir posicionamento por
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parte da Prefeitura nas matérias jornalísticas, inseriu a capital em diversos conteúdos, que

permitiram mostrar a atuação da administração.

Dividida em 32 Prefeituras Regionais, responsáveis por regiões da cidade, a Secretaria das

Subprefeituras responde pela maior parte dos assuntos que afeta a rotina dos paulistanos. Toda

a temática relacionada à chamada zeladoria da maior metrópole do país está à cargo da Pasta,

o que por si só já dá a dimensão da complexidade e responsabilidade do desafio.

Os resultados da proatividade no trabalho relacionado ao atendimento dos jornalistas pode ser

verificado em reportagens importantes que revelaram os cuidados com a zeladoria da cidade, o

trabalho dos prefeitos regionais nas diversas zonas da capital, além de diversos projetos

inovadores criados pelo Poder Público para aprimorar serviços essenciais.

Para dar a dimensão necessfuia e bem informar a população sobre o trabalho realizado pela

Prefeitura, a Pridea Comunicação focou tanto nos projetos maiores da Pasta como em

procedimentos de rotina, que até então eram de conhecimento da grande imprensa e, tampouco,

dos munícipes.

Alguns exemplos de projetos que tiveram grande visibilidade: Operação Delegada, parceria do

município com o Governo de São Paulo por meio da Polícia Militar; Operação Cata Bagulho,

que aos finais de semana recolhiapelos bairros o descarte dos munícipes; Combate ao Entulho

Irregular, com ações diurnas e noturnas e acompanhamento de imprensa;Zeladoria da Cidade,

um ação conjunta com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo e a Assessoria

de Imprensa que viabilizou campanhas publicitrárias, eventos e divulgação nos principais meios

de comunicação; entre outras ações.
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Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII)

Desde fevereiro de 2015, a Pridea Comunicação coordena as atividades de Comunicação

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). Ligada ao Governo F
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e sediada em Brasília, a instituição fomenta o desenvolvimento de projetos de inovação por

todo o país realizando a ponte enüe os cenüos de pesquisa e as empresas nacionais.

A EMBRAPII foi criada em 2013 e é ligada aos Ministérios da Ciência, Tecnologia, lnovações,
(

de projetos ligados à tecnologia e inovação. O investimento é dividido em três partes, sendo um

terço da EMBRAPII, recurso não reembolsável, um terço da empresa que deseja desenvolver o

estudo e uma terceira parte de uma das 6l unidades credenciadas que concede pesquisadores e

infraestrutura para a elaboração do proj eto.

No âmbito da comunicação, a Pridea Comunicação atende todas as esferas da Oryanzaçäo

Social, desempenhando um papel fundamental para construção de sua autoridade. Uma equipe

da Agência atende diretamente o cliente em sua sede, em Brasília, e também na base da Pridea

em São Paulo. Dentre as atividades exercidas, estão:

Assessoria de imprensa: interlocução permanente com os principais veículos de mídia

do país, além da divulgação de projetos e novas pesquisas financiadas pela EMBRAPII.

A Pridea atua também junto as unidades credenciadas pela empresa para trabalhar os

assuntos regionalmente e por temática. A prática tem possibilitado destaques da

instituição em importantes veículos de imprensa em todo Brasil. Além disso, balanço

de projetos finalizados e contratados, bem como a parceria e os recursos arrecadados

com os ministérios estäo sempre em pauta. Outro ponto de atenção sempre trabalho

junto à imprensa é a coordenação da Oryanzaçäo dos programas prioritrários Rota 2030

e do PPI em IoT e Manufatura 4.0. Como resultado, ao longo dos cinco anos, 6.356

matérias foram veiculadas na mídia de diversas regiões do país citando a EMBRAPII.

O número representa uma média de 1.270 inserções ao ano. Ao longo de todo período,

a entidade não teve nenhuma matéria negativa publicada na imprensa.

Visitas de relacionamento: a fim de manter uma boa relação com os principais veículos

do país e, dessa maneira, ganhar mais espaço e autoridade junto à imprensa, a Pridea

realiza o encontro entre a diretoria da EMBRAPII e os jornalistas de diferentes

o

r

a

L-a

\n\
BRua Capitão Antônio Rosa, 376,9'andar, Conjunto 91)o o

editoriais.

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 3807,6146



o

o

a

a

o

o

Mailing de imprensa: para impactar de maneira assertiva veículos de imprensa,

formadores de opinião e influenciadores, a Agência desenvolveu mailings

diversificados e segmentados por editorias, regiões do país e iáreas de atuação da

EMBRAPII. Cria e distribui materiais com linguagem adaptadas para ampliar a

presença da instifuição na implensa, tanto fomcnt¿ndo su¿ autoridade institucional,

como dando ênfase a seus projetos e parcerias.

Clipping de notícias: com entrega mensal, a Pridea realiza o monitoramento da

EMBRAPII diariamente na imprensa nacional, mapeando qualquer citação em torno da

Organização, projetos ou Unidades relacionadas. A cada bimestre, é também enviado

um balanço dos principais destaques na imprensa para a diretoria e conselho

administrativo da entidade.

Banco de projetos: criação de um banco de projetos divido por temas, regiões e fueas

de interesseo a frm de mapear a atuação da EMBRAPII de forma abrangente e nacional.

O mecanismo permite que os assessores da Pridea criem pautas com base em efemérides

e no cenfuio do país, além de auxiliar nas demandas espontâneas.

Banco de dados: formataçäo de um material que contempla os principais números da

Organização, projetos de destaques, informações sobre Unidades, parceiros,

associações e empresas parceiras, püã auxiliar na produção de novos conteúdos com

diferentes vertentes com base na própria história da Organização. Também serve como

insights para nov¿rs pautas na imprensa.

Eventos: a Agência é responsável pela coordenação e produção de eventos, como

congressos e semin¡ários. Por meio de rodadas de negócios pelo país, a Empresa difunde

seu modelo em busca de fomentar nov¿rs propostas.Além disso, a Pridea tambémrealiza

convites e monitoramento dos eventos online, como webinars, lives, entre outros.

Gerenciamento de mailing: desde 2019, a Pridea passou a administrar toda base de

contatos da EMBRAPII, realizando uma apuração de todo o mailing, bem como a

segmentação por iáreas de interesse, tþo de empresas e criação de novas bases. DeÉsa ç5
manefua, todo tipo de comunicado da entidade passou a ser realizado por meio de uma

\þ1
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ferramenta de gerenciamento que apura taxa de abertura, ta¡ra de cliques, usufuios

descadastrados, dentre outras informações. Para além do envio semanal de produtos,

como e-mails marketings e newsletters, paxa a base de contatos ativos, a Agência rcaliza

mensalmente campanhas para a arecadação de novos leads, gerando um público

fidelizado e interessado em receber os comunicados e materiais da Organização. São

4.940 contatos ativos e l5 segmentações estabelecidas.

I)esenvolvimento de produtos gráficos e digitais: os profissionais da Pridea lambém

atuam na produção de conteúdo editorial e projeto gráfico de materiais impressos que

auxiliam a empresa na interlocução com outras instituições, principalmente durante

eventos, congressos e semin¿irios. A Agência também é responsável por criar todo o

cardápio editorial, design e peças digiøis para as redes sociais da instituição. Jâsão mais

de 960 produtos desenvolvidos ao longo de cinco anos. A parte de vídeos, tanto

produção, como preparação de roteiro e edição, também fica a cargo da Pridea" que já

desenvolveu mais de 240 vídeos para a instituição dos mais diversos modelos:

institucionais, animação, cobertura jomalística, depoimentos, cobertura de eventos,

entre outros. Com conteúdo diversificado, os materiais ajudam a EMBRAPII a se

posicionar na pauta das maiores empresas e instituições da iirea de inovação do país,

aproximando ainda a entidade de parceiros internacionais de relevância, dando ênfase a

seu modelo diferenciado.

Relacionamento com Congresso e Ministérios: prira atender um dos desafios da

Oryanzação em manter a interlocução com os parlamentares e ministros, a Pridea atua

no desenvolvimento de produtos regionais, comunicados mensais, agendas e eventos

com a participação de importantes nomes, a fim de realiur gestos e de demonshar o

impacto da EMBRAPII para o crescimento do país nos mais diversos setores.

Site EMBRAPII: a Pridea é t¿mbém a responsável por toda produção de conteúdo e

atualização difuia do site da EMBRAPII, realizando principalmente a publicação de

notícias, releases, resultados da exposição da EMBRAPII na imprensa, manuais,

relatórios, folders, dentre outros materiais. A Agência também adminisha os destaques

e dados gerais na home, dá suporte técnico e rcalizaalteração de programações, cria@
de novas páginas e criação de novas áreas no site.

a

Þ

\ [[

l.iiRua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 3807.6146



Social Media: responsável pela criação de canais da instituição nas redes sociais, que

estão no ar desde 2017. São realizadas campanhas estratégicas com anúncios para as

plataformas, bem como todo o desenvolvimento dos conteúdos diários estabelecidos

dentro dos pilares da instituição. A agência também monitora sua presença online

diariamente e atua no relacionamento com os usuårios, respondendo questionamentos,

auxiliando na construção de autoridade da Organização e trazendo novas pessoas para

conhecer o trabalho da entidade. Todas as ações desenvolvidas possibilitaram a criação

de uma audiência qualificada paraaentidade no meio digital, que hoje conta com mais

de37 mil seguidores.

Construção de autoridade: os resultados de todo o trabalho desempenhado levaram a

EMBRAPII a ganhar relevância e notoriedade no cenfuio nacional da inovação, que

hoje soma mais de 1.000 projetos e R$ 1,6 bilhão investidos em pesquisa,

desenvolvimento e inovação (PD&Ð. A Organização conta hoje com diferentes redes

de inovação no país, como a Rede MCTI/EMBRAPII de Inovação em Inteligência

Artificial, a maior na AméricaLatina.

Exemplos de produtos e materiais produzidos:
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Alguns exemplos de reportagens:
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CULTURA

Na esfera cultural, a Pridea ganhou grande experiência ao longo dos anos, tomando-se

referência no atendimento deste segmento com clientes de grande expressão nacional, como o

Sesc TV, Selo Sesc, Edições Sesc e Editora Contexto. Além de alguns projetos para o Cine Sesc

e São Paulo Exposamba, maior mostra de samba da história do Brasil. Também atendemos a

Amigos da Arte, importante Organzação Social ligada à Secretaria de Cultura do Estado de

São Paulo.
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AMIGOS DA ARTE: A MAIOR VIRADA CULTURAL DO p¡,ÍS

Com 15 anos de história, a Amigos da Arte foi a primeiraOrganização Social de Cultura a ser

certificada pelo Governo do Estado de São Paulo, com quem mantém contrato desde 2004. A

entidade, que atua em centenas de municípios paulistas, é responsável por executar eventos

como a Virada SP, a maior festa cultural do país, e o Festival Paulista de Circo. Também

administra o Teatro Sérgio Cardoso e o Museu da Diversidade Sexual.

Desde abril de 2020, a Pridea Comunicação atua na coordenação da Assessoria de Imprensa

da Organização Paulista dos Amigos da Arte. Obteve, em nove meses de atuação, mais de

1.000 matérias publicadas sobre a entidade, resultado de 205 divulgações. Uma média de I I I

matérias por mês falando sobre as ações, projetos e program¿¡s da Amigos da Arte em todo

estado.

Além de todo trabalho de mapeamento de ações, interlocução com a mídia e interface com as

areas internas da entidade, a Pridea também é responsável pela construção da autoridade e

reputação da entidade enquanto marca. A Agência faz unda o contato e alinhamento de

materiais com as assessorias dos artistas envolvidas nas ações da Amigos da Arte a fim de criar

na¡rativas únicas para os veículos de imprensa. Entre as atividades na agência" destacamos:

o Criação de fluxo de informações interno: a partir de levantamento de informações

com as areas responsáveis pelas produções dos eventos e com a comunicaçäo da Amigos

da Arte, foi possível criar um fluxo de pautas positivas, gerando notícias relevantes tanto

para os veículos da capital quanto do interior. A iniciativa resultou em publicações

di¡árias de notícias, garantindo exposição qualificada nos mais diversos canais de

imprensa.

Estratégia de divulgação: a partir das pautas geradas internamente, os profissionais da

Pridea potencializar¿rm as divulgações por meio da criação de ganchos regionais, que

ampliaram o interesse da imprensa. Também buscaram inserção da entidade em outras

editorias a partir dos assuntos gerados, ampliando a própria percepção de sua afiløção,

como um órgão de fomento à cultura. t

o

o Autoridade: com maior produção de conteúdo, a organizaçáo p¿rssou a ser procurada

para dar entrevistas não só sobre os temas divulgados, mas também sobre guestões_eue*5e
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permei¿rm a atuação da entidade, como a difusão da arte e cultura no Estado de São

Paulo, a articulação com a rede de artistas, gestores municipais, produtores,

empreendedores, prestadores de serviço, fornecedores, co{po técnico, a disseminação

da diversidade artístico-cultural paulista e a qualidade técnica, artística e de governança

da organização.

I)emandas espontâneas: o atendimento qualificado do jornalista passou a ser não

somente respostas aos questionamentos, mas também o esclarecimento sobre o papel da

organização na sociedadeo resultando na mudança de viés das matérias.

Gerenciamento de sensibilidades: com o objetivo de evitar possíveis crises a Pridea

Comunicaçilo realizou um monitoramento de temas sensíveis e muitos deles foram

tratados de maneira diferente para evitar possíveis exposições negativas.

Acompanhamento de entrevistas nos eventos: a Agência realiza ainda

acompanhamento de eventos semanais, como todas as edições da ViradaSP Online,

transmitidas ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso.

Clipping de Notícias: produzido diariamente e encaminhadas mensalmente para os

principais gestores da or ganizaçäo.

Mailing de Imprensa: alimentaçfio de banco de contatos dos veículos de comunicaçäo,

tanto da capital quando do interior. Dessa forma, é possível construir mailings

específicos tanto por região quanto por atuaçäo do jomalista de acordo com o objetivo

de cada evento realizado pela entidade.

Qualificação de porta-vozes: a Pridea identificou potenciais porta-vozes para cada

¡irea da Amigos da Arte, além da diretora-geral. Dessa forma, o interesse da imprensa

passou a ser pela capacidade de informação e não pelo cargo do porta-voz.
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Sesc TV

Canal cultural de televisão do Sesc São Paulo, o SescTV é uma instituição privada e sem fins

lucrativos, de âmbito nacional, mantida pelo empresariado do comércio de bens e serviços. A

Pridea atuou no gerenciamento da relação do Sesc TV com a imprensa por meio de um trabalho

consistente de assessoria de imprensa.

Entre os principais trabalhos realizados estão, por exemplo, o programa Arquiteturas, do

jornalista Paulo Markun, que percorria ícones arquitetônicos do país. Além disso, atuamos na

divulgação do programa Óperas, que gravou a temporada de óperas do Teatro Municipal de São

Paulo, incluindo La Traviata. A equipe da Pridea Comunicaçilo desenvolveu todo projeto de

comunicação com foco nos veículos de imprensa segmentados e nos principais formadores de

opinião e influenciadores do país, com o objetivo de ampliar o espaço dos programas do Sesc

TV em veículos de expressão nacional.
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Selo Sesc

Na contramão do mercado fonográfico brasileiro e mundial (que investe cada vez mais em

produtos online), o Selo Sesc, que pertence ao Sesc Säo Paulo, surgiu para fortalecer novos

nom€s do mercado'apoiando o registro de-artistas eruditoso com-.foco na diversidade cultural.

A Pridea foi responsável por lançamentos de CDs e DVDs de artistas como Tetê Espíndola,

Bocato, Guinga, Quinteto Villa-Lobos, Fortun4 Ita¡nar Assumpção, Pepeu Gomes, Francis

Hime, Tia Cida e Baita Negão. Todo o trabalho partia de um planejamento estratégico

desenvolvido para cada produto, com o levantamento de todas as informações sobre a

concepção da obr4 seus diferenciais e conceitos. Além da interlocução com os agentes do Selo

Sesc, a Pridea também mantinha forte diálogo com os empresários e com os próprios artistas

a fim de criar uma narrativa forte a ser repercutida para a imprensa.

A Agência também atuou no acompanhamento de todos os lançamentos, com atendimento da

imprensa e de críticos de música de todo Brasil. Entre os principais resultados atingidos, o

fortalecimento da marca Selo Sesc foi o principal, fazendo com que os conteúdos de mídia

contemplassem não apenas as obras ou seus artistas, mas também o Selo como importante

instrumento de valorização da música e cultura nacionais. No total, 2.152 matérias foram

veiculadas envolvendo o Selo.
!
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Edições Sesc

A Pridea atende este segmento do Sesc voltado à publicação de livros em diversas iíreas do

conhecimento, além de propor debates em seus centros culturais e desportivos no estado de São

Paulo. Neste período, a Agôncia atuou no divulgação de mais de 30 títulos, que penneiam os

campos das artes visuais, antropologia, arquitetura e urbanismo, cinema, comunicação, design

e muitos oufos. Entre alguns dos principais liwos divulgados estão a fotobiografia da atnz

Fernanda Montenegro, a biografia de Tarsila do Amaral, um liwo de fotos de Hilda Hilst, a

biografia de Lévi-Strauss, um dos antropólogos mais influentes do seu tempo, entre outros.

As estratégias de divulgação pÍrss¿rm pela organização de mailing específico para cada obra,

além da organzaçäo e divulgação dos eventos de lançamento, passando pela construção de

todos os materiais de diwlgação, como a produção de notas, releases, artigos e sugestões de

abordagens junto à imPrensa.

A Pridea também acompanha e atuano atendimento aos jornalistas em eventos de grande porte,

como Flip e Bienal do Livro, buscando espaços para os liwos das Edições em meio a seus

concorrentes. A equipe também produz e indica estratégias para melhor impactm os principais

críticos literários do país por meio do envio de liwos e materiais informativos para a melhor

abordagem sobre cada obra.
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Cine Sesc

Divulgação do documentário "Eduardo Coutinho, 7 de outubro", com direção de Carlos Nader,

em 2015. Com o objetivo de buscar alcance nacional para o filme sobre um dos principais

documentaristas tlrasileiros, a Pridea realizou um amplo mapeamento de todos os veículos de

mídia do segmento, com forte interlocução com formadores de opiniäo e produção de materiais

distintos, com foco nos formatos e perfis editoriais de cada veículo. Também atuamos na

criação de conteúdos regionalizados resultado na forte veiculação em mídias de todo país.

São Paulo Expo Samba

A maior mosfia de samba da história do Brasil, com seis meses de apresentações de dança e

música instrumental, mesclando alguns dos mais renomados artistas brasileiros com músicos

da nova geração. O projeto contou com o trabalho da Pridea na área de divulgação junto à

imprensa, além de toda estruturação da agenda de convidados e participantes e da produçäo e

monitoramento de conteúdos nas redes sociais.

Para aumentar o engajamento do público nas plataformas digitais, a equipe produziu vídeos e

fotos das principais atrações. Na rárea de imprens4 realizou agendas de relacionamentos na TV

Globo, aproximando os porta-vozes do projeto a jornalistas e produtores da emissora tendo em

vista o apelo popular do projeto. Como resultado a Expo Samba esteve presente na cobertura

da principal emissora do país ao longo dos seis meses nos principais telejornais.

Editora Contexto

Vencedora de varios prêmios litenários, ente eles 13 Jabutis e ainda os prêmios Casa Grande

& Se¡¿ala, Clio e União Latin4 a Contexto é uma editora consolidada. Com foco na produção

de livros nas iáreas de Históri4 Geografia, Economia" Comunicação, Educação, Linguística e

Língua Portuguesa e Turismo, a empresa ruNceu a partir da experiência do historiador Jaime

Pinsþ com o universo editorial.

Em busca de consolidar sua marca no cenário das editoras brasileiras, a Pridea

desenvolveu um plano de comunicação, com foco em Assessoria de Imprensa e

relacionamento com amídiUpara fortalecer os diferenciais da Contexto no mercado "Ytì -_,^
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A ação permitiu importante aproximação da editora e seus autores com players de destaque na

mídia, como a revista Veja e a publicação segfnentada4sl, expoente no segmento. Além disso,

a Pridea criou um canal direto de interlocução com críticos liteúrios e especialistas no

segmento, o que possibilitou um aumento considerável do espaço da editora nos principais

veículos de imprensa do país.

A Agênciatambém atuou na divulgação do novo selo da Editora" o Marco Polo, que tinha como

objetivo a publicação de romances históricos. Como resultado, a marca Contexto passou a

figurar em todas as publicações envolvendo seus lançamentos, além de se tornar fonte de

entrevistas do mercado editorial brasileiro.
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PRINCIPAIS CLIENTES ATEI\IDIDOS

Bua Capitäo Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91
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ARTESP

A ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados de Transporte do Estado de Säo Paulo - regula o

Programa de Concessões Rodovirárias do Governo do Estado

de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20

concessionárias, que atuam em 11,2 mil quilômetrot d(

RECICLA
SAMPA

tdv Recicla Sampa

O Movimento Recicla S*pu, baseado em uma plataforma

online, foi criado para conscientizar os paulistanos a

separarem o lixo domiciliar em dois: comum e reciclável.

Por meio da disponibilização de conteúdos diversos, como

vídeos, webdocs, tutoriais, jogos, materiais para impressão,

reportagens e notícias da cidade, do Brasil e do mundo a

plataforma orienta e informa os cidadãos sobre a importância

de aumentar a quantidade de recicláveis e diminuir o volume

dos resíduos enviados aos aterros saniuários da capital.

Atendimento : 05 103 /2018 até 3 I I 1212020.

Ìaç¡¡BRAp'\
EMBRAPII

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovaçäo Industrial

(Embrapii) tem por missão apoiar instituições de pesquisas

para que executem projetos de desenvolvimento tecnológico

voltado à inovação, com o objetivo de estimular e

potencializar a força competitiva do setor industrial brasileiro

e internacional. Em 34 unidades espalhadas pelo Brasilo a

Embrapii atuanos seguintes campos de inovação: tecnologias

em refügeração, processamento de biomassas, materiais de

alto desempenho, engenharia submarina, manufafura

aeronáutica, comunicações óticas e tecnologia de dutos.

Atendimento: 12/0512015 até o momento.
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Associação Paulista dos Amigos da Arte

Com 15 anos de história" a Amigos da Arte foi a primeira

Organização Social de Cultura a ser certificadapelo Governo

do Estado de São Paulo, com quem mantém contrato desde

2004. A entidade, que atua em centenas de municíli(
paulistas, é responsável por executar eventos como a Virada

amigo¡ da arlc

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Em dezembro de 2020, a Pridea assumiu o desafio de criar

um projeto de comunicação paru a Secretaria Municipal de

Educação de São Paulo. A meta de se comunicar com uma

rede de 120 mil funcionários, mais de um milhão de alunos e

quatro mil escolas se alia à retomada das aulas em meio à

pandemia do Coronavírus.

Atendimento : 23 / 1212020 até o momento.

Ë3lRå"ËÄ,î-
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EDUGAçAO

ÐMron.sp DETRAN.SP

A Pridea Comunicação assumiu o desafio de gerenciar a6rea

de Assessoria de Imprensa e Comunicação do Detran.SP. O

órgão é responsável por planejar, gerenciar e executar ações

relacionadas à documentação para condutores e veí ulos.

Também fiscaliza e autua infrações de trânsito, produz

estatísticas, promove educação e gera conscientização e estií

presente nos 645 municípios paulistas.

O maior departamento de trânsito da América Latina é

responsável por: 29o/o da frota do pals, 30 milhões de

veículos e 25 milhões de condutores registrados. Teve sua

frota triplicada nos últimos 10 anos e lida com a maior

transformação digital de sua história.

Atendimento : 2l /09 12020 até o momento.

rodovias, o que representa quase 3lo/o da malha estadual,

abrangendo 283 municípios.

Atendiment o: 061 05 12020 até o momento.
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Brrkctry Rm¡rch Oroup

'i:.BRG
BRG -Berkeley Research Group

Criada em2009, a BRG é uma empresa multinacional com

experiência em Investigações Globais &, Serviços de

Assessoria emCompliance e Estratégia, com mais de mil

profissionais disnibuídos em 36 escritórios nos cinco

continentes. Esti presente nos Estados Unidos, Canadâ,

Kuwait, Austrália, México, China, Reino Unido, Colômbia,

Cingapura e Panamá. A equipe da BRG para América Latina,

atendida pela Atelier, tem forte expertise em: suporte a

litígios, investigações de fraudes, busca de ativos,

reestruturação, contabilidade e computaçú

EDUCACIONAL

Grupo A Educacional

Fundado em 1981, o Grupo A Educacional é uma rede com

quatro escolas na cidade de São Paulo - Aprendendo a

Aprender, Concórdiq Horizontes e Liceu Sant¿ Cruz e uma

em Ourinhos - Saber -, no interior paulista. Cont¿ ainda com

um braço social, que mantém três creches em parceria com a

Prefeitura de São Paulo: os Centros de Educação Infantil

Campo Limpo IV, Mirá Orube e Pirajuçara.

A Pridea Comunicação assumiu a Assessoria de Imprensa do

Grupo A com a missão de criar uma identidade de marca para

além das unidades de ensino. Além disso, desenvolveu os

sites das escolas, produtos para comunicação interna e todo

trabalho de comunicação digital, incluindo o planejamento

estratégico das redes sociais e a produção de conteúdo dos

sites e outros canais digitais.

Atendimento : 0l I 07 l20l 4 a 06101 12017 .

SP, a maior festa cultural do país, e o Festival Paulist¿ de

Circo. Tarnbém administra o Teatro Sérgio Cardoso e o

Museu da Diversidade Sexual.

Atendimento: 13/0412020 até o momento.

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91 DD
\r) ))o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 38026146



(

Editora Contexto

Vencedora de vários prêmios literários, entre eles 13 Jabutis,

a Contexto é uma das mais importantes editoras brasileiras.

Com 30 anos de existência" a empresa tem foco na produção
L_

de livros nas iáreas de História, Geografia, Economia,

editoracontexto

Selo Sesc

Na contramão do mercado fonográfico brasileiro e mundial

(que investe cada vez mais em produtos online e reduz os

lançamentos oofisicos"), o Selo Sesc, pertencente ao Sesc São

Paulo, surgiu em 2004 e oferece CDs e DVDs (além de

versões em steaming) de música popular, instrumental,

erudita e infa¡rtil, sempre seguindo a premissa de apoiar o

registro de artistas que fazem a diferença e incentivar ações

voltadas à educaçäo e à diversidade de cultura.

Atendimento : 0l /02/2014 a 30 I I I 12019.

Edições Sesc

Pautada pelo conceito de eduoação permanente e acesso à

culturq as Edições Sesc São Paulo publicam liwos em

diversas iireas do conhecimento. Em diálogo com a

progr¿ùmação do Sesc, a editora apresenta um catiílogo

variado, voltado àpreservação e à difusão de conteúdos sobre

os múltþlos aspectos da contemporaneidade. Além dos

tífulos impressos, as Edições Sesc vêm convertendo seu

caùílogo em e-books que podem ser adquiridos em lojas

virtuais como Liwaria Cultura, Liwaria Saraiva e Amazon, e

em aplicativos do Brasil e do mundo como Google Play e

Apple Store.

Atendimento : 0l l0l 12018 a 0l /01 12019.

forense, valuation, due diligence, compliance, análise de

crédito e consultoria em construção.

Atendimento : 25 108/2016 a 04/05 12019.

(

{

(-,

Hua Capitão Antônio Bosa, 376, 9o andar, Conjunto 91 0 D \tä)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 3807.6146



rcD lnstituto
de Cultura
Democratico

Instituto de Cultura Democrátic¡ (ICD)

Promove o ideário democrático, por meio de cursos,

conferências, seminários, congressos e outras atividades que

possam contribuir para difundir e fortalecer esse valor no

Brasil.Com forte trabalho na atea de acervos, incluindo

pesquisa da memória da política brasileira e ações paq1a

I n cre dible Expe rie nce s.

Chicago Travel & Tours

Empresa do segmento turístico especializada no atendimento

de brasileiros que viajam para Chicago a passeio ou a

negócios. A Chicago Travel & Tours tem como principal

diferencial a construção de roteiros customizados, elaborados

aparttt da necessidade de cada grupo ou viajante. A agência

também cria pacotes relevantes de negócios, oferecendo

experiências e imersões em instituições, universidades e

serviços públicos.

Atendimento : 2l I 12/2018 a 04/07 12019.

ôgrttr,
Urban Systems

Atuando no Brasil há 18 anos, a Urban Systems é uma

empresa de inteligência de mercado e soluções estratégicas

que busca mitigar riscos de investimentos em projetos de

desenvolvimento urbano, imobilirário e econômico. Jâ

realizou análises e estudos em mais de 500 cidades do Brasil,

utilizando ferramentas de geoprocessamento, marketing e

urbanismo. Anualmente produz o ranking de cidades

inteligentes, que elege os municípios com melhor

desempenho em iírea como educação, saúde, inovação e

transporte.

Atendimento : 09 /0412017 a 05 107 12017 .

Comunicação, Educação, Linguística e Língua Portuguesa e

Turismo.

Atendimento : 0l I 03 12017 a 0l I 1 I 12018.
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Pet Trends

É uma importadora e distribuidora de produtos pet

multimarcas. Busca constantemente, tro mercado

internacíonal, por produtos diferencíados, de alta quaüdóe,

ilTrer TRENDs
\:^.7 DISTRIBUIDORA DE PRODUTO5 PET

[SlloffiFÍ*,

-

Food Service Company

Fundada em 1988, é uma empresa de assessori4

planejamento, confecção de projetos e consultoria na ¿irea de

gastronomia. Pioneirano Brasil, sendo hoje amaiordo ramo,

facilita e aprimora serviços operacionais de restaurantes,

bares, hotéis e hospitais. Atua em todas as fases do processo,

desde o projeto da obra até o treinamento de garçons, a

definição do cardápio e inauguração, por exemplo.

Atendimento : 05 / 02120 I 6 a 05 / 02/20 19 -

Cozinhando na Escola

O Cozinhando na Escola é um projeto de gastronomia

educacional e pedagógico que acontece dentro da escola,

oferecendo aos alunos a oportunidade de aprendizagem e

vivência com insumoso utensílios e equipamentos

apropriados para elaboração e criação de receitas com um

toque da alta gastronomia, com orientação de consultores

especializados.

Atendimento : 04/03 12017 a 061 03 12018.

lifi tscftn
gg¿¡:,HRNo0

preservação de patrimônio histórico e cultural, o ICD atuaem

importantes projetos em todo o país. Além da Brado

Retumbante (iniciativa que resgatou depoimentos relativos

ao movimento Diretas Jrá, participou da vinda do líder

espiritual Dalai Lama ao país. Realizou também, por

exemplo, um encontro com o ganhador do prêmio Nobel da

Paz Adolfo Pérez Esquivel, para promover c¿rmpanha pela

criação da Corte Penal Intemacional do Meio Ambiente.

Atendimento : 03 I l0l20l I a 06105 12013.
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formArte FormArte

A FormArte iniciou sua história hâ20 anos, como Produtora

Cultural, com foco em Educação. Com o passar dos anos, a

Preservação da Memória e do Patrimônio Histórico se

solidificaram em sun trajetória. Hoje, tem como desafio

projetar e executar projetos sustentáveis, por meio de novas

tecnologias que não agridam o Patrimônio. A empresa

gerencia e estimula, via leis de incentivo à cultura,

instifuições a preservarem seu acervo e patrimônio. ./
Atendiment o:05/09/2016 al3/03/2019. q

INCORPLAN
t\'¡*tsll¡a

Incorplan Engenharia

A Incorplan Engenharia nasceu no ano 2000. A companhiajá

participou de dezenas de obras e consolidou-se na áxea de

engenharia e construçäo, sobretudo em intervenções de

Edificações Públicas e em Restauro de Patrimônio Histórico,

em todo o Estado de São Paulo. Atua com equipe própriapara

realizar instalações elétricas, hidráulicas e de ar-

condicionado. Ou seja uma estrutura completa" que atende a

todas as exigências dos clientes.

Atendimento : 12/03 l20l 5 a 04105 12017 .

KoneLoko

O Koneloko trouxe ao Brasil um conceito de alimentação da

Bélgica. O modelo de lanchonete foca na oferta de batata frita

no cone, com diferentes complementos, a preço justo e alta

qualidade. Com unidades espalhadas pelo Estado, foca no

bom atendimento, nápido e eficiente.

Atendimento : 04105 l20l I a 05 107 12019.

durabilidade e ótima apresentaçao. Única representante no

Brasil da empresa Petco, a maior rede de produtos pet dos

Estados Unidos.

Atendiment o: 0l 10612017 a 23 I 10/2018.
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Chapa l)emocracia

Concorrente nas eleições para o Conselho Deliberativo do

Clube Athlético Paulistano (CAP), a Chapa Democracia é

formada por candidatos e apoiadores que desejam maior

participação dos sócios nas decisões do Clube sempre com

ética, transparência e dedicação.

Atendimento :12/07 /2017 a 041 12/2019.

ESTRUTT]RA FÍSICA¡ II.NSTALACÕES. INFRAESTRUTURA E RECURSOS

MATERIAIS

A Pride¡ Comunicação esta plenamente capacitad4 tanto do ponto de vista

humano/profissional, quanto em su¿rs instalações e equipamentos, ao atendimento previsto

neste edit¿|. Tendo sua sede instalada à rua Capitão Antônio Rosa, 376,9o andar, Pinheiros,

São Paulo, a empresa busca atender com agilidade os objetivos e necessidades de cada cliente.

Para isso, conta com equipes formadas por alguns dos melhores profissionais de comunicaçäo

do mercado, em São Paulo e em Brasíli4 especializados nas iireas de atuação de nossos clientes.

As exigências relativas ao corpo de profissionais da empresa se estendem à rotineira atualização

dos recursos e equipamentos disponibilizados pæaamelhor execução do trabalho.

Estrutura Instal¡da

A Pridea tem como sede um espaço corporativo de 200 m2 de area útil, localizado na z-ona

Oeste da cidade de São Paulo, entre dois grandes polos comerciais, as Avenidas Faria Lima e

Paulista, com excelente acesso ao transporte público e serviços. Em um ambiente totalmente

adequado às necessidades específicas do trabalho de comunicação, os colaboradores da Pridea

desenvolvem suas atividades em ambiente climatizado, confortiível e integrado nas suas mais

diversas áreas, a saber: Diretori4 Coordenadoria Executiva, Administrativo e Financeiro,

Assessoria de Imprens4 Internet, Redes Sociais, Vídeos, Produtos Gráficos e e

Monitoramento de Mídia, além de Sala de Reunião e Videoconferênciao Suporte em TI, Copa,

Cozinha e Banheiros.

\¿h
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Assessoria de Imprensa

o I estações de trabalho, contendo 8 computadores, I mesas, 8 cadeiras e 6 aparelhos de

telefone.(

Redes Sociais. Produtos Gráficos. Produtos Diqitais e Desiqn Grófico

o 8 estações de trabalho, contendo 8 computadoreso I mesas, 8 cadeiras e 3 aparelhos de

telefone

Monitor¡mento de Imnrensa. Coordenacão Executiva e Producão de Relatórios

o 8 estaÇões de trabalho, contendo 8 computadores, 8 mesas, 8 cadeiras e 3 aparelhos de

telefone

Diretoria

o 2 estaÇões de trabalho, com 2 mesns, 2 cadeiras, 2 computadores e 2 aparelhos de

telefone

o 4 polüonas

o 2 gaveteiros

o I estante para liwos e documentos

c 2 atmátrtos de apoio

o Material de trabalho e objetos decorativos

Denartamento Administrativo e Financeiro

o 4 estações de trabalho, com 4 mesas, 4 cadeiras, 4 computadores e 4 aparelhos

telefônicos

o 2 armános de parede e 2 armfuios-arquivo

Denartamento Técnico

o 1 estação de trabalho, com 1 mes4 I cadeira, I computador e I aparelho telefônico

Sala de Reuniões e Videoconferências

o I aparelho de televisão 42" damarca LG
\
J
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o I mesa de madeira com I cadeiras

r 1 aparelho de telefone sem fio Siemens

o I sistema de comunicação digital Logitech, com câmera e microfone para

videoconferência.

I estação de trabalho, com I mesa de apoio, I cadeira, I computador e I aparelho

telefünico

I aparelho de TV a cabo -NET

Material dc Uso Comu4p

r 2 impressoras a laser - HP Offïcejet Pro 8610

o 1 máquina de cafe, chá e chocolate Saeco

o 1 estante com biblioteca de comunicação, acervo de liwos e demais publicações

o 2 aparelhos de TV Samsung

. 2 aparelhos de TV a cabo -NET

Informática

o 30 computadores das estações de trabalho são e contêm:

o Modelo Desktop Dell Inspiron3647 Core i3 3.0 Ghz 4 GB de RAM HD 500G8

o Monitores 19 polegadas Dell81910 Widescreen

o Teclados, Mouse, USB, Quietkey, Português, Opti, Black

o Mouses Dell USB dois botões

o 2 estações de trabalho Imac Corel 3lfieblltb/z7pol - OSX l0.l I

o 2 notebooks DELL Vostro 3560 com processador Intel Core i3- 2.5Ghz4GB de RAM

HD de 500G8

r Sistema comunicação imediata via internet, Sþpe

o Gravador de voz Panasonic US 550

Sistemas Embarcados de Comunicacão

¡ Mailing de Imprensa Maxpress

o Ferramenta digital de monitoramento de internet e redes sociais

o Plataforma digital de agendamento e posts no Instagran

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar Conjunto 9'l
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o Photoshop, illustrator, InDesing, Premiere, ferramentas que permitem criação e edição

de imagens, sites, produtos griáficos e digitais

o Banco de Imagem

o Plataforma para produção e edição de vídeos e animação

para marketing e campanhas

o Sistema de envio de mensagens de texto via SMS para compartilhamento de

informações e notícias

o Agenda Google compartilhada

o Platafofina para gravação e edição de áudios

Softwares

r Microsoft Offrce 2010 x 86

o Microsoft Offrce 2013 x64

r Microsoft Office 2016x64

o Microsoft Windows 7 PRO x 86

o Microsoft Windows Server 2008 STD 64x

o Microsoft Office Mac

o Adobe Creative Cloud for Mac para equipes

o Microsoft Windows l0 Pro

o Kaspersþ Antivirus Kaspersky Small Office 4

o Kaspersþ Antivirus Kaspersþ Small Office 5

o Mobiledit Compelson Mobiledit cell basic

o Corel Draw

Infraestrutura de TI Instalada

o I Link de internet NET 60MB

o 1 Link de internet TIM Live 100MB

o I Link de Voz VIVO l0 canais

e 3 Pontos de TV por assinaturaNET

o 2 Switchs 48 portas 100/1000

e I Patch Panel4S portas CAT 6

o I Patch Panel24pofias CAT 5

Rua Capitão Antônio Bosa, 376, go andar, Conjunto g1
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o I Roteador Cisco Dual Wan VPN Firewall

o I Servidor Dell PowerEdge R430Intel Xeon 8GB de RAM HD de lTB

o 1 Servidor Dell PowerEdge Tl10 Intel Xeon 4GB de RAM HD de lTB

o 1 No Break 1500 KVA

¡ 2 No Break 300 KVA

I)emais Equipamentos

Telefonia

o I Central Telefrnica Siemens (Hipafh - Offrce pro) - capacidade 16 troncos e 52 ramais

(1); Interfaces celulares (Chipcell ) + kit de instalação (2); Aparelhos digitais KS 12 tr;

Imagem. som e vídeo

o 4 aparclhos de telefone celular Samsung

o I câmera fotográfica Olympus

o I câmera fotográfica digital GoPro 60 D e acessórios

o 5 câmeras fotográfica/vídeo Flip

o 1 câmera de vídeo DVCam - PD 150

o 1 câmera digital de vídeo Samsung

o 1 câmera HD de vídeo - FIVR zln

o IVTDVCamDSRI

o I VT HD HVR Ml5

o 2 microfones lapela ECM 55b

o I kit deLuz (spots de luz fnu2 microfones de mão, (Akai e Shure), I bateria de longa

duração, cabos de áudio, prolongas, tripés, I mesa de áudio Behringer

o Acervo de vídeos

SISTEMÁTICA DE ATEI\IDIMENTO

A Pridea Comunicação irá implantar um sistema de comunicação efrcazpara atendimento às

demandas de imprensa e comunicação da Unidade de Comunicação, do Gabinete do

Governador, órgão central do Sistema de Comunicação do Estado de São Paulo (SICOM).

(
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O atendimento durante toda a execução do contrato, contará com metodologia desenvolvida

pela Pridea, que inclui rotinas e processos de sucesso comprovados pelos mais de 15 anos de

atendimento ao poder público, com alguns dos mais complexos progftimas de comunicação

integrada do Brasil. A metodologia engloba quatro etapas: Diagnóstico, Planejamenton

e

t

As duas etapas iniciais - Diagnóstico e Planejamento -, desenvolvidas a partir das diretrizes

e necessidades da Unidade de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo, serão base

para o trabalho contínuo de Implementação e Avaliação, que aconteceräo durante toda a

extensão do contrato.

A seguir é apresentada a descrição de cada etap4 assim como a sistemática a ser adotadapara

garantir o melhor atendimento.

1 - DIAGNÓSTTCO

Prazo de Execução:

Uma semana após a aprovação para início de trabalho

De imediato, a Pridea iniciará um diagnóstico da atual estrutura de comunicação, sobremaneira

de imprensa" da Unidade de Comunicação. Tal ação será facilitada devido à experiência da

empresa na âreapública. Nesta fase será possível explorar os desafios e variáveis que poderão

ou mesmo eventuais problemas que poss¿rm servir de obstriculos. O diagnóstico será realizado

por profissionais experientes de distintas fueas, com diferentes expertises, em busca do mais

completo resultado.

Para o diagnóstico, os profissionais realizarão uma completa o'imersão" nos departamentos, bem

como com as ¿áreas de comunicação das secretarias, empresas e autarquias ligadas ao governo

estadual, seus program¿N e projetos par4 assim, detalhar objetivos a serem alcançados, com a

elaboração de um cenário macro, que inclui a análise retroativa da exposição em mídia e a

interpretação de pesquisas desenvolvidas pela Pridea junto a jornalistas e formadores de

opinião, conforme os detalhes abaixo explicitados:

\\
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I Análise da exposição em mídia: tal anáIise permite mensurar e avaliar a presença em mídia

do Governo do Estado de São Paulo, ou sej4 a "saúde da sua matca". Auxilia sobremaneira

na definição de parâmetros e objetivos. De imediato, a Pridea iniciará o monitoramento de

mídi4 ação que permitirá comparação em tempo real enfe o passado e o presente, permitindo

que o futuro seja planejado.

r' Cenário macro: define a situação abrangente que a Pridea terá de enfrentaro em face dos

objetivos definidos.

r' Interpretação de Media Audit: a Pridea aplicará um questionrârio junto aos principais veículos

e formadores de opinião a fim de aferir o relacionamento entre esse público e o Governo de

São Paulo. A fenamenta permite verificar a opinião da imprensa sobre temas e políticas

públicas desenvolvidas pela entidade, além de aprimorar o relacionamento com os jornalistas

por meio de um atendimento mais direcionado.

'/ Objetivos a serem alcançados / cenário macro: Com base nos dados coletados com as ações

acima descritas, a Pridea irá elaborar objetivos a serem alcançados, com a determinação de

metas a serem atingidas, sempre seguindo as premissas da Unidade de Comunicação e da

própria Secretaria Especial de Comunicação. Será executado um "road map" pata a

comunicação, com as seguintes ações táticas:

o Criação de um cronograma de ações importantes, com possíveis oportunidades de

comunicação a curtoo médio e longo pruo;

o Elaboração de mañz de riscos, com mapeamento de temas sensíveis e definição de

abordagem acadatema;

o ldentificação de "influenciadores", pessoas da mídia que podem levar mensagem

adiante de maneira úpidae certeira;

. Definição de mensagens-chave a serem difundidas via mfdia;

r Elaboração de matriz de oportunidades, que irá geft¡r a difusão de serviços de relevância

paraapopulação.

\rr\ \
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2 . PLA¡TEJAMENTO

Prazo de Execuçilo:

5 dias após o diagnóstico

Este será o momento de pensar o futuro, de elaborar como será a base da comunicação da

Pridea. Ao longo do tempo, a rotina permitirá que o trabalho se molde à expectativa da

Unídade de Comunicação, mas já de início a Agência irá elaborar um planejamento que

servirá para definir ações de comunicação integrada.

A partir da coleta do diagnóstico, os profissionais da Prideae com a experiência adquirida em

anos de atendimento sequencial a contas públicas, além do conhecimento adquirido em demais

clientes do setor privado, irão se reunir para elencar os seguintes pontos: objetivos, cronogr¿rma,

prioridades, público-alvo, estratégias, porta-vozes, mensagens a serem transmitidas, plano de

ação e plano de gestão de crises.

3 - IMPLEMENTAÇÄO

Prazo de Execuçäo:

Início imediatamente apés o término do planejamento

Todos os pontos elencados anteriormente têm como objetivo uma implementação eftcazde uma

gestão de comunicação. Processos e métodos já testados e com result¿dos comprovados serão

seguidos à risca, em uma estrufurada rotina de trabalho. Isso irá maximizar os resultados

positivos do Governo do Estado de São Paulo, aprimorando o diálogo com apopulação e, como

consequência, a prestação de serviço.

A implementação terá compromisso permanente com a celeridade do atendimentoo com a boa

relação com a mídia, com a elaboração correta de materiais a serem distribuídos, com o

cumprimento de prazos e com a ofert¿ defeed-back constante à Unidade de Comunicação e à

Secretaria Especial de Comunicação (Secom). Além do atendimento reativo, a equipe de

comunicação da Pridea estará apta a colocar em priítica ações proativas planejadas. Todas

atividades terão em comum procedimentos pré-definidos, permitindo, assim, a

$
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projetos e ações. Os seguintes documentos serão elaborados de acordo com o assunto a ser

tratado:

o Calendário de atividades, eventos, possíveis problemas e oportunidades

(

. Papers de posicionamentoo Q¿øA e demais inlórmações

r Indicações de melhores práticas e procedimentos para gestão de crises

o Press-kits

o Mailings de imprensa

o Perfis de veículos, jornalistas e demais formadores de opinião

r Cont¿tos de porta-vozes e demais técnicos e gestores do Instituto

o Mapa de tarefas

r 2 Relatórios diririos de atividades

4 - AVALTAÇÃO

Prazo de Execução:

Imediato, ocorrendo em concomitância à implementação

Além dos dois relatórios de atividades diários, a Unidade de Comunicação e a Secretaria

Especial de Comunicação receberão um relatório quinzenal e um relatório mensal de avaliação.

A saber:

O primeiro sobre a estratégia no período, com resultados obtidos, além de propostas

para os 15 dias seguintes;

O segundo, com o consolidado do mês anterior.

(mais abaixo pormenorizamos como serão os relatórios).

Todas as ações realizadas pela equipe da Pridea Comunicação terão mensuração constante,

permitindo alterações e adequações ao longo de sua execução. Os resultados serão aferidos

mediantes a exposição de mídia e seu impacto na sociedade. A avaliação dos objetivos mais

abrangentes poderá ter o apoio de pesquisas de opinião. Tanto a análise de mídia quanto a

avaliação de resultados permitirão revisão periódica do diagnóstico e do planej

permitindo a redefinição, se assim for preciso, de estratégias e até objetivos.

b¡t
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Metodoloeia de Atendimento

A Pridea irá formar um grupo de profissionais que trabalhará diretamente pam o atendimento

ao solicitado neste edital, para a Unidade de Comunicação, de maneira integrada. A

(

desenvolvida ao longo dos anos de experiência da Agência junto ao atendimento de contas

públicas e gerenciamento de crise em diversos clientes.

No total, 42 jornalistas estarão à disposição da Unidade de Comunicação, conforme

determina a carga horiária no edital, para serem alocados onde o departamento definir, püà

melhor aproveitamento de informações. Estes profissionais também estarão em constante

contato com os demais colaboradores da Pridea Comunicação, de diferentes experiências,

formações e capacidades, para uma troca de informações que tem se mostrado sempre

proveitosa.

A equipe trabalhará presencialmente no período das 6h às22h, diariamente. Após este horfuio,

profissionais se manterão de plantão telefrnico por meio do celular. Aos finais de semana e

feriados haverá equipe de plantão 24 horas por dia, presencialmente ou por telefone. Haverá

acompanhamento de eventos e agendas dos gestores. E em quaisquer dias e horários os

profissionais poderão ser demandados para atendimento presencial.

A Agência se compromete a garantir a presteza e qualidade do serviço, obrigatoriamente

cumprindo as exigências de formação b¿ásica e experiência profissional comprovadas.

De forma sucinta, a Pridea elenca abaixo processos prira o pronto atendimento que poderão ser

implantados conforme a definição do órgão, garantindo, assim, o intercâmbio permanente de

informações, avaliação de prioridades, fornecimento de nþidas respostas à imprensa e

oportunidades de ações junto à mídia.

o Reunião semanal para planejamento

r Reunião mensal para apresentação de resultados

o Reunião mensal para avaliação de resultados, oportunidades e próximas ações
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Todos estes procedimentos poderão oconer de maneira online, se assim desejar a Unidade de

Comunicação do Govemo do Estado de Silo Paulo e a Secretaria Especial de Comunicação.

Modelo

É importante ressaltar que a Pridea atua de maneira planejada e organizada para atendimento

à imprensa. Por isso, define um modelo que inclui metas e objetivos para cada profissional,

além de responsabilidades.

Além disso, a Pridea Comunicação exige que seu time de ¿$sessores interaja com jornalistas

e apure de maneira completa as pautas solicitadas. Um protocolo de indagações é incentivado,

buscando levantar todos os pontos de dúvidas e necessidades do jornalista solicitante.

O trabalho de busca por informações também é ouüo ponto a ressalt¿r. Muitas vezes, mais do

que apurar corretamente a pauta a ser respondida, o trabalho de verificação interno, no órgão

ou empresa-cliente, é mais importante. Além dos dados a serem respondidos, a equipe da

Pridea se aprofunda e procura diferenciaiso números e novidades para compor as narrativas.

O mesmo acontece na proposição de pautas. A Pridea não abre mão do habalho propositivo

(quando o assessor de imprensa sai à frente a sugere pautas ao colega jornalista que trabalha

em veículo de comunicação), que deve acontecer diariamente, e de maneira segmentada,

sempre completando o trabalho reativo (quando recebe-se demanda de imprensa).

Os principais hor¿ários das redações são respeitados, assim como todos os profissionais e

influenciadores são mapeados por rárea de interesse, fazendo com que o contato seja feito de

modo a facilitar a rotina do profissional e aumente seu interesse pelo assunto que estri sendo

oferecido pela assessoria de imprensa.

Todo dia a equipe coordenada pela Pridea Comunicação deve enviar releases à imprensa,

segmentando o assunto tratado, tanto por tipo de veículo, abrangência (regional, estadual e

nacional) e assunto. O procedimento potencializa as chances para o tema ganhar espaço na

imprensa regional e nos diferentes tipos de mídia.

I "\b
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Treinamento de Porta-Vozes e Mailins

A utilização de porta-vozes é constante, já que é valonzada pela imprensa, exatamente por

propiciar explicação pormenorizada sobre o assunto tratado. Todos os porta-vozes são

previamente selecionados e capacitados, exrt&mente para quc prisscm dc mancira clara a

mensagem mais correta. O objetivo é fixar mensagenq alinhar discursos e reforçar técnicas que

proporcionem mais eficácia aos porta-vozes em dezenas de situações, inclusive gestão de crise.

Porta-vozes bem preparados podem ser fortes aliados em estratégias de comunicação. A

sensibilização de gestores pdra a importância da comunicação faz parte deste treinamento. O

alinhamento do discurso é essencial para evitar percepções errôneas.

Além disso, um mailing com cerca de 52 mil jornalistas e 14 mil veículos, em todo o Brasil, é

rotineiramente utilizado, para grandes divulgações ou com segmentação, em um sistema que

permite escolher a(s) editoria(s) de interesse, sempre com pelo menos um jornalistapor veículo.

Relatórios

Diariamente a Pridea enviará à Unidade de Comunicação e à Secretaria Especial de

Comunicaçâlo relatórios de trabalho de seus profissionais. Serão dois envios dirários: um no

início da t¿rde - relatando demandas e providências da fuea de Comunicação no período da

manhã, e um à noite completo, com a previsão de reportagens para o dia seguinte e o ocorrido

durante todo o dia.

Além disso, outros dois relatórios serão produzidos. O quinzenal: com estratégias e resultados

do período anterior, assuntos planejados anteriormente para divulgação ou esclarecimento,

reportagens obtidas, reportagens neutralizadas e reportagens demrbadas, além de números

sobre matérias positivas, negativas e neutras e tempos de entrevistas de gestores. O mensal:

relatório geral sobre o trabalho da Assessoria de Imprensa e Comunicação. Este relatório terá:

o Sumário executivo: texto resumindo o acontecido em relação à imprensa no

as ações tomadas pela Assessoria;
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Resumo numérico de atividades: tabela com números relativos a atendimentos à

imprensa, follow-ups, apurações, textos publicados e materiais produzidos;

Atendimentos a pedidos de veículos: tabela com a quantidade de atendimentos à

imprensa, oom sopar&çõo para oadajornal, TV, ródio, site de notícias c cmissoras dc TV

de todo estado;

o

a Follows realizados: cópias de todos os follow-ups realizados no período, incluindo o

release enviado à imprensa;

a Atividades desempenhadas dia a dia: com separação por data, todas as atividades dos

profissionais realizadas em cada dia do mês;

Análise de exposição na mídia: gráficos que demonstrem a avaliaçäo diária de

reportagens, com, além do total, segmentações por tþo de veículo, órgão afetado, cidade

veiculada e veículo;

rt Matérias publicadas na mídia: cópia de todas as reportagens publicadas na imprensa

sobre o órgão, no período;

Papers produzidos;

Eventos e Produtos: lista explicativa de todos os eventos realizados pelo órgão, com

suas respectivas informações;

o Planejamento Estratégico e Operacional: descritivo da elaboração de ações estratégicas

a curtoo médio e longo prazai

o Monitoramento de Imprensa: resultado no período do monitoramento de imprensa,

identificando o veiculado sobre o assunto no mês anterior

\qv
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Divisão da Equine - 42 Profissionais

01 Coordenador de Atendimento

Será a chefe da equipe, sempre em trabalho conjunto com os profissionais da

Unidade de Comurúcação. O profissional scrá rcsponsável por fazer a interlocução

com as ¡áreas da Secretaria de Comunicaçãoo além de todo trabalho de coordenação

e articulação da equipe da Unidade de Comunicação.

Também irá avaliar e planejar estrategicamente as reuniões com areas do Governo

do Estado de São Paulo e das assessorias de imprensa de empresas e autarquias

govemamentais. Supervisionará a produção de relatórios de prestação de contas e

das pautas a serem trabalhadas ao longo da semana, sempre com interface e aval da

SECOM.

Coordenação Geral: X'lavia Gonzrlez de Souza Braz

o 01 Coordenador de Atendimento Regional

Este profissional terá como função coordenador as estratégias de divulgação das

ações do governo sem com foco regional, buscando enfoques e ganchos locais a fim

de potencializar apresença das iniciativas do Governo do Estado de São Paulo em

todas as regiões do estado. Será responsável ainda pela criação de um cronograma

regional de eventos e oportunidades no interior.

O contato também será permanente com as equipes das secretarias estaduais,

entidades e organrzações ligadas ao Governo do Estado. Além da coordenação de

contâtos de relacionamento com as redações dos veículos de imprensa do interior,

Coordenador de Atendimento Regional: Juliana de Sordi Gattone

a 02 Assessores de imprensa - Atendimento Regional

Serão responsáveis pelo contato direto di¿irio com a mídia regional de todo Estado

de São Paulo - imprens4 web, rádio e tv. Também realizarão o levantamento de

pautas, sugestões e acompanhamentos de entrevistas e de coletivas do Govemador.

Também serão responsáveis pelo envio de releases à imprensa, de acordo com

estratégia de conseguir mais espaços em veículos locais de imprensa, e com

sugestões de assuntos a serem abordados pela mídia. Os releases já serão s

antecipadamente. Todas as respostas passadas à imprensa, assim como sugestões

o
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notas ou dados, deverão ser autorizadas pelo coordenador de atendimento regional

e pelo coordenador de atendimento.

Assessores: Lucas Tavares da Silva X'ilho e Giulia Camargo

0l Coordenador do Núcleo Estratégico de Inteligêncla da Comunlcação

Terá como função principal o levantamento de informações estratégicas, avaliação

de dados e coordenação de Dados de Inteligência, a fim de servir como base para a

definição das estratégias em nível estadual e regional. Também coordenará a

produção de relatórios sobre ações projetos e serviços, oferecendo subsídios também

para os papers do Governador e também para as equipes de evento e de redes sociais.

Coordenará o alinhamento de dados importantes entre as áreas do governo: Saúde,

Educação, Segurança, Social, Cultura e Esportes, Logística e Transportes, Meio

Ambiente e Sustentabilidade, Turismo e Relações Internacionais, Justiç4 Fazenda e

Planejamento.

Coordenador do Núcleo Estratégico: Sergio Leopoldo Rodrigues

02 Assessores de Dados de Inteligência

Manterão contatos di¡írios com as assessorias parc a troca de informações entre as

¿ireas do Governo Saúde, Educação, Segurança, Social, Culturae Esportes, Logística

e Transportes, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Turismo e Relações

Internacionais, Justiç4 Fazenda e Planejamento. Serão responsáveis pela produção

de relatórios sobre ações projetos e serviços e, principalmente, pela produção de

pautas envolvendo as diversas iíreas a fim de ampliar o alcance das medidas do

Governo do Est¿do e oferecendo uma melhor prestação de contas paraapopulação

paulista.

Assessores de Dados de Inteligôncia: Valéria Cintra e Ana Lucia Venerando

01 Coordenador de Conteúdo

Este profissional será o responsável pela coordenação de conteúdo - notas, releases,

artigos e demais materiais estratégicos para divulgação junto à imprensa. Manterá

contatos di¿írios com os coordenadores de todas as equipes de assessoria de imprensa

das pastas e entidades ligadas ao Governo Estadual. Ficarátambém responsável Wla._,

coordenaçäo dos conteúdos de diwl gação que venham a envolver mais de uma pasta F
ou autarquia a fim de potencializar as estratégias de divulgação. E OO
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Coordenador de Conteúdo: Manuela Salu Miranda Só

02 Assessores de produção de conteúdo

Serão responsáveis pela elaboração de todos os conteúdos - notas, releases, artigos

e demais materiais esfiatégicos para divulgação junto à imprensa.

Serão responsáveis pelo recebimento das informações, ediçäo e produçäo de textos,

além de sugest€io de pautas a serem trabalhadas a partir desses materiais. Todo o

trabalho será realizado em consonância com rls estratégias definidas pela

coordenação geral com foco na melhor forma de impactar a imprensa. Materiais

regionais também serão elaborados a fim de atingir todas as regiões administrativas

do Est¿do de São Paulo.

Assessores de produção de conteúdo: Lázaro Bueno e Samara Silva de

Carvalho

02 jornalistas para Acompanhamento do Governador

Os dois profissionais serão responsáveis pela cobertura di¿ária da agenda do

Governador em eventos, coletivas de imprensa, entrevistas, inaugurações de

equipamentos públicos, reuniões estratégicas, encontros e almoços de

relacionamento com a imprensa. O objetivo das ações destes profissionais é de dar

suporte ao Governador em seus encontros com a imprensa em geral. Além de manter

informadas as equipes de coordenações de atendimento, de conteúdo e de assessoria

de imprensa sobre essas agendas e obter um'otermômetro" do noticirário do dia,

subsidiando ainda o Governador com informações para melhor posicionamento com

a imprensa.

Jornalistas para Acompanhamento do Governador: Egle Cisterna e Décio

Trujjilo Junior

Áreas do Governo:

03 Assessores de imprensa para a área da Saúde

Serão responsáveis pelo contato direto diário com as equipes de assessoria de

imprensa da Secretaria de Estado da Saúde São Paulo, empres¿N e autarquias

govern¿ìmentais do setor, a fim de levantar pautas e alinhar respostas pamaimpre4á-----*

relacionadas èt área da Saúde. Também realizaráo reuniões semanais para \

alinhamento de divulgação e falarão com imprensa, por meio follow-up, com foco $

*,,(ù\
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em divulgar pautas deste setor. Tanrbém serão responsáveis pelo envio de releases

à imprensa, de acordo com estratégia de conseguir mais espaço na imprensa, e pelo

início de trabalho de follow-up, com sugestões de assuntos a serem abordados pela

mídia. Todas as respostas passadas à imprensa" assim como sugestões de notas ou

dados, deverão ser autorizadas pelo coordenador de atendimento regional e pelo

coordenador de atendimento.

Assessores de imprensa para a área da Saúde: Carlos X'rey Alencar, Luciana

Torres Canarim e Helder B,ertazzi

03 Assessores de imprensa para a área da Educacão

Serão responsáveis pelo contato diário com as equipes de assessoria de imprensa

da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, Centro Paula Souza e

outras secretarias e órgãos ligados ao Governo com o objetivo de potencializat as

pautas relacionadas a este assunto. Também realizarão reuniões semanais para

alinhamento de divulgação e interface com imprensa, follow-up e monitoramento de

mídia. Serão responsáveis ainda pelo envio de releases à imprensa, de acordo com

estatégia de conseguir mais espaços sobre educação.

Assessores de imprensa para a área da Educação¡ Rosângela Bezerra da Silva,

Thais Helena Olenk e Mariana Calza

03 Assessores de imprensa para a área da Sesuranca

Serão responsáveis pelo contato direto di¿ário com as equipes de assessoria de imprensa

da Secretaria de Estado de Segwança Pública do Estado de São Paulo e outras ¿áreas

afins parabusca de pautas relacionadas à Segurança epermitindo umadivulgação mais

robusta sobre as ações do Governo do Estado neste segmento. Os profissionais ainda

buscaräo pautas, produzirão materiais sobre o assunto e realizarão reuniões semanais

para alinhamento das divulgações. Também farão contato com a imprensa, follow-up

e monitoramento. Realizarão o levantamento de pautas, sugestões e acompanhamentos

de entrevistas e de coletivas do Governador e serão responsáveis pelo envio de releases

à imprensa.

Assessores de imprensa para a área da Sesuranca: Sircarlos Parra, Rosely

Melo Santiago e Mariana Bedin

\C)
¿
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03 Assessores de imprensa para gé@&¡g!
Serão responsáveis pelo contato direto diário com as equipes de assessoria de imprensa

da Secretaria de Estadual de Desenvolvimento Socia1 do Estado de São Paulo, em

conjunto com o Fundo Social de Solidariedade a fim de levantarpautas, cartas respostas,

reuniões semanais para alinhamento de divulgação; tarnbém farão com imprensa,

follow-up e monitoramento de imprensa. Também realizarão o levantamento de pautas,

sugestões e acompanhamentos de entrevistas e de coletivas do Governador. Também

serão responsáveis pelo envio de releases à imprensa, de acordo com estratégia de

conseguir mais espaços na imprensa, e pelo início de trabalho de follow-up, com

sugestões de assuntos a serem abordados pela mídia.

Os releases já serão preparados antecipadamente. Todas as respostas passadas à

imprensa, assim como sugestões de notas ou dados, deveräo ser autorizadas pelo

coordenador de atendimento regional e pelo coordenador de atendimento.

Assessores de imprensa para q área Social: Wânia Torres, Sergio Antonio Corrêa

Ytz da Silva e Marcelo Moreira da Silva

03 Assessores de imprensa para a área de Cultufa e Esportes

Serão responsáveis pelo contato direto diário com as equipes de assessoria de imprensa

da Secretaria de Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e da

Secreta¡ia Est¿dual e Esportes, a fim de levantar pautas, cart¿s respostas, reuniões

semanais para alinhamento de divulgação; também farão com imprensa, follow-up e

monitoramento de imprensa. Também rcalizarão o levantamento de pautaso sugestões e

acompanhamentos de entrevistas e de coletivas do Governador. Também serão

responsáveis pelo envio de releases à imprensa, de acordo com estratégia de conseguir

mais espaços na imprensa" e pelo início de trabalho de follow-up, com sugestões de

assuntos a serem abordados pela mídia.

Os releases já serão preparados antecipadamente. Todas as respostas passadas à

imprensa, assim como sugestões de notas ou dados, deverão ser autorizadas pelo

coordenador de atendimento regional e pelo coordenador de atendimento.

Assessores de imprensa para a @: Rosana Rife Santost

Juliana Sancienttí Parra e Gustavo Teixeira de Mirada

Ò17
Rua Capitão Antônio Bosa, 376, 9" andar, Conjunto 91 ¡D)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel; 11 3807,6146



(

a

o

a

03 Assessores de imprensa para a área de Cultura e Esnortes

Serão responsáveis pelo contato direto dirário com as¡ equipes de assessoria de imprensa

da Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, a flrm de levantar pautas,

cart¿s respostas, reuniões semanais para alinhamento de divulgação; também farão com

imprensa, follow-up e monitoramento de imprensa. Também realizarão o levantamento

de pautas, sugestões e acompanhamentos de enfrevistas e de coletivas do Governador.

Também serão responsáveis pelo envio de releases à imprensa, de acordo com estratégia

de conseguir mais espaços na imprensa, e pelo início de trabalho de follow-up, com

sugestões de assuntos a serem abordados pela mídia.

Os releases já serão preparados antecipadamente. Todas as respostas passadas à

imprens4 assim como sugestões de notas ou dados, deverão ser autorizadas pelo

coordenador de atendimento regional e pelo coordenador de atendimento.

Assessores de imprensa para a área de Cultura e Esoortes: Sérgio Junior, Cláudia

Cecília Ramos e José Eduardo Tavares Barella

03 Assessores de imprensa para a área de Meio Ambiente e Sustent¿bilidade

Serão responsáveis pelo contato direto di¿irio com rN equipes de assessoria de imprensa

da Secretaria de Infraestrutura e Meia Ambiente e outros órgãos do Governo que tenham

iniciativas na áñea, a fim de levantar pautas e realizar reuniões semanais para

alinhamento de divulgação. Também farão contato com imprensa, followup e

monitoramento de imprensa. Realizarão o levantamento de pautaso sugestões e

acompanhamentos de entrevistas e de coletivas do Governador. Também serão

responsáveis pelo envio de releases à imprensa, de acordo com estratégia de conseguir

mais espaços na imprensa, e pelo início de trabalho de follow-up, com

Assessores de imprenso para a área de Meio Ambiente e Sustentabilidade: Roseli

Bernardes de Lima, Renata Micehele de M. Bezerra e Gabriella Moura

03 Assessores de imprensa para a área de Turismo e Relacões Internacionais

Serão responsáveis pelo contato direto diário com as equipes de assessorias de imprensa

das Secretarias de Turismo e de Relações Internacionais do Estado de São Paulo, a fim

de levantar pautas, cartas respostas, reuniões semanais para alinhamento de divulgação;

também farão com imprens4 follow-up e monitoramento de imprensa.

realizaräo o levantamento de pautas, sugestões e acompanhamentos de entrevistas e de

coletivas do Govemador. Também serão responsáveis pelo envio de releasei UA 
n
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imprensa, de acordo com esüatégia de conseguir mais espaços na imprensa" e pelo início

de trabalho de follow-up, com

sugestões de assuntos a serem abordados pela mídia. Os releases já serão preparados

antecipadamente. Todas as respostas passadas à imprensa, assim como sugestões de

notas ou dados, deverão ser autorizadas pelo coordenador de atendimento regional c

pelo coordenador de atendimento.

Assessores de imprensa para a área de Turismo e Relacões Internacionais: Marcos

Rogério Lopes de Sousa, Mariana Borges Martinez e Paulo Henrique Reda

03 Assessores de imprensa para a área de Justica

Serão responsáveis pelo contato direto di¿ário com as equipes de assessorias de imprensa

da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo e ¡íreas de Governo que

tratam do assunto, a fim de levantar pautas, cartas respostas, reuniões semanais para

alinhamento de divulgação; também farão com imprens4 follow-up e monitoramento

de imprensa. Também realizaräo o levantamento de pautas, sugestões e

acompanhamentos de entrevist¿s e de coletivas do Governador. Também serão

responsáveis pelo envio de releases à imprens4 de acordo com estratégia de conseguir

mais espaços na imprensa, e pelo início de trabalho de follow-up, com

sugestões de asstrntos a serem abordados pela mídia. Os releases já serão preparados

antecipadamente. Todas as respostas passadas à imprens4 assim como sugestões de

not¿s ou dados deverão ser autorizadas pelo coordenador de atendimento regional e pelo

coordenador de atendimento.

Assessores de imprensa para a r{rea de Justica: Maria Inês Pereira, Michael Gil

dos Santos e Luiz Carlos Guerrero

03 Assessores de imprensa para a área de Fazenda e Planeiamento

Serão responsáveis pelo contato direto diário com a equipe de assessoria de imprensa

da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a fim de levantar

pautas, cartas respostas, reuniões semanais para alinhamento de divulgação; também

farão com imprensa, follow-up e monitoramento de imprensa. Também rcaliz:irãa o

levantamento de pautas, sugestões e acompanhamentos de entrevistas e de coletivas do

Governador. Também serão responsáveis pelo envio de releases à imprensa, de

com estratégia de conseguir mais espaços na imprensa, e pelo início de trabalho de

o

o

follow-up, com )6
Rua Capitão Antônio Bosa, 376, 9o andar, Conjunto 91 ry)

f

L_.

)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel; 11 3807.6146



(

sugestões de assuntos a serem abordados pela mídia. Os releases já serão preparados

antecipadamente. Todas as respostas passadas à imprens4 assim como sugestões de

notas ou dados, deverão ser autorizadas pelo coordenador de atendimento regional e

pelo coordenador de atendimento.

Assessores de imprcnsû parr a órc¡ dc X'nzend¡ e Ploneiomento¡ Douglae Martin¡

de Souza, Larissa Guimarães Marques e Enio Luciolla

Perfis Profissionais

Mais de 12 anos com nós-sraduacäo

l-f,'lávia Gonzales de Souza Braz

Flávia Got:zalez de Souza Braz é formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São

Paulo, Flávia BraztemMBA em Marketing Digital pela ESPM (Escola Superior de Propaganda

e Marketing). Realizou diversos cursos na área, como o Training Program Google Anal¡ics,

Gerenciamento de Projetos e Planejamento de Comunicação em Meios Digitais, entre outros.

Tem experiência em comunicação estratégica na area pública. De setembro de 2007 a fevereiro

de 2009 atuou como Coordenadora da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da

Educação de São Paulo. Foi responsável pela implantação do projeto digital da Pasta,

reformulando o Portal e criando a estratégia digital das redes sociais de um universo de quatro

milhões de alunos e cerca de cinco mil escolas, entre 20ll e 2013. Coordenou o setor de

Comunicação e Imprensa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo entre 2013 e 2015.

Atuou em campanhas políticas e foi Gerente de Conteúdo na A2ad Comunicação. Participou

da implantação de diversos projetos naéreapública e privada. Coordenou algumas campanhas,

entre elas o programa de Proteção ao Pedestre da Prefeitura de São Paulo, em 2011, no

planejamento estratégico de redes sociais da CET e SPTrans. Atuou na Secretaria de Saúde do

Estado de São Paulo na Assessoria de Imprensa, entre 2009 e 2010, e na coordenação da

comunicação do Instituto Butantan. Também foi editora de revistas institucionais da Pasta.

Passou pelo Diario do Grande ABC, onde atuou de janeiro a setembro de 2007 como repórter

e colunista política. Iniciou a carreira na Rádio Metropolitana como produtora e assessora de

imprensa. Desde fevereiro de 2016 até o presente momento é Diretora Executiva e

Coordenadora de Imprensa e da Pridea Comunicação, responsável pela elaboração e

implantação das estratégias de comunicação da Agencia. Além de coordenar e participar

encontros de relacionamentos com representantes da imprensa nacional.
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2-Julíana de Sordi Gattone

Juliana de Sordi Gattone formou-se em 2000 em Comunicação Social, com Habiliøção em

jomalismo. Possui MBA pela Fundaçäo Getulio Vargas. A profissional tem ampla experiência

nos prinoipais setoros - poder público, grande imprensa" agências e co{porações, atua hâ 25

anos no mercado desenvolvendo e liderando projetos de comunicação para diversas ¿áreas

(saúde, consumo, política, turismo, lazm, construção civil, serviços, varejo).

No poder público foi como secretâria-adjunta de comunicação na Prefeitura de Santo André.

Atuou como repórter e editora-chefe no Diário do Grande ABC de 2000 a 2009. Integrou a

equipe de novos projetos no Grupo Estado 2010 e 2012. Foi gerente de atendimento de relações

com a mídia de 2012 a2013 na agência E2MPD PR Comunicações. Na CDN Comunicação,

atuou como Gerente de Comunicação de 2015 de 2017. Ainda trabalhou Máquina Cohn &

Wolfe e InnerVoice Comunicação Essencial, ocupando cargos de gerência e direção de

projetos. Na Pridea Comunicação, a profissional é gerente executivo, atendendo clientes como

o Detran e Artesp.

I)e I a 12 anos com pós-sraduacão

3-Valória Aparecida Cintra

Valéria Aparecida Cintra é formada em Comunicaçâo Social pela Universidade Metodista de

São Paulo, com habilitação em Jornalismo, e com pós-graduação em Comunicação Jomalística

pela Fundação Crásper Líbero. Atuando háL 29 anos na iirea, sendo 22 deles em assessoria de

imprensa na Administração Pública (Governo do Est¿do e Prefeitura de São Paulo). Experiência

também como produtora e repórter de emissoras de TVs e de rádios e também em jorna

impresso.

A profissional trabalhou como assessora de imprensa do govenro do Estado de São Paulo, na

gestÌio Mário Covas, de 1997 a2005. Voltou a atuar no governo estadual em 2010, e onde atuou

até2}l&,também como assessora de imprensa na gestão dos governadores José Serra, Alberto

Goldman e Geraldo Alckmin, tendo, entre outras funções, Análise política e monitoramento

dos assuntos relacionados ao Governo do Estado noticiados pelas rádios em todo o estado de

São Paulo e agendamento de entrevistas. Em 2020 atuou na campanha de Bruno Covas à

prefeitura de São Pulo. Valéria Aparecida Cintra foi professora universitrária nos cursos y'e

Jomalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas na Faculdade Anhanguera de 20ffi
a 2016. Ainda no setor público, teve a mesma função na Secretaria Estadual de Transportes

oa
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entre 2005 a2006. Além de assessora de imprensa da prefeitura de São Paulo na gestão Gilberto

Kassab.Mríquina Cohn & Wolfe e InnerVoice Comunicação Essencial, ocupando cargos de

gerência e direção de projetos.

4-\ilania Aparecida Torres da Silva

V/ania Aparecida Torres forrrou'se em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo,

pela Universidade de Mogi das Cruzes em1994. A profissional também possui pós-graduação

em Gestão de Processos Comunicacionais pela Universidade de São Paulo (USP). Foi repórter

do jornal Folha Dirigida entre 1992 e 1993. Um ano seguinte, foi contratada novamente pelo

mesmo veículo de comunicação. Teve a mesma função na empresa Editora Jornal Livros do

Brasil onde atuou de 1994 até o ano de 2001. Na Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas

Econômicas) trabalhou como jornalista de agosto de 2002 a dezembro do mesmo ano. A

jomalista também atuou como rxsessora de imprensa da Fundação Faculdade de Medicina de

2003 a 2007. Possui também ampla experiência no setor público. Foi coordenadora de

comunicação Secretaria de Estada Educação de setembro de2007 a2012. Teve a mesma função

na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) de20l3 a2016.

Mais de 12 anos sem nós-sraduacão

S-Carlos X'rey Alencar

Carlos Alencar se formou em Comunicaçáo Social, com habilitação em Jornalismo, em 1983

pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero. Também tem formação em coaching

pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), rcalizado em 2017. O profissional tem ampla

experiência em importantes veículos de comunicação. De abril de 2007 a março de 2010 foi

editor-chefe da Rádio e TV Lance. Entre suas atribuições foi responsável pela Montagem de

grade 24 horas da Rádio Lance e de 14 programas da TV Lance (webtv). Também foi editor-

executivo do Diário de S. Paulo no período de abril de 2010 a abril de 2013. Neste jornal atuou

na elaboração de edições experimentais com viés pós-noticioso e de investimento em temas

que exigiam reporüagens mais elaboradas e de maior fôlego jornalístico. Integração dos

jornalistas do impresso em processo online com atuação no publicador do portal do jomal. A

partir de maio de 2013 até abril de 2014 atuou como diretor de redação também no Diário de

S. Paulo, atuando como responsável pela liderança de 80 profissionais, ente

redatores, fotógrafos, diagramadores, contatos publiciLários, arquivistas, secretrários gráficos e

motoristas. Participação di¿ária na confecção da capa, fechamento da edição, administraçU" UbO$
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redação, atendimento à direção da empresq as instâncias de governo nas esferas federal,

estadual e municipal, fornecedores e interface com a énea comercial da empresa. O jornalista

também atuou como coordenador de imprensa da Sabesp entre maio de 2014 amarço de20l7.

Também foi diretor executivo da G&A Comunicação Corporativa entre setembro de 2017 a

janeiro de 2019 e diretor de Comr¡nicação e Relações Institrcionais clo Hnpi Hari de maio de

2019 a setembro de 2019. Na Pridea Comunicação, o profissional exerce o cargo de

coordenador de comunicação Carlos Alencar também é autor de quatro liwos: Maguila, a Saga

de um Cabra Macho Campetio; Juca Kþuri, o Milítante da Notícia; Diário de Bordo entre

Céu e Mar; Salute.

6-sergio Antonio Corrêa Vaz da Silva

Começou na profissão em 1972, no antigo Jornal da Tarde, onde ficou até 1984. Embora seu

registro funcional aponte o cargo de Noticiarista, utilizado à época pela empresa para definir

várias funções jomalísticas, nesse período foi repórter, copydesk e editor-adjunto da editoria de

Reportagem Geral. Integrou o grupo que fundou a revista Afinal, da Editora C, na qual foi editor

de Geral, de Cultura e redator-chefe entre 1984 e 1988. Neste ultimo ano regressou ao Grupo

Estado, onde ficou até 1992 como chefe de redaçäo-adjunto da Agência Estado. Em março de

1993, assumiu o cargo de redator-chefe da revista Marie Claire, da Editora Globo, onde

peÍnaneceu até fevereiro de 1995. No mês seguinte retornou à Agência Estado, desta vez como

Editor, cargo que ocupou até 2001, quando assumiu a ftrnção editor-chefe, responsável pelo

portal do jornal O Estado de S. Paulo. De 2004 a 2006, como editor-executivo do jornal O

Estado de S. Paulo, atuou como editor de texto. Possui ampla experiência na elaboração de

textos jornalísticos.

7-Marcelo Moreira da Silva

Marcelo Moreira da Silva formou-se em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo,

pela Faculdade de Comunicaçäo Social Cásper Líbero, graduação concluída em 1990. O

profissional atuou em importantes veículos de imprensa, entre eles, o jornal folha de S. Paulo,

como repórter e editor assistente de editorias como economia e política. Trabalhou nas mesmas

editorias no Grupo O Estado de S. Paulo. Também foi editor-executivo do extinto j omalGaze'ta

Mercantil, afuando nos cadernos nacional e economia. Foi ainda editor-executivo do jomal

Diário do Grande ABC. O jornatista também possui experiência em TV, Foi editor do prograrya

Dinheiro Vivo, veiculado pela TV Gazeta. Marcelo Moreira da Silva foi premiado pela hÑ

)o\
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Exame 2000 de melhor serviço WAP, Top 3, na categoria WAP no Ibest 2001 e Top l0 na

categoria lazer e serviços do Ibest 2001.

8-Sérgio Leopoldo Rodrigues

Formado em Comr¡nicação Social com habilitação em Jor¡alismo pela Faculdade Câsper

Líbero, Sérgio Leopoldo Rodrigues começou sua careira como repórter de cidades, culturao

política e economia do jornal Úttima Hora, onde permaneceu de 1976 a 1977, transferindo-se

para o Grupo Estado em 1977. Lá" foi repórter especial de geral e economia do Jomal da Tarde

até o ano de 1988. No período de 1992-1995 integrou a equipe daGazeta Mercantil, onde foi

editor-assistente e repórter. No ano de 1996 trabalhou na Rádio Excelsior como coordenador

de jornalismo, e na TV Manchete como chefe de reportagem. No mesmo ano ainda participou

do processo de criação da Rádio Globo Rural, do Grupo Globo de Rádio. De 1998 a 2012,

integrou a equipe do Di¿ário do Comércio, jornal da Associação Comercial de São Paulo, onde

passou pelas funções de repórter especial de economia e políticq chefe da assessoria de

comunicação da entidade, e finalmente chefe de gabinete e assessor da presidência da ACSP.

9-Rosana Rife Santos

Rosana Rife é formada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela

Universidade Júlio de Mesquita Filho. Possui ampla experiência na ërea de imprensa. Foi

repórter na TV Globo e na TV Tribuna, de dezembro de 1998 a maio de 2001 e de junho a

setembro de 2001. Em a¡nbas emissoras realizou reportagens locais, de fatos cotidianos e de

eventos culturais e esportivos. Além de participações em transmissões ao vivo dos telejornais

das duas TVs. Desde 2003 até o momento atua como repórter do Grupo Tribuna. Responsável

por matérias para as editorias de saúde, cidades, economi4 previdência social e reportagens

especiais, além de elaboração e edição de pautas.

l0-Juliana Sancientti Parra

Juliana Para é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. Curso

concluído em 1997 pela Pontificia Universidade Católica de Campinas. Tem experiência em

produção, revisão edição de textos, com vivência em redações e assessoria de imprensa em

diferentes iíreas. De setembro de 1998 a novembro de 2012 foi repórter, redatora, diagramadora

)o
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assessora de imprensa lrmandade de Misericórdia de Jaú - Santa Casa no período de 2014 a2015.

Teve a mesma função, a partir de 2015 até2017, no Sindicato Rural de Jahu. Paralelamente, até

2018 também foi assessora de imprensa do Hospital Amaral Carvalho. E de maro a abril de2020

atuou na Departamento de Estradas e Rodagem (DER), órgão vinculado Secretaria de Logística

e Transportes do Estado de São Paulo, como assessora cle imprensa, sen<lo responsável pelos

atendimentos aos veículos de imprensa do estado e também pela produção de conteúdos, como

elaboração de releases, notas e artigos.

ll-Sircarlos Parra Cruz

Formado em Administração de Empresas, Sircarlos Parra Cntz, é jornalista profissional de

acordo com o Decreto Lei no 972/69. O profissional começou a carreira como noticiarista no

Grupo Estado, exercendo a atividade de repórter das editorias de cidades, política e geral. Na

mesma empresa foi ainda editor e chefe de redação da Agência Estado de 1971 a 1989. Sircarlos

foi chefe de redação da Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo de 1990 a 1994,

coordenador geral de Jornalismo da Rádio Bandeirantes entre 1995 e 1998, e editor-chefe da

Rádio Eldorado entre 1998 e 2000. Cruz aindatrabalhou na assessoria de imprensa da Secretaria

da Segurança Pública entre 2000 e 2001, foi coordenador de imprensa da Secretaria de

Comunicação do Estado de São Paulo de 2001 a2004, assessor de comunicação da Secretaria

de Estado da Fazenda de 2004 a 2007 e gerente de comunicação no Memorial da América

Latina de2007 a2012.

12- Décio Trujjilo Junior

Jornalista profissional há 33 anos, Décio Trujiilo Junior formou-se pela Faculdade

Cásper Líbero de São Paulo. Fez pós-graduação por intermédio do Curso Master de Jornalismo

para Editores pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS) de São Paulo, em convênio

com a Universidad de Navarra (PamplonaÆspanha). Possui ampla experiência em veículos

impressos. De 1980 a 1986 atuou como produtor e editor da Divisão de Publicações Infanto-

juvenis da Editora Abril. E de 1988 a 1990 foi editor do Guia do Estudante da Abril. Foi

repórter, chefe de reportagem e editor de Geral das editorias de educação, saúde, religião,

polícia, cidade, ciência, comportamento de 1990 a 1992 no Jornal da Tarde. Décio Trujiilo

Junior atuou ainda como chefe de reportagem no jornal O Est¿do de S. Paulo como chefe de

reportagem e editor de Geral entre os anos de 1992 a 1998. Neste ano ingressou na OuÉru -.-
Mercantil onde foi editor dos cadernos Grande São Paulo e Turismo no período de 1998 a2000. \

E em 2001 foi chefe de redação naGazetaMercantil Informações Eletrônicas. Em 2002 uoltoo^ 
\\
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a&azetaMercantil como editor do caderno Estado de São Paulo e chefe da editoria Gazetado

Brasil, de economia regional. De janeiro a agosto de 2004, foi editor de política. Também foi

editor do Jomal da Tarde errÎr:e2007 e2}l2.Neste mesmo ano, retomou ao Estado de S. Paulo,

como coordenador do projeto do portal do Jornal do Carro. Foi também chefe de redação da

Agência Brasil. Na ¡área pública coordcnou a asscssoria de imprensa da Secretaria da Justiça e

da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo de2004 a2005

13-Ana Lucia Venerando

Ana Lucia Venerando é formada em Comunicação Social em 1987, com habilitaçäo em

Jornalismo. A jornalista tem ampla experiência no atendimento de contas públicas e privadas

de diversos segmentos, principalmente nas iireas de Educação e Cultura. . De setembrc de 1997

a fevereiro de 2010, foi Assessora de Imprensa da Secretaria de Estado da Educação, atuando

no atendimento à imprensa de todo o País e na divulgação dos progr¿tmas da Pasta, além de

produzir conteúdo editorial - como release, notas, artigos e texto para o site. Entre outras

atividades, ao longo de sua carreira, trabalhou como revisora e repórter da Editora Técnica

Especializada, empresa responsável pelas revistas "Carga&Transporte" e "4x4 Off Road".

Também atuou como repórter no jornal Diário do Grande ABC nas editorias de Cidade, Geral,

Polícia e Cultura onde trabalhou de março de 1996 a julho de l997Trabalha desde março de

2010 até o presente momento na Atelier de Imagem e Comunicação como gerente de relações

com a mídia. Responsável pelo gerenciamento de clientes da Agência, como por exemplo, da

Organtzação Social Amigos da Arte, Organização Social, ligada à Secretaria de Cultura e

Economia Criativa do Estado de Säo Paulo.

l4-Luciana Torres Canarim

Luciana Torres Canarim é jornalista formada em Comunicação Social pela Pontificia

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atuou em veículos impressos e TVs. Além de

gerenciamento de equipe, contas de clientes, estratégiao gestão de crise, assessoria de imprensa

e mídia trainig. Também trabalho em edição de notícias e transmissões ao vivo de telejornais,

produção de conteúdo para impressoso portais redes sociais e conteúdo paru a imprensa. De

1992 az}l3,trabalhou na TV Cultua na chefia de reportagem e como editora de economia do

Jornal 60 Minutos. No programa Matéria Pública também da TV Cultura, foi

Internacional. Em 1990, atuou como editora de geral TV Globo. Em 1997, voltou à

de

como editora freeJancer em progftimas especiais. Em 1991, foi redatora do caderno Cotidiano

TV
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da Folha de São Paulo. Foi diretora de produção da TV Bandeirantes de 2005 a setembro de

2010.

lí-Lânarc Bueno

Formado cm Filosofia pelo Universidade de São Paulo, Lár;arc Silva Bueno de Oliveira,

jornalista profissional de acordo com o Decreto Lei no 972/69, atuou como repórter da revista

O Bondinho de 1970 a 1972, na área de cultura. Em 1972 foi repórter de variedades do Jornal

da Tarde, em1974 teve uma passagem pela Rádio Mulher, como apresentador e produtor e no

mesmo ano transferiu-se paruaTV Globo, onde trabalhou até 1980 como repórter de cidades e

variedades do jornal Bom Dia São Paulo, além de participar em edições especiais do Jornal

Hoje. Em 1977 trabalhou na Folha de S. Paulo como repórter de cidades e cultura. Na Rádio e

TV Bandeirantes foi locutor e entrevistadornas áreas de cidades, urbanismo, consumo e cultura

entre 1980 e 1985. Ainda em 1985 transferiu-se para Fundação Padre Anchieta onde ficou até

o ano 2009.Nessa empresa afuou na criação e montagem do setor de jornalismo da então nova

Rádio Culttna. Já na TV Cultura foi repórter de cultura e de cidades e chefe de reportagem do

programa Metrópolis. Ainda organizou e dirigiu coberturas de eventos como a FLIP (Festa

Literária Internacional de Parati) e colaborou com programas como o Roda Viva.

16-Luiz Carlos Guerrero

Luiz Carlos Guerrero Ruivo, jomalista profissional de acordo com o Decreto Lei no 972169,

começou sua careira na Rádio e Televisão Bandeirantes, onde, de 1981 a 1984 atuou como

produtor nas ¿á¡eas de cidades, saúde, educação, política e economia. Ainda em 1984 transferiu-

se para a Editora Abril, onde foi produtor-chefe nas iáreas de geral, cidades e economia até I 985.

Já em 1986 passou a integrar o time da TV Globo de São Paulo como editor, responsável pelo

noticiário geral de cidades, economia, política, consumo e esportes. Em 1988 atuou como

redator da TV Gazeta, nas areas de cidades, economia e variedades, transferindo'se no mesmo

ano para a TV Manchete, onde ficou até o ano de 1993 como chefe de reportagem das editorias

de cidades. No período de 1993 a 1997 foi chefe de reportagem da TVSBT; ainda em 1997

p¿tssou a integrar a equipe da Rádio Record S/A como chefe de reportagem e também pauteiro

-- permanecendo no cargo até 2002. Entre 2007 e 2009 atuou na Empresa Brasileira de

Comunicação @BC) como redator-chefê.

I)e I a 12 anos sem pós-sraduação
\
)

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91
DD

\)

) o O Jardirn Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Telr 11 3807.6146



(

l7-Gustavo Teixeira de Mirada

Gustavo Teixeira de Miranda formou-se em Comunicação Social, com habilitação em

Jornalismo, pela Universidade Católica de Santos. Iniciou sua carreira no jomal Metrô News

onde foi repórter e editor-assistente. O jornalista também foi editor-assistente do cademo

Metrópole do jornal O Estado de S. Paulo. Ta¡nbém foi editor da revista Caras e do site

Glamurama. Entre os anos de 2014 a2019, Gustavo foi repórter do jornal A Tribuna, de

Santos. Elaborou pautas e editou cadernosespeciais, como oRegião emPauta;

l8-Manuela Salu Miranda Sá

Manuela Sá é formada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela

Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN. A profissional tem vasta experiência em

redação e em assessorias de imprensa e comunicaçáo do setor público. Trabalhou na Rede

Record onde foi pauteira e produtora dos jornais da emissora. Também foi produtora e redatora

da MTV. Em emissora de rádio, também exerceu a função de produtora. Na área pública, dirigiu

a áreade imprensa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo onde gerenciou toda a

produção de conteúdo, a área de eventos, a edição do Diário Oficial do Estado, de materiais

institucionais, além da comunicação intema. Também coordenou o Núcleo de Informativos

da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde implantou um sistema de dados e

informações que hoje subsidia e auxilia a gestêio da Pasta e alimenta diversas fueas do

Palácio dos Bandeirantes. A jornalista também foi a responsável pelo Portal e Redes Sociais da

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Também foi Palácio dos Bandeirantes -

Repórter e assessora dos governadores Geraldo Alckmin, Claudio Lembo e José Serra (entre

2005 e 2008)

l9-Lucas Tavares da SÍlva Filho

Lucas Tavares da Silva Filho é formado em Comunicação Social pela Universidade Católica

de Santos, Lucas Tavares da Silva Filho iniciou sua careira como repórter do jornal A Tribuna

de Santos emlggí,cobrindo as editorias de Cidades, Política e Economia. Em 2005 deixou o

jomal e passou a trabalhar como assessor de imprensa na Fundação Casa, sendo responsável

também naorganrzação e disponibiliração de bancos de dados de informações.

Foi também coordenador de comunicação da Secretaria da Segurança Pública do Estado

São Paulo.

20-Ctáudia Cecflia Ramos
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Cecília Ramos é formada em Jornalismo pelaUniversidade Católica de Pernambuco (Unicap),

concluído em 2001. Entre 2000 e 2001 trabalhou como assessora de imprensa da TIM, Casa

Cor e TV Globo. No período de 2001 a2005 atuou no jornal Folha de Pernambuco como editora

assistente da Coluna Em Foco (poder, política, economia, eventos) e repórter nas editorias de

cultura, economia e política. A profissional também trabalho no Jornal do Commerc.io,

exercendo diversas filnções, entre elas, repórter no segmento de política, economia, defesa do

consumidor. Entre 20ll e2012foi editora da coluna social do jornal Diario de Pernambuco. A

jornalista foi repórter de política, editora assistente da Coluna Direto da Fonte e do Blog.

No setor público, Cecília Ramos t¿mbém tem ampla experiência. Foi Secretíria Executiva de

Imprensa, de 2015 a2018, atuando no relacionamento com a imprensa, acompanhamento em

viagens; produção de conteúdo, interface com as secretarias de Estado; coordenação das

gerências de apoio de comunicação e redes sociais. Além de executar funções como redatora

de conteúdo, monitoramento de redes sociais, interface com a imprensa em campanhas

políticas, como por exemplo, a do prefeito Bruno Covas em20l20

21-José Eduardo Tavares Barella

José Eduardo Tavares Barella é formado em Comunicação Social pela PUC São Paulo em 1986.

Ano em que iniciou sua careira na Editora Abril como pesquisador no Centro de

Documentação da Editora Abril @edoc) e da Abril Press. Foi redator da editoria Internacional,

t¿mbém na Editoria Abril, de 1987 a 1989. O jornalista atuou como integrante da equipe que

recebeu o Prêmio Abril de Jornalismo de 1988, concedido à editoria por reportagem de capa

sobre o Leste Europeu. De 1989 a20A0, foi redator de matérias sobre política intemacional do

Jornal da Tarde, pertencente ao grupo O Estado de S. Paulo. Também foi repórter na revista

Veja de 2001 a 2006. Esteve à frente de importantes reportagens e entrevistas sobre política

internacional e de temas como ciênci4 economia, meio ambiente, religião, esporte, saúde e

tecnologia. O profissional produziu cerca de 150 matérias assinadas, três delas capa da revista.

Foi enviado especial para a Colômbia e a Bolívia, para apuração de matérias especiais.,

Vencedor do Prêmio Abril de 2003, pela entrevista com o dissidente cubano Oswaldo Payâ.

22-Roseli Bernardes de Lima

Graduada em Comunicação Social com habilitação em jornalismo pela Faculdade de

Comunicação Cásper Líbero em 1983, Roseli Bemardes de Lima já atuou nas areas de Saiíe,
lx

Educação, Esporte e Política. Começou como pauteira na Fundação Crásper Líbero em tghyl*.-tÙ

Entre 1986 e 1989 passou pela Rádio Imprens4 Rádio Novo Mundo e Rádio América. Em 1991 )f
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começou atrabalhar com assessoria de imprensana Camunha Comunicação, onde pennaneceu

até 1997. De 2007 a 2010 foi assessora de imprensa da ABCOM - Assessoria Brasileira de

Comunicação e Eventos. Trabalhou entre julho de 2010 e maio de 2012 como Assessora de

Imprensa da Atelier de Imagem e Comunicação. Tem, portanto, ampla experiência na area de

Assessoria de Imprensa e relacionamento com a mídia.

23-Renata Micehele de M. B,ezerra

Renata Bezerra é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande

do Norte (UFRN), com habilitação em Jornalismo. Aprofissional experiência em diversas areas

dentro da comunicação.Em rádio e tevê, fui produtora de programas jomalísticos e de

entretenimento, chefe de reportagem, editora de texto, repórter e apresentadora. De julho de

2003 a julho de 2008 e de setembro de 2011 até julho de 2018 foi pauteira, repórter, chefe de

reportagem, editora e apresentadora na Rede Tropical de Comunicação (Afiliada da Rede

Record no Rio Grande do Norte). Também foi editora dos programas RN Acontece e Boa Tiarde

RN da TV Bandeirantes de Natal no período de julho de 2009 a junho de 2010.

Como assessora de imprensao afuou em comunicação interna e media training e curadoria de

conteúdo para redes sociais. De setembro a novembro de 2010 foi assessora de Imprensa na

Fecomércio do Grande do Norte e produtora do Programa Sistema Fecomercio na TV. Também

foi assessora de imprensa na agência Graphos Comunicação de fevereiro a agosto de 2010 e na

Ideal H+K Strategies, atendendo a conta do aplicativo Uber de dezembro de 2019 a outubro de

2020. No setor público, Renat¿ Bezerta foi coordenadora de comunicação da Secretaria de

Educação do Estado de São Paulo de agosto de 2018 a dezembro de 2019, tendo como

atribuições atendimento à imprensa, produção de conteúdo e media training. Desde outubro de

2020 é Subcoordenadora daAssessoria de Imprensa- Detran SP, pela Pridea Comunicação.

Z4-Egle Cisterna

Egle Cisterna formou-se em Comunicação Social, com habilitação em Jomalismo em 1996,

pela Universidade Católica de Santos. A profissional possui vasta experiência na área tanto no

setor público como privado, atuando também anto no meio corporativo quanto em veículos

imprensa. No setor público, por exemplo, foi assessora de imprensa da Secretaria de da

Educação em2002. Teve a mesma função na Fundação Est¿dual do Bem-Estar do Menor (atual

Fundação Casa) de São Paulo de203 a2004. Em ambos locais, teve como funções atendimento

I
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à Imprensa; planejamento e estratégia de divulgação, análise de imagem, gerenciamento de

crise e coordenação de equipe. Também foi assessora de imprensa da prefeitua de São Paulo.

Atuando na Subprefeitura Sé e Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, com atendimento à imprensa e

planejamento estratégico de divulgação, produção de pauta e editoração de boletim mensal e jornal mural semanal,

clipping e análise de resultados e implantação de redes sociais. Desde 2012 é repórter do Grupo A Tribuna. É

responsávet pela prodtrção de reportagens de jornal impresso diário e parlr o site

(www.atribuna.com.br), cobrindo as iâreas de cidades, porto, cultura, educação, saúdeo defesa

do consumidor, economia, urbanismo, política, esportes e polícia.

25-Mariana de Araújo Oliveira Calza-

Mariana de Araújo Oliveira Calza é jornatista profissional formada pela PUC * Pontificia

Universidade Católica de Campinas em 2000. Ente os anos de 1998 a 1999 iniciou a ca¡reira

em redação, como revisora de textos jornalísticos e publicitrários. De 2000 a2001 foi repórter

da Folha da Cidade de Itatiba, sendo responsável também pela edição e fechamento dos

Cademos de Moda, Cidades e Variedades. Em 2001 ingressou na iirea de Assessoria de

Imprensa, onde segue até hoje. Até 2006 atendeu a Secretaria do Estado dos Transportes,

assessorando os órgãos DER (Departramento de Estradas de Rodagem), DAESP (Departamento

Aeroviririo do Estado de São Paulo) e DH (Departamento Hidrovi¿irio). Enhe os anos de2006

a2013 atuou na Prefeitura de Itatiba como responsável pela Assessoria de Imprensa, atendendo

às secretarias de Cultura, Esportes e Turismo; Saúde; Finanças e Negócios Jurídicos. A partir

de janeiro de 2010, transferiu-se para a assessoria de imprensa do Fundo Social de

Solidariedade da Prefeitura de Itatiba e ainda a assessoria direta da primeira-dama e Presidente

do Fundo Social.

26-Rosely de Melo Santiago

Rosely de Melo Santiago é formada em Comunicação Social, com habilitação em

Jornalimo, pela Faculdade Unisanta, concluído em 1996. Tem vasta experiência em

comunicação externa, assessoria de imprensa em diversos setores mobilidade urbana,

transporte, energia, finanças, varejo, tecnologia e saúde, comunicação interna, redação de

conteúdo para releases, papers, Q&As, posicionamentos e newsletters, redação de artigos

de opinião, gerenciamento de crises e habilidade no treinamento de porta-vozes,

relacionamento e interface com meios de comunicação e influenciadores digitais, gestão

de mídias digitais, gestão de agências e fornecedores, com resultados na otimização de

recursos conhecimento do ambiente regulatório do governo e atuação na interface

órgãos governamentais, vivência no desenvolvimento de campanhas para públicos internos

DI}
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e externos, gestão de monitoramento e desenvolvimento de métricas de reputação de

imagem, atuação em ouvidoria, com foco no atendimento ao cliente. Atualmente é

Executivo de Relações com a Mídia.

I)e 4 ¡ I anos com pós-qraduacão

27-Rosângela Bezerra da Silva

Rosângela Bezena é formada em Comunicação Social, com Habilitação em Jornalismo, pela

Universidade Metodista. Possui pós-graduação em Comunicação Organizacional e Relações

Públicas - Faculdade Casper Líbero. A profissional possui experiência em cobertura de grandes

eventos, como por exemplo, Jogos Olímpicos de Sydney (2000) como assessora de imprensa

da marca Pão de Açúcar. Também possui experiência nas areas de economia, finanças,

negócios, varejo, consumo, seguros, saúde, esportes, cultura, política, responsabilidade social,

entre outras. Atualmente é executivo de relações com a mídia na Pridea Comunicação.

28-Samara Silva de Carvalho

Samara Silva de Carvalho cursou Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, na

Universidade Nove de Julho. Tem MBA pela Fundação Getulio Vargas e especialização em

mídias digitais pela ESPM. A profissional possui experiência em assessoria de comunicaçäo,

atuando em empresas do setor público e privado, com expertise em gerenciamento de crise.

Além de Atuação no gerenciamento da equipe de atendimento à imprensa e no planejamento

de ações de comunicação interna. Samara Silva de Carvalho. De 2007 a2009 foi trainee de

Jomalismo na Infraero - Empresa de Infraestrutura Portuária, exercendo atividades como

atendimento à imprensa, participação na elaboração e execução de eventos internos, auxílio

na organização de coletivas de imprensa, colaboração no site e intranet da empresa,

planejamento de ações de comunicaçäo interna, monitoramento de visitas pelo, atendimento

na Ouvidoria da INFRAERO em Congonhas. Também foi assessora de imprensa da Ecovias,

por intermédio da Agência Mass Media, de 2010 a20ll. Realizou atendimento à imprensa,

acompanhamento de entrevistas, produção de releases, envio de boletins, atualização do site,

attnlização do Twitter e acompanhamento de porta-vozes durante entrevistas. A profissional

também foi coordenadora de imprensa na Secretaria Est¿dual de Logística e Transportes

Agência Blue Br. Entre outras atividades, foi coordenou o atendimento à imprensa nos

vinculados à SLT; gerenciamento de crise; planejamento das ações de marketing e de
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comunicaçäo interna; elaboração de relatórios de mídiq organização de coletivas de imprensa,

gerenciamento de mídias sociais, produção de conteúdo para redes sociais.

29-Gabriella Cristina Moura Santos

Gabriella Moura é graduada em Jornalismo pela Universidade Católica de Santos (Unisantos).

Concluído em dezembro de 2010. Possui mestrado em Comunicação Audiovisual pela

Universidade Anhembi Morumbi. Iniciou sua carreira no Jornal O Dia Catanduva como editora

de Cultura. A profissional tem experiência em assessoria de imprensa, comunicação interna,

gestäo de crise em assessoria de imprensa e redes sociais, jornalismo ambiental, media training.

Também exerceu o cargo de analist¿ pleno de relações com a mídia na agência Máquina Cohn

& Wolfe, tendo como clientes o Carrefour e o shopping Butantã" sendo responsável pela

captação de pautas, produção de mailings estratégicos. Gabriella Moura também foi analista

sênior de relações com a mfdia e executiva de conta na CDN Comunicação, atendendo empresas

como a Sabesp, Sendo responsável pela produção de release para imprensa; atendimento à

imprensa; produção de matérias para a comunicação interna; cobertu¡a de eventos e gestão de

equipe. Atualmente é produtora de conteúdo Agência Pridea. Atualmenterealizaa produção de

papers e roteiros para entrevista; produção de releases, produção de notas estratégicas para a

imprensa, produção de boletins informativos sobre condições das rodovias sob concessão para

a imprensa", acompanhamento de entrevistas e contatos com jomalistas para divulgação de

pautas.

De 4 a I anos sem pós-sraduacão

30-Marcos Rogério Lopes de Sousa

Marcos Rogério é formado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela

Universidade Federa de Goiás. O profissional atuou em importantes veículos de imprensa. Tem

ampla experiência na cobertura de eventos, elaboração de pautas, reportagens e edição de textos

tanto na mídia televisiva como no impresso como a TV Record, ocupando a função de editor

entre 2009 e 2012. Também foi coordenador de editorias do jornal A Tribuna, de Santos. Na

revista V"ju, da editora Abril, atuou como editor de 2014 a 2018. O jornalista também atuou

em campanhas políticas para governador do Estado de São Paulo.

3l-Mariana Borges Martinez
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Mariana Martinez formou-se em Comunicação Social pela faculdade Crásper Líbero, com

habilitação em Jornalismo no ano de 1997. Também é master em Jomalismo pela Faculdade

Internacional de Ciências Sociais, em parceria com a Universidade de Nava¡ra. Jornalista com

em redações e comtrnicação corporativa nos setores públicos e privados. A profissional passou

por viírios veículos de imprensa de destaque do país. Entre os anos de 1997 a 2000 foi editora-

assistente da Agência Estado. Em 2000 ingressou na Editora Globo, onde atuou como repórter

até 2002. Na Agência Estado trabalhou como repórter na cobertura das eleições presidenciais

entre 200e 2003. Mariana Martinez também foi subeditora de economia e repórter de cidades

do jornal Agor4 do grupo Folha, onde esteve de 2003 a2006. No jornal O Globo foi repórter

sênior, integrante da equipe de reforço contratada temporariamente para o projeto de cobertura

das eleições estaduais e presidenciais. Responsável pela produção de reportagens e edição de

textos para o jorna impresso e digital. De 2013 a2016, Mariana Martinez atuou como assessora

de imprensa de duas secretaria do estado de São Paulo - a Secretaria de Comunicação e a

Secretaria de Logística e Transporte. Tendo, portanto, amplo conhecimento sobre o processo

de interface entre os porta-vozes do governo e a imprensa, levantamento de informações e

formação de banco de dados e de elaboração papers para o governador e secret¡ários.

32-Paulo Henrique Reda Claro

Paulo Henrique Reda Claro é formado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo,

pela Faculdade Pontificia Universidade Católica de Campinas. O profissional iniciou sua

carreira em 1989 no jornal A Tribuna (Santos) onde trabalhou até 1992 como repórter das

editorias de Cidades, Economia e Turismo.

No mesmo jornal foi editor do caderno de Turismo e autor de críticas de música, teatro e

literatura. No período de 1993 a 1996, Paulo Henrique Reda Claro trabalhou no jornal Di¿ário

do Povo (Campinas) como repórter das editorias de cidades e política. Além de editor-assistente

de cidades, nacional, Políticae da coluna política Roda Viva. O jomalista atuou como repórter

e chefe de reportagem interino da regional de Campinas e Editor da coluna política Panorama

de dezembro de 1996 a 1998 no Diário Popular. Também foi repórter do jornal Gazeta

Mercantil de 1996 a 1998. Foi ainda coordenador do setor de comunicação do Sindicato dos

Metalurgicos de Osasco e Região entre setembro de 2001 e dezembro de2002. No Jomal Todo

Dia, de 2009 a20ll e novembro foi repórter especial e coordenador da redação da

Campinas. Também atuou como assessor de imprensa na campanha de Bruno

prefeitura de São Paulo.
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33-Thais Helena Eggert Olenk

Thais Helena Eggert Olenk formou-se em Comunicação Social, em Jornalismo, pela

UniFiamFaam Centro Universitário. A jornalista tem vasta experiência em emissoras de TV.

F;m2007 ingressou na TV Bandeirantes, onde desenvolveu pautas do Jornal da Band e do Jornal

da Noite. Além da elaboração de conteúdos sobre comportamento, polític4 economia,

educação, saúde e serviços. De 2009 a2016 trabalhou no SBT no progr¿rma Conexão Repórter.

Foi chefe de produção, responsável pelo encaminhamento e orientação de produtores, para

captação de conteúdo externo, organização de orçamento pata reportagens nacionais e

internacionais, controles de equipe de reportagem, gravações de entrevistas e cabeças de

abertura do programa nos estudios da emissor4 além de editora de textos. Também foi

produtora do programa Domingo Espetacular na TV Record. De 2009 a2016 trabalhou no SBT

como chefe de produção Conexäo Repórter, sendo responsável responsável pelo

encaminhamento, orientação de produtores para captação de conteúdo externo, controle de

equipes de reportagem, gravações de entrevistas e cabeças de abertura do programa nos estudios

da emissora. Também tem amplo konw-how na iárea pública. Foi assessora de imprensa da

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e coordenadora de comtmicação da Secretaria

Municipal de Saúde de São Paulo

34-Maria Inês Pereira da Silva

Inês Pereira é Graduada em Jornalismo pela FIAM (Faculdades Integradas Alcântara Machado)

na turma de 1985, Inês Pereira" paulistana tem experiência atuação como repórter,

redatora e

editora. Começou a carreira na Editora Abril, como repórter, onde iniciou sua trajetória em

revistas femininas. Tornou-se colaboradora de títulos para públicos diversos, em editoras

grandes e pequenas. De 1986 a 1998 foi repórter da Editora Abril. De 1989 a l99l atuou como

redatora da Direkta Editora. A profissional ta¡nbém foi editora-assistente na Revista

ModaMoldes, da Editora Globo entre l99l a 1995. Também travalho como editora-chefe da

Master Editorial e editora na Segmento MC Editores, tendo como funções Elaboração da pauta,

redação e edição; reporûagem; coordenação de estagirários e de equipe de colaboradores

(repórteres, fotógrafos, designers, revisores); gestão de mídias digitais þortal e twitter); reunião

com clientese elaboração de projetos editoriais. Trabalhou ainda nas empresas GP9Þ

Comunicaçäo Estratégica em Saúde, Revista O Mundo da Usinagem, SíndicoNet e na R"Ég_\
Melhor Gestão de Pessoas. Sempre atuando na elaboração de pautas, redação de reportagens,

revisão e edições de textos.
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35-Michael Gil dos Santos

Michael Gil dos Santos é formado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo

pela Universidade Santa Cecília, concluído em 2011. Possui pós-graduação em Gestão de

Conteúdo em Comunicação: Jornalismo pela Universidade Metodista. O jornalista atuou, entre

2012 a2018 como repórter do jornal A Tribuna de Santos, onde também foi redator de matérias

automotivas, esportivas e gerais; na edição das duas páginas esportivas do site A Tribuna On-

line: Santos FC e Esportes e dos cadernos esportivos de A Tribuna e Expresso Popular. No setor

público, o profissional foi assessor de imprensa da Secretaria de Imprensa e Comunicação

Social (Seicom), da Prefeitura de São Vicente. Realizando diversas atividades pertinentes à

frrnção, como por exemplo, redação de releases e de notas e respostas, marcação de enfrevistas,

contato com a imprensa e acompanhamento de entrevistas. Também trabalhou como free-lancer

para diversos veículos de imprensa, como produtor e editor de textos da TV Thathi e redator da

revista Comunicação.

36-Giulia Pires de Camargo dos Santos

Giulia Pires de Camargo dos Santos é formada em Comunicação Social, com habilitaçäo em

Jornalismo, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, concluído em 2012. No Grupo

Autêntica a jornalista foi assistente em assessoria de comunicação, responsável pela produção

do material de divulgação de cada um dos livros, como release, mailing e follows para todo os

selos da editora. Também atuou como coordenadora de Comunicação - responsável pela

coordenação das atividades de assessoria de imprensa e do planejamento estratégico dos liwos

publicados pela editora em diversas frentes: relações com a mídia, campanhas de redes sociais,

comunicação no site, afuação direta no relacionamento com a imprensao produção de pautas e

campanhas ao lado do Marketing e alinhamento de estratégias de comunicação direto com a

diretoria. Experiência em organizaçãa e desenvolvimento de ações na imprensa do evento

Bienal Intemacional do Liwo de São Paulo (2016 e 2018) e Bienal Internacional do Livro Rio

(2015 e 2017). Também realizou assessoria de imprensapara os autores_- plano estratégico de

comunicação, divulgação, intermediação com a imprensa e eventos de escritores como Paula

Pimenta, Maisa Silva, Marilena Chauí, Boaventura de Sousa Santos, entre outros. Também foi

assessora de imprensa da empresa May4 respondendo pelo plano de comunicação da empresa

e responsável pelas atividades de comunicação interna e externa, produção de conteúdo pfl1 t.
blogs e redes sociais, produção de ações com clientes e funcionários, além das relações da

empresa com os meios de comunicação. Desde2}l9 até o momento, a profissional trabalha na

55
Rua Capitão Antônio Bosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

DD)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 38076146

ò.,
à



r'

Agência Pridea onde é assessora de imprensa - responsável pela apuração e produção de

notícias, matérias, entrevistas e coberturas de evento para o portal do Movimento Recicla

Sampa. Gestão e produção de conteúdos para redes sociais, campanhas de marketing e

comunicação, produtos e serviços ligados ao setor da inovação para a Organzação Social

EMBRAPII. Também tem experiência em marketing político, atuando em campanha para

Governador do estado de São Paulo com as ahibuições de organização e cobertura de agendq

produção de releases, suporte à imprensa, acompanhamento de debates e pautas e alinhamento

de entrevistas, além de toda logística da equipe de rua.

Atualmente é assessora de imprensa da Agência Prida (anteriormente Atelier de Imagem e

Comunicação), responsável pelo atendimento à imprensa, produção de conteúdo (releases,

papers, artigos de opinião e posicionamentos), acompanhamento de entrevistas e

treinamento pontual de porta-vozes, alinhamento de informações com equipes técnicas

para produção de conteúdos e pautas

37-Douglas Martins de Souza

Douglas Martins tem formação acadêmica em Comtrnicação Social, com habilitação em

Jornalismo, pela Universidade Nove de Julho, em 2008. Durante sua trajetória profissional

realizou atividades de comunicação por onde passou durante sua trajetória profissional.

Também atuou em campanha política desenvolvendo estratégias de divulgação, produção de

conteúdo, releases, mailings qualificados e interface diária com jornalistas de cobertura política.

Atualmente é gerente de mídia na Agência Pridea (anteriormente Atelier de Imagem e

Comunicação). De 2008 a 2013, foi assessor de imprensa da Secretaria da Segurança Pública

do Estado de São Paulo, uma das maiores secretarias de estado. Dentre as atividades realizadas,

podem ser elencadas toda a interlocução com a imprensa, apuração de informações junto às

repartições policiais e autoridades da área, desenvolvimento de ações para divulgação de

políticas públicas na área de Segurança" contato di¿írio para alinhamento de estratégias com a

equipe da comunicação do Governo do Estado, briefing para eventos, gerenciamento de crise,

acompanhamento e intervenção imediata juntos aos veículos de imprensa para respostas em

tempo real sobre a Secretari4 follow-up para coletivas de imprensa e cobertura em eventos para

produção de conteúdo publicado no site institucional. E entre 2013 a 2018, foi gerente de

atendimento passando a executivo de comunicação na assessoria de imprensa da mesma pasta

estadual.

38-Larissa Guimarães Marques
C-t
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Larissa Guimarães Marques formou-se na Universidade de Brasília em Comunicação Social,

com habilitação em Jornalismo. Tem Ampla experiência em reportagem, edição de texto,

produção de conteúdo e monitoramento de redes sociais. Trabalhou como repórter e também

em edição na Agência Estado e no Portal UOL. Também foi repórter no jornal Folha de S.

Paulo. No período de2012 a2015, foi assessora de imprensa do Ministério da Fazenda. Teve

a mesma funçäo, como freelancer na empresa aérea Latam. Desde 2018 atua como assessora

de imprensa da Pridea Comunicação, atendendo a EMBRAPII - Empresa Brasileira de

Pesquisa e Inovação Indusuial.

39-Sérgio Silva de Oliveira Júnior

Sérgio Júnior é formado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela

UniSantos, curso conlcuído em 2010. O profissional tem ampla experiência no setor público e

em veículos de imprensa. Sérgio Júnior foi repórter estagiário no portal Tribuna Online, onde

foi responsável produção de conteúdos jornalísticos. Na empresa CVC trabalhou de 2013 a

março de 2018 foi redator de com foco em autoridade de marca, melhorias de SEO e aumento

de taxa de conversäo. Revisão e produção de texto para site de e-commerceo landing pages,

banners, hotsiteso produtos e blog. Organização do banco de imagens da equipe de Conteúdo.

Mapeamento, documentação e instrução de tarefas de conteúdo designadas aoutras equipes da

empresa.

40-Enio Lucciola Lopes Gonçalves

Formado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Universidade Católica

de Pernambuco, Enio Lucciola atuou como repórter na Rádio e Tv Educativa. Teve a mesma

função no SBT. Também foi repórter sênior da TV Globo e chefe de reportagem na Fundação

Padre Anchieta. O profissional, tem portanto, arnpla experiência na área de emissora de TV

em levantamento de pautas, reportagens. Também foi coordenador da equipe da assessoria de

imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Est¿do de São Paulo.

Rua Capitão Antônio Bosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

bP)
ä?ù

)o o Jardirn Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel; 11 38026146



t'
{

4l-Charles Roberto Santos

Charles Roberto Santos tem formação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo,

pela Faculdade de Ciências e Tecnologia de Osasco/SP. Possui mais de 12 anos de experiência.

O profissional já atuou como assessor de Imprensa em várias frentes de atuação que envolvem

o interesse direto da população nas áreas dc cducação, assistôncia social c habitação. Tcm

know-how no setor público, alinhavando comunicação internq gerenciamento de crises,

pesquisa de campo, diwlgação de pautas proativas. Na Fundação Casa" foi coordenador de

equipe da assessoria de imprensa da Fundação Casa de 2003 a 2007, período em que se

envolveu diretamente com os jovens infratores para desenvolver pautas relacionadas ao

trabalho que eles produziam nas unidades do complexo conhecido como Febem. O principal

trabalho da Comunicação, à époc4 era o gerenciamento das crises provocadas por recorrentes

movimentos que desestabilizavam a rotina da população carcer¿ária. Na Secretaria de

Comunicação da Prefeitura de São Paulo (SECOM), entre 2009 e 2012, foi escalado para

coordenar o atendimento aos jornais de bairro da capital - cerca de 250 à época- setor vital da

Imprensa na diwlgação de informações e respostas do poder público às reclamações da

periferia. Também atuou na Assessoria de Imprensa da Secretaria de Habitação do Estado de

S. Paulo/CDHU - desenvolveu extensa pauta de atividades junto as comunidades do interior

paulista, em congressos, feiras e na entrega de moradias e conjuntos habitacionais,

acompanhando o então secret¿irio Rodrigo Garci4 atual vice-govemador do Estado. Desde

2020 é assessor de Comunicação do Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Estado

de S.Paulo -_IMESC -responsável pela divulgação externa para a Imprensa de todas as

atividades da presidência e da agenda de ações e serviços e também pela produção de conteúdos

distribuídos pelos canais e redes sociais da comunicação interna da instituição (site, Instagram

e facebook).

â\b
()

\

Rua Capitão Antônio Bosa, 376, 9o andar, Conjunto 91
br>)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel; 11 38076146



(

42-HelderBertani

Helder Bertazzi é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela

Faculdade Cásper Líbero. Foi Coordenador de imprensa do Palácio dos Bandeirantes e

assessor de imprensa dos governadores Geraldo Alckmin e Cláudio Lembo. Também foi

assessor de imprensa na Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça Militår de SP. Em

veículos de comr¡nicação, Helder fezparte da equipe de jornalistas que criou a Folha Online

(o site do jornal Folha de S.Paulo), sendo responsável pelo gerenciamento de projetos e

atividades jornalísticas do site. Foi Diretor de Jornalismo Online do grupo de comunicação

Diário do Grande ABC. Atuou como repórter e redator da Folha de S. Paulo e dos jornais

Di¡årio Popular e DCI.
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