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Raciocínio Básico

Passado mais de um ano e meio desde o início da pandemia, os casos de Covid-1 9 ainda

vitimam milhares de vidas diariamente no Brasil. Embora o problema ainda persista, o avanço

da vacinação em escala indica uma saída para tempos melhores. Em São Paulo, onde no país o

imunizante primeiro chegou à população, a expectativa pela volta à normalidade é crescente.

Na última semana de maio de 2021, os casos registrados no estado apresentaram queda de

18,3yo. A redução pode ser explicadajustamente pelas políticas públicas. No período, o governo

de João Dória já havia vacinado quase 18 milhões de pessoas, boa parte delas com doses

produzidas pelo Instituto Butantan.

Em paralelo aos desafios de saúde pública, será preciso resolver a estagnação

econômica. No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro encolheu 4,Io/o1, de

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em São Paulo, a economia

cresceu 0,4o/r2, segundo a Fundação Seade. Resultado excelente, no comparativo com o país e

com o mundo, já que poucas nações alcançaram uma jornada positiva ao longo do primeiro ano

da pandemia. Porém, ainda insuficiente pata a retomada esperada, que geraria trabalho e renda.

Dos 14,8 milhões de desempregados estimados no país, aproximadamente 3,5 milhões são de

São Paulo, também segundo o IBGE.

A reversão desse cenário passa por diferentes estratégias, dentre elas o crescimento dos

investimentos públicos, principalmente o voltado à infraestrutura produtiva ou urbana. Em São

Paulo, essas medidas estão a cargo da Secretaria Estadual de Logística e Transporte. Criada em

fevereiro de 1963, em plena expansão da indústria paulista, sobretudo a do segmento

automobilístico, a pasta cumpre a missão de "desenvolver um sistema de transportes seguro,

rápido, econômico, integrado, confortável e abrangente, que assegure a mobilidade de bens e

de pessoas, e estimule os desenvolvimentos econômico, social e ambiental sustentáveis para o

estado de São Paulo". Desde aquela data, a secretaria vem afiiculando políticas para promover

a integração dos modais de transporte, de forma a colocar a eficiência logística a serviço das

demandas da sociedade atual e das futuras gerações.

Hoje, a pasta compreende o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o

Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), o Deparlamento Hidroviário (DH),

a Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A. e a Companhia Docas de São Sebastião. Juntas,

tocam projetos impofiantes, como a hidrovia Tietê-Paraná, o Plano Diretor de Desenvolvimento

t https://g1.globo.com/economia/noticia/2021,/03l03lpib-do-brasil-despenca-4lpercent-em-2020.ghtml
2 https://gl.globo.com/sp/sao-pa ulo/no Ticia/202L/03/Oa/pib-do-estado-de-sp-cresce-O4percent-em-2020-diz-

1

t

governo.ghtml



{

(

,ì* , 'artners
Comunicação Pro Eusiness

de Transporles (PDDT), o Porto de São Sebastião, o Programa de Concessões, a Qualidade

Rodoviária, o Rodoanel e o Transporte Sustentável.

Dentro e fora desses projetos, as unidades processam investimentos anuais de bilhões

em obras. Em maio deste ano, por exemplo, o DER indicou aportes de R$ 1,2 bilháo para

recuperar e modernizar 1,5 mil km de estradas vicinais. "O efeito não é só a recuperação física

das vicinais, e sim o que elas representam, de fato, para a vida dos municípios no campo e na

cidade", disse João Doria, em matéria publicada no porlal da secretarta. "E um marco para os

municípios que têm dificuldade na manutenção dessas estradas tão importantes. As obras vão

gerar empregos e, quando ltcarem prontas, trarão ainda mais o desenvolvimento para as

regiões", explicou, na mesma matéria, o vice-governador Rodrigo Garcia.

O caminho de execução das obras reflete positivamente em muito deles. O principal

reflexo é justamente o emprego proporcionado pelas construções. A massa salarial abastece

famílias e, em um efeito cascata, multiplica a renda no comércio e serviços - um alento para os

que sofreram, e ainda sofrem, com os efeitos ruins da pandemia nas atividades econômicas. No

verso da moeda, as obras germinam situações com potenciais de crise. Elas exigem, muitas

vezes, desapropriações e deslocamentos de famílias. Não são poucas as que, por diferentes

razöes, não gostariam de deixar o lugar onde vivem.

Conduzir esse processo de mudança, com o respeito que ela exige, também é atribuição

da secretaria. A pasta promove um amplo programa de reassentamento, que acompanha a

sequência de investimentos em infraestrutura, sobretudo em estradas. Não há números

absolutos publicados nos veículos oficiais sobre o quantitativo das famílias deslocadas e de

desapropriações. Estimasse que deva ser alto, visto a quantidade de novos equipamentos de

transporle construídos nos últimos anos e a dimensão territorial que eles atingem. Como

parâmetro, uma recente construção do trecho norte do Rodoanel3 exigiu a remoção de 4.350

famílias e a indenizaçáo para outras 2.402. Pelo alcance dos novos investimentos programados

para os próximos anos, a tendência é que mais famílias passem pela mesma situação. Cuidar

para que a vida dessas pessoas tenha o menor impacto negativo possível é tão essencial quanto

as entregas de aeroportos, rodovias e demais estruturas.

Esse cuidado vem sendo realizado. Desde o início de cada obra, uma equipe

multidisciplinar estuda as possibilidades de desapropriação e reassentamento nos terrenqs

indicados. Cada caso é estudado com afinco. As famílias são cadastradas e entrevistadas.

/

3 http://www.dersa.sp.gov.br/comunicacao/noticias/rodoanel-norte/governo-do-estado-entrega-mais-178-
u nidades-habitacionais-em-guaru lhos/
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moradias são avaliadas criteriosamente, de modo que os proprietários sejam ressarcidos com

valores justos. Nos episódios em que as mudanças de endereço são indicadas, os antigos

moradores recebem o apoio de programas sociais do governo. Os estudantes são imediatamente

transferidos para as escolas próximas à nova residência. Auxílio também para os que buscam

recolocação profissional. Há parcerias com o Sebrae, Procon e o Via Rápida Emprego, que

auxiliam em novos postos de trabalho e em cursos de qualificação. Todo o processo precisa ser

transparente. Primeiro, por se tratar de gastos públicos, cuja publicidade é exigida por lei.

Segundo, para contornar prováveis ruídos. Não só os que serão removidos, mas toda população

precisa entender que aquela ação, por mais dificil que se pareça, é necessária, jâque integra

projetos maiores, como uma ponte, uma via ou um aeroporto, que trarão beneficios diretos para

toda a sociedade.

Quem constrói os pilares para esse diálogo é a Unidade de Comunicação, órgão do

Sistema de Comunicação do Governo Estadual (Sicom). Criada em agosto de 2001, a unidade

executa uma lista grande de tarefas: difundir informações sobre direitos dos cidadãos e serviços

públicos; divulgar as ações desenvolvidas pelo Estado; estimular a sociedade, muito em caráter

educativo, apafücipar do debate e aprimoramento das políticas públicas; e, por fim, adequar e

propagar as mensagens do Poder Executivo. de forma a ampliar a assimilação por parle de todo

o público, presente em diferentes segmentos sociais.

A unidade se utiliza das ramif,rcações do Sicom espalhadas nos órgãos de administraçáo

direta e indireta do governo para cumprir as diretrizes acima. Também emprega os canais do

governo, como o portal e as redes sociais, nos quais são abertas conversas diretas com os

visitantes. Nos últimos anos, ajudou a conduzir diferentes campanhas, que abrangiam projetos

educacionais, de segurança pública, de investimentos e infraestrutura. De 2019 para cá, como

não podia ser diferente, focou esforços nas divulgações voltadas à saúde pública e o combate à

pandemia. Ajudou a levar informações precisas sobre o uso de máscaras, o distanciamento

social, o auxílio do Estado aos municípios e a campanha pela vacinação.

A comunicação do governo contribuirá para que as informações sobre o reassentamento

cheguem, sem ruídos, a cada vez mais pessoas. Para isso, conta com o trabalho dos jornalistas

que cobrem São Paulo e o compromisso deles, estabelecido em um código de ética próprio, de

divulgar os fatos de interesse público. Eles, que há meses se pautam pela pandemia, tenderão a

abordar também a retomada econômica, os investimentos em obras e a nova vida das famílias

que tiveram de se deslocar. É justamente sobre como fortalecer o relacio

imprensa que se tratao plano de trabalho a seguir.

com a
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Plano de ação

A) Estratégia de relacionamento com a mídia

Fortalecer a aproximação com os jornalistas é também estreitar, de uma maneira geral,

a relação da Secretaria de Logística e Transporte com os seus diferentes públicos-alvo. Não

taro, eles tomam a imprensa como a primeira fonte de informação e, muitas vezes, procuram-

na em casos de problemas relacionados às obras de infraestrutura. Um desses públicos, claro, é

a população do estado de São Paulo, com toda a complexidade que lhe é cabível. Porém,

sobretudo na comunicação envolvendo o programa de reassentamento, os segmentos cujo o

diálogo se faz essencial podem ser divididos em:

Poder público - mais do que os servidores do Estado, entram nesse grupo os prefeitos,

vereadores, representantes de tribunais e autarquias.

Empresários - pequenos ou grandes, são empreendedores cujo negócio foi ou será

influenciado pelas obras e teassentamento. O grupo também reúne os empresários e as entidades

de classe que abrirão as portas do emprego e capacitação para os trabalhadores das famílias

reassentadas.

Famílias - pessoas que sofrem forte impacto em suas rotinas, muitas vezes com mudança de

endereço, devido às obras de infraestrutura.

Líderes comunitários - representantes de associações e demais organizações que exercem

influência sobre as famílias reassentadas ou a serem reassentadas.

Antes de estabelecer diretrizes para se chegar aos jornalistas e, indiretamente, aos

públicos acima, é necessário analisar como a secretaria reaTiza hoje o diálogo com a imprensa.

Em março e junho de 202I, de forma exclusiva, realizamos uma sondagem com repór1eres,

editores e chefes de redação que cobrem diariamente as ações do Governo de São Paulo,

principalmente nos cadernos Economia e Cidades. Mais de 100 profissionais receberam o

questionário. As respostas indicam que há um caminho de melhorias a ser percorrido.

Quando perguntados se conhecem os programas e ações da Secretaria de Logística e

Transporte ,860/0 responderam "quase nada" . Os outros 140lo asseguram ter poucas informações.

Todos os entrevistados indicaram que recebem pouco ou quase nenhuma informação oficial da

pasta. Quanto ao programa de reassentamento, eles responderam ter pouco ou quase nenhum

conhecimento a respeito.

O levantamento de clipping que compreende o período de outubro de 2020 a fevereiro

de 2021, cuja análise seguirá nas páginas à frente, comobora as respostas. Mesmo quando

\,

explicados os investimentos em obras do estado de São Paulo ou as ações para
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de famílias, poucas vezes as matérias citaram a secretaria. Nenhum de seus porta-vozes

concedeu depoimento para as repoftagens listadas.

A pesquisa também apresentou algumas rotas para que essa comunicação com os

jornalistas ocorra com mais fluidez. Quarenta e três por cento indicaramaapuração direta como

forma de conseguirem informações sobre os investimentos em transporte do Governo de São

Paulo. Outros 43% se informam pelo site oficial, e os 14% restantes aguardam os

posicionamentos por release. Cinquenta e sete por cento estariam disponíveis ou interessaclos

em participar de encontros presenciais com fontes da Secretaria. E todos se interessam ou estão

disponíveis para encontros on-line com as mesmas fontes.

Os canais do governo, de fato, poderiam dar mais destaque às ações da secretaria. No

poftal, as notícias sobre logística e transporte são espaçadas. Algumas matérias até ganham

repercussão, como a que divulgou o plano de investimentos em estradas vicinais, orçado em R$

1,2 bilhão. Porém, são poucas. No dia 15 de junho, napëryina da secretaria, essa era a notícia

mais recente, mesmo publicada 40 dias antes.

Nas redes sociais o tema foi trabalhado, mas também com baixa frequência. Nas páginas

do Estado, há poucos cards sobre obras. O último deles anunciou a expansão das linhas do

metrô, conduzida pela Secretaria de Transpoftes Metropolitanos, postada na primeira semana

de junho, no Instagram, o qual, à época, registrava 404 mil seguidores. Entre janeiro e junho,

apenas mais um card abordou o assunto, em um montante de 663 postagens. A maioria se

referiu às ações de combate à Covid-19, claro. Porém, ainda que a pandemia seja o grande alvo

do poder público, haveria espaço para publicações da Secretaria de Logística e Transporle. Não

há nenhum anúncio relacionado aos investimentos da pasta, tão pouco sobre a sua política de

reassentamento.

A partir das informações acima e o do cenário descrito no Raciocínio Básico, jâ é

possível estabelecer os objetivos para que o relacionamento com a mídia seja aprimorado. A

lista será definida em reuniões para a construção do Plano de Comunicaçáo Estratégica, um dos

primeiros produtos a serem entregues, para o qual esta proposta é uma prévia. Contudo, de

imediato, listamos cinco :

. Produzir notícias, e adaptâ-las a diferentes mídias, sobre as obras de infraestrutura e

logística do Estado, indicando o protagonismo da Secretaria;

. Getar mídia positiva para as ações do programa de reassentamento;

o Unificar o discurso dos porta-vozes da Secretaria sobre as obras grama de

(
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reassentamento;

o
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o Desenvolver plataformas de informações seguras e transparentes;

o Tomar a imprensa como parceira na divulgação do programa de reassentamento e no

engajamento dos diferentes públicos.

O alcance dos objetivos, sobretudo o que indica apadronização dos discursos, fica mais

palpável quando a estratégia se guia por mensagens-chaves. Elas podem mudar ao longo do

atendimento, a depender de vários fatores, dentre eles os resultados dos processos de

comunicação. Para início de trabalho, propomos as seis abaixo:

1. A Secretaria de Logística e Transporte é um dos braços do Governo de São Paulo para

promover investimentos em infraestrutura, que ajudarão na retomada econômica do

Estado, mesmo em tempos de pandemia.

2. As ações da secretaria contribuem, indiretamente, para o crescimento da indústria e

comércio, para a geraçäo de emprego e renda.

3. Muitas obras, sobretudo as urbanas, exigem a mobilidade involuntaria de famílias, cujos

transtornos são superados pelo programa de reassentamento.

4. Pelo programa, conduzido com ética e transparência, as famílias recebem o suporte

necessário para a mudança de vida. A secretaria oferece de cursos de capacitação e

vagas em escolas até oportunidades de emprego, identificadas a partir de parcerias com

empresas e entidades.

5. Todos os direitos das famílias reassentadas são assegurados.

6. A proposta do reassentamento, mesmo involuntário, é transformar para melhor a vida

das famílias, que passam a receber novas oportunidades educacionais e profissionais.

Todas as seis podem ser agrupadas em uma única frase, que chamaremos de lema. Não se

trata de um slogan ou algo a ser replicado em peças publicitárias, longe do objeto desta

concorrência. Mas pode funcionar como um guia para os conteúdos e veículos a serem

construídos ao longo do atendimento à imprensa.

A sugestão será: Reassentamento SP: construindo dias melhores para todos. A frase

envolve o programa de reassentamento com uma ótica positiva. Primeiro, por se relacionar ao

cronograma de investimentos e obras do Estado, que refletirão em crescimento econômico.

Segundo, porque o deslocamento das famílias, ainda que involuntário, tende a representar uma

mudança promissora para aquelas pessoas, com perspectiva de moradias melhores, novos

empregos, escolas e cursos de capacitação. São Paulo avança, e elas náo ficarágpara.lrás.,/ ., \,
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Assim como os objetivos, o lema e as mensagens-chaves também farão parte do Plano de

Comunicação Estratégica, jâ citado. O documento descreverá as iniciativas e os produtos a

serem executados ao longo de 12 meses, mas com reflexos duradouros e positivos para a

imagem da secretaria e do Programa de Reassentamento junto à opinião pública.

As entregas indicadas no plano serão divididas em três fases, cada um acompanhando um

desafio específico. O primeiro deles é "entender". Serão as ações voltados ao planejamento da

comunicação, levantamento de informações e refinamento de estratégias. Nessa fase, os

gestores receberão desde relatórios de monitoramento diário dos principais veículos até

informes especiais, como Manual de Gerenciamento de Crise e mapeamento de jornalistas e

influenciadores.

No segundo desafio, o de "esclarecer", serão construídos e transmitidos os conteúdos (como

as peças, textos, áudios e vídeos) que auxiliarão o trabalho de assessoria de imprensa. Por fim,

na terceira rota, que cumpre o desafio de "aproximar",haverâ as ações de contato direto com

os repórteres, editores e chefes de redação. A ideia é fazer dos profissionais de imprensa um

canal seguro para informar toda a população.

As três rotas, ou os três desafios, serão cumpridas de forma ininterrupta e quase

paralelamente, embora o "entender" se inicie na primeira semana de trabalho, duas semanas

antes dos outros dois. Nos três, os processos serão cíclicos, em que o alcance de um gere efeitos

na performance do outro.

Figura 1 - Fluxograma dos desafios de comunicação
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b) Ações a serem desenvolvidas junto à mídia

As três fases, como dito, terão as ações realizadas ao longo de 12 meses. Com o término

desse período, o ciclo recomeça, já com a adequação para o novo cenário. Por agora, propomos

as tarefas explicadas na sequência,jâindicando as prováveis datas de execução.

Desafio 1: entender

As primeiras iniciativas são de pesquisa. Ao longo de duas semanas, a contratada se

debruçará sobre a comunicaçáo realizada pela secretaria e as divulgações relacionadas ao

programa de reassentamento. Reuniões com gestores da pasta indicarão os caminhos

percorridos e os anseios por novos horizontes. O levantamento apontarâ os pontos fortes da

comunicação atual e as oportunidades de crescimento, de um lado; e as fraquezas e os

indicadores de alefta, de outro. As conversas também respaldarão as mensagens-chaves, o lema,

os objetivos; e nofiearão qual será o discurso dos pofta-vozes dali em diante.

As informações darão a medida para a primeira versão do Plano Estratégico de

Comunicação, com entrega prevista para a quarta semana de trabalho. Será um documento

descritivo de todas as ações, para todos os três desafios, a ser atualizado sempre que as medidas

escolhidas não alcançarem os resultados esperados.

O plano estabelecerá como se darão os monitoramentos de jornais e das redes. As

análises de clipping de imprensa estarão em relatórios diários, que abordarão do teor da notícia

às falas dos porta-vozes, passando pela relevância do veículo, sua orientação editorial e a sua

distribuição. Haverâ, ainda, um relatório semanal e um mensal, com o resumo do que foi a

cobertura no período e uma avaliaçáo dos pontos fortes e fracos do atendimento à imprensa. No

mensal, haverá um índice exclusivo para mensurar o alcance das matérias e o seu potencial de

engajamento, positivo ou negativo.

O campo digital também será foco neste primeiro desafio. Junto ao levantamento para

a construção do plano, será realizada uma análise dos canais e páginas da secretaria e do

Governo de São Paulo. Como indicado nesta prévia, as redes pouco informam sobre a pasta e

o programa de reassentamento. Quando bem utilizadas, elas poderão ser úteis pataapropagação

das pautas e para o contato com osjornalistas.

Serão produzidos conteúdos específicos, como cards e infográficos, que serão descritos

no próximo desafio, "esclarecel". Semanalmente, ao longo de todo ano, as redes e o portal

continuarão a ser analisados, com os resultados expostos em relatórios de análise digital.

Neles, saberemos, por exemplo, o quanto tem sido o crescimento dos acessos e quais os

..:h-...'.:.--..-,..
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conteúdos mais visualizados. Nas redes, entenderemos o tipo e a força do engajamento gerado.

Paraa análise, serão utilizadas ferramentas específicas de Data Driven, como Google Analytics,

Google Search e Console; Navegg e Dito. Todos os dados serão relevantes, primeiro, para

aprimorar o que vem sendo divulgado, principalmente as sugestões de pauta; e segundo, por

indicar como o público tem entendido a comunicação da secretaria. Os ruídos serão captados e

conigidos logo que surgirem.

Até como apoio ao levantamento das redes, será confeccionado o mapeamento de

jornalistas, influenciadores digitais e líderes de opinião. Para cada personalidade

identificada,haverâ um descritivo sobre como ela se posiciona frente às ações da secretaria e

ao programa de reassentamento. Os dados ajudarão nas iniciativas do terceiro desafio,

"aproximat", explicadas mais à frente. O mapeamento receberá constantes atualizações. Ao

longo da jornada, poderão aparecer novas lideranças, captadas pelo radar das redes ou nas

apurações paraaprodução de textos e vídeos.

O primeiro desafio abrange também a definição dos porta-vozes e a preparaçáo deles.

Caso necessário, será organizado um media training, tendo o apoio da contratada, com o

objetivo de capacitët-los para o melhor atendimento aos repófieres e para uma boa postura diante

de microfones e câmeras. Ao longo de todo ano, em toda prévia de entrevista, coletiva ou

gravação de conteúdos digitais, os porta-vozes receberão um pequeno treinamento, com

orientações sobre como proceder. Para eles, serão disponibilizados também três informes

específicos. Um deles é o paper. Trata-se de um texto com linguagem direta, por vezes em

tópicos, que aprofundarâ os temas a serem tratados em determinada entrevista ou evento.

Haverá umpaper) por exemplo, sobre o reassentamento de cada obra, sobre número de famílias

atendidas e sobre os investimentos empregados na infraestrutura de transporte. O outro informe

será o Q&4, sigla em inglês para "perguntas e respostas". Os Q&As terão a mesma

dos papers. Porém, traráo o formato que simula os prováveis questionamentos dos

para aqueles assuntos.

Também no campo de preparação dos porta-vozes, a rota "entender" definirá

mecanismos para o gerenciamento de possíveis crises de imagem da secretaria. Junto com os

gestores de comunicaçáo, será preparado um fluxo para apuraçáo, escolha de estratégias e

resposta à imprensa. O fluxo e demais orientações formarão o Manual de Gerenciamento de

Crise, em versões impressa e digital.

(

i
(

(

(

(

(

(

(

t

(

Desafio 2: esclarecer
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Com a base de inteligência estruturada, parte-se para a produção dos textos, cards,

áudios e vídeos que formarão o arcabouço de conteúdo paraa assessoria de imprensa. Jâna

segunda semana, inicia-se a produção releases e sugestões de pautas. Serão dois textos do tipo

por semana, com temas estabelecidos todas as manhãs de segunda-feira durante as reuniões

entre os profissionais ligados à licitante e os gestores de comunicação da secretaria. As pautas

abordarão as obras e as ações para o reassentamento das famílias, todas com olhar humanizado.

Trarão depoimentos, claro, dos porta-vozes, mas também das pessoas que tiveram a vida

mudada por conta do programa. A cada 15 dias, sob orientação e revisão da licitante, um porta-

voz assinará um artigo, com assunto também definido nas reuniões com os gestores, que

reforçará as mensagens-chaves. Os releases, sugestões e artigos seguirão por e-mail e

aplicativos de mensagens para o mailing de imprensa do mapeamento.

Os jornalistas receberão também, quinzenalmente, um boletim digital, ou newsletter,

sobre as ações da secretaria. A news trará os últimos releases e artigos, além de infográficos,

links para redes sociais e outras plataformas de streaming. Uma dessas plataformas será o

Spotifu. Para ela, será direcionado o podcast, mais um produto que auxiliará a assessoria de

imprensa. Gravados mensalmente, serão programas de 30 minutos, em que um jornalista

contratado pela licitante e um pofta-voz discutirão os investimentos e o andamento das obras

de São Paulo. Em todos os episódios, será destacado o reassentamento, com apafücipação de

um especialista da equipe multidisciplinar que conduz as ações. Serão ouvidos, por exemplo,

assistentes sociais, psicólogos ou um gestor de entidades parceiras, aquelas que oferecem cursos

de capacitação ou vagas de emprego. Como sugestão, o programa poderá se chamar Retomada

SP - Todos Juntos. O nome indicaria otimismo com o crescimento econômico do estado pós-

pandemia, catapultado pelos investimentos em logística e transporte. Indicaria também que,

como prova o reassentamento das famílias, esse crescimento será positivo para a população

inteira. Ninguém ftcarâ para trás.

Algumas das gravações do podcast terão transmissões ao vivo, no formato de lives,

acessadas nas páginas da secretaria no YouTube, Instagram e Facebook, a serem criadas. A

gravação também poderá ser repartida em pílulas de vídeo, de até 5 minutos, e divulgada

novamente no YouTube; e também pílulas de áudio, em que as falas dos porta-vozes serão

destacadas e encaminhadas às rádios. Em algumas semanas, essas pílulas seguirão junto com o

texto de divulgação para as redações, podendo ser acionadas por links, formando o que

chamamos de release digital. As pílulas, os textos, os áudios, as matérias e fotos relacionadas

às coletivas dos porta-vozes abastecerão o banco de mídia, a ser hosgedado \o g,oital. Esse
i ]i

i .,r'/ \l/, 10t 
1..'l

(

i
(

I

(

(

(



\ , 'artners

(

(

Comunicação Pro Business

material ainda deverá ser aproveitado pelo núcleo digital do Governo do Estado e se

transformarâ em cards, infográficos e demais conteúdos para o calendário de postagens.

Outros materiais digitais estão previstos. Todo mês, será disponibilizado um e-book

sobre os investimentos do Estado em infraestrutura e as inciativas de reassentamento. A ideia é

que eles formem uma trilha de conhecimento sobre os temas, para entendimento não só dos

jornalistas, mas de todos que acessam o site da secretaria. O primeiro e-book será o Guia sobre

o Reassentamento. Trarâ conceitos básicos de direito à moradia, os caminhos do acolhimento

e as iniciativas do poder público para que as mudanças sejam positivas.

Como explicado, os e-books, os links para o podcast, os artigos, demais textos e todo o

banco de mídia estarão disponíveis no site, que se tornaút um amplo hub de conteúdo. Nele,

estará também uma ferramenta interativa, o Mapa do Recomeço, cuja construção será sugerida

ao núcleo digital do governo e o conteúdo apurado e escrito pela licitante. De forma resumida,

será o mapa de São Paulo, em que o visitante, ao clicar em determinada região, conhecerá as

obras ali investidas e as ações de reassentamento.

Desafio 3: aproximar

Para o terceiro desafio, serão realizados, além da ronda e atendimento diário aos

jornalistas, visitas às principais redações da capital e da maioria das cidades. A escolha dos

locais, as datas e os pofia-vozes que pafticiparão serão dehnidos na segunda seman4 junto com

a entrega do Plano de Comunicação Estratégica. Nos encontros, os jornalistas receberão um

presskit, que conterá um pen drive brinde, no qual estarão salvas as últimas divulgações da

secretaria e o Mapeamento de Fontes, com o descritivo de quem são os gestores da pasta e os

contatos da assessoria de imprensa.

Além das visitas, a cada entrega de obras ou de ações relacionadas ao reassentamento,

jornalistas serão convidados a parlicipar. Serão organizadas coletivas, inclusive virtuais, cujas

gravações poderão abastecer o podcast ou, editadas em pílulas, seguirem como reforço de

divulgação em releases viftuais.

Por fim, será estabelecida uma linha direta da assessoria de imprensa com os jornalistas.

Eles serão convidados a se cadastrar para receber a newsletter, os e-books; e fazer parte de um

canal direto, e exclusivo, via WhatsApp

C) Materiais a serem produzidos

{

i
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Para cumprir os desafios explicados acima, listamos os materiais que nos auxiliarão
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Plano Estratégico de Comunicação: documento vivo com a descrição das iniciativas e o

cronograma de execução, cuja prévia é esta proposta.

Mapeamento de jornalistas, influenciadores digitais e líderes de opinião: ficha detalhada

de jornalistas, veículos e influenciadores digitais, bem como demais lideranças que tenham

interesse nos assuntos abordados pela secretaria.

Pøpers e Q&As: informes de suporte aos porta-vozes. Serão úteis, sobretudo, na preparaçäo

para entrevistas e coletivas.

Manual de Gerenciamento de Crise: guia com orientações e fluxo sobre como os gestores

deverão proceder em episódios com potencial de crise de imagem.

Releases, sugestões de pauta, notas e artigos: textos a serem encaminhados ao mailing de

imprensa, destacando as ações da secretaria no período e abrindo espaço positivo na agenda dos

jornais. Muitos desses textos teráo carëúer humanizado, com personagens destacados entre as

famílias reassentadas.

Newsletter: boletim digital sobre as ações da Secretaria, as iniciativas para o reassentamento e

os investimentos em transporte e logística no estado, a ser disparado para jornalistas por e-mail

e por aplicativo de mensagem.

Relatórios de monitoramento: análise difuia, semanal e mensal das matérias levantadas pelo

clipping. Levarâ em consideraçáo a positividade, o alcance e a repercussão dos conteúdos.

Alertas de monitoramento: por meio de e-mail e aplicativos de mensagens, os gestores serão

informados em tempo real sobre notícias relevantes não capturadas pelo clipping.

Presskit: material formado por textos informativos a serem distribuídos durante as visitas às

redações.

Newsletter: boletim digital sobre as ações do Desenvolve SP e os avanços na economia do

estado, a ser disparado para jornalistas por e*mail e por aplicativo de mensagem.

Poclcøst: gravações no formato de programas de rádio, que abordarão investimentos, obras e

programa de reassentamento, com foco na secretaria. Serão disponibilizadas na plataforma de

streaming Spotiff.

Pílulas de áudio e vídeo: das coletivas e das gravações do podcast serão retirados trechos,

editados e disponibilizados nas redes do órgão; e, no caso das pílulas de áudio, encaminhadas

às redações de rádios.

Release digital: textos utilizados como sugestões de pauta, acrescidos das pílulas de áudio e

(
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vídeo, capturadas especialmente nas coletivas e gravações do podcast.
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Conteúdo multimídia: textos, áudios e imagens trabalhados pela assessoria de imprensa, que,

com auxílio do núcleo digital do governo, enriqueceriam o calendário de postagens nas redes e

no site da secretaria. Entre os conteúdos está o Mapa do Recomeço.

E-books: materiais digitais a serem disponibilizados para download, que trarão conteúdo

explicativo sobre as ações da secretaria. O primeiro deles será o Guia sobre o Reassentamento.

Figura 2 - peças ilustrativas de cards e mockup do podcast
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Oportunidades de mídia positiva

1) Crescimento de empreendimentos e oportunidades

Os dias ainda não são para se comemorar. A pandemia da Covid-19 ainda assola o país,

com a média de óbitos, na segunda quinzena de junho, ainda em torno dos 2 mil por dia. Em

São Paulo, esse número chega a 600. Porém, é possível apontar notícias positivas, e não apenas

relacionadas à imunização, a qual no estado, pioneiro no Brasil, avança de forma consistente.

Em meio a anúncios de vacinação que, segundo Doria4, esta deva atingir toda a população

adulta paulista até setembro deste ano) a recuperação econômica entra em pauta. Por trás dessa

recuperação há o plano de investimento público, que tem a Secretaria de Logística e Transporte

como um braço importante.

As obras conduzidas pela secretaria, como a que entregará uma sequência de estradas

vicinais, melhorarão a rotina de negócios de dezenas de cidades, incentivarão o fluxo de

pessoas, de comércio e de serviços. Fora o montante investido (que, no caso das estradas, soma

R$ 1,2 bilhão), as mudanças trarão empregos diretos e indiretos, durante a construção e a longo

prazo, justamente pelas oportunidades de negócios que elas gerarão. Serão um respiro para uma

população que, além da Covid-19, sofre com a falta de renda. A estimativa da última Pesquisa

Nacional de Amostrapor Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE é de que hqal4,8 milhões de

desempregados no país, sendo 3,5 milhões em São Paulo.

Há uma abertura relevante nos veículos de imprensa para pautas sobre a retomada

econômica, principalmente as que indicam ganhos imediatos e de longo prazo, como as

planejadas pela secretaria. As obras geram mudanças positivas para muita gente, inclusive os

reassentados. Será preciso jogar luz sobre esses ganhos.

2) Mudanças ) pilra melhor, na vida dos reassentados

Entre os reflexos das obras, o deslocamento de famílias gera transtornos óbvios para os

envolvidos. Faz-se necessário, entre outros, a condução de negociações para a compra dos

terrenos e acertos indenizatórios. Ainda que haja um viés em torno dos problemas que as

pessoas enfrentam, a saída parc a nova vida, quando tratada com zelo, transparência e élica,

tende a ser positiva. Não são poucos os episódios em que as famílias que passaram pelo

reassentamento encontraram uma residência melhor, em uma região com mais oportunidades

de emprego e de educação

a https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-apresenta-novo-calendario-para-vacinar-toda-a-í
popu lacao-adu lta-ate-1"5-de-setembro/
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Cabe à assessoria de imprensa da secretaria buscar essas histórias, fonnatá-las para os

diferentes veículos e torná-las conhecidas do grande público. É possível destacar, por exemplo,

as parcerias para capacitaçáo de profissionais e a recolocação deles no mercado de trabalho. O

aumento das oportunidades de trabalho, de empreendimentos e, como consequência, o

acréscimo na renda dessas pessoas precisam ser divulgados. Em alguns casos, a contrapafiida

para as obras indica a construção de novas moradias para as famílias que tiveram que se

deslocar. O acompanhamento dos projetos das casas e a entrega das chaves renderiam pautas

positivas, com potencial de aberlura na agenda dos jornais.

Ainda que as negociações não sejam fáceis, o reassentamento deve ser tratado com um viés

de renovação, de abeftura de oportunidades. Algum provável desconforto na fase inicial de

contato com as famílias tende a ser superado pelos benefícios que, em curto, médio e longo

prazos, elas receberão. Os aspectos positivos dessas mudanças precisam estar nos jornais.

3) Recuperação econômica de cidades

As obras conduzidas pela Secretaria de Logística e Transpofte visam melhorar a

infraestrutura do estado. Investimentos em estradas e aeroportos aperfeiçoam o fluxo de

produção, atraem investidores, turistas e aumentam o montante da circulação de dinheiro nas

cidades - muitas delas, até então, sem perspectivas de crescimento. Embora sejam explícitos

esses benefícios, nem sempre eles chegam aos jornais.

Será preciso levantar trajetórias de municípios e localidades que alcançaram bons números

econômicos no correr das construções conduzidas pela secretaria e, sobretudo, após os projetos

finalizados. Os números de empreendimentos abertos, empregos gerados, escolas e hospitais

ampliados explicitariam esses ganhos. E as histórias dos moradores ilustrariam o quanto de

bem-estar aqueles empreendimentos possibilitaram.

Um bom exemplo de pauta seria descrever as características de uma cidade antes e depois

de ser impactada por determinado investimento. Poderiam ser ouvidos os comerciantes que,

com a chegada de moradores e trabalhadores na regiäo, tiveram o faturamento multiplicado. No

caso do reassentamento, pode-se fazer mais um comparativo, desta vez, envolvendo a antiga

localidade desapropriada e os novos endereços dos moradores. Outra pauta seria destacar as

vantagens dos bairros que receberam as famílias e todas as opodunidades que elas passaram a

desfrutar apenas por estarem em uma localidade mais estruturada.

J
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Identificação dos riscos à imagem

1) Laços afetivos perdidos

Mesmo com as mudanças positivas, muitas relacionadas às novas oportunidades de

emprego e educação, deixar o local onde você se habituou a viver não é facil. Chega a gerar

sofrimento para muitos, algo próximo a um luto, como indicam alguns estudos psicossociais,

como o de Denise Lisboa de Almada, publicado pela USP5. "Considerando o espaço como

simbólico e a casa como referência do indivíduo no mundo, verificou-se a grande mobilização

de conteúdos emocionais a partir da experiência do reassentamento para estes sujeitos", diz a

psicóloga. "A ausência de participação na execução do programa e as perdas inerentes às

mudanças exigidas, em especial da casa, mobilizaram imagens de sofrimento e morte por parle

dos reassentados, independente de uma concordância anterior dos entrevistados pelo

reassentamento".

Não há dúvidas de que a equipe multidisciplinar da Secretaria, indicada para a condução

dos reassentados, preste um trabalho de acolhimento efetivo. Porém, por mais que as famílias

tenham assinado contratos para a mudança, a tisteza delas por abandonarem, de forma

involuntária, o local de suas histórias sempre será pauta dos jornais. Alguma voz magoada,

talvez por não ter tido todas as exigências atendidas na negociação prévia pata a venda de seu

terreno, tem potencial de ganhar holofotes grandes, colocando em xeque, inclusive, todo o

projeto de investimento.

É preciso mapear esses riscos e, de antemão, desenvolver um fluxo de apuração do ocorrido

e de respostas aosjornais. Sobre as respostas, elas devem ser dadas com precisão, transparência

e, sobretudo, atenção às famílias envolvidas. Por mais que a mudança, como já dito, façaparte

de um projeto maior, com reflexos positivos para toda a sociedade, a dor do outro precisa ser

ouvida e respeitada.

2) Atraso nas obras

Também com espaço cativo nos jornais, os problemas relacionados às obras, de toda ordem,

geram desconforto na população. E não apenas por serem realizadas com dinheiro público, cuja

Ttscalizaçáo é exigida. As obras geram desconforto.Trazem barulho, poeira, mudam o trânsito,

atrapalham rotas, impedem, muitas vezes, o direito do cidadão de ir e vir. Um projeto que

demande mais tempo do que previsto traz consigo um pacote de problemas para o poder
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público. E parte desses problemas, justamente o relacionado à imagem do Órgão que toca o

projeto, entra na lista de desafios da assessoria de imprensa.

No caso específico das obras para o reassentamento, a lista de possíveis problemas são

numerosos. Entram a construção não adequada de um novo bairro, a demora no acerto da

compra de um imóvel, a não execução de uma contrapartida que havia sido definida junto aos

moradores, mas não admitida pelos gestores da pasta, entre outros. O desconforto, nessas

situações, alcança novo s patamares.

Todos esses problemas, alguns até corriqueiros, costumam chegar aos repórteres com

potencial para gerar um risco à imagem, no caso, da Secretaria de Transporte e Logística. A

solução passa pelo fluxo de mapeamento de casos, apuração precisa e respostas prévias. O

atendimento aos jornalistas deve ser rápido, sem omissões, com os dados corretos e, se for o

caso, com a disponibilidade de um porta-voz. As repostas passarão também, mais uma vez, pelo

respeito à voz das famílias afetadas.

3) Relacionamento com entidades

Por conta dos transtornos das obras, muitas famílias que passam pelo reassentamento

acabam procurando auxílio em organizações comunitárias, sindicatos de toda ordem e demais

entidades de classe. O relacionamento da comunicação da Secretaria com esses grupos também

precisa ser transparente, pautado na troca de informações. Eles não precisam ser vistos como

adversários na negociação com as famílias, tão pouco entraves no acolhimento a elas

programado. No entanto, é preciso identificar os interesses de cada um, saber como se formaram

e pera onde querem chegar. Não são raros os casos em que entidades do tipo estejam ligadas a

parlidos políticos, por vezes de oposição ao governo atual.

As vozes dessas entidades também costumam ganhar as páginas dos jornais. Contrariadas,

elas podem pautar matérias negativas contra a Secretaria, tendo, quem sabe, a situação dos

reassentados como pano de fundo. A solução, mais uma vez, passaria pela transparência e

agilidade, com ações calcadas em um plano de gerenciamento de crise, previamente

pavimentado. É impoftante saber, de antemão, os assuntos que poderão reverberar em

manchetes negativas e, assim, já construir as devidas respostas.

Ainda na fase de preparaçáo paru crises será preciso mapear essas entidades e suas

lideranças e fortalecer com elas uma aproximação. Do mesmo modo, é primordial manter firme

o elo com os jornalistas. Assim, haveráum canal oficial sempre aberto para os posicionamentos.
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Análise de Imagem - Secretaria Estadual de Logística e Transporte de São Paulo

1o de outubro de 2020

O portal TAMOIOS NEWS noticiou o anúncio da Prefeitura de Caraguatatuba sobre o início

do monitoramento no manguezal, feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente,

Agricultura e Pesca (SMAAP). "Caraguatatuba possui, desde o mês de agosto, a licença

ambiental da Cetesb para instalação das obras do enrocamento do Rio Juqueriquerê. O

documento permite que a Prefeitura inicie o empreendimento que objetiva, principalmente,

evitar problemas de enchentes e alagamentos nos bairros ao longo do rio, além de melhorar a

navegação do maior rio da cidade, estimular o espofie náutico e a drenagem do Rio Marinas,

Morro do Algodão e Barranco Alto. Como condicionante da licença ambiental de instalação e

parte do subprograma de monitoramentos ambientais, a Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP) iniciou nesta semana o monitoramento no

manguezal", informou.

O conteúdo foi divulgado com tom editorial neutro e positivo pelo portal, que é um veículo de

menor expressão do Litoral Norte de São Paulo.

Ponto positivo: multiplicação de informações sobre as ações da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP).

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: releases explorando mais os benefícios que as obras do enrocamento do Rio

Juqueriquerë trarão parc Caraguatatuba, a fim de não dar margem para críticas sobre o grande

impacto no manguezal.

2 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transpofte 4J
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

4 de outubro de 2020

Nessa data, os veícuios de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transpofte.

5 de outubro rle2020

O jornal O LIBERAL, veículo de menor expressão da Região Metropolitana de Campinas,

republicou mat&ia da AGÊNCIA ESTADO sobre o anúncio do Governo de São Paulo de

retomar as obras da Linha í-Laranja do metrô, que estavam paradas desde 2016. "O governo

de São Paulo anunciou a retomada das obras da Linha í-Laranja do metrô. De acordo com o

governador João Doria (PSDB), as obras serão retomadas a partir desta terça-feira, 6. Segundo

Doria, as obras estavam paradas desde 2016, e a previsão de entrega completa é de cinco anos",

informou.

O veículo ainda destacou que João Doria afirmou: "Retomamos a parlir de amanhã as obras da

Linha 6-Laranja, que estavam paradas desde 2016. As obras recomeçam com investimento de

R$ 15 bilhões. A previsão de entrega completa é de cinco anos a partir de amanhõ. Essa é a

maior parceria púrblico-privada em desenrrolvimento na América Latina".

Ponto positivo: destaque da matéria mencionando as vantagens de aumentar as opções de

conexão no metrô e o número de pessoas beneficiadas todos os dias.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: reforçar a comunicação à imprensa sobre a retomada das obras de

desenvolvimento do metrô e enfatizar os beneficios para a população paulista.
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6 de outubro d,e2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transpofie.

7 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, porlais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

8 de outubro de2020

Em tom bastante crítico, a REDE BRASIL ATUAL informou: "O governo de João Doria

(PSDB) pretende retomar o leilão de imóveis do Departamento de Estradas e Rodagem (DER),

onde vivem centenas de famílias de baixa renda, na região da Avenida Jornalista Roberto

Marinho, entre os bairros do Brooklin e Campo Belo, na Zona Sul da capital paulista. Nos

últimos dias, moradores receberam visitas de agentes da Companhia Paulista de Obras e

Serviços (CPOS) pararealização de um cadastro, sem explicações do motivo real da ação. 'Veio

um pessoal na quinta-feira (1"), deixou esse comunicado; e segunda (5) começaram a passar

nas casas. Nós dissemos que não íamos assinar nada sem uma explicação. Disseram que era

apenas um levantamento de cadastro', explicou a moradora Ana Paula Pires Aguiar".

"O governo Doria admite que está avaliando a situação dos moradores, mas diz não ter data

para retomar o leilão de imóveis do DER", ressaltou o veículo.

Pontos positivos: posicionamento do governo Doria e nota do Conselho do Patrimônio

Imobiliário divulgada na matéria.

Ponto negativo: destaque aos problemas da situação dos moradores em razão da pandemia da

Covid-19.
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Ação sugerida: comunicações voltadas a explicar todo o processo do leilão de imóveis do DER

e o avanço do Plano São Paulo, além dos prazos paru a retomada das atividades.

9 de outubro de2020

Em entrevista à- RÁDIO JOVEM PAN, Priscila Ungaretti, secretária-executiva de Logística e

Transportes do Governo do Estado de São Paulo, confirmou que a pandemia não afetou as obras

em andamento no estado: "Há uma determinação aí do governador João Doria, que insistiu em

não pararmos nenhuma obra. Inclusive, estamos com I32 obras em andamento, algumas

iniciadas durante a pandemia, com investimento de R$ 5,3 bilhões, gerando quase 13 mil

empregos. Então, algo muito bom aí para o crescimento econômico de São Paulo e do Brasil.

E estão sendo modernizadas mais de 1,5 mil km de rodovias".

Ponto positivo: entrevista enfatizando como os investimentos nas obras e a geração de

empregos são bons para o crescimento econômico de São Paulo c do Brasil.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: releases e videorreleases especiais para ampliar a divulgação a respeito dos

investimentos em obras e infraestrutuÍa, e como isso contribui para o desenvolvimento de São

Paulo.

10 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

L1 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, porlais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.
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12 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para f,rns desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transpofie.

13 de outubro de2020

Nessa data, a FOLHA DE CACHOEIRINHA e o JORNAL DE GRAVATAI repercutiram o

release sobre 67o Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social. "Impulsionar a política

habitacional no estado através da ação conjunta com as prefeituras e o Governo Federal. Foi

com essa expectativa que diretores, técnicos e servidores da Secretaria Estadual de Obras e

Habitação participaram do 67" Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, realizado

nesta semana de maneira virtual. O evento é organizado anualmente pelo Fórum Nacional de

Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU) e pela Associação Brasileira

de Cohabs e Agentes Públicos (ABC)", publicaram os veículos.

Ambos os jornais também destacaram afala do secretário de Obras e Habitação, José Stédile:

"Historicamente, a SOP participa da construção de conjuntos habitacionais em parcerias com

as prefeituras e o Governo Federal. Estamos na expectativa de recursos do Governo Federal

para atendermos famílias de baixa Íenda".

A publicação também trouxe a fala de Letícia Gomes, diretora de Regularizaçáo Fundiária e

Reassentamento da SOP, sobre a imporlância da aplicação da Lei Federal 13.46512017, que

dispõe sobre a regularização fundiâria e urbana. "Trabalhamos para regulaizar o máximo de

áreas possíveis no estado. A lei da Reurb e a troca de experiências com outros estados são

fundamentais para superarmos os desafios."

Ponto positivo: publicação, na íntegra, de release a respeito do 67o Fórum Nacional de

Habitação de Interesse Social.
,]

Ponto negativo: não se aplica.

!

(

(

(

Ação sugerida: não se aplica.
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14 de outubro de2020

O SITE DA RÁDIO SANTA CFiIJZ, veículo de menor expressão do Rio Grande do Sul,

também repercutiu o release sobre 67o Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social:

"Impulsionar a política habitacional no estado através da ação conjunta com as prefeituras e o

Governo Federal. Foi com essa a expectativa que diretores, técnicos e servidores da secretaria

estadual de Obras e Habitação participaram do 67o Fórum Nacional de Habitação de Interesse

Social, realizado nesta semana de maneira virtual. O evento é organizado anualmente pelo

Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU) e pela

Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos (ABC)".

O veículo destacou ainda a fala do secretário de Obras e Habitação, José Stédile.

"Historicamente, a SOP participa da construção de conjuntos habitacionais em parcerias com

as prefeituras e o Governo Federal. Estamos na expectativa de recursos do Governo Federal

para atendermos famílias de baixa renda."

A publicação também ttouxe a fala de Letícia Gomes, diretora de Regularizaçáo Fundiária e

Reassentamento da SOP, sobre a importância da aplicação da Lei Federal 13.46512017, que

dispõe sobre aregularização fundiëtria e urbana: "Trabalhamos para regularizar o máximo de

áreas possíveis no estado. A lei da Reurb e a troca de experiências com outros estados são

fundamentais para superarmos os desafios".

Ponto positivo: publicação, na íntegra, de release a respeito do 67" Fórum Nacional de

Habitação de Interesse Social.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: não se aplica.

15 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transpofte.
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16 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

17 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

18 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

19 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

20 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.
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2l d,e outubro de2020

O portal VIATROLEBUS publicou matéria sobre as obras da Rodovia dos Tamoios. "O ritmo

das obras da Rodovia dos Tamoios ultrapassou os 80% de conclusão, de acordo com vídeo

postado no canal do YouTube do Governo do Estado. Com entregas previstas para fevereiro de

2022, serão 6,1 km de terraplanagem. A nova ligação entre o planalto e Caraguatatuba, no

Litoral Norte de São Paulo, deve desafo gar a atual estrada de pista simples. Serão quatro túneis,

uma ponte e 10 viadutos. O eixo rodoviário ainda deve privilegiar a ligação entre o Vale do

Paraíba e o Porto de São Sebastião, um dos maiores do Brasil", informou o veículo. O conteúdo

foi divulgado com tom editorial neutro e positivo pelo portal, que é um veículo de menor

expressão.

Nessa data também, o jornal O DIÁRIO DE MOGI repercutiu sobre a implantação do trecho

do corredor de ônibus entre Arujá e ltaquá: "O DER abriu licitaçáo para desapropriar áreas

relativas a obras viárias na região, em especial a implantação do trecho do corredor de ônibus

entre Arujá e Itaquá. A concorrência vai selecionar a empresa que irá cadastrar e avaliar os

imóveis a serem desapropriados antes das obras (evitando o que ocoffe na duplicação da Mogi-

Dutra). Entre as obras previstas, a recuperação da pista e acostamentos da via; complementação

da duplicação próximo à ponte do Tietê; melhorias na Itaquá-Arujâ e, por fim, o corredor de

ônibus, parte do BRT (Bus Rapid Transit) Metropolitano, que atenderá Arujá, Poá, Itaquá e

Fertaz".

Ponto positivo: divulgação dos benefícios na mobilidade que as construções trarão para os

moradores da região.

Ponto negativo: não se aplica.

Ações sugeridas: ampliar a divulgação das obras junto aos veículos de imprensa do estado,

acrescentar fala de uma fonte oficial no conteúdo e reforçar a divulgação das obras entre Arujá

e Itaquá.
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O jornal O OIÁruO DE MOGI publicou matéria criticando a duplicação da Mogi-Dutra: "Ou

a Secretaria de Logística e Transportes perdeu de vez o senso administrativo, ou acabou o

mínimo de compostura e responsabilidade que deve existir dentro do governo do mais

importante Estado da Federação. A essa conclusão pode chegar qualquer mogiano que tomou

conhecimento, no último domingo, por meio deste jornal, da notícia de que pouco mais de 1km

do trecho final da ligação rodoviária Mogi das Cruzes-Via Dutra não será duplicado, porque o

Estado não conseguiu desapropriar o terreno que a obra exigiria, cujo proprietário estaria

exigindo um valor 600/o maior que o de mercado. É tão difícil aceitar a decisão quanto a

explicação. Ao admitir que a obra não será concluída conforme o projeto elaborado pelo próprio

DER, o governo estadual passa um atestado público de incompetência".

O texto opinou também sobre a sessão da Cãmaru Municipal na época. "Pode parecer incrível,

mas não se falou uma só palavra sobre a duplicação incompleta da Mogi-Dutra, durante a sessão

de terça-feira da Cãmaru Municipal. Durante os quase 30 minutos que durou a reunião, falou-

se rapidamente sobre enchentes, mas nenhum vereador demonstrou um mínimo de preocupação

com a notícia que se tornou pública no domingo, por meio deste jornal."

Ponto positivo: novas repercussões sobre o trecho final da ligação rodoviária Mogi das Cruzes-

Via Dutra.

Ponto negativo: menção negativa à duplicação da Mogi*Dutra.

Ação sugerida: novas comunicações focadas em elencar os principais investimentos

rodoviários da Mogi das Cruzes-Via Dutra e quais as medidas serão tomadas sobre as

desapropriações necessárias

23 de outubro de2020

O jornal de menor expressão O DIÁRIO DE MOGI continuou a criticar as obras rodoviárias da

Mogi-Dutra por meio do depoimento do engenheiro Jamil Hallage. "'Em toda a minha vida de

engenheiro de obras públicas, eu nunca ouvi dizer que um govemo não tenha poder para fazer

uma desapropriação. Este caso da Mogi-Dutra é novidade. Quem toma uma decisão como essa,

de entregar a obra inacabada e insegura, alegando problemas com desapropriação, não tem

noção de administraçã.o nem de civilidade, ou não tem o que fazer'. O autor dessas afirmações
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é o engenheiro Jamil Hallage, 94 anos, que participou diretamente da construção das rodovias

Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga, na condição de coordenador e secretário das administrações do

ex-prefeito Waldemar Costa Filho, onde tais obras foram executadas", repercutiu o veículo.

Ponto positivo: não se aplica.

Ponto negativo: menção negativa à duplicação da Mogi-Dutra.

Ação sugerida: novas comunicações focadas em elencar os principais investimentos

rodoviários da Mogi das Cruzes-Via Dutra e quais as medidas serão tomadas sobre as

desapropriações necessárias.

24de outubro de2020

O DIÁRIO DE MOGi voltou a compartilhar com tom crítico sobre a obra da Mogi-Dutra. "Obra

da Mogi-Dutra termina sem duplicar trecho de 1,3km."

Ponto positivo: não se aplica.

Ponto negativo: menção negativa à duplicação da Mogi-Dutra.

Ação sugerida: novas comunicações focadas em elencar os principais investimentos

rodoviários da Mogi das Cruzes-Via Dutra e quais as medidas serão tomadas sobre as

desapropriações necessárias

25 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para f,rns desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

26 de outubro de2020

27
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

27 de outubro de2020

O jornal de menor expressão O DIARIO DO VALE republicou em tom crítico sobre a obra da

Mogi-Dutra. "Obra da Mogi-Dutra termina sem duplicar trecho de 1,3km."

Ponto positivo: não se aplica.

Ponto negativo: menção negativa à duplicação da Mogi-Dutra.

Ação sugerida: novas comunicações focadas em elencar os principais investimentos

rodoviários da Mogi das Cruzes-Via Dutra e quais as medidas serão tomadas sobre as

desapropriações necessarias.

28 de outubro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

29 d,e outubro de2020

O portal Gl publicou matéria informando que o DER garante que o projeto alternativo duplicará

totalmente a rodovia Mogi-Dutra: "Dirigentes do Departamento de Estradas de Rodagem

(DER) anunciaram em entrevista que o trecho final de 1,3 quilômetro da rodovia Mogi-Dutra

(SP 088), que não será duplicado no projeto atual, terá um novo estudo; e a expectativa é de

lançar a licitação ainda no primeiro semestre do ano que vem".

O veículo trouxe ainda fala do superintendente do DER, Paulo Tagliavini, que detalhou que

essa foi a alternativa encontrada pelo órgão ligado à Secretaria de Estado de Transportes e
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Logística para entregar a rodovia com faixa adicional, ainda que isso não ocorra ao término da

próxima elapa, em dezembro deste ano. "Nós estamos fazendo um novo projeto, que eu espero

colocar em licitação até março, abril do ano que vem, para que nós concluamos essa duplicação

até o final. Essa segunda parte nós orçamos em tomo de R$ 35, R$ 40 milhões. Nós faremos

com o fundo do Estado mesmo. Dinheiro do tesouro", publicou.

Nessa data, o PORTAL MEON, veículo de menor expressão de São José dos Campos, publicou

também que o programa A Voz do Vale, apresentado por Alexandre daFarmâcia e Gleidson

Santos na Rádio Logos 105,9 FM, teve a participação do senador Major Olímpio (in memorian)

e do agente da Defesa Civil, Willians. "Major Olímpio falou sobre o atraso no término da

Tamoios, da polêmica envolvendo a licitação da obra do Rodoanel e do veto da desoneração da

folha de pagamentos. O Major comentou o caso de Chico Rodrigues, senador flagrado com

dinheiro na cueca, e afirmou que a situaçäo faz o país de chacota em todo o mundo".

Ponto positivo: Gl repercutiu sobre o trecho final da ligação rodoviária Mogi das Cruzes-Via

f)utra.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: ampliar as divulgações orgânicas sobre a atualizaçáo da duplicação da Mogi

das Cruzes-Via Dutra.

30 de outubro de2020

O telejornal DIÁRIO TV I" EDIÇ,TO, da Globo, trouxe matéria positiva mencionando que o

"impasse impediu a duplicação ainda neste ano da Mogi-Dutra", O superintendente Paulo César

Tagliavini e o diretor regional Mauro Flávio, ambos do Departamento de Estradas de Rodagem

(DER), concederem entrevista ao veículo e explicaram o motivo dessa readequação na obra.

"Segundo os dirigentes, o que levou a isso foi a falta de acordo com a dona dessas duas áreas

em amarelo no mapa, que não aceitou o valor a ser pago pela desapropriação. O perito

contratado pelo DER estimou o valor da ârea em R$ 10 milhões. Ela procurou a Justiça, que

deu o valor de R$ 60 milhões,16 vezes mais. Isso tornou inviável a obra."

Ponto positivo: matûia em telejornal da Globo sobre as obras da Rodovia Mogi das Cruzes-

Via Dutra.
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Ponto negativo: não se aplica.

Ações sugeridas: ampliar as divulgações orgânicas e estreitar o relacionamento com a imprensa

sobre a atualização da duplicaçáo da Mogi das Cruzes-Via Dutra.

31 de outubro de2020

O DiARIO DE MOGI publicou que "após cobranças de O Diário, DER anuncia obra para

Mogi-Dutra"."Exatos 11 dias após este jornal denunciar e criticar duramente a alteração no

projeto que irá deixar 1,3km da Mogi-Dutra sem a esperada duplicação, o alto comando do

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) visitou a sede da TV Diário, na última

quinta-feira, para anunciar a abeftura de uma nova concorrência destinada a duplicar o trecho

inacabado, algo que deverá acontecer apartir do início do próximo ano", repercutiu o veículo.

Ponto positivo: novas repercussões sobre a resolução do trecho final da ligação rodoviária

Mogi das Cruzes-Via Dutra.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: ampliar as divulgações orgânicas e estreitar o relacionamento com a imprensa

sobre a atualização da duplicação da Mogi das Cruzes-Via Dutra.

Lo de novembro de 2020

O portal VIATROLEBUS, veículo de menor expressão, publicou o anúncio sobre o metrô de

São Paulo. "O metrô de São Paulo está trabalhando para desapropriar 18 imóveis na região da

Vila Prudente para obras de prolongamento do monotrilho da Linha 15-Prata. O local de

trabalho é após a estação Vila Prudente até a Rua Amparo/Dianópolis. Desde o dia 24 de

outubro, a implantação de uma nova ëtrea de manobra de trens vem sendo feitapara permitir a

redução do intervalo. Além disso, o trecho será usado futuramente para os trens em direção à

estação lpiranga, na Linha 10 da CPTM, gerando mais rapidez entre a casa e o trabalho para os

cidadãos daZona Leste", informou.

Ponto positivo: repercussão sobre as obras de prolongamento do monotrilho da Linha 15-Prata.

Ponto negativo: foco na ação de desapropriação de 18 imóveis na região da Vila Prudente.
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Ação sugerida: releases explorando mais os benefícios que as obras de prolongamento do

monotrilho da Linha 15-Prata traráo para a população paulista, além de ampliar as divulgações

orgânicas.

2 de novembro de 2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

3 de novembro de 2020

O site ¿a RÁntO PIRATININGA ON-LINE, veículo de menor expressão, publicou uma

malériade tom neutro sobre o plano de retomada econômica do Governo do Estado para202I.

"O governador João Doria apresentou,hâ cerca de três semanas, o Retomada2ll22, um plano

estimado em R$ 36 bilhões para impulsionar a economia do estado de São Paulo e gerar cerca

de 2 milhões de empregos. Coordenado pelo secretário de Fazenda e Planejamento, Henrique

Meirelles, o plano tem 19 projetos paru atuação de investimentos privados nacionais e

estrangeiros em todas as regiões do estado, em especial no setor de infraestrutura", informou o

portal.

Ponto positivo: repercussão sobre o plano de retomada econômica do Governo do Estado para

202r.

Ponto negativo: não se aplica.

Ações sugeridas: ampliar as divulgações orgânicas e estreitar o relacionamento com a imprensa

sobre o plano de retomada econômica do Govemo do Estado para202|.

I,

i

4 de novembro de 2020
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

5 de novembro de 2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

6 de novembro de 2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

7 de novembro de 2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transpofte.

8 de novembro de 2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divuigaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

9 de novembro de 2020
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

10 de novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

11 de novembro de2020

A revista EXAME destacou: "Rodoanel, metrô e habitação lideram investimentos do governo

de SP em2027". Segundo o texto, "o governo de São Paulo já definiu os três eixos prioritários

dos investimentos públicos para202l: trecho norte do Rodoanel, ampliação e novas linhas do

metrô e a construção de casas populares. O total de recursos previstos no orçamento estadual

chega perlo de 15 bilhões de reais em investimentos, sendo 4 bilhões para estas áreas".

A publicação trouxe ainda fala do vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia.

"Estamos investindo com dinheiro do tesouro estadual, junto com parceria e concessões,

gerando emprego e renda. A reforma administrativa faprovada pela Assembleia Legislativa de

São Paulo em outubro] nos deu a possibilidade de colocar recursos de forma direta".

Ponto positivo: matéria na Exame sobre aportes do Desenvolve SP desde o início da pandemia.

Ponto negativo: não se aplica.

Ações sugeridas: produzir releases, ampliar as divulgações orgânicas e estreitar o

relacionamento com a imprensa sobre os investimentos públicos do Governo do Estado para

202t

12 d,e novembro de2020
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Nessa data, os veículos de menor repercussão ESTRADAS, FALA CARAGUA, RADAR

LITORAL e nÁpIO PIRATININGA ON-LINE publicaram o release Recuperação do

pavimento da Rodovia dos Tamoios será concluída neste mês de novembro. O texto aindatraz

fala do gerente de Engenharia da Concessionëria, Allan Tinoco, que reforça a importância

desses serviços paraa segurança vifuia: "Temos a missão de operar e manter a rodovia de forma

segura e eficiente. O trabalho de manutenção é extremamente importante. Nosso objetivo é

oferecer uma rodovia de qualidade ao usuário".

Ponto positivo: divulgação da conclusão do pavimento da Rodovia dos Tamoios

Ponto negativo: não se aplica.

Ações sugeridas: ampliar as divulgações orgânicas e estreitar o relacionamento com a imprensa

sobre a conclusão do pavimento da Rodovia dos Tamoios.

13 de novembro de2020

A coluna Painel, do jornal A GAZETA REGIONAL, também repercutiu a matéria sobre a

Recuperação do pavimento da Rodovia dos Tamoios será concluída neste mês de novembro.

Ponto positivo: divulgação da conclusão do pavimento da Rodovia dos Tamoios.

Ponto negativo: não se aplica.

Ações sugeridas: ampliar as divulgações orgânicas e estreitar o relacionamento com a imprensa

sobre a conclusão do pavimento da Rodovia dos Tamoios.

14 de novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.
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15 de novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

16 de novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

l7 de novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

18 de novembro de2020

O portal RADAR LITERAL, veículo de menor expressão do Litoral Paulista, divulgou que

"Tamoios fazoperação Feriado da ConsciênciaNegra; obra de duplicação só volta na segunda".

Segundo o portal "a Concessionária Tamoios iniciou a operação especial para o feriado de

Consciência Negra. O trecho de serra conta com a Operação Descida, que libera duas pistas

sentido litoral e uma pista sentido São José dos Campos, visando garantfu fluidez ao tráfego que

seguirá mais intenso em direção ao Litoral Norle. Para a volta do feriado, a rodovia retornará à

sua configuração notmal, com duas pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido

litoral. Durante o período, a obra de duplicação estará paralisada, retornando apenas na

segunda-feita", informou em tom neutro.

Ponto positivo: divulgação do anúncio da Concessionária Tamoios, que inici.ou a operação

especial paru o feriado de Consciência Negra.
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Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: ampliar as divulgações orgânicas sobre operações especiais para feriados

19 de novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transpofte.

20 de novembro de2020

O portal GGN, veículo de menor expressão em São Paulo, publicou sobre diversos movimentos

políticos e as próximas eleições, com o título Xadrez dos preparativos para 2022. Texto

produzido por Luis Nassif.

Ao Governo de São Paulo, o conteúdo publica de forma crítica: "De outro lado temos o boneco

de plástico, governador de SP. Embora descartado por muitos, temos de admitir que esse sujeito

vem montando uma estratégia que pode viabtlizët-Io se conseguir o apoio da mídia golpista,

algo que não parece difícil diante dos $$ que estão envolvidos. Também vem agindo forlemente

nas obras de mobilidade urbana, principalmente na capilal, onde o calendário de inaugurações

de estações de metrô e de monotrilho ocupará grande espaço na agenda do govemador, o que

necessariamente o colocará no noticiário golpista, isso sem falar que a monstruosidade dos

monotrilhos não tem como passar despercebida da população, além do terminal de ônibus Vila

Sônia, aguardado desde Mário Covas. O mesmo ocoffeu com o contorno viário de

Caraguataluba e São Sebastião, obra oportunamente paralisadapara possibilitar o encaixe na

agenda de candidatura presidencial, o mesmo ocorrendo com as obras de duplicação da Rodovia

dos Tamoios, obras que têm importância estratégica como corredor de exportação, mas, e

sobretudo, que atendem aos interesses da classe média e média alta, que utiiizam-se

coredor para o acesso às praias do Litoral Norte"

Ponto positivo: divulgação continuada de obras de mobilidade urbana entre veículos regionais

(

(

(

(

(.

\.

Ponto negativo: críticas ao governador de São Paulo e às obras de mobilidade urbana.
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Ações sugeridas: enfatizar as obras de mobilidade urbana em andamento e, em paralelo,

intensif,rcar as divulgações relacionadas aos beneficios para a população paulista e as previsões

de entrega dos projetos.

2l de novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

22 d,e novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

23 de novembro de2020

A RADIO METROPOLITANA, de Taubaté, menciona as obras de mobilidade urbana ao

criticar a gestão do atual governo estadual: "Devido à pandemia, Covas e Doria em São Paulo

têm o menor nível de investimentos desde 2005. Os investimentos são aquilo que se gasta com

obras e outras melhorias que não incluem as despesas fixas, como pagar o salário de

funcionários e custeio geral. Alguns especialistas dizem que Doria se perdeu e deixou de

investir no estado de São Paulo".

Ponto positivo: menção às obras de mobilidade urbana.

Ponto negativo: críticas ao govemador de São Paulo e ao atraso nas obras de mobilidade

urbana.

Ações sugeridas: intensificar o relacionamento com a imprensa e subsidiar de informações

(com cases e estatísticas positivas), principalmente, os veículos que destacaram
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posicionamentos negativos sobre os beneficios das obras de mobilidade urbana pata a

população.

24 de novembro de2020

O portal TAMOIOS NEWS publicou matéria sobre a entrega de apaftamentos da CDHU em

Ubatuba. "O govemador João Doria entregou nesta segunda-feira, 23 de novembro, mais 230

moradias na cidade de Ubatuba, no litoral paulista. Outros 146 apartamentos foram entregues

em julho para o mesmo residencial , que faz parte do Programa de Recuperação Socioambiental

da Serra do Mar. A cerimônia de descerramento da placa inaugural ocorreu de forma virtual no

Palácio dos Bandeirantes e contou com a parlicipação do secretário de Estado da Habitação,

Flavio Amary."

A publicação também destacou a fala de Doria: "Este era um anseio antigo da Prefeitura de

Ubatuba e das comunidades que atuam na região do Litoral Norle de São Paulo. Oferecemos,

com isso, a preservação à vida, a preservação ambiental e a dignidade para os moradores desses

conj untos habitacionais".

O conteúdo foi divulgado com tom editorial neutro e positivo pelo portal, que é um veículo de

menor expressão do Litoral Norte de São Paulo.

Ponto positivo: divulgações orgânicas a respeito do Programa de Recuperação Socioambiental

da Serra do Mar.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: intensificar divulgações de abrangência local para ampliar a divulgação

espontânea.

25 de novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para f,rns desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transpofte.
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26 d.e novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

27 de novembro de2020

O BOM DIA SAO PAULO, daTY GLOBO, especulou sobre a previsão de entrega das obras de

duplicação da Rodovia dos Tamoios. "Foi tendo vários atrasos, mas a previsão é de que será

entregue em dois anos, segunda a concessionária. Isso se não sofrer mais uma prorrogação da

data", informou o repófter João Mota.

Foi publicado no ESTADÃ.O o artigo Habitação, emprego e retomada econômica, assinado

por Flávio Amary, secretário de Estado cia Habitação de São Paulo, presidente do Fórum

Nacional e secretário da Habitaçáo e Desenvolvimento Urbano. Nele, Amary elenca o

crescimento da economia em São Paulo, investimentos no estado e aumento de empregos.

Pontos positivos: divulgação das obras de duplicação da Rodovia dos Tamoios; artigo enumera

e fortalece as ações do Estado de São Paulo e as expectativas pata a retomada.

Ponto negativo: não se aplica.

Ações sugeridas: trabalhar localmente divulgações sobre o andamento das obras e a previsão

de entrega de forma periódica; intensificar divulgações do crescimento econômico do estado

junto a grandes veículos, como a CNN; e agências de notícias, como a Folhapress, para ampliar

a divulgação orgânica sobre o tema.
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

29 de novembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

30 de novembro de2020

O portal COSTA NORTE divulgou uma matéria sobre o Programa Litoral Sustentável. "As

secretarias de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente e da Habitaçáo realizam a segunda

fase de consultas públicas do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista. O

Governo do Estado promoverá três eventos virtuais, nos dias 4,7 e 8 de dezembro, sempre às

16h, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube. O objetivo é dialogar com a sociedade

sobre a avaliaçáo de impacto ambiental e social das intervenções propostas no município de

Guarujá", informou.

O artigo Habitação, emprego e retomada econômica, assinado por Flávio Amary - secretário

de Estado da Habitação de São Paulo, presidente do Fórum Nacional e secretário da Habitação

e Desenvolvimento Urbano -, foi publicado nos jornais A TRIBUNA e O DIÁRIO DA

REGIÄO. Nele, Amary elenca o crescimento da economia em São Paulo, investimentos no

estado e aumento de empregos.

Pontos positivos: divulgação do Programa Litoral Sustentável; artigo enumera e

ações do Estado de São Paulo e as expectativas para a retomada.

Ponto negativo: não se aplica.

Ações sugeridas: trabalhar localmente divulgações sobre o Programa Litoral Sustentável;

intensificar divulgações do crescimento econômico do estado junto a grandes veículos, como a

as
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CNN; e agências de notícias, como a Folhapress, para ampliar a divulgação orgânica sobre o

tema.

1o de dezembro de 2020

O arligo Habitação, emprego e retomada econômica, assinado por Flávio Amary - secretário

de Estado da Habitação de São Paulo, presidente do Fórum Nacional e secretário da Habitação

e Desenvolvimento Urbano -, foi publicado nos jornais FOLHA DA REGIÃ.O e O DIÁRIO

DA REGIÂ.O. Nele, Amary elenca o crescimento da economia em São Paulo, investimentos no

estado e aumento de empregos.

Ponto positivo: artigo enumera e forlalece as ações do Estado de São Paulo e as expectativas

para a retomada.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: intensificar divulgações do crescimento econômico do estado junto a grandes

veículos, como a CNN; e agências de notícias, como a Folhapress, para ampliar a divulgação

orgânica sobre o tema.

2 de dezembro de 2020

O portal FALA CARAGUA, de menor expressão, publicou uma matéria em tom editorial

neutro sobre a revitalização da trilha da Pedra da Freira. "A Prefeitura de Caraguatatuba, por

meio da Secretaria de Obras Públicas, estima que, até antes do Natal, a revitalização da trilha

da Pedra da Freira (Praia do Garcez), na região central, será entregue. O serviço de escadaria

dos cerca de 100 degraus já foi concluído e, agota, os funcionários da construtora iniciaram a

colocação do corrimão e dos bancos, para que os visitantes possam apreciar a paisagem. Já o

término da obra de revitalização da trilha de acesso à Pedra do Jacaré (Prainha) deve levar um

pouco mais de tempo, devido à complexidade do terreno paraaexecução do serviço", informou.

O artigo Habitação, emprego e retomada econômica, assinado por Flávio Amary * secretário

de Estado da Habitação de São Paulo, presidente do Fórum Nacional e secretário da Habitação

e Desenvolvimento Urbano , foi publicado nos jornais PRIMEIRA pÁCnVA e O
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IMPARCIAL. Nele, Amary elenca o crescimento da economia em São Paulo, investimentos no

estado e aumento de empregos.

Pontos positivos: divulgação orgânica darevitalização datrilha da Pedra da Freira e do Jacaré;

arligo enumera e fortalece as ações do Estado de São Paulo e as expectativas para a retomada.

Ponto negativo: não se aplica.

Ações sugeridas: trabalhar localmente divulgações sobre a revitalização das trilhas;

intensificar divulgações do crescimento econômico do estado junto a grandes veículos, como a

CNN; e agências de notícias, como a Folhapress, para ampliar a divulgação orgânica sobre o

tema.

3 de dezembro de 2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

4 de dezembro de 2020

Nessa data, o jornal O DIARIO DE MOGI repercutiu matéria sobre as obras na Mogi-Dutra.

"Em outubro deste ano, a dois meses do prazo para entrega dos 7,5 quilômetros finais da rodovia

Mogi-Dutra, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) anunciou que enfrentava uma

luta judicial para desapropriar uma área essencial ao desenvolvirnento do projeto conforme

previsto em edital. Por conta disso, 1,3 quilômetro da via não teria a pista adicional. Em

entrevista ao O Diário, a dftetoria do órgão ligado à Secretaria de Estado de Transportes e

Logística prometeu novo projeto de licitação para que a rodovia fosse duplicada inteiramente.

A ideia é fazer um desvio à esquerda, no sentido Mogi-Arujâ, para contornar a írea náo

desapropriada, atéjunto ao trevo de Arujá, mantendo as características do trecho já duplicado.

Em nota, o DER informou que prepara os elementos técnicos necessários à contratação do
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projeto executivo, que será por licitação pública."
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O artigo Habitação, emprego e retomada econômica, assinado por Flávio Amary - secretário

de Estado da Habitação de São Paulo, presidente do Fórum Nacional e secretário da Habitação

e Desenvolvimento Urbano *, foi publicado no jornal O LIBERAL REGIONAL. Nele, Amary

elenca o crescimento da economia em São Paulo, investimentos no estado e aumento de

empregos.

Pontos positivos: divulgação das obras na Mogi-Dutra; artigo enumeÍa e fortalece as ações do

Estado de São Paulo e as expectativas para a retomada.

Ponto negativo: não se aplica.

Ações sugeridas: trabalhar localmente divulgações sobre as obras na Mogi-Dutra; intensificar

divulgações do crescimento econômico do estado junto a grandes veículos, como a CNN; e

agências de notícias, como a Folhapress, para ampliar a divulgação orgânica sobre o tema.

5 de dezembro de 2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

6 de dezembro de 2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

7 de dezembro de 2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.
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8 de dezembro de 2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

9 de dezembro de 2020

O portal TAMOIOS NEWS noticiou o anúncio da Prefeitura de Caraguatatuba sobre as obras

contra erosões na orla do Massaguaçu. "O Departamento de Estradas de Rodagem (DER),

ligado ao Governo do Estado de São Paulo, continua com as obras de contenção de erosão no

Km 59,9 da Rodovia Doutor Manoel Hyppólito do Rego (SP-055), na Praia de Massaguaçu,

em Caraguatatuba. O objetivo da obra é proteger a pista contra a açäo das ondas marítimas,

evitando o desgaste do aterro da pista e, consequentemente, erosões. A previsão é de que as

obras sejam concluídas já em fevereiro de202I, e o investimento do Governo do Estado é de

aproximadamente R$ 7,4 milhões", informou. O conteúdo foi divulgado com tom editorial

neutro pelo porlal, que é um veículo de menor expressão do Litoral Norte de São Paulo.

Ponto positivo: multiplicação de informações sobre as obras contra erosões na orla do

Massaguaçu.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: releases explorando mais os benefícios que as obras contra erosões na orla do

Massaguaçu trarão par a Caraguatatub a.

10 de dezembro rJe2020

A RADIO BANDEIRANTES mencionou em tom crítico o atraso da Linha 17 Ouro, que passa

de seis anos. "Prometida para a Copa de 2014, realizada no Brasil, hoje há apenas o esqueleto

do monotrilho na Avenida Roberto Marinho, na Zona Sul, e parte da estação Morumbi

concluídos t ] O Governo de São Paulo tem duas explicações para o atr a falência da

(

(
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empresa que forneceria os trens, a Excom da Malásia, além de dezenas de processos abeftos na

Justiça por consórcios que pediam a revisão dos contratos, como fala o secretário dos

Transporles Metropolitanos, Alexandre Baldy: 'A propagação pelas medidas judiciais tomadas

entre participantes que visam buscar o seu direito na sua visão atrasa, e a Linha 17 é exemplo

claro dessa situação, porque nós temos mais de 12 meses que assinamos os contratos de

financiamento, que garantem os recursos necessários paraa retomada de obra. O govemador

João Doria deve então atÍorizar a ordem de serviço nos próximos dias'. O último processo

pendente foi encerrado na sexta-feira passada. A construção da Linha 17 Ouro foi dividida em

duas licitações. A Coesa ficou responsável pela conclusão das obras; e a Biaidi, pelos trens. A

expectativa é entregar a estação Morumbi, prevista para até o final deste ano para março de

202\".

Ponto positivo: fala do secretário dos Transpodes Metropolitanos, Alexandre Baldy

Ponto negativo: críticas ao govenìo de São Paulo pelo atraso da Linha 17 Ouro

Ação sugerida: releases explorando mais os benefícios que as obras de prolongamento do

monotrilho da Linha 17 Ouro ûaráo para a população paulista, além de ampliar as divulgações

orgânicas.

11 de dezembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

12 de dezembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

ì

(

t

Logística e Transporte
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13 de dezembro cle2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transpofte.

14 de dezembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria Estadual de

Logística e Transporte.

15 de dezembro de2020

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ainda não havia definido datapara entregar a

duplicação do trecho final da Rodovia Mogi-Dutra (SP 088). O tema foi divulgado na imprensa,

que ainda destacou que parle do projeto inicial previa faixa adicional em trecho final da via,

que não será cumprida. O tom editorial das matérias foi de dúvida, já que o destaque das notícias

foi a falta de definição da data de entrega das obras e a citação do projeto inicial, que não foi

cumprido.

O tema foi publicado no veículo O DIARIO DE MOGI, mídia local e de baixa repercussão.

Outro tema destaque no dia foi o projeto Mudanças de um Contorno. A exposição do fotógrafo

Felipe Santos foi aprovada pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e

Economia Criativa do Estado de São Paulo, na categoria Produção de Exposições Inéditas de

Artes Visuais. A repercussão para o projeto foi positiva e ganhou espaço na RÁDIO MORADA

95,5 FM, de São Sebastião; e no portal TAMOIOS NEWS - ambos veículos de baixa

repercussão.

Ponto positivo: amal&ia sobre as obras na Mogi-Dutra deu espaço para o posicionamento do

\

t

(

(

(

(

(

Transporte

?

Departamento

e Logística.

de Estradas de Rodagem, órgão vinculado à Secretaria de Estado
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Ponto negativo: a indecisão na entrega da obra foi o principal tema da
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Ação sugerida: releases que expliquem o porquê do atraso das obras e detalhem o que está

sendo feito.

16 de dezembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

17 de dezembro de2020

A Coordenadoria Especial de Habitação Popular (Cehap) removeu famílias que habitavam local

inadequado, onde será feita obra do BRT Campinas. A notícia é do portal local RMC

URGENTE. Ao longo da matéria. explicou-se que as famílias receberão auxílio-moradia, até

que se efetive o reassentamento em unidades habitacionais construídas por meio dos programas

habitacionais Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e Casa Paulista. O texto ainda discorre sobre

as obras do projeto do BRT em Campinas.

Ponto positivo: amatéria é bem explicativa sobre a assistência que o governo dá às famílias

que estão sendo removidas das moradias inadequadas.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: releases que mostram a situação das obras do BRT Campinas

18 de dezembro de2020

As obras dos contornos da Rodovia dos Tamoios estão paralisadas desde 2018. O projeto está

com atraso de cinco anos. O tema foi amplamente repercutido na mídia, de forma negativa.

Veículos de abrangência nacional, como FOLHA DE S. PAULO e YAHOO FINANÇAS,

falarum sobre o assunto. Portais locais também repercutiram sobre: DL NEWS, PORTAL

MEON, PORTAL MIX VALE, ISN PORTAL, JORNAL

LONDRINA, PORTAL DO HOLANDA e O NOROESTE.

DEDE BRASÍLIA, LHA
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O secretário João Octaviano Machado Neto acreditava que, naquele mês, haveria uma definição

sobre a retomada das obras. "Acredito que, em dezembro, teremos uma solução final; e isso

passa pela própria Concessionâria Tamoios, que tem a possibilidade contratual de assumir essa

obra com preços compatíveis ao que foi licitado. Se tudo correr bem, entre fevereiro e março,

retomamos", comentou. O Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) explicou que a

paralisação ocorreu por decisão unilateral dos responsáveis pelo empreendimento, em

dezembro de 2018.

Ponto positivo: posicionamento dos secretários sobre a ciência da necessidade de resolver o

problema.

Ponto negativo: falta de posicionamento dos órgãos competentes das medidas para retomarem

as obras.

Ação sugerida: releases que mostrem a situação das obras nos contornos da Rodovia dos

Tamoios e as decisões acerca do tema.

19 de dezembro de2020

A FOLHA DE S. PAULO retomou o assunto das obras nos contornos da Rodovia dos Tamoios.

A notícia, que havia sido publicada no dia anterior na versão on-line do jornal, foi replicada na

edição impressa.

Ponto positivo: posicionamento dos secretários sobre a ciência da necessidade de resolver o

problema.

Ponto negativo: falta de posicionamento dos órgãos competentes das medidas para retomarem

as obras.

Ação sugerida: releases que mostrem a situação das obras dos contornos da Rodovia dos

Tamoios e as decisões acerca do tema.

20 de dezembro de2020
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

2l de dezembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

22 de dezembro de2020

Aumento no número de viagens através da balsa entre São Sebastião e Ilhabela no fim do ano.

Uma matéria com esse tema foi veiculada no LINK VANGUARDA/TV GLOBO e teve

participação do secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto. João

Octaviano reforçou as medidas que estavam sendo tomadas para a logística das viagens na

região e as medidas de segurança ligadas à pandemia da Covid-Lg. Ja o TVK WEB replicou a

matéria da Folha de S. Paulo do dia 19 de dezembro sobre o atraso nas obras dos contornos da

Rodovia dos Tamoios.

Ponto positivo: entrevista do secretário explicando as ações que estão sendo feitas pela

secretaria.

Ponto negativo: falta de posicionamento dos órgãos competentes das medidas para retomarem

as obras da Rodovia dos Tamoios.

Ação sugerida: releases que mostrem como a secretaria está se preparando para o aumento do

fluxo de viagens no período de fim de ano.

23 d,e dezembro de2020
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

24 d,e dezembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

25 d,e dezembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

26 de dezembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

27 de dezembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

28 de dezembro de2020
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transpofte e Logística.

29 de dezembro de2020

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) voltou a adiar a entrega da duplicação

completa da Mogi-Dutra. Essa foi a terceiravez que o órgão retardou afinalização das obras.

O tema foi repercutido negativamente em diversos meios. Veículos de repercussão nacional

falaram sobre o tema: AGÊNCIA BRASIL, R7, YAHOO FINANÇAS, ISTOÉ DINHEIRO,

UOL NOTÍCIAS, BOL, DINHEIRO RURAL C OTÁRIO DE PERNAMBUCO.

Portais de abrangência local também replicaram notícias sobre o atraso na entrega da Mogi-

DUTTA: O DIÁRIO DE MOGI, JORNAL DE JLINDIAÍ, PORTAL MARILIENSE, PORTAL

REGIONAL, CONSTRUTORES EM REVISTA, COSTA NORTE, TAMOIOS NEWS,

PORTAL MIX VALE, AMBIENTE DO MEIO, PORTAL DE FINANÇAS, PORTAL

JORNALISMO 24 HORAS, CRUZEIRO DO SUL, DNSUL, ES BRASIL, RORAIMA HOJE,

PRIMEIRA HORA, PLANTÃ.O NEWS, COMLINHÃO, PAN.IEL NOTÍCIAS, RONDÔNIA

DINÂMICA, PORTAL MATO GROSSO, AGORA NO RS, PORTAL BONDE, CORREIO

DO BRASIL, PÁCMA BRAZIL, PARAÍBA.COM.BR, SOU DE SERGIPE, O

FLUMINENSE, O POVO, PORTAL CATVE.TV, PRIMEIRA EDIÇÃO, O DIÁRIO

CAzuOCA, TUDO EM DIA, MATO GROSSO AO VIVO, DOURANEWS, A CRÍTICA,

EMPRESAS S/A, COISAS DA VIDA, FATOR BRASIL, POR DENTRO DE MINAS,

FALANDO DE, GE,STÄO, FAROL COML]NITÁRIO, AMAZONASI, DOM TOTAL,

JORNAL DIA DIA e O CANDEEIRO.

Em um posicionamento do governo, o secretário de Logística e Transpodes, João Octaviano

Machado Neto, comentou sobre o assunto: "As equipes do DER trabalham diariamente para a

conclusão desta obra tão importante para a região do Alto Tietê. As melhorias beneficiam a

população e trazem mais conforlo e segurança".

(

t

(

(

Ponto positivo: entrevista do secretário comentando sobre os esforços da

coucluir a obra.

para

l

{

(

I

Pontos negativos: atrasos na conclusão das obras e mudanças no projeto inicial.'
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Ação sugerida: releases que mostrem o trabalho que está sendo executado na rodovia Mogi-

Dutra.

30 de dezembro de2020

O atraso na entrega da Mogi-Dutra voltou a ser repercutido na mídia. O DIÁRIO DE, MOGI

comentou sobre o assunto, criticando a demora na conclusão da obra.

Ponto positivo: entrevista do secretário comentando sobre os esforços da secrefaria para

concluir a obra.

Pontos negativos: atrasos na conclusão das obras e mudanças no projeto inicial

Ação sugerida: releases que mostrem o trabalho que está sendo executado na Rodovia Mogi-

l)utra.

31 de dezembro de2020

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transpofte e Logística.

1" de janeiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

2 de janeiro de202l

A RADIO BANDEIRANTES, veículo de alta relevância, abordou a demora na entrega das

obras na região da Rodovia dos Tamoios. A matéria destacou a necessidade da obra, que

melhorará o fluxo do trânsito na região.
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Ponto positivo: destaca a importância das obras na região

Ponto negativo: falta de posicionamento da secretaria.

Ação sugerida: releases que mostrem o trabalho que está sendo feito no local

3 de janeiro d,e202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

4 de janeiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

5 dejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

6 de janeiro de 2021

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

{

Transporte e Logística.
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7 de janeiro de202l

O portal da PREFEITURA DE BEBEDOURO divulgou visita técnica de ação conjunta do

Depar-tamento de Estradas de Rodagem (DER) e da prefeitura da cidade para dar início ao

projeto Desvio de Andes. A obra visa à construção de rotatórias e novos acessos que interligarão

estradas vicinais, desviando o tráfego.

Ponto positivo: destaca a importância da visita técnica.

Ponto negativo: falta de posicionamento da secretaria.

Ação sugerida: releases que mostrem o trabalho que está sendo feito na região.

8 de janeiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

9 dejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

10 dejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporle e Logística.

d

11 de janeiro de202l
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transpofte e Logística.

12 d,ejaneiro de202l

O veículo local O DIAzuO DE MOGI publicou uma matéria sobre a declaração do

Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para as próximas semanas como prazo para a

entrega da duplicação da Rodovia Mogi-Dutra. No decorrer da matéria, atrasos e falta de

compromisso na entrega das obras são citados - o que levantou dúvidas sobre a declaração do

DER. Por esses motivos, esta matéria é negativa.

Ponto positivo: posicionamento do DER para obras entre o krn32 ao km 33,3

Ponto negativo: críticas aos atrasos na entrega das obras

Ações sugeridas: releases que detalhem os motivos dos atrasos nas obras e um posicionamento

preciso sobre a data de entrega.

13 deianeiro de202l

O Deparlamento de Estradas de Rodagem (DER) deve finalizar as obras de contenção de erosão

no Massaguaçu em fevereiro. O portal local JCNET noticiou positivamente esse tema. A

matéria destacou as melhorias na via com as obras e o investimento do Estado.

Ponto positivo: destaque para as obras e investimentos que estão sendo feitos.

Ponto negativo: näo se aplica.

Ação sugerida: release ao fim da obra, abordando o que foi feito na via e mostrando os

benefícios.

14 dejaneiro de202l
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

15 dejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

16 de janeiro de202l

Obras no viaduto da Cruzeiro iniciam, porém esbarram na necessidade de desapropriar quatro

áreas no local. Os portais locais JCNET e JORNAL DA CIDADE publicaram sobre o tema. As

matérias indicam que ainda não há previsão para resolver a situação. Entretanto, citam que o

prazo de entrega do viaduto está mantido para agosto de 2022.

Ponto positivo: não se aplica.

Ponto negativo: falta de posicionamento sobre os impasses na obra.

Ação sugerida: nota explicando sobre as medidas que serão tomadas para o prosseguimento

das obras.

17 dejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Seoretaria de Estado de

Transporte e Logística.

18 de janeiro de202l
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, porlais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

19 dejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, porlais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

20 dejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

2l d,ejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

22 d,ejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, porlais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

23 d,ejaneiro de202l
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

24 d,ejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

25 dejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

26 dejaneiro de2021

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

27 dejaneiro de2021

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

28 dejaneiro de202l
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O UÁruO DE MOGI voltou a repercutir sobre a indefinição na entrega da duplic açáo daMogi-

Dutra. O portal local citou que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) segue sem

definir datapara a conclusão da obra.

Ponto positivo: amatéria sobre as obras na Mogi-Dutra deu espaço para o posicionamento do

Departamento de Estradas de Rodagem, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Transporte

e Logística.

Ponto negativo: a indecisão na entrega da obra foi o principal tema damatéria.

Ação sugerida: releases que expliquem o porquê do atraso das obras e detalhem o que está

sendo feito.

29 d,ejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

30 dejaneiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

31 de janeiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.
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1o de fevereiro de 2021

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

2 de fevereiro de 2021

Nessa data, os veículos de mídia impressa, porlais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

3 de fevereiro de 2021

O jornal local AGORAVALE falou sobre a recuperação de pavimento da via Dutra, que ocorreu

na região de Aparecida. A matéria alerlou aos passageiros que prestem atenção nas sinalizações

na via e respeitem os limites de velocidade.

Ponto positivo: recuperação do pavimento da via Dutra.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: releases após a conclusão da obra, mostrando os beneficios na vla.

4 de fevereiro rJe 2021

João Octaviano Machado Neto, secretário de Logística e Transportes, parlicipou da visita

virtual às Obras Tamoios. Os portais locais TAMOIOS NEWS e FALA CARAGUÁ

publicaram sobre o tema. As notícias destacaram o cronogramadaobra e o cumprimento das

licenças ambientais nos projetos.

Ponto positivo: destaque para João Octaviano e o andamento das obras dovia dos

Tamoios
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Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: releases após a conclusão da obra, mostrando os benefícios na via.

5 de fevereiro de202l

A visita virtual do secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, voltou

a repercutir na mídia. Os portais locais AGORAVALE, A GAZETA RM, PORTAL R3,

VIATRÓLEBUS e RADAR LITORAL publicaram sobre o tema, destacando o andamento das

obras e o compromisso com as licenças ambientais nos projetos.

Ponto positivo: destaque para João Octaviano e o andamento das obras na Rodovia dos

Tamoios.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: releases após a conclusão da obra, mostrando os beneficios na via.

6 de fevereiro de 2021

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

7 de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

8 de fevereiro de202l
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

9 de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

10 de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

lL de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

12 de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

13 de fevereiro de202l
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

14 de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transpofte e Logística.

15 de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

16 de fevereiro d,e202l

O DIARIO DE MOGI, jornal local, voltou a cobrar prazo de entrega da duplicação da rodovia

Mogi-Dutra. Amatéria cita que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) já desrespeitou

a dafa de conclusão da obra por duas vezes. A notícia divulgou nota do DER: "O órgão ligado

à Secretaria de Estado de Transportes e Logística se limitou a dizer que, atualmente, a última

camada de pavimento asfáltico está sendo aplicadana rodovia. Após a conclusão deste trabalho,

serão finalizados os serviços de sinalização e acabamento, como plantio de grama, pintura e

colocação de equipamentos de segutança".

Ponto positivo: nota com posicionamento sobre o que está sendo feito

Ponto negativo: indefinição no prazo de entrega da obra.

Ação sugerida: releases que expliquem o porquê do atraso das obras e está

sendo feito

ue
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17 d,e fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a Íespeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

18 de fevereiro de202l

O jomal local PORTAL R3 publicou sobre o avanço das obras na Rodovia dos Tamoios. A

matéria conta que mais de 87% da obra jâ está concluída e detalha os benefícios desta.

Ponto positivo: destaque para os benefícios da obra.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: releases ao fim da obra explicando todos os beneficios da construção.

19 de fevereiro d.e202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

20 de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

2l d,e fevereiro de 2021
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

22 de fevereiro de202l

O avanço nas obras da Rodovia dos Tamoios voltou a ser notícia. Desta vez, ojornal local

FALA CARAGUÁ informo.t sobre o percentual de conclusão da obra e o que está sendo feito

no local.

Ponto positivo: destaque para os beneficios da obra.

Ponto negativo: não se aplica.

Ação sugerida: releases ao fim da obra explicando todos os beneficios da construção.

23 de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, porlais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

24 de fevereiro de 2021

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

-!'l25 de fevereiro de202l
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Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

26 d,e fevereiro d,e202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

27 de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.

28 de fevereiro de202l

Nessa data, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de rádio e TV não

divulgaram notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Estado de

Transporte e Logística.
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uM Novo JEITo DE rENSAR E FAZER coMuNrcaçÃo

Desde que a vida passou a ser pautada pela informação instantânea - aqui, agora, em qualquer

lugar e para todo mundo -, as coisas deixaram de ser como era antes. Neste mundo fluido, a

comunicação é uma boa companheira de travessi a. Ela é atitude. Valor. É a qr" alerta e

resguarda. A que sai em busca do outro (pessoas, organizações, marcas, consumidores,

parceiros). A linguagem é o jeito como fazemos tudo isso acontecer. De um jeito novo, acada

YEZ.

Pioneirismo e inovação

Fundada em 1994, a Paftners foi criada para oferecer serviços integrados de comunicação numa

época em que não se falava nisso. Ao longo dos anos, a agência desenvolveu e aperfeiçoou

soluções completas de comunicaçáo, como planejamento estratégico, gestão de crise de

imagem, assessoria de imprensa, análise de mídia, auditoria de imagem, comunicação digital

(redes sociais, blogs, conteúdo para a web), web design (desenvolvimento de sites, landing

pages e aplicativos), branding, pesquisas e diagnósticos, media training, criação de marcas,

identidades visuais, publicações, campanhas institucionais, folders e cartilhas, merchandising,

eventos, promoções, marketing digital, dentre outros.

Atributos Partners

A Partners tem um jeito de ser, pensar e criar que é só dela. Conhecimento multifacetado,

profissionais multidisciplinares, abordagens integradas e cruzadas, linguagens e soluções

customizadas, feitas sob medida para cada cliente, e estratégias variadas potencializam os

resultados das empresas e instituições, gerando inovação, visibilidade e competitividade. A

agência atende, hoje, uma diversidade de clientes públicos e privados, de segmentos variados,

como governo, energia, turismo, espoftes, entidades de classe, terceiro setor, construção civil,

tecnologia, arte, entretenimento, aviaçáo, cultura, finanças, jurídico, imobiliário, arquitetura,

saneamento, saúde e educação. Essa experiência sólida, ampla e verificável está sempre a

serviço de clientes e parceiros. Competência, compromisso, responsabilidade, criatividade,

excelência e outros atributos estão incorporados ao jeito Partners de ser e agir.

"A inovação não está relacionada a ver o mundo como ele é, mas como poderia ser. Tem a ver

com explorar 'problemas capciosos' cujas soluções não podem ser encontradas ta

(,

(

(

(

i passada ou comprovada por dqdo". Roger Martin
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O que toma a Partners uma agência de comunicagão reconhecida por seus clientes? Ninguém

se transforma em uma empresa respeitada de um diapan o outro, como num passe de mágica.

Reputação é conquista. E a atitude que move e transforma. Por isso, a agencia aposta em

diferenciais para implantar seu jeito de trabalhar.

Y
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SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO

Assessoria de imprensa

A Partners atua como ponte para as marcas construírem um relacionamento sólido e

transparente com a mídia - público fundamental paru o cliente se posicionar estrategicamente

no mercado. Os assessores mapeiam e monitoram profissionais referências de

imprensa, formadores de opinião e influenciadores digitais, com foco na busca de resultados,

gerenciando eventuais gargalos, blindando as marcas e garantindo uma reputação positiva dos

negócios. O mailing de imprensa da agência, atualizado semanalmente, abrange mais de 60 mil

jornalistas em todo o Brasil e 16 mil veículos de comunicação.

Para as ações de assessoria de imprensa, a agencia utiliza, também, a integração dos conteúdos

informativos em diversos formatos, abrangendo as mais variadas mídias. Podcasts,

infográficos, áudio releases, vídeos. Todas estas femamentas, dentre outras, são utilizadas a fim

de se obter uma comunicação mais eficiente ao abranger um público que está em constante

mudança.

Comunicação interna

Ideias, estratégias, planejamento e ações direcionadas mantêm o público interno informado,

participativo e motivado. Eventos, ações de desenvolvimento humano e gestão de canais de

comunicação (como informativos, televisão corporativa e intranet) são algumas feramentas

assertivas no alinhamento da cultura organizacional. A Paftners tem ampla experiência em

comunicação interna de grandes empresas, como o Hospital Lifecenter, em Belo Horizonte,

com mais de mil empregados diretos e I.200 indiretos; a Companhia de Saneamento de Minas

Gerais (Copasa), com mais de 11 mil funcionários; e a Companhia Energética de Minas Gerais

(Cemig), com cerca de 8.000 empregados e colaboradores em vários Estados brasileiros e no

Chile e na Refinaria Gabriel Passos, da Petrobras, com 3.000 empregados diretos e 3.000

indiretos.

Comunicação digital

Presença digital é mais do que um perfil nas redes sociais ou em um site. Engloba a gestão da

reputação e da imagem nos diversos ambientes da rede. A Partners atua no planejamento e no

desenvolvimento de site, hotsite, landingpage, informativo on-line, newsletter, e-mail

(

(
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marketing e aplicativo. Desenvolve ainda a consciência digital do cliente por meio dos

seguintes princípios:

Planejamento e resultado: monitoramento de mídias digitais, análise de menções e canais

prioritários, análise de reputação e conjuntura, avaliação quantitativa e qualitativa de presença

nas plataformas de mídias sociais.

Engajamento: posicionamento de princípios e valores com os stakeholders no mundo digital

Relacionamento: ativação de perfis sociais, definição de persona, SAC 3.0, social listening e

mapeamento e relacionamento com influenciadores digitais (como blogueiros, youtubers e

outras personalidades).

Conteúdo qualificado: criação de textos, campanhas, projetos editoriais, manuais e diretrizes,

vídeos, infográficos animados, gifs e podcasts para diversas plataformas, além de planejamento

e gestão de mídia patrocinada.

Atuação multidisciplinar: equipe composta por profissionais de atendimento, planejamento,

conteúdo e engajamento, criação, programação e monitoramento com foco na reputação do

cliente e na obtenção dos resultados planejados.

Produção audiovisual

Cadavez mais empresas e instituições estão investindo em produções audiovisuais, educando

os usuários a consumirem esse tipo de comunicação. Por acreditar que os formatos em

audiovisual sáo capazes de transmitir uma mensagem de forma râpida, clara e engajadora, a

Paftners Comunicação Pro Business investe, cada vez mais, na oferta desses produtos para os

seus clientes. Somos, hoje, uma agência que produz peças de comunicação criativas e animadas.

Com uma equipe multidisciplinar, oferecemos soluções em design, fotografia e audiovisual. A

nossa empresa possui expertise na produção de programas de televisão, captação de imagens

externas, criação de vinhetas, roteiros, infográficos animados, vídeos institucionais,

depoimentos, documentários, vídeo colagens, vídeos reportagem, animações, webinars, lives,

\.

(

{

vídeos releases, podcasts, entre outros.
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Comunicação socioambiental

O diálogo e o relacionamento com stakeholders são práticas de comunicação organizacional

reconhecidas pelo mercado como fundamentais para implementar a responsabilidade social e

pÍomover a sustentabilidade. Nosso papel é desenvolver ações e ferramentas capazes de

estreitar a relação das organizações com as comunidades impactadas por sua presença, com

outras instituições locais, com o poder público e com as lideranças comunitárias. Utilizando

informações claras e acessíveis, estimulamos a consci entização das pessoas, a educação para as

questões que permeiam essa relação, a capacitação e o fomento de parcerias que encontrem

soluções para a transformação da sociedade.

Serviços editoriais

A equipe de produção de conteúdo da Paftners conta com jornalistas, revisores e designers

gráficos capacitados para a rcalizaçáo de projetos gráficos e editoriais de veículos de

comunicação interna e externa, como jornal, revista, boletim, newsletter, e-mail marketing, site,

hotsite, dentre outros. O núcleo é responsável ainda pela redação de artigos, ghost-writer,

discursos, roteiros para eventos, relatórios de administração, cartilhas e manuais. A equipe foi

responsável pelo projeto gráfico e editorial, produção de matérias, coberturas fotográficas,

edição/revisão de textos e impressão dos informativos da Associação dos Empregados da

Copasa (Aeco), com tiragem de 6.000 exemplares, e do Conselho Regional de Administração

de Minas Gerais (CRA-MG), com tiragem de 45 mil exemplares.

Análise de mídia e tendências

A Partners monitora publicações impressas, veiculações nas rádios e nos canais de TV abeftos

e pagos, além do ambiente web - incluindo blogs e redes sociais. A agência fornece,

diariamente, clipping e monitoramento de redes sociais dos principais veículos de comunicação

estratégicos para o cliente regional, nacional e/ou internacional. Estão previstos também alertas

para situações de crise ou viralização de temas de interesse do cliente. Os dados são base para

o desenvolvimento da análise de mídia (diâria ou semanal) e da diagnose (mensal) sobre o

impacto das ações de comunicação do cliente no relacionamento com imprensa, formadores de

opinião e influenciadores digitais. Esse documento tem como objetivo constatar tendências e

propor o alinhamento de estratégias.

Auditoria de imagem
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Instrumento valioso para a construção da reputação e ampliação do market share, a auditoria de

imagem permite, dentre outras informações gerenciais, avaliar a imagem projetada pelo cliente

com seus stakeholders nas mídias tradicionais e sociais instantaneamente. Tem como objetivo

identificar possíveis riscos e oporlunidades e orientar a Assessoria de Comunicação Social em

ações de contingência de crises. Com metodologia própria, os profissionais da Partners fazem

a gestão da comunicaçáo com base num relatório gerencial, permitindo que a equipe atue de

forma râpida, precisa e direcionada nos gargalos de comunicação detectados pela auditoria de

imagem.

Consultoria e planejamento

O Planejamento Estratégico na Comunicação é o documento que identifica, por meio da análise

SV/OT, os pontos fortes e os fracos, as ameaças e as oportunidades do cliente. Estabelece

objetivos, estratégias, planos de ação por stakeholder, metas e resultados com base na

disseminação da missão, visão e valores da empresa ou instituição. Em sintonia com uma

consultoria permanente, esse planejamento permite à Partners orientar a atuação do cliente em

determinado contexto, propondo iniciativas, mensurando os resultados alcançados, corrigindo

rotas e justificando a alocação de recursos e profissionais para fortalecer a imagem e a

credibilidade da instituição.

Gerenciamento de crise

Especializada em reputação e imagem, a Paftners tem larga experiência na gestão de crises de

grandes corporações. Trabalhamos na prevenção e antecipação de cenários de riscos e no

contingenciamento da propagação de informações danosas no ambiente on-line e ofÊline.

Gerenciamos situações sensíveis em empresas, como TAM Linhas Aéreas, DNA Propaganda,

Usina Hidrelétrica de Aimorés, Abrasel Nacional, Ministério daFazend4 Cemig, Ministério da

Economia, Copasa, dentre outros.

Planejamento e gestão de mídia patrocinada

Versátil e dinâmica, a produção editorial transita tanto por formatos impressos quanto por

plataformas do ambiente digital. Do diagnóstico da melhor estratégia de conteúdo à entrega

final, nossa equipe é especializadana elaboração de projetos editoriais, gráficos, produção de

J¿

conteúdo

e vídeo.
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, cobefturas jornalísticas e institucionais, registros fotográficos, edição,
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i rlartners
Comunicação Pro Business

Relações Públicas

A Partners planeja e executa estratégias e ações para estreitar o relacionamento das empresas

com seus stakeholders. Encontros, organização de workshops, cerimonial, seminários e eventos

são algumas delas. A Partners foi responsável pelo cerimonial dos ministérios da Fazenda e do

Trabalho. Também são feitas ações de relacionamento com jornalistas de veículos e com os

chamados "promotores de notícias" - aqueles que influenciam as decisões de pauta da

imprensa. São organizados ainda fampress, eventos, encontros personalizados e políticas de

brindes, de acordo com a necessidade do cliente. Ações de relacionamento com a comunidade

e com os públicos especiais são outras das especialidades da agência, que tem cases de sucesso

na ârea, como no atendimento à Cemig, à Usina Hidrelétrica de Aimorés, à Eletrobras/Furnas

e com os quilombolas, em Brumadinho (MG), e os índios Krenak, em Aimorés (MG).

Treinamento

A Paftners fazapreparaçáo de porta-vozesparao atendimento à imprensa e apresenta ao cliente

técnicas de entrevista por meio de media training; expressão oral e corporal; workshops para a

preparação de equipes, alinhamento de linguagem e unificação de discursos; assessoria de moda

e estilo; e elaboração de questionários de perguntas e respostas (Q&A). Essas são ações

imprescindíveis para uma boa interlocução com a mídia.
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Qartners
Comunlcação Pro Buslness

RELAÇAO NOMINAL DOS PRINCIPAIS CLIENTES

Desde 1994, os profissionais da Partners têm ajudado seus clientes a enfrentarem os desafios

de um mercado em permanente mudança. Pequenas, médias ou grandes, as empresas encontram

na Partners uma sólida base de conhecimentos em comunicação e soluções inovadoras para

vencer dificuldades e avançar com segurança no mercado.
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Sebrae Nacional

Pré,-sal
Petroteo

Implenentação de

comunicuçã() integrada.
politica tle relacronan¡ento

com a imprensa.
tbrmadores de opinião.

infhrcnciacic¡res e rlenrais
públic'os de interesse.

hnplementaçào de

integrada. política cle

relacionaruento ¡.-0n a

tbnnadores de opinião,
influenci¿tlores e demais

pirhlicos de ùrteresse.

+'r

Banco daAmazônia

Serviços de planejamento,

desenvolvimento e

execuçåo de soluções de
comunicaçâo digital.

IÌesl¡ção de r€rviços técuicoe
de monitoramento de canais

da intemet.

Prestação de serviços

t&nicos de comuniceção
em midias sociais digitais.

Desde 2018

Desrþ 2018

Desde 2019

A Prd-Sal Petróleo encerrou o

bala.uço de 2018 com lucro líquido
de R$ 30,95 milhires, contribuindo
positivamente para o equilíbrio das

contas pitblicas. Ao lìnr de 2019,
as receitas globais da Uniåo com
ativiclades sob s.estão cla Pré-Sal

Petróleo somarão RS 891 milhões.
clos quais R5i 5-11 rmlhòes sãtr

resultantes da venda de petroleo:
e RS 360 milhtles. <Lr Ei¡ralização
de Gastos e Vtrluures (EGVs) dos

Acrrrrlos de lndivìdualizrrçâo da
Producào (AIPs).

Desde 2019

O Sebrae ahn em todo o tenitorio
nacional para garantir o atendiüûsnto

aos pe(Frenos rægócios. Onde tem
Brasil, tem Sebrae. Além da sede

¡¡ncion¿1, em Brssília, a instituþo
conta com pontos de at$dimento nas

27 uddad$ da federaç{o. En toilo
o paig mais de 5 mil colaboradores
diretos e cerca de 8 mil corsultores

e instrulores credenciados trabalham
para ransuitir conhecinænto para

qusm tem ou deseja abrir um negócio.

Hrrie. cclm 62 anos. Fumas é

subsidi¿iria da Eletrobr¿is e,

atualmente. mantém urn sislema rlue
transporta 40% da ener,eia do país,

com um parque gerador de 25 usinas
próprias ou enr parceria. Nrr segrurdo

trirnestre deste iìno, perirrdo de abril
a junho, Fumas tiri destaque dentre
as oito enrpresas çe conrpõem o

Grupo Eletrobnís. Fumas reverteu utrr
preiuízo cle R$ 9i6 nrilhiies em run

lucro de RS 568 milhões.

f)esde ?019

Localizada na cidade de Belém, no
estado do Pará, a empresa atuajunto

Às pessoas fisicar ejurldícæ cm toda a
Auazônia legal brasileira.O Mi¡istério

do Planejamcnto classiñcu¡ o Basa
coûio r¡rn¡ das 40 ernpresas eitatilis

mais bem avaliadas do pals.

Fundsdo em 1942, o Banco daAruzônia (Bâsa) é
uma insituigo financeira public¿ federal de caniter

reg¡or¡Bl, orgånizada sob a fonn¡ de sæied*de
anônima de capital aberto e de econsmi¿ mista O
banco tem sc consol¡dsdo, nos últimos cinço anos,

como u¡r¡a das grandes institniçôes financeiras de
fomento eær¡ômico dos esados d¡ Região Norte.

Criada ern 28 de fevereiro de 1957. a

Central Elétrica de Fumas é uma usina
hidrclétrica localizada no Ritl Grande. entre

os municípios de São José tla Barra e São

João Batista do Glória no estado de Minas
Gerais.

O Sebrae éum agente de capacitago e

de promoçto do desewotvimenüo, criado
para dar poio aos p€guerros r¡pgocios de

todo o pals. Desde 1972, bab¡lha para

.estfunular o empreenffiorisaro e possibilitar
a conpetitivida& e a $¡steúåbilidade

doe empreendimeotos de micro e pequeno
portes.

APre-Sal Petróleo tbi criada. en l0l-3.
påm âtuar coln(r rÈflresentante da llnião no
regime de partilha da produção de petróleo.

E virrculada ao Ministirio de Minas e
Inergia (MME). Tþm sede ent Brasília e

esc¡itório-central no Rio de Janeiro. Com
apenas seis anos de existência. a Pré-Sal
Petrtileo tem se destacado no rncrcarlo

de petróleo pelo bonr desempenho e
resnltados ptrsitivos. ao represenlrr a União

nos corìtratos de partilha de produção
com a eslatal brasileira Petrobras e as

rnulti¡racionais do setor de petróleo.

Pré-Sal
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Trlbunal
Superior
E¡eitoral

Banco Nacional do
Desenvolvimento

Econônrico e Social
(BNDES)

ìvlinistério d¡
Econouria (atuul

Sccretaria do Trabalho¡

Tribunal Superior
Eleitoral (TSE)

Copasa

Serviços de rnonit(ìramenlo
e desenvolvimento de

soluções de comunicação
digital.

Assessoria de irnplensa,
coberfur¡ fokr grdticrr

e produçiìo cle r.icleo:

monitonrnento e ¿núlise cic

conterido lroticiosu: dingróstico
Lle nlicli¡ e eslratégiû (le

resposta; planejiurerìtD e

estriìtégia de anracilo; relaçt5es
pirblicrs: n'eb desrgn¡ produção

de roff eirdo ; rüonitorirm¡jntô
e producârr de couteirdo piua

redes sociais.

Serviços especializadrx
na área de produçào,
gravaç'ão. cdiçåo e

distribuiçâo de produtos de

rádio e televisão de cunhos
j omalístico, intbrn¡ativo,
educatir.o, institr¡cional e

de orientação social.

Sen iços técnicos espccializaclos
no ca¡Dpo da educaçào

arnbiental e artistica, realizando
experin:entos cle arte e pinntra de

Illuos cle escolirs.

() BNDES é um dos maiore$ bûncos
de desenvolvimento do rnundo e, hoje,

o principal instrumento do Governcr
F'ederal para o financiamenlo de longo

prazo e invcslimento em txlos os
segmentos da er.onomia brasileira.

Criado pela ,Vedida Provisóna
870/2019" o \4inistúrio da Economia

e'nglo['ra oii anligos rni¡istérios
tlo Trabalho {gestor original dtr

culttriìto), Fazcntla. do Plnncjaurento.
f)esenvolvimerlö e Gestãr). e da

h¡dúrslria e Con:ércio Exterior. aléln
das atividades tla Previdência Social.

0 Tribunal Superior Eleitoral é a

instância múxima da Justiça Eleitoral
brasileira. Está sediado em Brasília.

, possuiìurisdiçào em lodo o tcrrilório
: nacional e acuurula as funçðes

normiìtiva consultiva, administrativa
i ejurisdicional dos prncessos eleítorais
ì do pais.

A Con4ranhia rie Saneameuto cle

Minas Gerais (Copas:¡-MGJ é urn¡
sociedade de ecoloruia nrista, cle

capit.ìl abcrTo. 0 Gtrl¡emo do Ës¡arlcr

rle \finas Gcr'¿ris é o ucionistr
conll'olador. Com sede em Bekl

Horizonte. presta seniços ¡rtùrlicos de I

¡h¿tstecillrerrtrr dt' ¿igua. csgoliìtrtelìl()
sanitáricr e residuos sólidos.

Perssui. at¡:allnente, milis cle I I mil
ñlncionários e tetn receita nmral de RS

3,64 bilhùres (2016). Em 20l8. er¿ a
responsár,el pelo l'omeciurento cle ágtra
em (¡-ì8 dos 85-l nrunici¡rios do estado.

Fundado em 1952, o banco a¡rcia empreendedores

de todos os portes, inclusive pessoas ñsicas, na

realização de setu planos de rntxlcmização, de

exparuão e na conc.retizaçâo de novos negócios,
tendo sempre sûr vista o potencial de geraçãQ de

empregos, renda e de inclusão social para o Brasil.

Fundado enr 19.j0, o L,Iinistério do Tïahalho
err urn dos mrir antigos clo Govemo Federal.

corn hncôes de estabelecer política e direlrizes
para a r:,craçäo cle ernprego e refida e de rpoio

ao tråbiÌlhador, alénr de ¡rolítica e diretrizes

irara a modernizaçiìo r'lls relaçt)es drl trahalho.
Desde.ianeiro, t'az parte clo lvli¡ristério da

Eco¡ronria c(ìnlo ulnt secretaria especial, a de

Previdência e Trabnlhrr.

O Tribunal Superior Eleitoral t'oi reinstalado
em I 945, depois da publicaçåo do seguntlo
Código Eleitoral (Decreto-Lei n" 7.586). O

TSE é responsåvel por r:oordenar e organizar
todas as elapas do processo eleitoral

brasileiro. desde o altstanrento dos eleitores
aÎé a diplomação dos candidatos eleitos.

A Copasa-\,l(i fìri cr"iad¿ enr 5 de julho de
1 963. com o noaìe de a Conrpanhia Nlineila
de Água e Esgolos (Coan'Ìg). A fiualitlacle era

e.\ecutil unra politica an:rpla de s¿ìneamento

brisico para o estatltr de.lVfinas (ìenrs.
Atualuente, a Copasa é a errcarreeada pelo
abastecímentrr cle rigua rriìtâda e colefa cle

esgoto salrtário na maioria dcrs muricipios
mineiros. abrangenclo cerr:a de l-1.5 milhões

de lìabitantes.

Desde 201 I

Descle 2015

Desde 201 5

Desdr'10i8COPASA

'i{



Tribunal Regional
Eleitoral do Pani

Agência Nacional do
Petnóleo e Gás (ANP)

Prestação de serviços
especializados ein

comunicaSo para divuþção
d¿s atividadcs, pormeio da

midi¡ impæssa, videodifi ¡sãq
radiodiñ¡são e internet,
produzindo textos parâ

distribuição interna e aos

velculos de comunicação.

Scrviços técnims
eqpeciatizados de

maÍutertção, oqanização
e atualizaçäo diå¡ia do
Sisten¡a de LegislaÉo.

Desde 2015

Desde 2019

Na sede do TER-PA, çtão as l0
zonås eleitorsis e, no interior, So

90 zonas eteitorais pelas cidades do
e$ado. A conposiçâo do Tribmal
hoje cmta cou¡ meobros efetivos,
memhos substinfos. Ministério

Público Eleitoral e frequårcia ænsal,
Essa é a configrnaçðo do tibunal.

A agência outorga autorizações para as
afividades do setor, promove licitaçðes

e assina conüatos. semÉe em nome
da União. Por ûm, a ANP hmbém

ûscaliza Ela faz ctrmprir as normas de
forma direta ou por meio de convênios
com ô4ãos públicos. A ag&rcia rqgulâ

tnais de ll0 mil eurpresas. Nesse grupo,
estão as qæprospectampetróleo e
gás natural nas bacias sedinentarer
do Brasil e também æ ¡esponsáveis

psr entregar os combt¡stíveis e desuis
insumos ao consumidor final.

arrD
t*,xø f

trr*
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Sediada no Rir¡ de.Taneiro, a CVM é

tuua autarquia lèder¿I, viniulada ao

Ministério da Economia, respcursåvel
pela regulação do nrerrado de valores

rnobiliários no Br¿siL

AAgência Nacional de Saricle

Supleruentar possui sede no Rio
de.lanero e núcleos r¡uc olerccern

atendimenttr presencial eur 12

cidades (Rio de Janeinr, São Paulo,
Itibeirão Preto, Brasília. Belém,

Belo H¡:rizonte, Cuiabá. Ctuitiba.
Fortaleza. Porto Aleere, Recifè
e Salvador). abransendo todas
as regiões do país. AtüalnÌente"

c:abe à ANS regular unr rnercado
coüllosto por 743 operarloras

âliv¿ìs que ðtendeûl a 18,2 mil

Autarryia vinculad¡ ao Ministério de Minas e
Energia (Mlv[E), a ag&rcia foi criada pela Lei

no 9.4?8, de agosto de 1997. a chamada Iæi do
Pehóleo-a memra qrepermitiu a ü¡tras ec¡Þresas

dividirem o meicado de exploração e refino do
insr¡rno, atrtes restrito å Petrobras.

A CVM foi criada em 7 de dezembro cle 1976
pela Lei 6.385i76, conr o olrjetir,o de iìscalizal

noml¿ìti;¿ûr, disciplinar e desenvolver o

mercado de valores motliliários no Brasil. Eru
201,1, a Autarquia ref-omlr¡lou sru estratégiiì

instihrcional e lançou o seu ahral planejamento
eslrÀtégico, reafi rmando vak'rres e propósitos,

e dcûnindo os objetivos estratégicos com
proieção parr 2023.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará
teve sua instala$o efetivada no dia 6 de junho

de 1945, na cidade de Belém, capitâl do Pará. Na
primeira sessão doTRE-PA, foi mmeada uma

comissão para dividir a rcgião êm zonas eleitorais.
Em 5 dc março de 1976 a moderna obra do

edifìcio-sede do Tríbunal Regional doParâ foi
inaugumda, permiti¡do assim o inicio do processo

de emancþSo material da Justiça Eleitoral.

A Agência Nacional de Saiule Srçlernentar
(ANS) é unra autarquia especial, vinc.ulada
ao Miuistério da Saúde. responsável pela
regulação dos plrutos de saúde privados

ern tod() o tenitório nacional. Criada pcla
Lei n" 9.96 I , de 28 de janeiro de 2000.
a a-gência tem a missào de promover a

detèsa do interesse público na assistência
snplementar à saútle. regular as operadoræ

setoriais - inch¡sive tluanto as suas

relaçins ûoln prestadôres e c-onsun:itltrres

- e contribuir para o clesenvolvime¡rto das

açûes de saúde no pais.

?t#v'**,

tmrrrio df l'ùrß Moblúi¡iúr

Comissão de Valores

Mobiliários (CVM-
c\lN{ 008)

Agência Naciolal de

Saúde (ÀNS)

Serviços técnicos
especializados em asscssoria

de iruprensa. assessoria de

comwìicûçño, consul trtria,
auálise editorial. analise

cìe riscos de imagem e

planejamento estratégico cle

crrtmunicaçãt¡.

Seniços dc conrunicaçåo
corporativa. iilchlintlo assessoria

de imprensa e comunicação
digital.

Desde 2017

€rus
-Lj
-Êr

Destle 2019

lanos ativos de saílde.
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Andrade Silva
Advogados

Ca¡tório de Protestos de

N{'ras Gerais

Ministério da Justiça
(MJ)

Trinbu¡al de Justiça do
Alagoas (TJ-AL)

Serviçt-rs de assessoria de

irnprensa e relacj onanrento
com a ¡uídia.

Serviços de produçùo de
materill jomalistico. captacào

de evcntos iustituciolluis.
produção de progranas
jomalisticos e chamatlas
instihrcionais, produção,

veiculaçào e dislritruiçÀo de

r conteirdos audiovistrais no portal
do .hrdiciário, cm emissoras

O Lxtituto de Pr.otesto-Mc é rnua
sociedade civil, sem fins lucrativos.

quÈ congrega todos os carlórios
(le prr)testo e ofìcios de registro de
distribuição de Min¡s Gerais e é a

irnica erÍ idade representativa dos
labeliâes de ¡rrotesto dr¡ estado.

O i¡rdice de prtxJurivi<ilde do Tribrmal de
Justiça de Àlagoas iTJ-AL). especilìcamente
no segundo gmu. I'ui o segundo rnaior entre
os 12 tribmais de pequeno porte dÔ Brasil.
com média de 1.8 mil processos baix¡dos
por desernbargador. e¡n 20 I 7. 0 dado t'oi

mr)strado na Justiça. em nrimeros dirulgndtis
pelo Cr:nselho Nacional de Justiça (CNJ)^

Quando se considera a Justiça alagoana
cÒmo un todo, prìmeiro e segtndo gram.
o reliìtórjo ûostrù iJ estâdo em sexlo lugar

qùan10 ä produtisidade. ùom o quâ¡ltlttlivÒ
de I "333 casos bailados por magistrado.

Criado com o objetivo de oferecer soluções
jurfdicas person¡lizadas nas åreas de Di¡eito

Tributririo, Scrief¡irio. Civel, Trabalbista,
Consrunerista; de Reestrun¡ração Ê Recupsração

de Empresas,Ambiental, Energia e Startup &
Inovação, o etcritório cnnÍa comr¡ma equipe

urultidisciplinar. Em 2019, ganhou o segundo lugar
m Prêmio de Inovaçäo em Gestão de Escritórios

de Advocacio" da OABIDF, que reconhece as boas
práticås de gestilo e a inovação na advocacia do

Distrito Fedqal.

Fundndo em ?003, o instituto i retirência
em Minas Gerais qunudo o assünÎo é receber

<lividas por rneio do protesto. A entidade

¡rossui uma eçripe multidisciplinar e trabalha
para tollr¿tr o protesto ext[a.iutlicial rnais

sinples, acrxsível, eficiente e segì¡rù.

O prírcþ regente D. Pedro, em decreto
ref€r$dâdo por José Bonifácio de Andrada e

Silva, criou ¡ Secretaria de Estado de Negocios da
Justiçq com ûomeaçâo & minisÍo Caetano Pinto,
qtæ deu inicio à história do Mmistério da Justiça

uu 3 dejulho de 1822.

Após a Proclamação da Repúrblica. no ano cle

1889, a Consfituiçäo Estadual, prornulgada
em lI dejunho de 1891, previtr a necessiclade
de criaçâo da Corte de Justiça estadual. Mas
fcri apenas no ano seguinte - com a prirueira
Lei tle Organizaçâo Judiciária cla Justiça do

Estado, estalrelecida em I2 cle maitr de 1892 -
çe a Corte alagoana t'oi criada, recebendo o

noure de Tribunal Superior.
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Serviços auxiliares, acessórior
e instumentais as atividades

de assessoria de imprensa,
planejamento de comunicaçâo

e rclações públiciis, urvolvendo
os serv¡ços de clipping

auditoria è imagen media
taining fotograûa, atendime¡to

à imprmsa, produ$o de
conta¡do escrito e audiovisual,

ações de relacionâmento
em ambientès digitnis,

planejamento e realização de
entrevistas coletivas.

Desde 2019

Desde 2016

Serviços de assessoria de
imprensa e relacionamento

oom a mídia

Prbcipais rcalizações do MJ foram:
Scqetaria Næio¡al dc Politicas sobrc

Drogos, Secrctaria Nacionrl de Justiça.
Secretari¡ N¡cionsl do Consumidor,

A¡quivo Nacional e Co¡rissão dc Auistia.
Intcrnacionslmânte, lein parceria com

Mercosul, OEA, ONU, CIA, CND, Cicad,
UNODC e projetos de coqeração técnica

com PNUD c Copolad II. Em números.
o MI possui 2.394 ageûteÉ públicos
capacitados no ctmbate â com¡pçÀo
e lavagem de dinheiro,9.166 pessoas

capacitadas cnr defesa do conswridor,
7.1 12 oùras ¡udiol'isuais classiûc¡das e 58
l¡boratórios de tecnologia contro lal'agem

de dínbeiro.

O escritório And¡ade Silva
Advogados atua há 20 snos com

Direito Ëmpresarial, tem unidades
em lr{nas Gerais, Brasilia e São

Paulo, e ateude clientes de pequeno.
médio e gfande portes por tôdo 0

psís. O escritório é reconhcido pela
qualidade e boas práticæ de gestão

adoladas internanente e no trabalho
desenvolvido parâ ô mE¡o corporativo.

TRE-ALÂGOAS

fonvent uas redes soc.iais.

Desde 2016
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Tribuanal Regional do
Trabalho da 8" Região

Associação Mineira de

Reabilitação
lAssessoria de imprensa e criaçâo

dc contcirdo para rcdcs sociais.

AAN{R possui ätendimenlo a Belo
Horizonte c a mais 22 municípitrs da

Regiào lvtetropolitana. Possui 200
inle¡Xautes e, pror meio de doaçties, é

possivel realizar as ações que atendeur

aproxinradanrente 500 crianças e

adolescenres com deôciêucia lìsìca.

A SIVIS de Såo Paulo possui seis

Coordenadorias Regioruris de Saille
ICRS): Centro. Leste, None. Õeste.

SÌ¡dèste e Sul. El¡s se subdivideru em
27 Supen'isões Técnicas tle Sairde

(S'fS): CÈntro (Sanlû Cecilia e Sé), Lesle
(Cid¡de Tirâdentes. Irmelino N.tsúrazo.
Guaianases. Itaim P¡lulista. ltitquêra, Sãó

Mateus e Sño Miguel). Norte (Caså VÈrdei

. Cachoeirinha. Fngusia rlo
O''Brasilåndia. Pidnrba. Perus. Santana/

Jaçåìnã e \¡ila Ma¡iaÃ¡ila Cuilhem¡e).
Oesle (Butantã e Lapa,Pinheiros). Sudesre

(MÒÒeà,'Aric¿¡nduva Tormos¿Carrño.
ipirangn. Pelha. Vila lril¡rianaiJabaquara

e \¡ilð PrudÈnteisapopemba), Sul (Campo
Lirnpo. Clpela do Socorro. lvl'Boi Mirirn.

Parelheiros e Santo Amaro/Cidade
,A.demar).

A origeur da 8'Região Trabalhista remonta o arxr

de 1941. Nesse período, havia duas Jutas de

Conciliação e Julgilnento, em Manaus e Belém
(sede), com jurisdiÇâo sobre toda a Aniazônia
(Pará, Annp{ Amazonæ, Roraim4 Gu4ore e

Ace). Em 1981, surgiu oTRTda tl'Região
(Amazonas e Roraima), sediado em Manaua

por desmembramefto da 8F Região. Em 1986, foi
tuidado o TKI da 14'Região (Rondônia e Acre).
Ahralmente, a 8'Região temþrisdição sobre o

estados do Pará eAmapá-

Criada em 1964, a Alr{R é unra orgauizaçâo não
govemâmeütal. sem lìns lucr¿rtivos. que tem

a nìissào de reabilitar criiurças e adolesce¡rles

cflrentes com delìciência fisica. AAMR é

referêr¡cia no estndo de Minas Gerais-

O Deparaneato de Cultura foi criado a partir do
Ato no 861 e terre como primeiro diretor o escritor

Mñrio deA¡rdrade. Paulo Duarte foi autor do
prineiro projeto enviado para Fábio Prado (prefeito
de São Paulo), m 1935. Em 1945, o Departamento

de Cultrna foi vinculado à Secrctaria Municipal
de Cultura e Higieæ e em 1947, à Secretaria

Municipl de Cultura.

O SS{S-SP tem a ñlncão de planejar. orgzurizar.
elaborar" execufar c avaliar açõcs e ¡xllíticas

de sai¡de previstas no SIIS, dettro das

responsabilidades dtr municipio. É competência
da Secretaria Municþal de Sai¡de. confbnne

I)ecreto Municipal n' 57"857/201 7, realizar ações
relbrentes a alcançar esses objetivos, dentro das

suas atribnições.

CIDADE DE
sÃoPAuro

curru[A

Secretiiría Municipal tle
Cultura de São Paulo

(sMc)

Sewiços técnicos
deplanejamento,

desenvolvirnento de peçaq
veiculação, otimização,

imprlsionamenlo e

mensuraçäo'/gerenciamento
de desenvotvimento para

redes sociais.

Monitoramento de

, presença e visibilidade da
; Secrela¡ia Municipal de $arlcle

ì nas midias sociais
lurais usadas no Brasil, assini
corrro o desenvolvil¡ento de

i estrâtégii¡ cle posicionamenlo
cla SlvfS nos principais

anrl¡ientes tle nídias socit¡is e
' de estratégia de rclacionarneuto

d¡r secretaria co¡u os ruuiirius
i cle midias sociais.

Desde 20ll

2015 a 2020

g
I

(

Secrer¿iria Municipal
de Saúde de Sào Paulo

(sMS)PREFEITURA DE

sÃo PAUIo
SAÚEE

l

-r-j

Sewiços de apoio técnico na
área de cununicação social,

comeryecialidade em
jornaliuo e designer,

Desde 2019
AJustiça do Trabalho posrui atualmente
791 servidores na sede e 501 fora del4

totalizando 1.292 ñmcionårios

Dede20l8

A Secrelária Municipal de Cultura de
Sõo Paulo (SMC) poszui 57 bibliotecas.

13 bosçes de leiturs. t4 cosas
históricas - mrueu da cidade de São

Paulo, 19 casas de cultur4 l0 centos
culturais, cinco escota$, dois eqpnços de
leitur¿ 15 pontos de leitura, I I teatms e

outos cinco espsços-



çÐ
Universidade
Federal de
uberlândia

CLIENTE

Universidade Federal de

Uberlândia (UFU)

Seniços cle o¡rcração de

etluipanrentos dc áutlio visual e

cinegraña.

PERIODO
ATENDIMENTO

Desde 20 I 9

Desde 20?()

De;tle 20?0

PORTE

Possui sete cânlpus: quatro enr

ljherlândia, um em ltr¡iutab¡¡, urn enl
Monte Carmelo e urìr enr Patos de

Minas. A univenidade é o principal
centro de referência em ciência e

tecnologia do th¿sil Cþnlral, que rerme
o'lriân¡ulo Mineiro, o Alto Paranaíha,

o Noro€Íite e pârtes &r Norte de Minas,
o Sul e o St¡doeste de Goiás, o Norte de

São Paulo c o L¡¡;te de Mato Crossr¡ do
Sul e do \{alo Grosso.

HrsTÓRrco E TRADTçÂO

A UFIJ é uma tundaçào púhlice inte$ânte da
Admini stração F ederal Indireta, vinc.uladâ ao
(MEC). A ur-stituição, ainda com o nome de

Universidade dc Uberlândia (UnU). tbi ar¡torizada

a fì¡ncionar trrelo l)ecrelo-Lei n", 762, de l 4 de
agoslo de I 969, e federaliz.ada pela Lei n'- 6.532.

tle 24 de maio <le 1978.

FêCOITìêÍ(IO .' :-

Fecomércio Penranlbuco

Prefeirura Municipal de

Paracatu

Cestùo cle nlidias sociais,
de [erra¡Ì]entas digitais e

relucionamerto co¡n usuáricr

Serviço de assess{rria de

imprensa.

Elaboraçào e erecução do Pla¡o
tle Comruricacão clo Projeto

"Dcsenvr.rlvirnento de Sistcluas
dc Plevcnção tlc L¡cêndios

F loreslais e Monilolamentt-¡
d¡ Coberturr Vcgeul no

Cerrado Br¿sileiro" - FIP
lvkrui torurlrcr¡to Cenatlo.

() Sislema Fecomérci<¡-PH ú

responsál'ei peia adrninistraçâro

rcgìonal do Servico Soc:ial do

Comé¡cio (Sesc) e do Sen içrr Nacirual
de rþrendizagen: Colnercial {Sen¿c).

instituiçoes privadas e senr lìns
luc:rativos. sendo o Sesc voltatlo para

atividaclcs s,;ciais, e r"r Senac. para a

educação pro[ì$sionaI tlo tn¡b¿rlhador do
cornércio. Jr¡ntas, Fecomércio, Senac

e Sesc l'onnam urn único Sistema.
que é niantido ¡relos em¡:resários clo

uumcrcio clc bens. scrviços c truis¡rlo
cle Pernanrtruco, sern ômrs para os

comerciários orr para o poder público.

Hoje. nrais de 200 a¡os depois. o

municipio é destaque em Minas Gerais
e no Brasil por sua economiq pela

moelgrna produção de ouro e grãos e

também pela pæuiiria. Com cerca de
85 mil habitantcs, sendo (16 mil na ¿¡rna

t¡rbana, a cidade é referência na Região
Noroeste de Minas Gerais e se orgnrlha

de nra gente hospitaleira e de su¡
ûadiçào cultr¡ral.

Fo¡lentar a evoluçào da srrciedade por i

meio do ensino. rla pesqrrisa e da ino-
vacão- Esse i n propósito da Funilq:r,

r¡ue apoia e dcsenvolve prcr.jetos na sua
atuação couro agente de conexão de

solucrìes e opr:rhrnidades nos tliversos
câmpos da ciðncia e lecnologia. Cre-
clenciatla pnra apoiar a tlniversidade
I'ederal de Muras Gerars, a h¡ndacâo

A Federtçãt'r do Comélcio clc Beus. Serviços e

Turisulo r'lo Estadrr de lternambuco i}-ecomércio-
PE), criada cm 12 dc oulubro dc 1942. sob a

denominaçÍio de Federaçâo tlo Cornércro Vnrejisla
do [,stado de Pernamhuco e eÍtidr¡de princip¿rl

do Sistema Fecomércio.,Scnacr'Sesc-PE. i u¡na

entidade sindical de grau supcrior. com 20
sindicalos patronais lìliatlos. Como,"epresentante

legll tlos emprcsriios clo comércio de lrens.

sen iços e turismo do Estado de l'ernambuco,
a Ìrecomércit'rPE ßnr como ohjetivtr ¿lelèntler

unla econo¡ni¿ de mercado livre e promover o
desenvolvimeuttr e o fir¡talecinlentrl da âtividadÈ
comerciaì, principalmenle das micros ìl peqnenas

emllresas. que são a maioria drr setor.

Localizada no noroeste mineiru, ¡ cidade de

Paracatu nasc€u na primeira metade do século
XVIII, sob o signo do ouro. L)uranlc qu¡Lse um
século. o metal lìoresceu generosaluente nos

depósitos dc aluviãt¡. enctrntradt'rs facilmcnte nos
diversos córregos do rnunicípio. A atração exercida

pela abuntlância com que o ou¡o fluía de seus

veios de áer¡¡ contribuiu para o riipido crescimento
do arraial. Em meados do século XX, com a

construção de Brasilia, a região tomou grande

inrpul.so pela proximidade com o Planalto Cenlra[.

A Fundep nasceìr a partil da llecessidade tla
tllM(ì tle obter suporte em suas ativiilades de

pesquisa. e¡sincl e ettensâo. Com a rnobilizaçâo
de grupos de pesquisa tlos clepanamentos dos

Instilr¡tos de Ciências Biológicas (ICB) e Ciências
Exatrs (Icex) cla universidade, a liintiação teve

seu estanrto aprovaclo pelo Conselho T rniversitárit¡

ern 29 de noverrbr{) de 1974. Sua lìnrlídarle,
naquele üromento, era a de proporcionar à LTMG

T-5 &-

FUN:)F;)

Fundação de

Dcscnvolvi¡reulo dâ

Pcsquisa {Fundcp)
Desde 2020

t;î.



Ministério da Educação

tûrnbén é parceira de 28 importantcs
instihrtos de ciência e lecnologia pelo
tsrasil. Em 2020, a Fundep completa

45 anos desenvolver¡do a pesquisa. co-
nsctando as soluçÕes e oportunidades
para atender à LIFMG e às instituições
apoiadas em seus pnrf.rtlsitos de gern-

çåo e dihlsão da ciência, tecrrologia e

: inovação <¡ue impactam e transtìlrmaru
a sclciedade.

Tem a missão de produzir, trùnsmitir
e conrercializa¡ energia elétrica para
a Regiùo Norcleste do tsrasil. Atende

tradicionahnente a oito estados do

Nordeste (Babia, Sergipe. Alagoas.
Peruan¡buco. Parníba, R.io Graude do
Norte, Cearú e Pirui), Com a abertura

pernútida pelo novo modelo do
setor elétdco brasileinr, a Chesffenr

cortratcls de vencla de energia em todos
os submercados drr Sistemir Interligado

Nacional (SIN¡.

mais agilidade e competitividade na

captaçãrr de recursos iunto às agências
de tìrmento,

O Ministério da Educação (lvlEC) é um órgão
do Govemo Éederal do B¡asil, ñndado pelo

decreto no 19.¡102, em 14 de novembro de 1930,

com o no¡ne de Ministerio dosNegóiios da
Educação e Saride Pfiblica, pelo èntilo prcsidente

Getulio Vargas. Em 8 de novemko de lÐ0,
as atividades do MEC passaram a integrar a

política nacional de edrrago. Hoje, o MEC tem
as seguintes cûmpctências: polftica uæional de

educaçäo; ed¡¡caçâo infantil; educação em geral,
compreendado ensino ñttdamcntal, ensino
médio, ensino çr¡perior, ensino de jolens e

adultos, educaçtu profissional, educação eryecial
e educaçâo à disÉncia" informação e pesquisa

edrnacional; pesquisa e extensão universitária; e
magistério.

A Courpanhia Hielrelétrica do São Fr¿ncisco
(Chest) é uura sociedade anônima de capital aberto

qur atua na geracão e tmnsnrissãt'¡ de energia
em alta e e.rtra-alt¿r tensâo, exploranclo a bacia

hidroEdfica do rio São Francisco, com serle em
Recitb. Foi criada pelo presidente Genrlio Vargas
por nreio do Decret*Lei n" 8.031 . de 3 de ouhrbro

de 1945. Clom a reesûuturação do setor elétricrì
na décacla de 1960. tomou-se uma subsicliririu da
Eletrobras, vinculada ao Ministério de Minas e

Energia.

rtl{srgËiil üÅ
EDUCÂçÀO

lrr'4. PÁTRIA AIIÂADA

BRASIL

J Chesf

Ëxecução do Proerama de

Cornunicaçilo Srrcial do
Baixo São Fra¡rcisco e usinas

hidrelétricas do Complexo
Paulo Albnso e Xingó

*
¡.""

Contnttaçtu de empresa

especializada na prestaçâo de

serviçôs auxiliåres, acessórios

e insbr¡mentais as atividades
de æsessoria de comuûica$o,

envolvendo os serviços
de apoio m atendimento å

imprørs4 fotograña produçâo

de conteúdo jomalfstico
e audiovisual" bem como

motritorâmedto e análise d¿s

redes soci¿is e outras mídias
digirais.

Desde 2021

O Minislério da Educaçäo é o
braço do governo reqpouável pcla
elaboração e er<.eanção da Polltica

Nacional de Edræação (Pt¡Ð. Todo o
sistec¡a educacional brasileiro, des&
a educaçâo infanlil até proflssional e

tecnolégic4 está sob responsabilidade
deçseministério, O MEC mantés!
organiza e desenvolve difseotes

pro$ana.T, como o kouni, o E¡en e
Sisu, além de campanúas institucionais

para p¡omover o i¡ccntivo à leiturq,
artþs, entre q¡tros" Fazem parte

do MEC órgãos corflû o Conselho
Naciqat deEducação (CNE), o
Institr¡o Nacioml de Estu&s e

Pesçisæ Educacibnais (hep) e a

Coordenação de Aperfeiçoemenlo dc
Pessoalde Nível Superior (Capes).

Chesf Desde 2021



Serviços de operaçâo de

equipamentos
eleFoacr¡sticos, de

videoconferência, multimidia e
produção de material gravado

doTRE PI.

2018 a 2019

A sede do Tribunsl Rçgiooal Eleìtqral
do Piar¡l cstá localiz¡da n¿ cidede d.
Tcresina. No tot¿|, o TRE do Piauí

possui 98 zonns eleitorais.

-v=..-F-

oasmarsf aås rumn¡

Nsn
SUPERIOR
tt{BUNAt DE )U5Trç¡

Tr¡bqnal Regþn.l Eleilo€l

Tribunal Regional
Eleitoral do Piaul

Comapanhia
Maranhense de Gi'is

-GASMAR

SupuiorTribunal de
Justiça (STÐ

Companhia energética
de Minas Gerais-

CEMIG

Assessoria de imprensa e

comrnicação corpnrativa.

Comunicação intenra: relaçôe.s
púltlicas: rclacionunrenlo com

cornunidades: assessortn de

imprensa: gerencianrenlo de crise
de inragern: produçio e oleanrz¡çìo
de eventos institucionaist produçâo ;

de publicaçùes: geslão do ambrente
l el¡: conteúdo para redes socrais:

atualizaçào dû intrrnel e do portal:

análise e m¡rnitorameuro da midia: I

¡rroduçòes para TV Cernig.

2018 a 2019

De 2012 a 2017

A Companhia Maranhense cle Gús
(GASMAR) possrri sede em São Lrrisl

lv{A. arua na operação do Sistema
de Distribuição de Gás Natural

(SDGNl) do complexo Termælétrico
do Pamaiba enr Santo Antônio dos

l-o¡lesrilv[A.

A Conrpanhia EnergÉtica de tvfinas Cerais - I

Ccrnig. e uma holding colnlÐstl por rnills
dc I 74 ernpresas e com participaçõÈs em '

constircios e ñrndo de participações. além i

dc possnir aln os e ncgircios em 24 estados

brasilciros e no Distrito Federal. Ì

Atua nas áreas de geraçio, ha¡ìsmissão.
distribrriçào e comercialização de ener*eia

elétrica, e ainda n¡ distribuiçño de gás

nrtural e no uso eficleltte de elersia.

O Triburnl Regional Eleitmal (TER) do Piaui teve
sua instalago efetivada no dia 7 deþnho de 1945,

no mesmo prédio do Tribrmal de Apelago do
Esfãdo, o¡de ahulmeote é o Museu do Piaul

A Companhia l\.faranherrse tle Gôs (GAStr{AR)
é una empresa de economia mista, criada pelas

Leis Estaduais n" 7.595i2001 e Lei n' l0ll8
de 15i07/2014. junto cönì a Termogás S'''A e a

CaspcIro. Têrrdo concessão para exploraçãtr, corn
exclusividade. de distribuição e cornercialização

de gás canalizado no lvlaranhão.

Companlia Euergética de Minas Gerais S.A.
(CEIvIIG) é r¡ma das principais concessionárias cle

energia elétnca do Brasil, tendo sede na cidade tle
Beb Horizonte. capital dt> eslado de lvlinas Gerais.
A Cemig l'oi frrnda<la em 1952 por JK- É a maior
empresü integrada drr setor de energia elétrica da

América tlo Sul, ern número de clienles, e a nraior
da Auérica Latina, em quilÒmetros de rede e de

equipameltos e instalaçôes.

@utg

çrJ

îr

Soluçôo de moniüorãmento
onJine e cm tempo real da
presetrça nas ¡edes sociais,

blogs e fónns de discussão na
internet.

De 20t7 a 2019

Sua sede é no conþto arçitet&rico
do STJ, læâlizada na cìdade de

Brasília. Sua inauguração foi realiada
no dia 22 dejunho de 1995.

O STJ foi c¡iado pelâ Constiû¡ição lederal
de 1988, em gue srra frroçâo é uniforurizar a

intërpretaçâo då lei Heral s,m todo o país. Como
zuas decisôes afebm o cotidiano das pessoß,

ficou conhecído como "Trih¡nsl da Cidadania",
Anteriormenle, foi Tribunal Federal de Recr¡rsos

GFR).



{, , ''artners
Comunicação Pro Bus¡ness

INSTALAÇOES, INFRAESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS

A Partners Comunicação Integrada Ltda. é filiada à Associação Brasileira de Comunicação

Empresarial (Aberje), Agência Nacional de Cinema (Ancine) e à Associação Brasileira dos

Agentes Digitais (Abradi). Atende a empresas e instituições em todo o Brasil. Colocamos à

disposição de nossos clientes toda a estrutura de atendimento técnico - objeto desta licitação *

, com o apoio de nossas equipes técnica, operacional, financeira e administrativa. Estamos

estruturados com o que há de mais modeñro em softwares, hardwares e ferramentas de

tecnologia da informaçáo para prestar serviços com excelência aos nossos clientes.

Somos um time composto por profissionais prontos e preparados para atender a todas as

demandas da comunicação contemporânea.

Imagens escritório Belo Horizonte:

il¿t.e*

Imagem escritório Brasília:

-e/

(

(

I
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Comunlcação Pro Buslness

Escritórios

Horizonte

a Desembargador Alfredo de Albuquerque - no 200 - bairro Santo Antônio.

0330-250 | Belo Horizonte I MG Telefone: 55 31 3029-6888

rasília

RTE - Quadra 0L - Bloco F" - N 79 - SL 135,136 e 137 -

df. América OffÏce Tower, Asa Norte I Telefone 55 (61) 3321-0542

Unidades de negócios

São Paulo, Rio de Janeiro, Parâ, AIagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão,

Brasília, Minas Gerais.

)
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tners
Comunlcação Pro Business

Dlsdto Fedenl

Pernambuco
Golás

Tocantlns

Såo Paulo Hlna¡ Gerals

Rb deJanelro

Sant¡ 6ta¡ln¡

Infraestrutura e tecnologia

A Partners está equipada, em sua matriz, com dois servidores próprios; rede wireless

cotporativa com banda larga dedicada; 50 microcomputadores de última geração configurados

com processadores Intel, série I, de última geração.

Possui também oito notebooks; dois iPads; quatro impressoras multifuncionais de alto

desempenho; scanners; nobreak; 20 linhas de telefones celulares.

A empresa conta com moderno Departamento de Design Gráfico, equipado com iMACs de

telas de 27 polegadas e softwares dos pacotes Adobe e Apple. Em seu Departamento de

Produção Audiovisual, a Partners possui 3 ilhas de edição com processador Intel i7

de 8u geração, placa grâfrca de 6 gigabytes de memória, disco rígido de 2 tb para

armazenamento interno e 32 Gb de memória RAM.

Conta ainda com uma câmera DSLR Canon 5D MARK IV; microfones condensador shure; 2

kits de lapela sem fio, modelos UDP-11 e UDP-16; 1 gravador digital Sony Zoom H6, um dos

melhores modelos disponíveis no mercado mundial;3 iluminadores de 300 LEDs, além de

rebatedor, estabilizador manual de imagem e drone para captação de imagem aérea. A empresa

dispõe de sala de reuniões com monitor de alta resolução para video

assim, o contato com seus clientes.

facilitando,

Pará
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Qartners
Comunlcação Pro Buslness

Infraestrutura e relacionamento de aparelhamento técnico em Brasília

A Partners possui escritório em Brasília,localizado em ponto nobre da capital federal, onde

atende a contas do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Superior

Eleitoral, Ministério da Economia, Tribunal Regional Federal da 1u Região, Agência Nacional

de Águas e a ONG norte-americana Oceana, de atuação internacional.

86



(

(
(
(

',¡\ , ''artners
Comunicação Pro Business

SISTEMATICA DE ATENDIMENTO

24 HoRAS poR DIA, 7 DrAS poR SEMANA E 36s DrAS poR ANo À nrsposrÇÃo

DO CLIENTE

Nosso atendimento é planejado para evitar gaps ou ruídos que possam prejudicar o bom

andamento do trabalho e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma relação de

confiança com o cliente. Todas as definições, estratégias e planos de comunicação passam,

necessariamente, pelo corpo diretor.

Como a Partners trabalha

A Partners Comunicação aposta na soma de criatividade e planejamento, consultoria,

inteligência de mercado, posicionamento digital, relacionamento com comunidades,

treinamentos constantes e interação entre inovação e compromisso com resultados. Para a

agência, a melhor resposta da comunicação aos desafios do século 27 estâ no mundo das

idealizações. Das boas ideias que funcionam e que, efetivamente, provoquem mudanças,

inovação e resultados efetivos para os clientes. Mas uma boa ideia é apenas o começo do

trabalho. A equipe Paftners mergulha na vida dos clientes tanto do setor público como do

mercado privado, palco onde tudo acontece. É feita a conexão entre as informações fornecidas

pelo cliente e aquelas originadas de pesquisas, relatórios e análises de cenários, mercado e

mídia. Essa massa de dados se transforma em conteúdo de inteligência e gerenciamento de

imagem, contagiando e trazendo resultados. Em informação estratégica, identifica

oportunidades de ação e orienta as escolhas e decisões de nossos clientes. Nosso negócio é

também ajudar os clientes a cumprirem o que prometem e conquistar novos mercados.

Sistemática operacional de atendimento

A Partners atua com comunicação integrada por meio de consultoria e planejamento, assessoria

de imprensa, gerenciamento de crise, produção de conteúdo qualificado, relações públicas,

marketing, comunicação interna, socioambiental e comunicação digital. A agência agrega

diversas ferramentas, de acordo com as metas e os objetivos estratégicos do cliente, como

pesquisas, planejamento, relatórios de produtividade, cronogramas de ação, análises de mídial

tendências, auditoria de imagem e mensuração de resultados. Para a de atendimento

um fluxo de

(

(

(

(

(

a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, esta agência irá

87



('

(
(

{.

I

{

(

{

(

(

(

(

(

rtners
Comunicaçâo Pro Business

criação e aprovação de todos os trabalhos demandados, em consonância com a política de

comunicação do órgão.

E ainda, apoiado por reuniões de briefing e com direcionamento estratégico a equipe de trabalho

desenvolverá as estratégias e ações de assessoria de imprensa para aproximar ainda mais a o

cliente de seus públicos de interesse. Cada projeto a ser desenvolvido será trabalhado pela

equipe da Partners Comunicação, de acordo com suas especificidades, visando sempre atuar

para prevenir crise de imagens e aumentar a autoridade da imagem do Governo de São Paulo,

por meio da Secretaria Estadual de Logística e Transportes.

Em síntese, a metodologia de atendimento da Partners a Secretaria Estadual de Logística

e Transportes englobará três etapas:

./ IMERS,Ã.O

,/ IMPLANTAÇÃO

,/ AVALIAÇÃO¡ VTNNSURAÇÃO DE RESULTADOS

IMERSÃO: fase estratégicaparaa construção de um projeto de consultoria e um planejamento

de comunicação e assessoria de imprensa eftcaz. A agência rcaliza diagnósticos interno e

externo para identiftcar apercepção de prioridades, assim como oportunidades e gargalos. Para

essa avaliação, estão previstos:

r Reunião para conhecer a política de comunicação do cliente, como acordos sobre prazos,

ordens de serviço e homologação de processos.

o Comunicação ao público interno, em especial junto à ârea de Comunicação/Assessoria de

Imprensa.

. Alinhamento sobre o uso de terminologias e pautas positivas.

o Acessos a ferramentas, documentos e perfis oficiais, para estudo e diagnóstico.

o Visita às áreas técnicas, entrevistas com os principais gestores (incluindo RH) e

identificação de possíveis porta-vozes.

. Definição da equipe de plantão de atendimento à imprensa (24 horas por dia, sete dias por

semana, incluindo período noturno, finais de semana e feriados).

¡ Mapeamento de possíveis riscos que servirá de base para o Manual de
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IMPLANTaçÃO: a agência apresentará um Planejamento Estratégico de Assessoria de

Imprensa, com base no diagnóstico já realizado e sob demanda do cliente. E ainda:

o Elaboração e encaminhamento de relatórios ao(s) gestor(es) com informações sobre a

evolução das tarefas ou os possíveis entraves que precisam de intervenções.

. Realização de reuniões semanais com o diretor e/ou preposto do contrato com as áreas

técnica e administrativa do cliente para alinhamento e feedback da implantação do

planejamento.

r Execução de planos de ação: cada serviço terâ um cronograma de etapas e metas a serem

cumpridas, que será atualizado diariamente e apresentado nas reuniões semanais de

alinhamento.

. Desenho damatriz de responsabilidade com as atribuições estabelecidas para o cliente e

paraa agência, seu preposto e seus funcionários alocados.

r Desenvolvimento de um Manual de Gestão de Crise com mapeamento de situações

sensíveis como riscos à imagem, gestores envolvidos, treinamentos necessários e

procedimentos para cada situação.

AVALIAÇAO: todos os serviços prestados pela empresa são acompanhados de relatórios de

desempenho e produtividade, em fotmatos diários, semanais, mensais ou semestrais, de acordo

com as exigências do edital.

o Monitoramento da produtividade e do desempenho dos profissionais da Partners à

disposição do cliente pelos relatórios diários e mensais enviados ao(s) gestor(es) do contrato

para comprovação do serviço.

o Elaboração de relatório mensal do processo e/ou finalizaçáo das ações previstas no

planejamento e no plano de ação.

¡ A agência disponibilizarâ fenamentas de mensuração de resultados e metas, entregando

relatórios mensais.

o Elaboração de balanço semestral sobre o desempenho das estratégias implementadas de

todos os serviços prestados ao cliente por meio dos Indicadores-Chaves de Desempenho

(KPr).

Os processos estabelecidos no fluxograma têm como objetivo maior atender a todas as

onamento
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deve ser construído de forma conjunta, considerando a expertise de nossa empresa de

comunicação em harmonia com o direcionamento do cliente.

Desta forma, a agència colocará à disposição da Secretaria Estadual de Logística e

Transportes um corpo técnico altamente qualificado para a execução das atividades diárias.

Esses profissionais estarão disponíveis, sempre que a demanda assim exigir, para o atendimento

nas dependências do cliente, assim como os deslocamentos que se fizerem necessários. A

equipe estará à disposição tanto na sede da empresa, quanto nas dependências da contratante,

disponível para atendimentos emergenciais ou em caráúelr de plantão.

Revezamento e plantão

Em seu trabalho para a Secretaria Estadual de Logística e Transportes esta empresa prevô,

além da estimativa de 40 horas semanais, também um excedente de horas diárias a fim de

realizar todas as atividades de assessoria de imprensa. Assim, os horários de entrada e saída dos

profissionais serão adaptados e divididos para a cobertura de todo esse período de

funcionamento, incluindo atendimentos emergenciais em períodos noturnos, feriados e fins de

semana. Os membros da equipe irão trabalhar em forma de revezamento, todos os dias da

semana. Além do expediente habitual, a equipe estará disponível, em caráter de plantão, após o

expediente.

Os profissionais que atuam na assessoria de imprensa, durante o plantão , faráo atendimento à

imprensa, produzirão notícias, notas, papers para orientação dos porla-vozes e acompanharão

as autoridades em entrevistas, eventos, dentre outros. Esses profissionais também cuidarão da

elaboração de todos os relatórios de atividades. E ainda, produzirão os conteúdos necessários e

farão a cobertura dos eventos oficiais.

E ainda, serão produzidos pela equipe de comunicação relatórios periódicos, quantitativos e

qualitativos, demonstrado os serviços prestados, os atendimentos à imprensa e resultado de

visibilidade e fortalecimento da imagem do Governo.

Para todas as entregas a serem cumpridas na execução do contrato serão estabelecidos os prazos

de acordo com a orientação da equipe de Comunicaçáo da Secretaria Estadual de Logística
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Acrescente-se a isto o fato de que a Partners Comunicação mantém em seus escritórios uma

estrutura completa e permanente para apoio aos processos e ao desenvolvimento de ações

específicas de seus clientes. É especialista em identificar riscos e oportunidades e em planejar

a estratégia de divulgaçáo. Todo esse suporte contribui para o desenvolvimento de uma

inteligência de mercado exclusiva que estará à disposição do cliente. Cadaetapade implantação

dos serviços de comunicação passará por um alinhamento com a gerência de atendimento

responsável, gerando uma relação de confiança entre cliente e agência. São definidas as

metodologias, os planos de ação e a periodicidade de análise de resultados. O projeto é iniciado

somente após a aprovação e satisfação total do cliente.
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