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ANEXO III I Proposta Técnica I Tema: Instituto de Tecnologia de Alimentos -
TTAL

3.2.1.1 - Raciocínio Básico

Atualmente, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAI,) integra a Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento. O ITAL é reconhecido nacionalmente por suas atividades de pesquisa,

desenvolvimento, assistência tecnológica, inovação e difusão do conhecimento nas áreas

de embalagem, transformação, conservação e segurança de alimentos e bebidas. Além

disso, o Instituto esta a serviço da sociedade e da indústria brasileira de alimentos, com

diversas iniciativas que disseminam o conhecimento em toda a cadeia produtiva.

O ITAL conta com uma série de serviços, entre consultoria, capacitação e análises,

resultado de uma equipe experiente e capacitada no desenvolvimento e disseminação de

novas tecnologias. Outro ponto de destaque é a quantidade de publicações sobre assuntos

como tendências em diversos setores, ações transformadoras, de acordo com os

segmentos de atuação, e também por meio de seus sete centros de pesquisa, divididos em

Inovação Tecnológica, Tecnologia de Carnes, de Cereais e Chocolates, de Laticínios, de

Qualidade dos Alimentos e de Embalagens.

Com a pandemia de Covid-l9 no Brasil e no mundo, o ITAL se adaptou

rapidamente ao novo cotidiano do setor, promovendo diversos webinars com conteúdos

diversificados e cursos online, cumprindo um de seus principais objetivos: difundir

informação de forma isenta e competente, mantendo a capacitação do setor em diversos

segmentos.

Diante do exposto, conclui-se que o ITAL possui grande quantidade de

informações relevantes que podem - e devem - ser exploradas fora da industria

alimentícia para que o Instituto seja referência de credibilidade e de competênciapara

toda a população. Seguindo est¿ linha, o trabalho de assessoria de imprensa, juntamente

com outros órgãos estaduais, é indispensável para que todo o trabalho realizado pelo

Instituto e por seus profissionais tenham destaque na mídia nacional e também do trade

alimentício.
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Para executar esse trabalho e atender às exigências da presente Proposta Técnica

de prestação de serviços em curtíssimo prazo Çoncomitantemente ao atendimento de

outras necessidades, a VFr propõem ações interligadas e de grande impacto,

desenvolvendo um planejamento estratégico eficiente e abrangente que inclua a cobertura

de grandes veículos de imprensa nacional simultaneamente ao trabalho junto ajornalistas

e formadores de opinião, com a integração de outros órgãos do Governo do Estado de

São Paulo.

VOCÊ, TEM FOME DE QUE?

Com o objetivo de tomar o trabalho desenvolvido pelo Instituto conhecido pela

população em geral, a VFr vai criar um grande evento de apresentação do ITAL,

denominado "Você tern fome de que?". A proposta é que o evento híbrido interativo

(presencial e online) seja montado simultaneamente nas principais cidades do Estado de

S. Paulo, incluindo a capital paulista, para divulgar as iniciativas do órgão estadual,

durante um fim de semana (sábado e domingo). Para a viabilização do evento, serão

acertadas parcerias com grandes indústrias alimentícias e de embalagens que são

parceiras do ITAL, juntamente com universidades para cessão de espaço.

A estrutura do evento esta dividida em:

1) Exposição interativa - montado nas principais universidades das cidades de Santos,

Sorocaba, São José dos Campos, Bauru, Campinas, São Carlos, São José dos Campos,

Bauru, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Piracicaba, Presidente Prudente

e Araçatuba. Na capital paulista, o evento será montado na Pinacoteca do Estado. Serão

três grandes estações interativas, com suas respectivas divisões internas, para apresentar

cada divisão do ITAL: Ciência e Qualidade, Tecnologia e Embalagem. Por meio de

projeções de vídeos, exposição de tecnologias, de produtos e de inovações, infográficos,

estações interativas com detalhes dos trabalhos, o ITAL é apresentado ao público de

maneira lúdrca e informativa. Se ainda estivermos em pandemia com medidas de

distanciamento social, a exposição será feita por meio de agendamento prévio. O papel

das indústrias alimentícias e de embalagens parceiras se dá por meio de mini estações de
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produção/manufatura para mostrar a presença do ITAL e como ela reflete no dia a dia das

pessoas.

2) Painel educativo - Em cada uma das 15 cidades paulistas, serão selecionados 15 artistas

regionais para criar o painel de abertura da exposição, rnostrando o trabalho ITAL. Para

isso, será feita uma parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado

de São Paulo para atuar na seleção dos artistas e, dessa forma, valorizar a cultura local.

3) Palestras e Workshops online - Além da exposição presencial, será montada uma grade

com palestras e workshops, ministrados pelos profissionais do ITAL, entre pesquisadores,

diretores, especialistas em inovação, entre outros. A transmissão será feita pelo canal do

Instituto no YouTube, direto dos estúdios da SICOM. O objetivo é mostrar de forma

descornplicada e atrativa o trabalho desenvolvido pelo ITAL e como isso reflete no dia a

das pessoas quando compram ou armazenam algum tipo de alimento, explorando temas

de interesse dos internautas, que poderäo fazer perguntas aos palestrantes por meio do

chat do canal.

A finalidade deste evento e atingk veículos de expressão nacional e, ao mesmo

tempo os regionais, por meio de divulgação pré, durante e pós evento, disseminando a

informação com qualidade, em quantidade e destacando a relevância e a cornpetência do

ITAL e, ao mesmo tempo, ressaltando sua credibilidade por meio do trabalho sério e

dedicado de seus profissionais.

Para atender ao escopo proposto neste Edital, a VFr vai utilizar uma série de

estratégias, que serão expostas no Plano de Ação, entre reportagens especiais em diversos

veículos, entrevistas com porta-vozes diversificados e envio de press releases e notas.

Com isso, é possível explorar espaço nobres e de destaque em jornais, revistas, sites,

pafücipação em podcasts, programas de emissoras de rádio e de televisão em editorias

como tecnologia, comportamento, cultura, interesse geral, entre outras.

3.2.1.2 - Plano de Ação I Estratégias de relacionamento com a mídia; ações å serem

desenvolvidas; materiais a serem produzidos
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O Plano de ação da presente proposta técnica engloba os subquesitos dispostos

acima, de forma conjunta, pois são pontos que se interligam durante o trabalho de

comunicação e têm como objetivo evidenciar e contemplar as ações em curtíssimo prazoz

destacando as ações, pesquisas e iniciativas do ITAL parc, a população em geral. O

objetivo é disseminar as informações sobre o Instituto, trabalhando a parte institucional,

a técnica, científica e tecnológica com dados atualizados, melhores práticas e as ações de

destaque do ITAL. Dessa forma, é possível ter ampla e completa visibilidade na imprensa

e, ao lnesmo tempo, apresentar o Instituto, e seu trabalho, para a sociedade.

Conforme explicitado no Raciocínio Básico, a operação da VFr está definida em

um tema em um grande evento "Você tem fome de que?", divididos em três frentes de

atuação: Antes, durante e após o evento.

Para atender ao exercício criativo em questão, A VFr aposta na proposição de

algumas ações que, alinhadas às estratégias de comunicação a serem aplicadas terão

expressivo potencial na mídia paraa comunicação do ITAL e também da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento, atraindo a atenção da imprensa por diferentes coberturas e

iniciativas.

De imediato, a VFr realizarâ um amplo levantamento de todas as informações do

ITAL, parapriorizar as mais relevantes, importantes e de interesse geral para determinar

e padronizar a coleta e o envio de dados para a imprensa, bem como para detectar pautas

especiais e definir as estratégias mais assertivas, dentro das três frentes apresentadas. Ao

mesmo tempo, os profissionais da VFr farão um levantamento arnplo dos principais

veículos de imprensa e seus programas, colunas e editorias mais abrangentes (emissoras

de TV, rádios, jornais, revistas, sites, blogs, podcasts, canais do YouTube) no país, na

capital paulista e suas principais cidades do interior e litoral.

Além dessas ações, serão definidos os principais porta-vozes do ITAL e também

das demais secretarias envolvidas no evento, para atender as solicitações de forma riryrda,

abrangente, alinhadas e de acordo com os principais assuntos pautados e com as

solicitações feitas pelos jornalistas. De acordo com cada tema, A VFR vai adotar
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diferentes estratégias para um melhor aproveitamento dos espaços na mídia, atraindo a

atenção da imprensa por meio de diferentes ooberturas.

Para a execução da estratégia proposta, a VFr também vai mapear as principais

empresas do setor alimentício e de embalagens para detectar e contatar os possíveis

apoiadores do evento, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

da Secretaria de Govemo, bem como a Secretaria de Cultura e Economia Criativa na

seleção e acompanhamento dos artistas no desenvolvimento dos painéis/murais.

Será realizado, ainda, a elaboração de mailings das editorias de geral, cultura,

economia, opinião, negócios, trade de ciência, tecnologia e inovação; de embalagens,

alimentício, eventos, entre outras editorias de interesse em jornais, revistas, emissoras de

rádio, de televisão, sites e portais, podcasts, formadores de opinião e colunistas de todo o

país. O objetivo é conquistar espaços editoriais de qualidade e de repercussão nacional e,

ao mesmo tempo, projetar o ITAL de forma abrangente, positiva e com credibilidade.

A equipe da VFr se antecipará a possíveis demandas negativas com a produção e

envio de notas para a imprensa para que todos os questionamentos sejam respondidos de

forma positiva, com agilidade e transparência.

1) Pré-evento: A divulgação antes dos eventos programados será iniciada cerca de

20 dias antes em todas as cidades selecionadas e também na capital paulista. Neste

período, será produzido um press release geral sobre a realização do evento, incluindo o

trabalho e atuação do ITAL que será enviado aos veículos de todo o país colno um evento

inédito no Estado de São Paulo que reunirá uma série de ações para promover o trabalho

do Instituto. Esta prirneira divulgação tem o objetivo de infonnar a população sobre a

ocorrência da exposição. Serão trabalhados todos os veículos fiornais, revistas online,

portais, veículos do trade e emissoras de rádio.

Em paralelo, será produzido um artigo assinado pelo secretário de Agricultura e

Abastecirnento falando sobre a iniciativa de unir cultura e tecnologia para levar

conhecimento à população e disseminar a informação de maneira lúdica e atrativa. O

artigo será oferecido num primeiro motnento com exclusividade para os jornais Folha de
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S. Paulo e O Estado de S. Paulo e, após publicação, divulgado para as editorias de opinião

dos jornais de outros estados brasileiros.

Também serão desenvolvidos textos especificos para cada uma das cidades envolvidas

no projeto, com destaque para iniciativas regionais, aspas da diretora do ITAL, alérn de

detalhes específicos de cada local de exposição para fomentar a população e amidiapara

ações que serão detalhadas para o dia do evento. Notas curtas com curiosidades sobre o

Instituto, sobre montagem das exposições, artistas convidados, empresas participantes,

investimentos programados também serão explorados na mídia para conquistar espaços

nobres em jornais, revistas, portais de internet e também no trade.

Pautas exclusivas - Durante o período que antecede o evento, serão oferecidas pautas

exclusivas para veículos-chave para mostrar o ineditismo e grandiosidade da iniciativa do

Instituto em popularizar infonnações científicas, com o objetivo de atrair o público para

as exposições programadas. A primeira sugestão será trabalhar com as emissoras de

televisão locais, parafazer o acompanhamento dos preparativos, entrevistando os artistas,

curadores e também a diretora do ITAL, que fará a participação diretamente dos estúdios

da SICOM para que todas as emissoras contatadas tenham acesso à porta-voz com

informações direcionadas de cada cidade.

Uma entrevista exclusivapara o caderno llustrada, da Folha de S. Paulo, com todos os

artistas selecionados falando sobre a oportunidade de mostrar sua criatividade em uma

exposição inédita, juntamente com a participação de porta-voz da Secretaria de Cultura e

Economia Criativaparafalar sobre todo o processo e da iniciativa do ITAL em envolver

outros órgãos governamentais em transformar tecnologia em cultura.

Nota exclusiva para a coluna Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, com infonnações

sobre investimentos do Governo do Estado, juntamente com as parcerias de empresas

privadas, números exclusivos sobre o evento, com destaque para a inovação do ITAL que

não se resume apenas em tecnologia de produtos e, sim, numa nova maneka de passar o

conhecimento.
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Reportagem para o Valor Econômico, editoria de Negócios e Empresas, mostrando em

números a realizaçáo do evento, com destaque para as empresas apoiadoras e suas

respectivas iniciativas em cada cidade paulista, além de uma entrevista com o secret¿rio

de Agricultura e Abastecimento juntamente com a diretora do ITAL para explicar em

detalhes os caminhos que levaram a Secretaria e o Instituto a buscar apoio na iniciativa

privada para levar conhecirnento para todos.

NO UOL TAB, publicação com grande quantidade de acessos, será montada uma pauta

com base em como o trabalho do ITAL está presente no dia a dia das pessoas sem que

elas percebam. Com exemplos práticos, visita ao Instituto em Campinas e entrevista com

pesquisadores será mostrado todo o trabalho do Instituto. O evento será utilizado como

gancho para que amatéria seja produzida pelo veículo.

Estúdio N (Globo News) - Partindo do tema da exposição, oferecer a pauta para debater

inovação com cultura, com a presença da diretora do ITAL e de um pesquisador parafalar

sobre a importância do trabalho do Instituto, bem como as iniciativas feitas para levar o

conhecimento de forma descomplicada para as pessoas, principalmente os jovens, que

são os maiores interessados nesse tipo de assunto.

Rádio CBN - propor entrevistas exclusivas com os artistas participantes dos eventos em

cada cidade onde a mostra acontecerá no Estado, mais a participação da diretora do ITAL

por telefone para complementar as informações do projeto. O objetivo é incentivar que

as pessoas compareçam ao evento e prestigiem a cultura local.

Revista Embalagem - pauta sobre o evento do ITAL, com destaque para as parcerias com

as empresas de embalagens parceiras e um balanço dos desenvolvimentos neste segmento

com apoio e/ou participação direta do Instituto.

Encontros com a imprensa - A VFr vai promover neste período encontros do secretário

de Agricultura e Abastecimento e da diretora do ITAL com os principais jornalistas e

formadores de opinião de veículos de imprensa de repercussão nacional como O Estado

de S. Paulo, Folha de S. Paulo, TV Globo, UOL, Gl, ValorEconômico, ÉpocaNegócios,
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Veja, Rádio CBN, BandNews, entre outros. O objetivo é estreitar as relações entre as

partes, tornar conhecido o trabalho desenvolvido pelo ITAL e costurar parcerias futuras

para que o Instituto se torne fonte de consultas para os assuntos nos quais possui

expertisse e know how.

Na semana que antecede o evento serão enviados press releases de serviço com as

informações completas sobre cadaumadas exposições nas cidades participantes para que

sejam divulgadas como agenda para o fim de semana evento. O material será distribuído

para jornais, emissoras de rádio e de televisão, sites e portais nacionais e regionais, além

de envio de notas com o resulno do evento + serviço para gerar "pílulas" de divulgação

durante os dias anteriores às exposições. As editorias exploradas são as de interesse geral,

cultura, inovação e tecnologia.

No caso dos jornais, portais e sites serão enviados também fotos da montagem do local,

principais destaques e também do "passo a passo" personalizado de cada mural,

encaminhado para cada cidade correspondente. A ideia é que cada principal publicação

local divulgue a abertura do evento em suas edições da sexta-feira, de forma ampla e

chamando as pessoas para visitarem a exposição. As emissoras de TV e rádio também

serão trabalhadas de forma que veiculem em seus telejornais e notas durante a

programação sobre o "grande evento do fim de semana".

Outra ação que serâ realizada nesta mesma semana, juntamente coln a divulgação, é

disponibilizar os porta-vozes para entrevistas, principalmente para emissoras de rádio e

de televisão, para enriquecer o material enviado e tambérn oferecer conteúdo

diversificado para os veículos. Na capital paulista, o telejornal SPI e o Bom Dia São

Paulo serão trabalhados de forma personalizada com sugestão de acompanhamento da

montagem do evento, entrevistas com os artistas e porta-vozes da Secretaria de

Agricultura e Abastecitnento, Cultura e Economia Criativa e também do ITAL. O Bom

Dia Brasil e o Jornal Hoje terão material específico sobre o evento, destacando a
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grandiosidade e inventividade e mostrando a integração entre conhecimento, tecnologia

e cultura.

O mais importante telejornal da TV Globo, o Jornal Nacional, será trabalhado como uma

pauta especial para ir ao ar no sábado (primeiro dia de evento), mostrando não só os

bastidores, mas também todo o primeiro dia, com a participação dos principais porta-

vozes, dos artistas, além dos visitantes para mostrar na prittica como é possível levar

conhecimento científico de forma facil e descomplicada,com exemplos práticos de como

essa tecnologia esta presente no dia a dia das pessoas e, ainda, chamar as pessoas para o

último dia.

Reportagens especiais - Serão montadas pautas especiais para seremveiculadas no último

dia de evento. A primeira épara o Fantástico, que farâumresumo da iniciativa do ITAL,

mostrando exemplos práticos da tecnologia do Instituto no dia a dia das pessoas, incluindo

um quiz com perguntas para as pessoas responderem acessando a página do Fantástico

no Gl. A reportagem também vai mostrar de forma divertida, por meio de animações e

infográficos a palestra principal do evento.

O segundo veículo abordado, mais segmentado, é um especial sobre o ITAL no programa

Globo Rural abordando a história do Instituto, suas curiosidades, seus principais

trabalhos, iniciativas e projetos e os próximos passos do Instituto rumo ao futuro da

tecnologia de alimentos. O objetivo é mostrar o trabalho do ITAL também para seu

público, aumentando assim sua credibilidade e mostrando a versatilidade do Instituto.

2) Durante o evento: Nos dois dias de evento, a VFr enviará um jornalista para cada cidade

do Estado para acompanhar a cobertura de imprensa local, além de acompanhar os porta-

vozes e artistas de cada local durante as entradas ao vivo e atender às demandas que

surgirem durante esses dois dias. Será acertado com cada emissora local de televisão

entradas ao vivo nos telejornais regionais da manhã e da hora do almoço, com o objetivo

de atrair ainda mais público para o evento, direcionando cada emissora para os principais
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pontos de cada exposição, destacando uma "atração" para cada emissara, a fîm de que

cada uma tenha conteúdo diverso e, ao mesmo tempo abrangente.

Transparência e agilidade pautarão a relação da VFR com a mídia, no fornecimento de

dados e informações bem como no esclarecimento de dúvidas e disponibilização de porta-

vozes, inclusive para entrevistas em estúdio que forem solicitadas.

Além do acompanhamento da cobertura de irnprensa, serão enviados press releases com

o balanço de cada dia com o número de visitantes, participação nos webinars e workshops,

juntamente com aspas da diretora do ITAL falando sobre a importância de levar

conhecimento e conteúdo de qualidade para todas as pessoas e também com aspas de

visitantes sobre as impressões que eles tiveram sobre o evento.

Na capital paulista, A VFR acompanhará a cobertura de imprensa com uma equipe

segmentada para cada tipo de mídia para que todos os jornalistas sejam atendidos de

forma ríryida e eficiente, disponibilizando todas as informações solicitadas. A abertura

oficial será feita pelo Governador do Estado e transmitida simultaneamente em telões nas

exposições das outras cidades. Dessa forma, é possível atrair grande quantidade de

jornalistas para a cobertura factual e conseguir mais espaços na mídia em tempo real.

Logo após aabertura, serão enviados à imprensa, press releases com o resumo da abertura

oficial, serviço para o dia seguinte, além de disponibllizar imagens e áudios com as

principais falas para atender veículos que não puderam comparecer à abertura oficial.

Com relação às palestras e workshops, será preparado um resumo de cada uma das

transmissões e enviado não só à imprensa em geral, mas também para a mídia

especializada em tecnologia, inovação, alimentos e embalagens para ter uma cobertura

ainda mais abrangente e informativa do evento.

3) Pós-evento: No dia seguinte ao término do evento (segunda-feira) a VFR enviará a todos

os veículos o press release de balanço, com as principais informações, os destaques e os

pontos altos dos dois dias das exposições, com os próxirnos passos do Instituto para os

próximos meses.
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Em paralelo, serão trabalhadas pautas especiais que vão abordar os planos futuros do

Instituto, aproveitando que o nome do ITAL está em franca circulação na mídia. Serão

selecionados os principais projetos que estão em fase de finalização e as principais

pesquisas do Instituto, preferencialmente as que impactarn o dia a dia das pessoas, para

criar pautas de comportamento e de inovação e, dessa fonna, garantir a presença do

Instituto na mídia para os próximos meses.

A VFR vai explorar os principais trabalhos do ITAL, com foco em suas publicações de

tendências para todos os segmentos onde afua. De cada uma delas, vai extrair pautas como

"os alimentos que serão destaque nos próximos meses", "Como surge a tendência de

consumo e de uso de determinados alimentos", "Quais serão os ingredientes mais

utilizados pela indústria".

Esse tipo de assunto, traduzido para uma linguagem mais informativa e de interesse geral,

atrai o interesse da mídia e permite abordar não só publicações especializadas, mas

também pautas em sites como UOL, Terra e Gl e emissoras de televisão pelo apelo de

geração de irnagens e de infonnações que vêm de encontro ao interesse público. Dentro

dessa temática, será sugerido um Globo Repórter especial falando sobre o caminho do

alimento, desde a pesquisa até a mesa do brasileiro e como as tendências nacionais e

mundiais influenciam de forma positiva o que as pessoas consomem.

Outro ponto que será explorado são os sete centros de pesquisas do ITAL. Os assuntos

serão selecionados de acordo com cada tema e trabalhados de forma personalizada nos

veículos. As pautas serão construídas para que as pessoas possam saber mais sobre como

é feito o trabalho e qual é o impacto disso no cotidiano de cada um. Como exemplo o

Centro de Pesquisa de Qualidade dos Alimentos * o que é levado em conta para que um

alimento seja de qualidade, o que acontece quando não um controle efetivo de qualidade,

como um alimento sem a qualidade adequada pode prejudicar a saúde, porque o controle

de qualidade é de extrema importância quando se trata de alirnentos. As pautas serão

tonstruldes com bese em perguntas que uma pessÕa cornum faria para despertar o
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interesse da mídia. Esse tipo de informação será trabalhada em pautas especiais,

principalmente em portais de notícias de grande abrangência e também por meio de

podcasts, além de participação em programas como Mais Você, Encontro, Fala Brasil, É

de Casa, ou seja, programas de entretenimento com grande alcance de pessoas.

Triagem e monitoramento de conteúdo

Na rotina, a VFR vai monitorar todas as reportagens publicadas na imprensa,

buscando identificar matérias que necessitam de esclarecimentos adicionais ou que

contenham effos. Nesses casos, a assessoria de imprensa entrará em contato com o

jornalista responsável pela matéria, ou seu editor, para explicar a situação e, se necessário,

enviará uma nota de esclarecimento ou disponibllizarâ por|a-voz para corrigir as

informações veiculadas.

O monitoramento, na verdade, se dará de forma proativa. Assim que a VFR

receber quaisquer demandas dos veículos de comunicação, a orientação será conversar

com o jornalista para perceber qual é o enfoque pretendido da pauta e, dessa forma, usar

argumentos e informações que possam inibir a publicação ou veiculação de reportagens

incorretas ou distorcidas.

Com o auxílio das ferramentas de clipagem disponibilizadas pelo governo do

Estado de São Paulo, a VFR farâ o monitoramento em tempo real das matérias,

principahnente as de cunho negativo e que, por esse motivo, merecem esclarecimentos.

Resultados esperados

O presente Plano de Ação contempla iniciativas que deverão contribuir de forma

assertiva e determinante para aproximar ainda mais os representantes do ITAL e das

respectivas secretarias do Governo do Estado de São Paulo junto à sociedade para

disseminar conhecimento, inovação e tecnologia de forma simples e descomplicada.

Além disso, com a exposição massiva na mídia, o nome do Instituto vai circular eln um

grande número de veículos, aumentando sua credibilidade, além de se tornar fonte
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obrigatória de consulta para assuntos relevantes como tecnologia de alimentos, de

embalagens e as tendências futuras que impactam diret¿mente no cotidiano das pessoas.

Com base na presente proposta, a VFR espera ter retomo superior a 95o/o de

notícias positivas sobre o governo que tomou iniciativas e não mediu esforços para

preservar não só a vida dos cidadãos paulistas, mas de todos os brasileiros.

Pela sua ampla experiência no fabalho de comunicação de órgãos ligados ao

governo paulista, como a Secretaria de Estado da Saúde, Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da USP, Instituto Butantan, entre outros, conferiu à VFR a

expertise em comunicação proativa e de gestão de crises. A empresa esta inteiramente

preparadapara executar o presente plano de forma absolutamente bem-sucedida.
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3.2.1.3 - Oportunidades de Mídia Positiva

Dentro do tema proposto no Exercício Criativo do presente Edital, a VFR

identificou diversas oportunidades de mídia positiva, já que a estratégia elaborada no

Plano de Ação permite o trabalho de assessoria de imprensa por diversas abordagens e

uma série de estratégias que confere oportunidades para aumentar a exposição afirmativa

do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), bem como das secretarias envolvidas

no processo. Dessa forma, é possível fortalecer e consolidar a imagem do Instituto e,

consequentemente, do Governo do Estado de São Paulo. Diante do que foi planejado, a

VFR identificou três principais oportunidades de mídia positiva:

1) Participação em espaços nobres nos veículos por meio de pautas especiais:

A diversidade e amplitude do trabalho desenvolvido pelo ITAL, juntamente com

a exposição "Você tem fome de que?", pennite acriação de uma série de pautas especiais

que podem ser exploradas nos principais veículos de comunicação do país. A iniciativa

em criar um evento de grande porte simultâneo na capital e nas principais cidades do

interior paulista, já possibilita trabalhar o assunto de forma direcionada e exclusivapara

o lançamento do projeto. As pautas especiais podem ser exploradas em mídia nacional

como os jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo (editorias de Cultura, Negócios

e colunas sociais), Valor Econômico; os sites UOL e Gl (edrtorias de Cultura e de

interesse geral), além de telejornais e programas como Jornal Nacional e Fantástico.

Dentro da ternática do evento os assuntos positivos giram em torno das parcerias com a

iniciativa privada, o envolvimento de outras secretarias no projeto, a participação de

artistas regionais no desenvolvimento dos painéis e também os webinars e palestras que

são trabalhados de forma a reforçar a imagem do Instituto como disseminador de

conhecimento e de informações de credibilidade.

O trabalho desenvolvido pelo ITAL em pesquisa, tecnologia e inovação também

gera pautas especiais que exploram os resultados alcançados pelo Instituto. Temas como

os Centros de Pesquisa, tendências para alimentos em geral são assuntos que despertam

o interesse da mídia em geral. Abordados de forma didâtica e esclarecedora, esses temas

possibilitam matérias em publicações especializadas do trade de alimentos e de

embalagens e também em programas como Mais Você, Encontro, Fala Brasil e sites como
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UOL e Gl por meio de reportagens que exploram informações importantes de cada tema,

mostrando como esse trabalho reflete no cotidiano das pessoas.

2) Diversidade de porta-vozes na disseminação de informações:

A estratégia elaborada paruadivulgação do evento perrnite a difusão de uma série

de informações em curtíssimo prazo, atendendo às exigências do presente edital. O

envolvimento de outras secretarias no projeto possibilita a utilização de várias fontes para

atender a imprensa de forma ágil, ampliando os espaços conquistados na mídia, com

declarações e entrevistas que conferem maior exposição das informações sob diferentes

pontos de vista.

Com a disponibilidade e variedade de porta-vozes é possível atender à imprensa,

tanto da capital quanto do interior, de forma eficiente e com excelentes resultados. Dessa

forma, é possível reforçar e consolidar a imagem do ITAL junto aos veículos de

comunicação de todo o país e torna-lo referência para futuras pautas como fonte segura e

de credibilidade. Esse tipo de atuação também permite estreitar o relacionamento com a

imprensa em geral e, ao mesmo tempo, passar a informação de forma correta e

abrangente.

3) ITAL como referência em tendências e pesquisas inovadoras:

Toda a estratégia desenvolvida pela VFR tem o objetivo de transformar o Instituto

de Tecnologia de Alimentos em fonte de consulta frequente paramaténas relacionadas à

inovação, tecnologia e pesquisa na írea de alimentos e de embalagens. A realização do

evento vai permitir que a imprensa conheça na teoria e na prática todo o trabalho do

Instituto, transformando-o em fonte confiável e segura de informações que impactam

diretamente a população.

Outro ponto positivo, é que todo o trabalho desenvolvido antes, durante e após o

evento faz com que o ITAL se mantenha presente na mídia em geral não só como

referência, mas também como fonte segura de informações. Além da referência no

segmento, a ideia é expandir a atuação do ITAL na mídia tarnbérn como lançador de

tendências, indicando o que há de rnais importante e relevante não só para o setor, rnas

também para a população que terá acesso a dados científicos de forma descomplicada e

didática, atingindo os objetivos do presente Edital.
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3.2.1.4 - Identificação dos Riscos à Imagem

Mesmo que haja controle e centralização de dados para, a divulgação de

informações sobre arealização do evento do ITAL em 15 cidades do Estado de São Paulo,

existem acontecimentos que fogem ao controle, mas que podern ser previstos e suas

consequências atenuadas, de acordo com os desdobramentos e as iniciativas escolhidas

frente aos riscos de imagem que possam ocorrer durante a execução do trabalho de

assessoria de imprensa para difundir os assuntos positivos do ITAL junto à mídia

nacional.

A VFR tem ampla experiência em gerenciamento de crises sempre com resultados

assertivos e eficientes, com estratégias junto aos veículos de comunicação que preservam

suas fontes e clientes e em várias situações revertem o viés negativo das reportagens.

Dentro do tema proposto no Exercício Criativo e explanado no Plano de Ação, a VFR

identificou três riscos à imagem:

1) Investirnentos na exposição "Você tem fome de que?"

Por causa da magnitude do evento que acontece em 15 cidades do Estado de São

Paulo em parceria com universidades, a iniciativa privada e o envolvimento de outras

secretarias do Governo do Estado de São Paulo, existe a possibilidade de a imprensa

questionar e checar exaustivamente os números divulgados e, inclusive, perguntar sobre

favorecimento, destinação de verbas públicas e até questionar a realização de um evento

deste porte.

Neste caso, a VFR vai se antecipar a essas demandas com informações

transparentes e detalhadas sobre todas as etapas do projeto, destacando o uso inteligente

e eficiente das verbas, resultado da parceria sem custo no uso de equipamentos públicos,

fomentação da cultura por meio de artistas locais e de projetos da Secretaria de Cultura e

Economia Criativa, além da contribuição com as empresas privadas que participam do

evento. Para mitigar qualquer ação negativa, a VFR fará o monitoramento constante das

notícias publicadas e, de acordo com cada caso, enviará prontamente notas de

esclarecimento sobre o ocorrido. Em reportagens cujo objetivo é apenas criar polêmicas

sem fundamento para promover o desgaste de imagem, as respostas enviadas serão curtas
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sem possibilidade para réplicapara que o assunto seja esgotado e, com isso, perca força

na publicação. Outra alternativa utilizada é a dc questionar repórteres e editores sobre a

publicação do assunto com argumentos sólidos para que o tema não seja veiculado.

2) Incidentes durante o evento:

Outro fator de risco que pode oferecer riscos à imagern é o acontecimento de algum

incidente durante a exposição como confusões, acidentes e tumultos ocasionado por

diversos fatores. Nestes casos, a VFR atuañt rapidamente na apuração e checagem dos

fatos e produzirá em tempo real notas informativas sobre qualquer incidente com todas

as informações necessárias e zelando para manter a imagem dos órgãos governamentais

preservadas de qualquer argumento contra. Além disso, dependo de cada situação e da

abrangência do veículo, será disponibilizado porta-voz devidamente brifado e treinado

para atender a imprensa. Nestes casos, haverâ solicitação de pauta prévia para que as

respostas sejam assertivas e também para antecipar possíveis perguntas que não estarão

na pauta, mas que podem ser feitas a qualquer momento.

3) Combate às Fake News:

Em tempos de disseminação de infonnações sem fundamento científico e sem

respaldo técnico, principalmente em redes sociais e por WhatsApp, é imprescindível o

acompanhamento diário das informações que circulam livremente e que podem causar

riscos à irnagem do ITAL. Como o Instituto trabalha com ciência e pesquisa - assuntos

fortemente questionados pelas Fake News circulantes, a VFR vai auxiliar os veículos de

comunicação a identificar e, em alguns casos, alertar sobre falsas alegações,

principalmente sobre tecnologia de alimentos e pesquisas nos segmentos nos quais o

ITAL atua com grande credibilidade, com o objetivo de esclarecer os fatos.

Diante dos fatos, a VFR vai atuar intensamente junto às equipes de redes sociais

- onde as Fake News ocoffem com mais frequência - no monitoramento de comentarios

e respondendo rapidamente às postagens. Em relação aos veículos de imprensa serão

produzidos releases, artigos e notas com o intuito de combater a propagação de dados que

não corespondem à realidade do trabalho do ITAL.
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Análise de Diária da Imagem

Janeiro 2020

02.01

Revista Laticínios - Online

Anvisa aprovâ regulamentação de controle de gordura trans com contribuições do

ITAL' da Secretaria de Agricultura

A matéria publicada no portal de revista especializada do setor de laticínios diz

que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), fez relevantes contribuições à Gerência-

Geral de Alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso de

gorduras trans industrial em alimentos.

O texto fala também sobre as contribuições do ITAL no processo regulatório da Anvisa,

citando a participação em outras reuniões e traz aspas da pesquisadora e diretora do

Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos do Instituto, Roseli Ferrari, sobre a redução

da quantidade de gordura trans nos produtos ao longo dos anos.

A reportagemdiz,ainda, que o ITAL conta com uma plataforma de inovação tecnológica

dedicada a estudos de tendências e disseminação do conhecimento técnico-científico

nacional e internacional. A matéria enceffa mencionando a série Ingredients Trends que

está disponível para consulta.

Análise: O material publicado no trade de lácteos fala de detalhes da reunião da Anvisa

sobre a redução de gordura trans na indústria nacional. Partindo das informações

apresentadas, a assessoria de imprensa poderia ter produzido um material mais

abrangente, relacionando a redução dessas gorduras e doenças cardiovasculares - tema

citado pela pesquisadora do ITAL em suas aspas * e trabalhado em veículos de

repercussão nacional com uma pauta especial. Esse tipo de conteúdo poderia ter sido

negociado em editorias de Saúde do portal UOL e do Gl. Na parte veículos impressos, a
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pauta teria bons resultados se fosse trabalhada nas editorias de saúde e de bem estar dos

principais j ornais brasileiros.

Para mais exposição positiva do ITAL, levando informação de qualidade e tornando-se,

dessa forma, fonte de consulta para os veículos, as emissoras de televisão deveriam ser

trabalhadas como pauta de oportunidade e de prestação de serviços, mais especificamente

em programas de entretenimento como Mais Você, Encontro e É de Casa. Dessa forma,

é possível negociar a presença da pesquisadora e diretora do Centro de Ciência do ITAL

para esclarecer os principais pontos da redução de gordura trans em alimentos

industrializados, de forma didatica e informativa, e como essa iniciativa tem contribuído

para a manutenção da saúde das pessoas. O gancho também serviria para mostrar Wra a

sociedade qual é o trabalho do ITAL e como ele reflete no dia a dia das pessoas.

Outra abordagem seria a participação da fonte em entrevistas para emissoras de rádio da

capital paulista, com o mesmo tema, e também das principais emissoras do interior

paulista como forma de disseminar aindamais a informação.
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07.01

Carnetec - Online

Koelnmesse lança ANUFOOD Brazil 2020 durante Encontro de Líderes, ofTcializa

acordo com Apex

O release divulgado no portal especializado do segmento de cárneos fala sobre o encontro

de líderes que discutiu a evolução da ANUFOOD Brazll - Feira Internacional Exclusiva

para Alimentos e Bebidas, que ocorrerá entre 9 e 11 de março no São Paulo Expo. O

evento tarnbém anunciou o acordo de cooperação com a Apex-Brasil. A matéria segue

com o diretor-geral da empresa organizadora da feira que falou sobre as expectativas de

comercialização dos espaços, realização do Congresso e adesão das empresas ao evento.

A matéria fraz declarações do presidente da Apex-Brasil e do presidente executivo do

Investe SP, programa do Governo do Estado de São Paulo, falando sobre o empenho em

trazer compradores globais para o evento. O texto tennina com o serviço dafeira, no qual

o ITAL é citado como parceiro estratégico.

Análise: A divulgação de feiras e eventos é uma boa alternativa para que o nome da

empresa apareça em espaços editoriais, sem a necessidade direta de divulgação. Porém,

neste caso, já que o ITAL é um parceiro estratégico do evento, a assessoria de imprensa

poderia ter produzido urn release sobre o assunto e> mesfiro que ninguém do Instituto

tenha participado, colocar aspas da direção falando sobre a importância da participação

em um evento deste porte e colocar informações estratégicas sobre a participação do

ITAL no evento, programado para março, além de dados sobre o trabalho desenvolvido

pelo Instituto.

O material pode render espaços interessantes, principalmente no trade alimentício já que

o ITAL é referência para essas publicações, sejam online ou impressa. Alérn deste

segmento, o trade de agronegócio em geral também pode ser explorado com bons

resultados, ainda mais se a fonte for disponibilizada para entrevistas. Outra abordagem

nesse sentido é trabalhar uma matéria no Globo Rural, usando a participação na feira

como gancho, para mostrar as iniciativas do Instituto em fomentar conhecimento,

tecnologia e inovação.
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Outro tipo de mídia que pode ser explorada também são as redes de notícias do Governo

do Estado de São Paulo, com o objetivo de mostrar a proatividade do Instituto e também

a participação em um evento de grande porte do setor de Alimentos e Bebidas.
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2A+Alimentos - Online

Programa Sucesso no Campo - Online

Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de Alimentos

O release publicado nos dois portais segmentados fala sobre as inscrições para bolsas de

pós-doutorado em Processos Térmicos deAlimentos, por meio do Instituto de Tecnologia

de Alimentos (ITAL), com o valor mensal da bolsa e duração total do curso. O texto

também ressalta que é destinada a candidatos com graduação e doutorado em Engenharia

de Alimentos e áreas afrns, além de experiência comprovada em pesquisas em algumas

áreas específicas, além do trabalho que o candidato terá que desenvolver, citando o site

do ITAL para mais informações sobre o processo seletivo.

Análise - O release trabalhado pela assessoria de imprensa, sobre as inscrições para as

bolsas de pós-doutorado apresentou resultados poucos satisfatórios,já que foi publicado

apenas em dois portais - um do setor alimentício e outro do setor de agronegócio. Diante

da importância do assunto e da necessidade de atrair profissionais para se especializarcm

no Instituto, a assessoria poderia ter ampliado a divulgação para que a informação fosse

disseminada de maneira uniforme em publicações especializadas.

O material poderia ter sido encaminhado para uma série de portais do trade de lácteos, de

alimentos, de cárneos e outros do próprio agronegócio aumentando a exposição do tema,

que não deixa de ser uma prestação de serviços. Os sites da ârea de educação também

poderiam ter sido explorados por meio de notas resumidas para conquistar espaços e atrair

interessados em concorrer às bolsas de estudo.

Outro nicho que pode ser explorado está relacionado aos portais de universidades públicas

de todo o país que, frequentemente, divulgam oportunidades para seus alunos. Além

disso, as próprias editorias de Educação de grandes portais de interesse geral,também por

meio de notas curtas deveriam ter sido trabalhados nesse sentido. Outros portais do

Governo do Estado de São Paulo poderiam ter recebido o material e, com isso, aumentar

a exposição da divulgação.E ja que as bolsas se referem à pesquisa, a assessoria poderia
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ter encaminhado o material para os portais de instituições relativas à pesquisa e

desenvolvimento como o portal federal da EMBRAPII, conhecida por incentivar esse tipo

de iniciativa.

Os espaços editoriais em veículos do interior do Est¿do de São Paulo também poderiam

ter sido trabalhados de forma mais abrangente, com notas de serviço para as principais

emissoras de rádio locais, com destaque prira a região de Campinas, sede do ITAL, além

das emissoras locais como a EPTV com o objetivo de ampliar a abrangência da notícia.
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2A+Alimentos * Online

Novos eq uipamentos, bolsaso infraestrutura e iniciativas m oderni zam l.tal

Ampla matéria publicada em portal do segmento alimentício faz um grande balanço das

atividades do ITAL em 2019, com destaque para novos equipamentos, editais de seleção

para bolsas de Pós-Doutorado e Jovem Pesquisador e melhorias estruturais. Segundo o

texto, a modernização está alinhada a seis linhas de pesquisa do Instituto e cita a

renovação na ënea de Engenharia de Alimentos, no Laboratório de Microbiologia e nos

demais centros de tecnologia do Instituto.

A reportagem também fala sobre investimentos estruturais, atividades estratégicas,

parcerias e diversos eventos para transferência de conhecimento, detalhando as mais

significativas no texto, como oportunidades para asfoodtech,r e o agronegócio. Os eventos

nos quais o Instituto esteve presente também foram relacionados, com destaque para a

ANUFOOD Brazll e a Agrishow. A matéria encerra com o calendário anual de eventos

realizados no ITAL como cursos teóricos e práticos, seminários, simpósios e congressos,

com aspas da diretora geral do ITAL, Eloísa Garcia.

Análise: A grande quantidade de informações em um só texto não é positiva quando se

fala de divulgação, principalmente de um balanço de atividades. Mesmo em se tratando

de publicações do segmento, os espaços estão cada vez mais concoridos e disputados.

Nesses casos, a estratégia mais recomendada é a de resumir o balanço geral de atividades

e destacar inforrnações, de acordo com cada segmento do trade alimentício, da indústria,

da educação, da inovação e de negócios, com aspas da diretora geral construídas conforme

a abordagem de cada texto. Outro ponto irnportante que não foi colocado no release de

divulgação foi o de listar as ações futuras do Instituto. Com essa informação, o texto fica

mais atraente, com possibilidade de conquistar espaços maiores nos veículos. Além disso,

poderia ter explorado os portais do Governo do Estado de São Paulo, conferindo mais

exposição dentro dos órgãos governamentais.
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Por se tratar de divulgação em publicações segmentadas, a assessoria de imprensa

também poderia ter oferecido entrevistas com a diretora geral do ITAL para ter maior

exposição institucional do órgão junto à mídia e também promover o estreitamento de

relações com os jornalistas da itrea, consolidando a credibilidade do ITAL junto à mídia

especializada.

Avicultura Industrial Online

Suinocultura Industrial Online

Calendário de eventos 2020 do Ital prevê 44 atividades

As matérias publicadas em sites do trade de agronegócio falam sobre o calendário de

eventos deste ano do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), num total de 44

atividades entre março e novembro de 2020. O texto fala sobre 34 cursos programados,

três workshops de microbiologia e um sobre inovação, seminários voltados aos lácteos e

cárneos e uma conferência internacional sobre embalagens, em parceria com a ONG

norte- americana TAPPI.

O texto traz, ainda, informaçõe s da 4u Reunião Nacional da Cadeia Produtiva do Urucum,

a qual o ITAL é responsável, e da Semana Tecnológica do Centro de Tecnologia de

Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec), com doze capacitações diferentes. A matéria

termina com o endereço do site do ITAL, sinalizando que cinco eventos já têm inscrições

abertas, e telefones para esclarecimento de dúvidas.

Análise: O release divulgado pela assessoria de imprensa tem informações importantes

sobre o calendário anual de atividades do Instituto e, justamente por isso, poderia ter sido

melhor explorado em sua divulgação. Mesmo com informações completas e detalhadas

sobre cursos, atividades, seminários, workshops, entre outras atividades, o texto não traz

nenhuma declaração de porta-voz do Instituto falando sobre a importância do calendário

na disseminação de conhecimento e incentivo à capacitação. Esse tipo de declaração

costuma enriquecer o material e o toma mais atrativo para publicação, além de criar

oportunidade para entrevistas com as fontes do ITAL.
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Nesse sentido, a assessoria de imprensa poderia ter trabalhado melhor o trade de

alimentos, de agronegócios, além de notas para as editorias de Educação dos grandes

portais de notícias como UOL e Gl, além de ampliar a divulgação em instituições de

pesquisa, universidades e centros de inovação em todo o país.

O texto com as novidades do Instituto também poderia ter sido trabalhado de forma

regional no interior do Estado de São Paulo, com foco na região de Campinas par atrair

mais interessados em participar dos eventos do ITAL. Seria enviadas para as emissoras

de rádio e de televisão notas mais curtas com o resumo das principais atividades e jornais

e portais regionais seriam trabalhados com sugestão de pauta, tendo porta-voz do ITAL

para entrevistas e falando sobre a importância das inciativas do Instituto para as pessoas

interessadas e para a região.
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Revista Embanews

Materiais destinados ao contato direto com alimentos - Atualizações na tegislação

brasileira e Mercosul

O artigo assinado por duas pesquisadoras do ITAL e publicado em revista especializada

fala sobre a responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de

internalizar e publicar as regulamentações do Mercosul. O texto traz detalhes sobre

documentação, declarações de conformidade e relatórios necessários para atender às

resoluções da Anvisa. Outra informação citadaé sobre a atuação regulatória no país para

o quadriênio 201712020 sobre "Materiais para contato com alimentos" e suas respectivas

atualizações.

O material tarnbém destaca a RDC n' l7l20}8 que teve consulta pública detalhando as

principais mudanças e alterações não só para o Brasil, mas seus desdobramentos em todo

o Mercosul, bem como o prazo para adequação aos novos requisitos, voltados para

materiais plásticos e revestimentos polirnéricos.

Análise: Por se tratar da principal publicação do trade de embalagens, nesse ponto, o

artigo assinado atinge seus objetivos informando os leitores da revista sobre as

atualizaçöes e desdobramentos de resoluções da Anvisa que impactarn diretamente os

fabricantes de embalagens em todo o paÍs e Mercosul.

Porém, mesmo sendo uma publicação especializada, a redação do artigo poderia ter sido

feita de forma mais didática e esclarecedora. O texto é extremamente técnico, citando

RDCs anteriores e atuais, sem muita linearidade de informações. Esse tipo de redação

costuma provocar uma série de dúvidas e confusões, comprometendo o entendimento do

texto. Neste caso, a assessoria de imprensa poderia ter atuado na redação, simplificando

termos mais técnicos, organizando os dados e, dessa fonna, informando de forma

objetiva, já que, meslno se tratando de uma revista especializada, o público atingido é

diverso. E, por esse motivo, a linguagem deveria ter sido simplifîcada.
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Revista Embanews

News

ANUFOOD BRAZIL ASSINA ACORDO COM APEX.BRASIL

A publicação de reportagem na mesma revista informa sobre o encontro de líderes

promovido pela ANUFOOD Brazil Feira Internacional Exclusiva pra Alimentos e

Bebidas. Também foi anunciado o acordo de cooperação com aApex-Brasil. O texto traz

informações em nome do presidente da empresa organizadora da feira, além de outros

dados como o local derealização do evento e demais participantes do encontro de líderes,

entre eles o diretor de Assuntos Institucionais do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(rrAL).

Análise: Uma matéria com informações sobre a mais importante feira de alimentos e

bebidas do país contou com a menção de representante do ITAL, com dados referentes

ao encontro de líderes do qual ele participou. Neste caso, a assessoria de imprensa deveria

ter optado pela divulgação casada com a assessoria dafeira, utilìzando a credibilidade da

feira para reforçar a imagem positiva do ITAL na participação de eventos internacionais

de grande porte realizado no país.

Neste caso especifico, jâ que se tratade um release de divulgação nacional, a assessoria

de imprensa poderia ter enviado para a assessoria da feira uma declaração pronta do

diretor de Assuntos Institucionais do ITAL falando sobre a importância do apoio do

Instituto em eventos deste tipo, além de destacar a relevância do forum de líderes para

fomentar a participação de empresas na feira.

Dessa forma, o ITAL conquistaria espaços em parceria com a assessoria do evento,

reforçando sua presença e, ao mesmo tempo, ganhando destaque e projeção,

principalmente na mídia especializada que é público-alvo da feira.
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RCI Ararâquara, MD( Vale - Online, Beto Ribeiro Repórter - Araras, O Serrano

Online - Serra Negra

Mulheres ocupam mais de 507o dos cargos de pesquisadores científïcos na

Secretaria de Agricultura de São Paulo

Release publicado nos quatro portais do interior do Estado de São Paulo marca o Dia

Internacional das Mulheres e Meninas na Ciôncia, em 1 I de fevereiro, e mostra que dentro

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), que coordena os seis Institutos de

pesquisa paulista da itrea, as mulheres são mais de 50%o do corpo de pesquisadores

científicos e estão na liderança de três dos seis Institutos.

Segundo o texto são engenheiras agrônomas, biólogas, economistas, engenheiras de

alimentos e diversas outras formações que atuam em pesquisas em agricultura, pecuiria,

pesca e aquicultura, economia agrícola, sanidade e processamento de alimentos. Além da

APTA, o Instituto de Tecnologia de Alirnentos (ITAL) participa dareportagem com perfil

e declaração de uma pesquisadora e urna bióloga que compartilham suas opiniões sobre

as conquistas e a participação feminina na ârea científica.

Análise: A divulgação realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento rendeu

alguns espaços importantes em portais do interior paulista, reforçando a participaçäo

feminina não somente na ëtrea científica, mas t¿mbém ocupando cargos de liderança

dentro de seus órgãos vinculados, entre eles o ITAL.

Neste caso, a assessoria de imprensa do Instituto poderia ter feito uma divulgação

conjunta, reforçando o tema, já que o órgão também tem grande credibilidade na mídia,

principalmente na especializada e, com isso, poderia atingir um maior número de veículos

por se tratar de uma data específica e de grande interesse para publicações voltadas ao

agronegócio e correlatos. Outro ponto que poderia ter sido explorado pela assessoria é
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disponibilizar as fontes para entrevistas mais aprofundadas sobre o tema. Além disso,

poderia fazer uma sugestão de pauta exclusiva e conjunta para o Globo Rural, elencando

uma lista de curiosidades da participação feminina no ITAL como: as primeira mulher a

fazer parte do quadro de funcionários do Instituto, a primeira a concluir um dos cursos, a

primeira a assumir um cargo de liderança, além de um breve perfil da atual diretora geral

do Instituto e o caminho percorrido até ali, alérn de mostrar um pouco do dia a dia do

trabalho das mulheres nos Centros de Pesquisa.

Dessa forma, tanto o Instituto como a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por

meio da divulgação casada, conseguiriam espaços mais abrangentes em publicações

segmentadas e também mostrar todo o trabalho eÍr um programa de rede nacional, com

grande repercussão no mercado do agronegócio, posicionando mais uma vez o ITAL

como referência de conhecimento.

Investe São Paulo

ANUFOOD Brazil trazll pavilhões internacionais em sua próxima edição

Matéria publicada no portal do órgão fomentador do Governo do Estado de São Paulo diz

que a segunda edição da ANUFOOD Brazil - Feira Internacional Exclusivapara o Setor

de Alimentos e Bebidas - que acontece em março conta com 11 pavilhões internacionais,

expositores de países europeus, asiáticos, árabes e latino-arnericanos, e que, devido ao

grande interesse de empresas estrangeiras no mercado nacional, devem surgir novos

pavilhões até afeira. O texto também aborda os eventos internos que acontecerão durante

a feira como a Rodada de Negócios, destaca a parceria com a APEX-Brasil e a
programação paralela do evento.

Análise: Mesmo se tratando de um texto de divulgação enviado pela assessoria de

imprensa da feira, como se trata de um órgão do Govemo do Estado de São Paulo, a

assessoria do ITAL deveria ter mandado informações complementares para a assessoria

do Investe SP sobre a pafücipação do Instituto - que é apoiador estratégico do evento -
relacionados à atuação do Instituto frente aos participantes internacionais e que tipos de

ações estão sendo planejadas para receber os visitantes internacionais.
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Dessa forma, o ITAL conseguiria divulgartambém para empresas e participantes da feira,

por meio da Investe SP, que o Instituto, além de apoiar o maior evento de alimentos e

bebidas do país, esta pronto para receber empresas e visitantes intemacionais com

informação de qualidade e científica, principalmente nas áreas de inovação tecnológica,

pesquisas e tendências do mercado brasileiro.

\
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Datagro

Café especial paranaense é premiado em concurso nacional

O material publicado em portal especializado em agronegócio para sobre o café produzido

por um casal do Norte do Paraná que conquistou o 2" lugar no 16o Concurso Nacional

ABIC de Qualidade do Cafe - Origens do Brasil, com o número de inscritos e os critérios

de avaliação utilizados no concurso, com seus respectivos pesos. Segundo o texto, os

vencedores particíparam de um leilão no qual o café paranaense alcançou valor cerca de

seis vezes maior que o mercado comuln. A matéria descreve o perfil dos produtores, os

prêmios conquistados, outros concursos que participaîam e encerra com a composição do

corpo de jurados, que conta com a participação de duas técnicas do ITAL.

Análise: Matéria "nichada" publicada em site de consultoria agrícola, sem grande

repercussão. Nesse caso, para mais espaços na mídia especializada, a assessoria de

imprensa poderia ter produzido release específico sobre o concurso, destacando a

participação das técnicas do Instituto, com respectivo currículo, além de declarações das

profissionais sobre a importância desse tipo de evento no aprimoramento da qualidade do

café brasileiro de pequenos produtores de todo o país.

O material poderia ter sido divulgado com excelentes resultados no trade de alimentos,

além de publicações especializadas em cafe e também em publicações das principais

cidades cafeicultoras dos estados doParanâ, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, os

mais importantes produtores de cafe do país. Para otimizar ainda mais os resultados, as

duas fontes poderiam ser disponibilizadas para entrevistas, enriquecendo ainda mais os

espaços conquistados na mídia.
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2A*Farma Online, Portal 2A+Cosmética, 2A+Alimentos Online

Instituto de Embalagens debate sustentabilidade no processo produtivo durante a

PPW

A matéria veiculada nos portais do mesmo grupo editorial especializado fala sobre o

desafio que a indústria da embalagem vive, já que precisa se reinventar para atender às

tendências de um mercado global que caminhapara um futuro cada dia mais sustentavel

e próximo ao consumidor. O tema impulsionou a criação da PPW - PACKAGING &

PROCESS WEEK - Feira Internacional de Tecnologia, Processos e Embalagens para as

Indústrias de Alimentos, Bebidas, Cosmética, Farmacêutica e Química com o objetivo de

atender às demandas do mercado, impulsionar os negócios e unir todos os elos da cadeia

nacional e internacional.

O texto traz aspas da diretora do Instituto de Ernbalagens que faz um apanhado geral do

atual momento do mercado e termina relacionando os patrocinadores, organizadores e

apoiadores oficiais do evento, entre eles o ITAL.

Análise: Por se tratar da primeira edição de uma feira internacional do mercado de

embalagens no Brasil voltado para a indústria de alimentos, bebidas, cosrnética,

farmacêutica e química, a assessoria de imprensa do ITAL deveria ter produzido um

release, como apoiadora oficial do evento, para comunicar o mercado de que estaria

presente neste evento. Além das informações sobre a feira, o ITAL destacaria toda sua

expertise naâreade pesquisa, desenvolvimento e inovação de embalagsns, com destaque

para as principais parcerias no setor, os investimentos - seja financeiro ou com

participação em estande - e seus mais importantes resultados.

O material seria amplamente distribuído para as colunas de negócios dos principais

jornais do país, por meio de nota, posicionando o ITAL como fomentador de negócios e

de tendências no Brasil. O release seria trabalho de forma segmentada em publicações

voltadas para embalagens e inovação de produtos para conquistar espaços com a

participação de fontes do ITAL falando sobre as principais inovações do setor, bem como

a irnportância de participar de um evento deste porte no país.
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Além disso, seriam gravados áudios com falas específicas e enviados para as principais

emissoras de rádio do Estado de São Paulo com o objetivo de informar sobre a feira e

também divulgar o trabalho realizado pelo ITAL e como ele chega na casa das pessoas,

ressaltando a importância de parceria com a indústria, não só de embalagens, mas também

a de alimentos.
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UOL Notícias, Central das Notícias

BK anuncia comida "de verdaderf com lanche mofado; fast-food não estraga?

De acordo com matéria publicada em dos mais importantes portais de notícias do pais e

repercutindo em outro portal, o Burger King apresentou um lanche em decomposição para

anunciar um novo sanduíche sem conservantes, aditivos ou corantes artificiais. A

campanha faz contraponto com o concoffente, o McDonald's, cujos produtos se mantém

intactos por meses e até anos. O texto continua com explicações de executivos do

concorrente falando sobre a "durabilidade " do produto, sem citar a quantidade de

conseryantes que eles recebem em sua manufatura.

Em seguida, o texto traz enfievistas com uma nutricionista da Universidade de São Paulo

(USP) falando sobre os conservantes que são usados para aumentar o tempo de validade

dos produtos e uma informação passada pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAL) afirmando que a inclusão de conservantes é fundamental para a segurança

alimentar porque garante a disponibilidade de alimentos, reduzindo consideravelmente

perdas e desperdícios, ponderando que o mais saudável é optar por produtos in natura.

Análise: O lançamento do novo sanduíche do Burguer King foi apenas um gancho para

que um dos principais portais de notícias do país discutisse amplamente o uso, muitas

vezes indiscriminado, de conservantes pela indústria nacional de alimentos, com o

objetivo de prolongar a vida útil de seus produtos. Ficou evidente na matéria que o ITAL

foi procurado pelo veículo e a assessoria de imprensa optou por enviar uma nota sobre o

assunto.

O que en para ter sido uma participação mais arnpla, com um porta-voz qualificado no

assunto para avaliar com isenção e responsabilidade a utilização de conservantes nos

alimentos, acabou se tornando uma nota que repercute negativamente junto à sociedade.

Em tempos nos quais as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde e bem-

estar e com o quo consomem diariamente, o posicionamento enviado pela assessoria de
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imprensa pareceu mais uma defesa aberta à indústria alimentícia, justificando os

"beneficios" do uso de conservantes nos alimentos.

Neste caso, a nota deveria ter sido mais elaborada e pensada para conquistar a

credibilidade dos leitores e não defender abertamente a indústria de alimentos que,

atualmente, é considerada a "vilã" de uma alimentação mais equilibrada e saudável. O

ITAL poderia ter se posicionado de forma mais científica, sem entrar no mérito do

aumento do tempo para o consumo, mas destacando alguns conservantes utilizados na

indústria como uma evolução na conservação do tempo de consumo dos alimentos e

falando sobre as mais recentes inovações nesta área, principalmente as que trabalham para

o aumento da vida útil, mas mantendo a saúde da população.

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

Tel. (ll) 2936-2870

\

vQ



(

(

(

(

(

(

\

(

I

(

(

.,' , ', 1,, ,: ,t ,- ii I :,' r'r ,,' .,l ."' 1

, ; ,iii,'tj i:i;ri :'ìj ,':¡ j
i iJi:ì:;,,;:'i:i ¡ iìì.i :,,'

I

(

(

Março 2020

04.03

O Regional Online e impresso - Catanduva

Agricultura de SP I)esenvolve Embalagem Flexível Para Comercializar Palmito

A reportagem publicada em um jornal e portal do interior paulista diz que a Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAL), desenvolveu embalagens flexíveis para o acondicionamento do palmito em

conserva com mesma capacidade de frascos tradicionais. Segundo o texto, a nova

tecnologia apresenta vantagens aos produtores, favorecendo a tomada de decisões no

campo logístico por propiciar melhores e mais baratas condições de transporte do produto

final.

A matéria também descreve a tecnologia desenvolvida por meio de pesquisa de utilização

de embalagens especificamente para a indústria processadora de palmito em conserva, o

tempo de duração dos estudos e ftnaliza dizendo que a Secretaria trabalha na transferência

de tecnologiapara facilitar a produção e gerar oportunidades de lucro.

Análise. Por se tratar de um estudo inédito no mercado nacional e com excelentes

resultados paru a indústria de palmito em conserva, a assessoria de imprensa poderia ter

ampliado a divulgação para outros veículos mais expressivos para garantir mais

exposição positiva do trabalho desenvolvido pelo ITAL. Além disso, o release deveria ter

aspas não só do secretário de Agricultura, mas também dos coordenadores da pesquisa

realizada pelo ITAL. A declaração do secretário poderia explorar o custo beneficio das

novas embalagens e o impacto econômico positivo para a indústria de palmito em

conserva. A declaração dos coordenadores seria um pouco mais técnica, relativas aos

estudos e como foi possível chegar à essa inovação, sem abrir mão da qualidade do

produto.

O mesmo tipo de abordagem poderia ser feita com o Canal Rural para ampliar a exposição

da pesquisa e torna-la conhecida, principalmente entre as indústrias desse segmento.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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O material poderia ser trabalhado primeiramente com uma matéria ampla no programa

Globo Rural, mostrando toda a parte de desenvolvimento, com sonora dos envolvidos, a

participação do secretário falando sobre o fomento econômico desse tipo de atividade e

mostrar um exemplo da indústria - indicado pelo ITAL - para comprovar os beneficios

da embalagem flexível, desde o envase até o ponto de venda. Outro ponto a ser explorado

está relacionado aos veículos do trade de agronegócio, além de publicações do Centro-

Sul do país, uma das principais produtoras de palmito, para despertar o interesse das

indústrias da região.

Nesse caso, ainda, seria interessante listar programas de rádio voltados ao produtor rural

e sugerir a participação das fontes sm programas de entrevistas para difundir a informação

de forma mais ampla. Também deveria ter sido produzida uma nota somente para as

colunas de negócios dos jornais e sites especializados em economia de todo o país,

falando sobre a redução efetiva de custos de logística, acomodação e transporte e o quanto

é possível aumentar a margem de lucro com a utilização das embalagens flexíveis.
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Portal Mix Vale, SB Notícias

Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento científico em SP

A reportagem publicada nos dois portais destaca a participação feminina no agronegócio,

destacando o aumento da produtividade, lucratividade e sustentabilidade em São Paulo,

em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O release enviado pela Secretana de

Agricultura e Abastecimento, destaca o trabalho das servidoras da APTA no

desenvolvimento econômico de São Paulo e do País.

O texto ftaznúmeros como o total de servidores da Agência e a porcentagem de mulheres,

no total e entre cientistas e pesquisadores. A maténatrazuma série de iniciativas dos seis

órgão que compõem a APTA, entre eles o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL).

Com exemplos práticos e aspas das principais envolvidas, a matéria extensa faz um

panorama da liderança positiva das mulheres nos órgãos onde atuam com suas respectivas

conquistas.

Análise: O texto produzido pela assessoria da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

apesar de informativo, esclarecedor e com dados importantes sobre o protagonismo e do

Instituto fazer parte da APTA, a assessoria de imprensa do Instituto poderia ter trabalhado

a divulgação de forma mais centralizada, já que no release distribuído o trabalho

desenvolvido pelas mulheres no ITAL ficou quase no fim do texto, praticamente uma

menção, dentre todos os exemplos que estavam presentes no texto.

O release produzido pela assessoria de imprensa do órgão deveria focar em suas principais

lideranças e nos trabalhos conduzidos por elas - incluindo pesquisa e inovação - e

trabalhado como sugestão de pauta para os portais de notícias que, certamente, produzem

matérias alusivas ao Dia Jntemacional da Mulher. Dessa forma, com a divulgação

palalela, o ltal poderia conseguir destaque, focando a participação ferninina na itrea de

tecnologia, que é nonnalmente de maioria masculina. Claro, que os dados do release

estariam presentes no texto, mas como um intertítulo, ou seja, o objetivo é apenas inverter
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as informações, mantendo a menção à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e

também da APTA.

Outra abordagem, seria oferecer as porta-vozes do ITAL para programas de televisão com

maioria de audiência feminina como o Mais Você e Encontro, mostrando o trabalho de

pesquisadoras e lideranças do ITAL em prol da qualidade dos alimentos para que as

pessoas tenham segurança da hora de compraJos.

O viés econômico e de negócios também poderia ser explorado no texto com dados

relevantes sobre desenvolvimentos que resultaram em economia para a indústria,

destacando a participação feminina e enviados para portais como Jot¿ e Seis Minutos.

Depois, o release poderia ser distribuído para todo o país nas editorias femininas e para

as publicações especializadas em agronegócio, pesquisa e inovação.
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O Joio e o Trigo Online

tPosso emagrecer no McDonaldns', afirma nutricionista em evento da indústria de

alimentos

A reportagem publicada no portal fala sobre o debate ocorrido da ANUFOOD - Feira

Internacional segmentada paru alimentos e bebidas sobre a indústria de

ultraprocessados, a existência de alimentos bons ou ruins, dentro da discussão sobre

legislação na indústria de alimentos. O texto, de teor crítico e questionador, traz

declarações da diretora da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (Sban), do

diretor de Assuntos Internacionais do ITAL e do International Life Sciences Institute

(LSÐ. Segundo a publicação, as três entidades são "habitués" em encontros fînanciados

pelas corporações do setor,

A matéria, de cunho negativo para as instituições, dâa entender que esses órgãos estão a

serviço dos interesses das corporações e não da população em geral. O texto coloca uma

declaração da nutricionista da Sban dizendo que é possível emagrecer no McDonald's.

também há declaração de uma diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa) dizendo que a indústria quer o consumidor saudável e vivendo muito. A

reportagem encerra com declaração do diretor de Assuntos Internacionais do ITAL

dizendo que a nova classificação é um "fanatismo religioso" por conta da recomendação

de consumos de produtos in natura e pouco processados. O diretor aftrma que este tipo

de classificação é para o Guia Alimentar e para o Guia Alimentar para Crianças Menores

de Dois Anos.

Análise: Matéria extremamente negativa, jocosa e até irônica em alguns momentos,

atacando diretamente as instituições dizendo que elas estão a serviço das grande, \'.
indústrias de alimentos, No caso desse portal, que não tem nenhuma expressão, a

estratégia da assessoria de imprensa foi correta ao não solicitar direito de reposta ao

veículo para não haver réplica e, assim, esgotar o assunto com a publicação apenas do

factual.
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Porém, as declarações proferidas pelo diretor de Assuntos Internacionais do ITAL, caso

algum veículo importante da imprensa fizesse a cobertura da ANUFOOD, poderiam

desencadear uma crise de imagern para o Instituto e também política, já que ele

questionou diretamente a lentidão da Anvisa. Nesse caso, a assessoria de imprensa

deveria ter feito um extenso media trainning com o executivo para, preparalo para este

tipo de evento. Independentemente do tipo de apoio e de patrocínio que uma feira receba,

é dever do ITAL como orgão representante da SecretariadeAgricultura e Abastecimento

e do Governo do Estado de São Paulo, optar por um posicionamento mais neutro, sem

abalar as relações institucionais com órgãos federais, sem deixar de destacar os pontos

positivos da indústria de alimentos e pensar, primeiramente, na população que consome

esse tipo de alimento. Esse tipo de discurso é fundamental em tempos polarizados,

principalmente para preservar a imagem do ITAL.

\
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19.03

Revista Plástico Moderno - São Paulo

Setor precisa investir mais na inovação de produtos

Matéria de quatro páginas da principal publicação setor fala sobre o crescimento do

segmento de ernbalagens, com respectivas porcentagens, movimentação em valores e o

material mais utilizado (plástico). A reportagem é resultado da cobertura do de evento

promovido pela Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) sobre

tendências e desafios da indústria de embalagens,

A reportagem abre com declarações do diretor do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAL) que fez uma avaliação dos números apresentados e do potencial de crescimento

do setor. Ele afirmou que o Brasil poderia se transformar em supermercado do mundo,

com oferta significativa de produtos processados, que resultaria em avanço importante

para a indústria de embalagens de alimentos, de higiene e limpeza, de cosméticos e

farmacêutico.

O texto fala sobre a necessidade em investir em políticas de inovação com os principais

passos para a adoção de estratégias, citando a mudança de embalagens da Seara como

case de sucesso. Outros temas abordados foram a economia circular, a manutenção do

uso do plástico - destacando a educação da população quanto ao uso, a falta de

investimentos para reciclagem com declarações das principais empresas do setor de

produção de embalagens, além da união do segmento para o uso inteligente do plástico.

Análise: rnatéria positiva para o ITAL que ficou extremamente bem posicionado na

publicação abrindo a reportagem e cobertura do evento, com declarações do diretor do

Instituto em consonância ao tema discutido com as empresas participantes. Como se

tratou de um evento, a assessoria de imprensa poderia ter produzido urn release de

cobertura sobre o fato e trabalhado outras publicações do segmento, como a Embanews,

ampliando a exposição do ITAI na rnídia.
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Diante dos números gerais apresentados no evento, a assessoria poderia ter produzido

nota de economia sobre o assunto e trabalho os principais portais econômicos e colunas

de economia e negócios dos jornais de todo o país, para que a parte institucional do ITAL

ficasse ainda mais fortalecida.

Outra abordagem seria, ainda, disponibilizar o diretor do ITAL para entrevistas para os

portais de economia, promovendo debate entre o poder público e a indústria sobre o uso

consciente das embalagens plásticas e o que as indústrias estão fazendo para mitigar os

efeitos no meio ambiente. Com essas estratégias, a assessoria de imprensa do ITAL

conseguiria, além de espaço nobres e de destaque na mídia nacional, potencializar as

informações disponibilizadas no evento para todo o segmento, empresários e população,

consolidando sua imagem positiva.
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21.03

Cargo News Online - Campinas, Amanhecer das Notícias

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo destaca ações no Dia

Mundial da Agricultura

As reportagens publicadas nos portais de notícias do interior paulista destacam as ações

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento em prol do desenvolvimento sustentável da

agricultura brasileira,levando critérios de sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Os textos mostram as ações da pasta e t¿mbém da Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (APTA) e de seus órgãos vinculados com relação ao avanço do

conhecimento científico e o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de

produção, a extensão rural, a defesa agropecuaria e o abastecimento.

O ITAL aparece quase no meio damatéÅa, como a ponta da cadeia do agronegócio. O

texto diz que o Instituto realiza atividades de pesquisa, desenvolvimento, assistência

tecnológica, inovação e difusão do conhecimento nas áreas de embalagem e de

transformação, conservação e segurança de alimentos e bebidas. A matéria ainda traz a

atuaçäo de outros órgãos vinculados diretamente à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento.

Análise: Apesar de o release enviado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento

fazer alusão à Covid-l9, elas não estão presentes no texto, que faz um resumo de ações

de cada órgão da Secretaria, incluindo a APTA, da qual o ITAL fazparte. O texto também

não tem nenhuma aspas de nenhum representante dos órgãos citados nem do próprio

secretário. Trata-se apenas de um balanço resumido das atividades gerais tendo como

gancho o Dia Mundial da Agricultura. O resultado foi uma divulgação restrita e de

repercussão muito pequena.

Neste caso, já que o ITAL tratade tecnologia de alimentos, poderia ter trabalho com dois

ganchos: o primeiro, o Dia Mundial da Agricultura, com um texto mais abrangente

falando das iniciativas do Instituto, principalmente em pesquisa e inovação, em relação
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ao começo da cadeia, ou seja, os pequenos, médios e grandes produtores mostrando

resultados práticos. A divulgação poderia ter sido feita para as publicações voltadas ao

agronegócio, pesquisa e inovação. Produzir uma nota para as colunas de economia e

negócios do país mostrando em números e valores o resultado dos trabalhos mais

significativos do Instituto.

O segundo gancho, já que o período é do começo da adoção de medidas frente à Covid-

19, produzir um texto sobre as medidas efetivas do Instituto que estão sendo tomadas e

esfudadas para serem colocadas em pratica em relação aos seus servidores e também

orientações para seus parceiros em toda a cadeia. O texto poderia ser amplamente

divulgado no trade dos segmentos nos quais o ITAL atua, bem como nota geral para

jornais, sites, emissoras de rádio e de televisão de todo o Estado de São Paulo. Também

disponibilizariaporta-vozes parafalar sobre a necessidade de higienizaçäo de alimentos

e embalagens em tempos de coronavírus.

Dessa forma, a assessoria de imprensa , em postura proativa, poderia gerar muito mais

notícias e fazer com que o nome do Instituto de Tecnologia de Alimentos, circulasse de

forma positiva nos veículos disseminando conhecimento e informação de quatidade.
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26.03

Datagro

Notícias Agrícolas - Campinas, AVI Site - Campinas

Agricultura de SP mantém pesquisas e prestação de serviços para o setor de

produção

As matérias publicadas nos dois portais falam sobre as medidas adotadas nos órgãos

subordinados à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Est¿do de São Paulo, da qual o Instituto de Tecnologia

de Alimentos (ITAL) fazparte.

Os textos detalham as ações dos seis Institutos e 11 Polos Regionais de pesquisa ligados

à APTA como adoção de teletrabalho, continuidade de pesquisas, a não intemrpção de

trabalhos em alguns deles, suspensão de cursos e eventos, entre outras iniciativas para

preservar a saúde dos servidores que atuam nesses lugares, com aspas dos respectivos

diretores de cada local.

Análise: As reportagens publicadas reproduziram na íntegra o release enviado pela

Secretaria de Agricultura e Abastecimento com as ações gerais dos órgãos vinculados à

APTA com relação à pandemia do coronavlrus. Como a quantidade de entidades é grande,

a infonnação específica do Instituto acabou se perdendo no meio do caminho e tornou-se

"mais do mesmo", já que as iniciativas adotadas são muito parecidas entre eles.

Neste caso, a assessoria de imprensa poderia ter uma postura proativa, na promoção das

medidas do Instituto, divulgando um release em paralelo não só com as medidas adotadas

internamente para a proteção de seus servidores, mas as inciativas junto aos parceiros

com o objetivo de informa-los e de trocar experiências. A divulgação seria feita pra o

trade dos segmentos atuantes do ITAL.

Para ampliar a exposição do ITAL no período da pandemia, o Instituto pode também

explorar a prevenção à contaminação do coronavírus com declarações no texto de porta-
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vozes falando sobre acondicionamento e higienização de embalagens, segmento no qual

o Instituto tern grande expertise e parceria com grandes empresas. Além do trade de

embalagens, editoriais de saúde de jornais, revistas e portais, a assessoria de imprensa

também pode disponibillø;ar os mesmos porta-vozes para entrevistas em emissoras de

rádio e de televisão, principalmente de cidades do interior do Estado e também da região

de Campinas, sede do Instituto.

Dessa forma, o ITAL conseguiria estar presente de forma muito positiva na mídia em

geral com informações completas e detalhadas, prestando serviço à população e junto aos

setores nos quais atua.
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02.04

2A+ Alimentos Online

Ital oferece bolsas de pós-doutorado em microbiologia e biologia molecular e em

aproveitamento de subprodutos da indústria de frutas e hortaliças

Segundo o texto publicado no portal, O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAI)
oferece duas bolsas de pós-doutorado destinadas a candidatos que tenham concluído o

doutorado há menos de sete anos relacionado às áreas de Microbiologia de Alimentos e

Biologia Molecular e Aproveitamento de Subprodutos da Indústria de Frutas e Hortaliças.

A matéria segue detalhando o período de inscrições, os locais de atuação dos

selecionados, bem como as atribuições de cada selecionado. A matéria encerra com os

valores mensais das bolsas, os requisitos e as experiências necessárias para concorîer.

Análise: Apesar de o ITAL oferecer duas bolsas de estudos em disciplinas diferentes, a

estratégia de divulgar apenas em um portal segmentado pode não trazer os resultados

esperados, já que se corre o risco de não haver procura, justamente pelo fato de as bolsas

sereln extremamente segmentadas, destinadas a uln público muito específîco e com

formação e experiências singulares.

Diante disso, a assessoria de imprensa deveria ter arnpliado um pouco mais a divulgação

enviando o release para outros portais do segmento, além de portais de educação voltados

para pesquisa e desenvolvimento como forma de atrair mais candidatos para a seleção.

Dessa fonna, além de uma divulgação mais abrangente, mesmo que seja específîca, e com

mais chances de sucesso, o nome do Instituto circularia melhor no meio acadêmico,

posicionando-o como instituição de aprimoramento do conhecimento.

Além disso, a assessoria de imprensa deve acompanhar os desdobramentos das bolsas de

estudos oferecidas para enviar, caso a procura seja baixa, notas resumidas anunciando o

último prazo para as inscrições como reforço na divulgação do ITAL. Também poderia

sugerir uma matéria em veículo especializado sobre as disciplinas da bolsa de estudos,

explicando na prática o desenvolvimento e pesquisa das áreas.
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Rádio Jovem Pan * A Hora do Agronegécio, BIog Jovem Pan

Matéria de dois minutos e 27 segundos na qual o apresentador fala sobre agronegócios e

inovações. Segundo ele está nascendo um movimento de inovações do agronegócio que

vai tomar uma gigantesca força no pris-coronavírus, destqcando o mercado global de

ingredientes alimentícios, "o invisível da nutrição". O âncora inþrmou números

mundiais desse mercado e diz que a alimentação será sinônimo de ,saúde. O jornalista

informa que está sendo criado e lançado um consórcio competitivo, reunindo inteligência

hrasileira e internacional, numa plataforma biotecnológica integrada com a
participação da Fapesp, Unicamp, USP, entre outros, incluindo ct Secretaria de

Agricultura do Estado de São Paulo. De acordo com o âncora, a sedefísica será no ITAL

(Instituto de Tecnologia de Alimentos), em Campinc¿s, com laboratórios de plantas, piloto

da Unicamp e na USP e especialistas internacionais. O apresentador conclui

recomendando que empresários e cooperativas participem do projeto.

A análise do jornalista /bi reproduzida no site da rádio corn números sobre a

participação do Governo do Estado de São Paulo e da iniciativa privada no projeto e dá

detalhes lécnicos prévios do consórcio e que tipos de leis de incentivos as empresss

podem utilizar para participar do projeto.

Análise: Nesta ntatéria da rádio Jovem Pan, uma das mais relevantes do país, o

apresentador detalha um importante projeto que envolve importantes universidades

brasileiras como Unicamp e USP. A divulgação com caráter exclusivo atingiu grande

número de ouvintes, já que o veículo tem projeção nacional, e com cornplementação dos

detalhes no blog da rádio. Como se trata de um lançamento de projeta inédito e inovador,

a assessoria de imprensa deveriq ter feito ampliado a divulgaçãr¡ e não deixá-la restrita

apenas a uma emissora de rádio. Mesmo com amplitude nacional, {t rádio Jovem Pan

não costuma gerür réplicas em veículos impressos, sites e nem pautar emissoras de

televisão.
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A assessoria de imprensa deveria ter produzido um release sobre o assunto e iniciar a

divulgação deþrma mais abrangente pora conquistar espaços não só no Estado de São

Pøulo, mos em outros veículos relevantes do país, para posicionar o ltal

institucionalmente na mídia. O texto deveria ter sido trabalhado nos principais veículos

impressos do interior do Estado, incluindo as regiões de Campinas (sede do ITAL e da

UNICAMP), Ribeirão Preto, Araçøtuba, São José do Rio Preto, São José dos Campos e

São Carlos, conhecidos pelaþrça no agronegócio e também em inovação e tecnologia.

As emissorqs de rádio e de televisão podem ser trabalhadas tanto com notas resumindo

o projeto como também disponibilizar porta-voz para entrevistas como þrma de

enriquecer o material e conseguir espaços maiores. Além disso, as publicações

especializadas do setor e as governamentais podem ser exploradas com excelentes

resultados.
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10.04

Revista Nova Família Online

Páscoa: qualidade do chocolate exige cuidados da produção ao consumo

Matéria publicada relata que a quantidade e variedade de chocolate no mercado brasileiro

é uma grande tentação para apaixonados por doce, especialmente em época de Páscoa

aliada à quarentena diante da pandemia da Covid-l9, o consumidor deve estar atento às

características do produto. O texto diz que o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL)

conta com unidade especializada em pesquisa e desenvolvimento de cereais e chocolate

há mais de duas décadas e destaca pontos a serem levados em consideração na compra e

no consumo de chocolates.

O texto segue com aspas de um pesquisador do Centro de Tecnologia falando sobre as

propriedades do produto. Explica também o processo de produção e armazenamento dos

ovos de Páscoa. O especialista também comparou chocolates embranquecidos com os

recém-processados, validade média dos produtos com as respectivas legislações

regulatórias e finaliza com as ressaltar características que devem ser observadas ao se

consumir o produto e como conservá-los em casa.

Análise: O release teve repercussão em um site quase inexpressivo. O texto era extenso,

extremamente técnico, com palavras rebuscadas - principalmente nas aspas da fonte -
além de citar resoluções da Anvisa que não interessam para os consumidores. Neste caso,

a assessoria de imprensa deve produzir textos de oportunidade e mais atrativos para a

mídia como forma de alcançar espaços fora das publicações do setor. Urn bom exemplo

e que normalmente repercute de forma muito positiva é o "De olho nos ovos de Páscoa:

dez dicas para comprar com qualidade" e "Vocô sabe reconhecer um bom chocolate? O

ITAL te ajuda". O texto deve ser claro, objetivo e informativo, destacando os principais

pontos por meio de tópicos, citando o pesquisador como o autor das dicas. Dessa forma,

a linguagem fica mais fluída e atrativa para os jornalistas em geral.

O release pode ser trabalhado com bons resultados em sites de noticias como o UOL, Gl,
Terra, Estadão e também em portais de veiculos de outros estados brasileiros, como o site

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
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do Correio Braziliense, do jornal Zero Hora, Estado de Minas, O Popular, Correio da

Bahia, entre outras cidades. Além disso, o material pode ser muito bem aproveitado pelas

emissoras de televisão como matériade serviço à população, incluindo a possibilidade de

entrevista com porta-voz, exemplificando as dicas mais importantes. As emissoras de

rádio também se encaixam na estratégia explorando a época da Páscoa. Os veículos do

interior do Estado de São Paulo também podem ser explorados - por meio de suas

publicações impressas e seus respectivos portais - incluindo emissoras de TV, com

destaque paruaregião de Campinas, onde é possível fazer entradas ao vivo nos telejornais

matinais e os da hora do almoço com excelente retorno positivo.

Os veículos do trade alimentício e, claro, os voltados para os lácteos em geral, podem ser

trabalhados com um pouco mais de informação técnica, já que são dirigidos para um

público específico, mas mantendo o tom mais simples no texto. Dessa forma, o ITAL se

aproxima da população, tornando-se referência em qualidade de alimentos não só para a

mídia como também para a" sociedade.
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2A+ Alimentos

Programa de Pós-graduação do ITAL realiza sua primeira defesa totalmente

online

Texto publicado em site do trade alimentício fala sobre o Programa de Pós-graduação

(PPG) em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAL) que passou a oferecer como alternativa para os pós-graduandos a realização de

defesas de dissertação a distância, por causa da pandemia de Covid-19. A maténa traz

aspas de pesquisadora do Instituto sobre o assunto e segue discorrendo detalhadamente

sobre as etapas do trabalho apresentado.

O texto ftnaliza com outros quatro Programas de Pós Graduação oferecidos pelos

Institutos de Pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA),

ressaltando que todos passam por adaptações em seu funcionamento devido às medidas

de isolamento adotadas.

Análise: O texto trabalhado em site específico do trade alimentício destaca a inciativa do

Instituto emrealizar defesas de teses online, em virtude das medidas de isolamento social

adotadas durante a pandemia de Covid-19. O release encaminhado pela Agência Paulista

de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) teve o ITAL como protagonista, resultando em

destaque na publicação virtual.

Por outro lado, o ITAL pode aprovettar ainiciativa para trabalhar outros espaços do trade

de alimentos em geral, além das editorias de Educação e também publicações

especializadas das universidades brasileiras para aumentar a divulgação do ITAL.

2A+ Alimentos

Proteínas doces e fibras alimentares são abordadas por especialistas do Ital, da USP

e da Unesp em webinar gratuito

Release publicado no mesmo portal fala sobre o terceiro webinar gratuito da Série

Ingredientes Saudáveis em Alimentos e Bebidas, com data e horário, que vai abordar

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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proteínas doces e oligossacarídeos funcionais (flrbras alimentares) com palestras de quatro

doutores especialistas do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Escola de

Engenharia de Lorena (EEL) e do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) e da

Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus Assis.

O texto termina informando que é necessária inscrição prévia e traz declarações da

pesquisadora do ITAL que abrirá a palestra, com mediação da vice-diretora do Instituto,

e demais participantes do Webinar. Além disso, amat&iafaz um resumo dos dois últimos

eventos realizados.

Análise: Como se trata de importante evento do setor, a divulgação do material poderia

ter sido ampliada para outras publicações do segmento para que a informação seja passada

de forma mais abrangente. Além disso, a assessoria pode produzir notas mais resumidas,

intercalando aspas dos demais participantes, juntamente com os do ITAL, e fazer

divulgações regionalizadas para os jornais da região de Campinas, São Carlos, Assis e

Lorena, bem como nas publicações online das respectivas universidades participantes do

webinar. Apesar de a informação ser bem específica, os veículos regionais sempre

prestigiam as participações de seus conterrâneos em eventos dos mais diversos. Assim, o

ITAL aumentaria a exposição do evento, do Instituto, conquistando mais acessos para o

Webinar.
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21.04

Notícias de Campinas (Online), O Verídico (Online), Grupo Rio Claro (Rio Claro),

Governo de São Paulo (Online), Portal Mix Vale

#FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom café

As matérias publicadas nos veículos citados, reproduzidas a partir de release enviado, diz

que em tempos de quarentena e isolamento social, o tempo em casa pode ser utilizado

pelos apreciadores de um bom cafe para conhecer mais sobre esse grão tão tradicional em

nossa cultura. O texto diz que o Brasil é o maior produtor de cafe do mundo e tem no

Instituto Agronômico (IAC/APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de são Paulo, o berço das principais variedades cultivadas no país.

As reportagens continuam descrevendo as espécies de café cultivadas no país e suas

propriedades, cita a Associação Brasileira da Indústria de Cafe (ABIC) e o Instituto de

Tecnologia de Alimentos ITAL) dizendo que tem um dos únicos laboratórios que

certificam as bebidas oferecidas aos consumidores brasileiros, e é possível encontrar no

comércio embalagens certificadas com os selos Bronze para cafes tradicionais, selo Prata

para cafes Superiores e selo Ouro para cafés Gourmet. Todas as matérias finalizam com

link para reportagem completa.

Análise: Por se tratar de um trabalho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o

texto conseguiu alguns espaços nos quais resultaram em projeção para o ITAL em

algumas cidades do interior paulista. O texto só pincelou os tipos de cafe, sem nenhuma

aspa de porta-voz de nenhum órgão citado e traz link de acesso para a reportagem

completa.

Neste caso, a asssssoria do ITAL pode trabalhar conjuntamente com texto falando sobre

como saborear um bom café em casa, seja em coador ou máquina, e no próprio release

trazer as infonnações para serem aproveitadas na íntegra, com declaração de porta-voz

falando sobre como é feita a certificação no laboratório do Instituto e como isso reflete

no cafezinho do dia a dia das pessoas.
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Além das principais publicações do interior paulistra, incluindo TV e sites, já que esse tipo

de sugestão oferece a possibilidade de imagens, o material deve ser trabalhado também

no trade cafeicultor, do agronegócio e em matérias em sites de grande repercussão como

UOL, Gl e Terra, além de sugestões de pauta para os programas Mais Você, Encontro, É

de Casa e Fala Brasil como pautas de oportunidade, em virtude das medidas de combate

ao coronavírus, adotadas nas cidades brasileiras.
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Doce Revista Digitat

Fast News

A nota publicada em na edição online de publicação segrnentada,falasobre a contribuição

do Instituto de Tecnologia de Alirnentos (ITAL), ressaltando os 15 anos de expertise de

sua equipe de pesquisadores, no grupo de trabalho da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) para estabelecer requisitos sanitários para produtos de cereais, amidos,

farinhas e farelos.

O texto segue com declaração de pesquisadora do Instituto que esclarece sobre os

trabalhos e os objetivos do grupo sobre a regulamenlação, feita com base no conceito

internacional de farinha de grão. A matéria tarnbém aborda detalhes do trabalho, oorno as

adequações que terão de ser feitas pelas indústrias, o balanço nutricional dos produtos

com redução dos aditivos químicos, gorduras, açúcares e sódio.

Análise: Texto bem construído mostrando a fundo a contribuição dentro do grupo de

trabalho da Anvisa. Nesse caso, a assessoria pode ampliar a divulgação para o trade de

agronegócio, disponibilizando a porüa-voz para entrevistas para conquistar espaços

maiores dentro das publicações. Além disso, pode trabalhar diretamente o trade de

Panificação em geral, já que o texto fala sobre grãos em geral com o envio par aos

principais sites, destacando o trabalho do Instituto e disponibilizando porta-voz para

entrevistas e webinares.

Indústria de Laticínios (SP)

Importância das proteínas do leite no sistema imunológico

O artigo assinado por dois pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAL) e um da Embrapa fala sobre a importância das proteínas do leite no sistema

imunológico. O texto detalha o funcionamento do sistema imunológico e como o leite e

os produtos lácteos podem contribuir para a proteção do organismo. Em seguida há a

descrição das proteínas com seus respectivos componentes, números e como atuam no
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sistema imunológico e como as propriedades imunomoduladoras têm sido demonstradas

na literatura.

Análise: O artigo publicado em veículo do trade de lácteos atingiu seu objetivo de levar

informação detalhada para quem atua nesse segmento. Neste caso, a assessoria de

imprensa do Instituto pode tarnbérn produzir um release informativo, em linguagern

mais didática, tendo como gancho o estudo feito pelo ITAL e Embrapa que relaciona os

produtos lácteos contribuindo para o sistema imunológico e, consequentemente paru a

manutenção da saúde. O texto pode ser trabalhado nas editorias de saúde dos sites dos

principais jornais do país, mostrando o trabalho do ITAL. A pauta também pode ser

explorada em grandes portais de notícias como Gl, uol,, Terra, Jota e 6 minutos,

destacando os beneficios do leite. Como o ITAL atua em parcenacom as grandes

indústrias, é possível selecionar dois porta-vozes (ITAL e indústria de produtos lácteos)

para reforçar as informações passadas aumentando a credibilidade do Instituto junto à

mídia e à sociedade como fonte de informação confiável e segura.

As publicações e sites do trade de saúde e de indústria tambérn podem ser explorados

com resultados positivos. Também pode ser sugerida uma reportagem especial no Canal

Rural com visita a uma fátbrica de lácteos, fazendas produtoras e também no Centro de

Pesquisa do ITAL. Dessa fonna, a assessoria amplia a divulgação da informação junto à

população, promovendo maior aproximação tarnbém com os jornalistas.
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04.05

Datagro

Métodos de processamento de alimentos permitem maior conservação e

disponibilidade durante o ano todo

A matéria publicada ern site especializado fala que entre os diversos objetivos do

processamento, talvez o mais importante seja conservar por mais tempo o alimento,

mantendo suas características sensoriais (aroma, sabor, textura, etc) e, principalmente,

impedindo que se deteriore ou cause problemas de saúde ao consumidor. Em seguida,

vem uma declaração de duas pesquisadoras do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAI) explicando a fonnação que abre o texto.

A reportagem fala tarnbém sobre os métodos de conservação de alimentos, desde os mais

simples aos mais complexos. As pesquisadoras dizem que a escolha do melhor método

depende do que se deseja do produto final e que o processamento contribui panaredução

do desperdício e melhor aproveitamento dos alimentos. Outro ponto abordado é relativo

aos métodos empregados e as embalagens utilizadas que são fruto de ampla pesquisa

científica e tem objetivo de estender ao máximo a durabilidade e a qualidade dos

alimentos.

Análise: A reportagem publicada apresenta uma série informações importantes tanto do

ponto de vista técnico quanto para os consumidores, que podem conhecer um pouco mais

sobre os beneficios do processamento e dos métodos de conservação de alimentos em

geral. Numa primeira divulgação, mais voltada ao trade alimentício, a assessoria pode

explorar outras publicações abordando este tema para conseguir mais exposição do ITAL

nos segmentos nos quais atua. Pode também inverter o texto e produzir um release sob o

papel das embalagens na conservação e na manutenção da qualidade de alimentos

processados e divulgar para este trade específico levando a infonnação sob uma outra

ótica.

Além disso, pode explorar também os veículos de informação geral - que atendem

diretamente ao público geral falando sobre as principais "curiosidades" do

processamento e da conservação de alimentos, no estilo de texto "Você sabia que?",para
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conseguir espaços nobres e diferenciados, levando informação de qualidade e de

credibilidade para a população.
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2A+Alimentos

Regulamentação de produtos alimentícios integrais é tema de consulta pública da

Anvisa

Matéria publicada em site especializado do trade alimenticio fala sobre a consulta pública

aberta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre requisitos para

identificação como integrais e para destaque dos ingredientes integrais na rotulagem dos

alimentos contendo cereais. Segundo o texto, a consulta é parte de uma série de atividades

conduzidas pela Anvisa para estabelecer requisitos sanitarios para produtos de cereais,

amidos, farinhas e farelos, que levou à criação, em 2016, do grupo de trabalho de

integrais, com o qual contribui o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAI.). A

reportagern diz tambérn que o Instituto tem pelo menos 15 anos de expertise por rneio dos

pesquisadores do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

O texto enceffa com declarações da pesquisadora representante do ITAI nas discussões

da Anvisa, falando sobre a proposta de trazer o conceito internacional de classificação e

os detalhes como fontes de grãos permitidas, porcentagem mínima para que o produto

seja considerado integral, padronizando os produtos disponibilizados ao consumidor.

Reforça também que serão necessárias várias adequações das indústrias no sentido de

disponibilizar produtos em conformidade com as novas especificações. Ainda no

encerrarnento,traz informações sobre o Cereal Chocotec.

Análise: A matéria publicada em site do setor alimentício fala sobre a extensa

contribuição do ITAL no grupo de trabalho da Anvisa sobre cereais integrais . Traz aspas

de uma das pesquisadoras participantes do grupo com detalhes específicos sobre

classificação, adoção de medidas internacionais, além de outros critérios utilizados para

estabelecer um padrão entre os produtos integrais disponíveis no mercado. Nesse sentido,

a assessoria de imprensa pode explorar outros veículos do trade alimentício * dada a

importância do assunto que engloba toda a cadeia de alimentos - e tambérn o trade de

indústria com um texto detalhando quais seriam as mudanças mais significativas para o

setor, devido às novas regulamentações que serão aprovadas em breve.
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Além disso, também poderia ter trabalhado as colunas de negócios dos principais veículos

impressos e online do país falando sobre como as mudanças que serão implementadas

pela Anvisa refletem no custo das indústrias e no produto final, juntamente com as

alternativas para reduzir o impacto para os consumidores. Dessa forma, a amplitude da

notícia seria bem maior, projetando o Instituto como fonte segura e abrangente de

informações não só dos setores nos quais atua como também consult¿ para fufuros

desdobramentos em caso de mudanças ou alterações na legislação e na regulamentação

de alimentos em geral.
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Notícias Agrícolas

Pesquisa apontâ aumento de preparo de alimentos em casa

O texto publicado em site especializado diz que a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo alertaparua necessidade de atenção à qualidade

da alimentação feita em casa: a cada 100 consumidores, 74 se sentem mais seguros

preparando comida em casa diante da pandemia da COVID-19, sendo quo 45 mantiveram

tal hábito, 44 aumentaram a frequência e quatro passaram a cozinhar, segundo pesquisa

feita pelo instituto de pesquisas QualiBest junto à Galunion, consultoria especializada em

foodservice, entre 2 e 6 de abril com 1.086 entrevistados. Quando se trata de delivery,

54o/o das pessoas afirmaram ter como critério principal da escolha do restaurante a higiene

e alimpeza, enquanto l3o/o priorizam o sabor e l0o/o o preço justo.

A rnatéria traz rLma série de informações sobre boas práticas para quem optou por preparar

os alimentos no período de pandemia. Com declarações e informações do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL), por meio de uma pesquisadora do Instituto. Os dados

falam sobre higienização de ambientes, equipamentos da cozinha, frutas e hortaliças,

temperatura do refrigerador e ordem de consumo dos alimentos em geral.

A matéria termina com informações sobre periodicidade das compras de alimentos e dicas

sobre alimentos congelados, como legumes e carnes em geral, e fala, ainda sobre como

evitar o desperdício na hora das compras

Análise: a pesquisa encomendada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento poderia

ter mais resultados positivos na mídia trabalhando a divulgação casada com os órgãos

subordinados à pasta. Neste sentido, a assessoria do ITAL pode divulgar o texto nos

veículos especializados do trade alimentício para ampliar a disseminação das

informações. Pode produzir notas sobre a pesquisa, com ênfase nos números, e distribuir

para as colunas de economia e negócios dos principais veículos impressos e sites de

informação de todo o país para aumentar a repercussão positiva do assunto.

Ern paralelo, um release "invertido" com foco nas dicas de compras, higienização e

conservação de alimentos, citando a pesquisa no fim para aproveitar o momento da

pandemia, na qual os jornalistas buscam por informações de instituições confiáveis para
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prestar serviço paru a população. O material pode ser enviado para os principais sites

informativos como UOL, Gl, Terra, entre outros, além de pautar as emissoras de televisão

e de rádio da capital paulista para que a fonte selecionada pelo ITAL conceda entrevistas

abrangentes sobre o assunto. O interior do Estado pode ser amplamente trabalhado nos

principais jornais, sites e emissoras de televisão das regiões de Sorocaba. Presidente

Prudente, São José do Rio Preto, Baixada Santista, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba. São

Carlos e Campinas, já que a atuação do Instituto é muito forte e atuante nessas cidades.

Para resultados ainda mais positivos, o texto pode ser trabalhado, ainda, nos principais

jornais do país, nas editoriais de comportamento, saúde e as específicas sobre coronavírus.

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

Tel. (11) 2936-2870

\

lo?



r'lìji" i: "' .;. .:':: tt: i, ,'l:: ;'i; ¡
,j 

i ,l , . , :

.

.:;,,::¡.i

(

24.0s

Diário de Notícias Online (São Paulo), Portal Terra (São Paulo), Blogs do Estadão,

Revista Campinas (online), Corueio Popular (Campinas)o Correio.com.br

(Campinas), Folha de Valinhos (Online), Portal Mix Vale (Vale do Paraíba),

Guarulhos Web, Isto É Online (São Paulo), Diário de Notícias Online (São Paulo),

Exame.com (São Paulo), Jornais Virtuais, Portal Meon (São Paulo), Diário do

Grande ABC Online (Santo André), RP Repórter Diário Online (Santo André)o

Fasternet

Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

O texto publicado em uma série de veículos, fala sobre o Dia Nacional do Café, que foi

oficializado pela Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) em 2005. Diz tarnbém

que a escolha da data coincide com o período de início da colheita na maior parte das

regiões cafeeiras do Brasil, que é o maior produtor e o maior exportador de cafe verde no

mundo e também o segundo maior consumidor de cafe do planeta.

Em seguida, o texto continua listando dez curiosidades sobre a bebida, entre elas não

ferver a âgua, que pode ser consumido quente, frio, com leite e até com chás. Entre as

informações publicadas fala-se sobre o início das pesquisas científicas com o cafe que

vem dos tempos do Império, que é um dos principais produtos do país, que a cidade de

São Paulo tem um dos maiores cafezais urbanos do Brasil, que ajuda a prevenir doenças

e que pode ser usado pela indústria de alimentos e de cosméticos (este último item Iraz

menção ao Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL com as últimas pesquisas

realizadas).

Análise: A divulgação em comsmoração ao Dia Nacional do Café, apesar de ter sido

publicada em diversos veículos, alguns deles importantes no interior do Estado de São

Paulo, pode ser mais trabalhado para conquistar espaços nobres na mídia e, assim, ampliar

a disseminação das informações. Nesse caso, o tema pode ser trabalhado em emissoras

de rádio e de televisão da capital paulista disponibilizando as fontes, de acordo com os

interesses de cada emissora. Além disso, veículos de outros estados do país também

podem ser trabalhados, já que o cafe é a bebida nacional e de grande consumo em todos

os estados brasileiros.
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Por outro lado, a assessoria do ITAL pode trabalhar a parte de cosmética do cafe,

explorando as editorias de beleza dos principais veículos e sites e também das revistas

femininas, com participação de fonte do Instituto falando das pesquisas mais recentes

com os respectivos resultados e exemplos de uso pela indústria cosmética.
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28.0s

Jornal Entreposto Online

Lançamento do TechStart Food Innovation

A matéria publicada fala sobre o Techstart Food Innovation, Programa de Aceleração

para a Cadeia de Ingredientes, Alimentos, Bebidas e Embalagens. Diz que o projeto tem

o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), como parceiro tecnológico e ator

fundamental no processo de aceleração. O texto fala que no evento online de lançamento,

que contou com mais de 200 participantes, Luis Madi, diretor de Assuntos Institucionais

do ITAL e Raul Amaral, Coordenador Técnico da Plataforma de Inovação Tecnologica

do ITAL, abordaram tendências, cases, desafios e oportunidades para o setor. O texto

enceffa com informações institucionais do evento: acelerar negócios, projetos e

tecnologias de Startups, Empresas, Indústrias e Instituições, conectando esses atores,

disponibilizando informações, modelos e especialistas, e possibilitando acesso a

infraestrutura e investimentos.

Análise: A assessoria de imprensa do Instituto pode trabalhar mais a fundo o release de

divulgação do evento, ampliando o envio do texto para publicações e sites voltados para

o trade de inovação, tecnologia, além do trade alimentício e de embalagens. Para

publicações variadas e diferenciadas, a sugestão é disponibilizar os porta-vozes para

entrevistas nas quais eles passariam informações adicionais sobre a atuação do ITAL no

evento e seus efeitos diretos junto às empresas. O texto a ser enviado também deve conter

aspas dos dois representantes do Instituto falando sobre a importância desse evento, além

de destacar os principais trabalhos do ITAL junto à inovação e tecnologia.

Além disso, a assessoria de imprensa pode trabalhar com mais ênfase a divulgação na

região de Campinas, sede do Instituto,paraaproximar a imprensa geral do Instituto como

fonte segura de informações. A partir disso, pode-se também abordar os outros veículos

do interior do Estado, incluindo sugestão de entrevistas, mesmo se tratando de pós-

evento.
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04.06

Uagro.com, Portal l)atagro.com, 2A+Alimentos

Secretaria de Agricultura de SP oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos

As reportagens publicadas nos portais segmentados dizem que o Instituto de Tecnologia

de Alimentos (ITAL) esta com inscrições abertas até 12 de junho para uma bolsa de pós-

doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na área de Biotecnologia - Bactérias

Lácticas. Segue com informações sobre duração do curso, valor mensal da bolsa, quem

pode se candidatar de acordo com a formação exigida, condições da conclusão do

doutorado. Diz, ainda que é necessário comprovar experiência em pesquisa, feramentas

estatísticas, produção científica em periódicos e conhecimento da língua inglesa.

Análise: Mesmo tendo disponibilizado apenas uma bolsa de estudo, a assessoria de

imprensa pode, e deve, fomentar a procura pelo curso por meio de divulgação mais ampla

não só para atrair interessados, bem como colocar o nome do ITAL em evidência nas

publicações, tornando-se referôncia em capacitação, disseminação de conhecimento e

incentivo à pesquisa e desenvolvimento.

Nesse sentido, o material pode ser trabalhado em outros sites do segmento alimentício,

explorando aparcenapositiva do ITAL junto a esses veículos, além de portais na área de

educação, principalmente de universidades estaduais e federais de todo o pais. Outro

nicho para ser atingido é o de portais relacionados à Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)

e agências de fomento à inovação. As editorias de educação de portais e de veículos de

interesse geral também devem ser procuradas para ampliar o escopo da divulgação da

bolsa de estudo do ITAL.

Os portais de notícias do Governo do Estado de São Paulo são outra fonte certa de

publicação, além de proporcionar posicionamento extremamente positivo para o Instituto

junto aos ótgãos governamentais.
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07.06

O Verídico.com, Portal R3, Primeira Edição Online (Osasco), Notícias de Campinas

(Online), Z1 Portal (Indaiatuba), Portal Mariliense (OnlÍne), Regional Press

(Araçatuba)

SP produz 90%" do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor

As matérias publicadas começam falando sobre o adiamento das festas juninas, por causa

da pandemia do novo coronavírus, mas que nada impede que a população consuma o

amendoim em casa, item fruto do agro paulista, que é responsávelpor 90o/o da produção

nacional. O texto segue falando sobre a safra do amendoim, que foi beneficiada e que

gera renda aos produtores do Estado. Por meio de intertítulos (Produção, Safra, Mercado,

Comercializaçáo, Frentes e Consumo) são mostradas informações como número de

produtores e em quais cidades, valores de produção, exportação do produto, variedade de

espécies, produtividade, regiões que se destacam na comercialização, frentes de atuação

na cadeia e dados da composição nutricional e propriedades do amendoim.

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) aparece nas reportagens no intertítulo

Frentes, destacando o trabalho do Instituto relacionado à análises de controle de

qualidade, conforme regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitaria

(Anvisa); no oferecimento de pacotes tecnológicos para o desenvolvimento de novos

produtos, promoção da industrializaçáo de micro e pequenas indústrias e o oferecimento

de suporte técnico para realização de pesquisas voltadas para economia circular e

sustentabilidade. Não há declaração de fonte do Instituto nas reportagens.

Análise: Apesar de o texto ter sido amplamente divulgado pela Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de São Paulo, o ITAL poderia reforçar com uma divulgação

paralela junto aos veículos especializados do trade de alimentos para ampliar a

disseminação da informação e posicionar o Instituto. Também pode trabalhar com mais

assertividade os veículos (ornais, sites e emissoras de rádio e de televisão) da região de

Campinas, sede do Ital, justamente utilizando o gancho das festas juninas em casa, além

e acrescentar informações e curiosidades sobre o consumo, aplicação dos produtos no dia

a dia e os novos desenvolvimentos apoiados pelo ITAL com exemplos práticos e

declarações de fontes do Instituto. O texto pode, ainda, ser facilmente distribuído para os
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veículos e sites dos principais estados brasileiros, como sugestão de prestação de serviço.

No caso regional, reportagens em emissoras de televisão seriam facilmente emplacadas e

gerariam excelente repercussão positiva para o Instituto. Com esse tipo de divulgação

mais maciça e agressiva, o Instituto conseguiria mais espaços, inclusive para a Secretaria

de Agricultura e Abastecimento.

Outro ponto que pode ser abordado é a sugestão de matérias para o Canal Rural e Globo

Rural falando sobre as novidades do ITAL em relação à cadeia produtiva do amendoim,

envolvendo os outros órgãos vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

com disponibilização de porta-vozes e de personagens para enriquecer ainda mais a

sugestão de pauta.

Com essas ações, o Instituto consegue ampliar espaços na mídia, consolidar sua

credibilidade quanto às informações relevantes e de qualidade e, ainda, projetar de forma

positiva e abrangente todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo.
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Investe São Paulo, Revista Laticínios, ATA News

Parceria do ltal com Unicamp e USP resulta em série de webinars sobre ingredientes

saudáveis para alimentos e bebidas

As matérias publicadas pelos sites acima citados, falam sobre os webinars gratuitos

promovidos pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) em parceria com a

Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA-

Unicamp) e a Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL-USP).

Segundo os textos, serão quatro webinars da série Ingredientes Saudáveis para Alimentos

e Bebidas, que necessitam de inscrição prévia para recebimento do link. As reportagens

seguem falando sobre os quatro temas que serão discutidos, com as respectivas datas,

além dos convidados e mediador do primeiro evento online. O texto enceffa com aspas

da pesquisadora do ITAL falando sobre os objetivos dos encontros e com texto

institucional do Instituto.

Análise: O texto produzido pela assessoria de imprensa do ITAL foi publicado em apenas

três veículos: um do governo, um especializado e outro sem expressão. Como se trata de

um grande evento - dividido em quatro temas - a assessoria poderia ter explorado mais

os espaços editoriais disponíveis na mídia para amplificar o evento e atrair mais

interessados em participar dos webinars. Neste caso, uma divulgação massiva e ao mesmo

tempo bem segmentada deve ser feita junto aos veículos do trade, explorando cada um

dos temas, disponibilizando entrevistados com expertise em cada um dos assuntos que

serão abordados, além de uma entrevista com a diretora do Instituto falando sobre a

importância de um evento deste porte para a comunidade de alimentos e como esse tipo

de iniciativa enriquece o debate e dissemina conhecimento com informações de

qualidade.

Em outra ponta, os veículos de informação geral (ornais, portais e emissoras de rádio)

das regiões de Campinas e Lorena podem ser amplamente explorados, com nota

destacando a participação das universidades, coln declaração dos principais porta-vozes,

alérn de disponibilizá-los para entrevistas, se necessário. Além dessas duas regiões, o
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texto também pode ser divulgado em regiões conhecidas por seus polos tecnológicos e de

desenvolvimento como São Carlos e São José dos Campos.

Os portais das próprias universidades também oferecem espaços editoriais nesse sentido,

além de sites especializados em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, agências

fomentadoras e de polos de desenvolvimento de startups. Dessa forma, o ITAL consegue

espaços maiores - e melhores - na mídia posicionando o Instituto como difusor de

conhecimento, vanguarda de informações e como fomentador de debates e discussões em

prol do desenvolvimento e qualidade de alimentos e bebidas não somente no Estado de

São Paulo, mas em todo o País.
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Amanhecer da Notícia

Governo, academia e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para inovar o

agro paulista

Texto publicado pelo portal diz que Governo, academia e iniciativa privada se integram

para inovar e resolver problemas do agronegócio paulista, resumindo a ação encabeçada

por três Institutos de pesquisa ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo junto a universidades e instituições de pesquisa do Brasil e do

exterior, além de empresas do agro. O objetivo é desenvolver ingredientes saudáveis para

a indústria de alimentos a partir de residuos e co-produtos, aumentar a produtividade,

qualidade e manejo sustentável de citros, cana e café, além de desenvolver novos

bioprodutos para a agricultura tropical.

O texto segue dizendo que os projetos reúnem mais de 180 pesquisadores e agentes da

iniciativa privada, estão sendo sediados pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAL), Instituto Agronômico (IAC-APTA) e Instituto Biológico (IB-APTA). O objetivo

é trabalhar até o fim de 2020 em quatro temas preparatórios: pensamento filosófico dos

Núcleos, regimento interno, treinamento e gestão de projetos com metodologias ágeis e

webinars para disseminação e polinização de conhecimentos entre os integrantes. A

matéria segue com declaração dos envolvidos, incluindo o secretário de Agricultura e

Abastecimento falando sobre o lançamento do edital, que teve evento online especial.

Análise: O texto de cobertura do evento não teve muita repercussão, apesar do tema ser

de extrema importância já que aborda desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos

reunindo centenas de pesquisadores. A assessoria de imprensa do ITAL pode reforçar a

divulgação realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento produzindo texto

específico com destaque para declarações da diretora do ITAL e do secretário sobre a

importância da iniciativa e trabalhar amplamente os veículos do trade alimentício,

inclusive oferecendo por|a-voz para que a notícia tenha mais espaço nas publicações

abordadas.

Além disso, veículos especializados em pesquisa, desenvolvimento e inovação podem ser

abordados com grandes chances de sucesso na divulgação, além de portais institucionais
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de faculdades e universidades em todo o país. A assessoria pode também intensificar o

trabalho por meio de notas, dividindo os assuntos abordados no release da Secretaria e

divulga-los em editorias de agronegócios, tecnologia e inovação de portais de interesse

geral e colunas de negócios dos principais veículos brasileiros, além dos portais de

notícias do govemo do Estado de São Paulo.

Os veículos da regiäo de Campinas, sede do ITAL, também podem ser abordados com

resultados positivos, bem como as regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São

José dos Campos, São Carlos, conhecidos polos de tecnologia e também de produção de

cùnae de cafe do Estado de São Paulo.
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Portal Cana Mix (Ribeirão Preto)o Portal Mix Vale, Notícias de Campinas

Webinar gratuito aborda potencial dos extratos fenólicos como ingredientes

saudáveis

O texto fala da cobertura do primeiro webinar, da série Ingredientes Saudáveis para

Alimentos e Bebidas promovido pelo ITAL, com chamada para o próximo, dedicado aos

extratos fenólicos, suas fontes alternativas e efeitos na saúde e os desafios na aplicação.

A matéria traz aspas de engenheira de alimentos do Instituto dando detalhes sobre o

próxirno webinar. As informações seguem com cobertura detalhada do evento anterior,

suas aplicações, objetivos e resultados, com declarações dos convidados participantes e

também de representantes do ITAL. A publicação finaliza com texto institucional do

Instituto.

Análise: A assessoria de imprensa do Instituto pode ampliar a divulgação do assunto,

dividindo o texto em duas frentes: a primeira, um release abordando o próximo evento,

com todas as informações e declaração de porta-voz e distribuir paratodos os veículos do

trade alimentício, de universidades e faculdades, portais de pesquisa e desenvolvimento,

além da imprensa da região de Campinas e também portais de interesse geral por meio de

nota para agenda de eventos.

Sobre a segunda frente, o texto de cobertura, preferencialmente deve ser trabalhado logo

após a ocorrência do evento,já que o assunto está fresco e a possibilidade de conquistar

espaços segmentados ou não é maior. A assessoria pode trabalhar o pós webinar por meio

de release, com os principais temas discutidos e os resultados dos debates, além de

declaração dos principais porta-vozes participantes, diretamente para o trade alimentício

de todo o país, O objetivo é aproveitar o frescor das informações e garantir espaço. Outra

ação é produzir nota, com foco no trabalho e na participação do ITAL e disparar para os

principais portais de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação dos principais

portais de informação.

Dessa forma, a assessoria do ITAL aproveita duplamente os espaços existentes nos

veículos de forma abrangente, levando informação "fresca" e de qualidade para quem

cobre o segmento. Outro ponto positivo desse tipo de ação é posicionar o Instituto como

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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fonte contínua de informação sobre qualquer tipo de alimento e também sobre o mercado

de alimentos em geral.
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Portal Mix Vale, Ata News

Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias

As matérias publicadas começam falando sobre a tradição de comer quitutes nesta época

do ano que não mudou coln a pandemia, já que familias, em suas casas, têm preparado

pratos doces e salgados com rnilho, amendoim e também batata-doce, o foco do texto que

segue com dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA) sobre produção, área

plantada e as principais regiões produtoras, além das pesquisas que são realizadas.

Depois, segue declaração de pesquisadora falando de sementes e suas particularidades.

Na parte sobre versatilidade, o destaque é o trabalho do Instituto de Tecnologia de

Alirnentos (ITAL), por meio do Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças, citando

pesquisas com duas das variedades do tubérculo em congelamento, com declaração de

pesquisadora do Instituto, e segue citando, ainda, o trabalho do Centro de Tecnologia de

Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) que transformou a batata-doce em farinha

liofilizada para formulação de panetones. A reportagem tennina falando sobre os

nutrientes e a importância da batata-doce na alimentação e seus beneficios.

Análise - A assessoria de imprensa pode explorar melhor a divulgação, em paralelo a da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, invertendo o texto, ressaltando os beneficios

da batata-doce na alimentação e depois descrevendo resumidamente as outras etapas

descritas no release da secretaria. O objetivo é conseguir espaços na grande mídia,

aproveitando o gancho das festas juninas, mesmo em julho, parumaférias de oportunidade

e que, ao mesmo tempo, prestem serviço de informação à população.

Dessa forma, o material poderia ser trabalhado com excelente retorno positivo em portais

de notícias gerais como UOL, Terra e G1, além de reportagens em jornais impressos das

principais capitais brasileiras. A assessoria também pode trabalhar o texto nos principais

veículos do interior do Estado de São Paulo, com foco nas cidades produtoras do

tubérculo e também na cidade de Campinas, sede do Instituto.

As emissoras de TV podem ser exploradas com sugestão de reportagens de prestação de

serviço, enfatizando os beneficios da batata-doce, fazendo gancho com as festasjuninas

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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e a disponibilização de porta-voz para entrevistas para complementar as informações.

Dessa forma, o ITAL torna-se um disseminador de informações confiáveis para a

população e consolida sua credibilidade junto à imprensa.

Portal Mix Vale, Notícias de Campinas, Regional Press (Araçatuba)

I)oce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores de São Paulo

De acordo com as publicações nas quais o release foi publicado, o produto é de grande

consumo no Brasil e em outros países daAmérica Latinae é uma das opções mais viáveis

paraagregação de valor ao leite, segundo o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL),

que conta com equipe técnica especializada em produtos lácteos no Centro de Tecnologia

de Laticínios (TecnolaÐ. O texto segue com declaração da diretora do Tecnolat falando

que é uma irnportante alternativapara pequenos produtores, já que requer investimentos

menores em equipamentos. O texto segue falando das análises de qualidade e o que é

levado em conta nessa hora e os serviços que o ITAL oferece. O material cita também os

produtos zero lactose e suas particularidades.

Análise: Este tipo de informação pode ser melhor aproveitado pela assessoria de imprensa

com divulgação focada também em prestação de serviços, no estilo "você sabia",

ressaltando as boas propriedades do doce de leite, suas vantagens e a preferência nacional

e adicionar as demais informações. Desta forma, é possível conquistar espaços em

veículos de grande circulação nacional, prestando serviço à população, de forma ampla e

cornpleta. Os veículos das cidades produtoras de leite e derivados dos principais estados

brasileiros também podem ser explorados assim como os estados da região Sul e Minas

Gerais conhecidos por serem grandes consumidores e apreciadores do produto.

Em relação à abordagem mais técnica, a assessoria de imprensa pode trabalhar com mais

afinco os veículos do trade alimentício focando no segmento de lácteos, disponibilizando,

inclusive, porta-vozes para fomecer mais informações ao material enviado, ampliando os

espaços editoriais nas publicações.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Investe São Pauloo Notícias de Campinas

Ital é parceiro de programa de aceleraçäo para negócios e projetos voltados para

ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens

As matérias publicadas nos portais falam sobre a abertura das inscrições para o TechStart

Food Innovation que conta com parceria do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL).

O evento é voltado para startups, empresas, indústrias e instifuições para acelerar

negócios, projetos e tecnologias da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e

embalagens. O texto segue falando das qualificações dos candidatos, de acordo com os

oito temas selecionados. A reportagem tambérn aborda o lançamento do evento que

contou com mais de 200 participantes que conheceram o programa e as empresas

envolvidas. A rnatéria traz declaração de representante do ITAL que fala sobre o trabalho

desenvolvido pelo Instituto em estudos estratégicos e de tendências para o fortalecimento

do setor.

O representante do ITAL também destacou que a indústria de alimentos, bebidas,

ingredientes e embalagem tem investido em pesquisa e desenvolvimento abaixo da média

das indústrias brasileiras como um todo e as entidades têm buscado cada vez mais

inovação e tecnologia, portanto há um enorrne potencial de melhoria.

Análise: Este release trabalhado pela assessoria de imprensa do Instituto pode ser melhor

aproveitado se explorado de maneira mais agressiva junto ao trade de alimentos para

conseguir espaços de destaque nas publicações. O ideal é enviar o texto e disponibilizar

porta-voz para entrevistas com veículos selecionados do segmento alimentício para que

as matérias sejam mais abrangentes, fugindo da tradicional agenda, nesse caso. As

editorias de inovação e de tecnologia podem ser aproveitadas também por meio de notas

de serviço, falando sobre o evento, com declaração do representante do ITAL falando

sobre a importância em apoiar projetos que contribuam para o desenvolvimento da

inovação em todo o país. Os veículos e portais da região de Campinas também podem ser

abordados por meio de notas com declarações prontas, além dos portais especializados

em tecnologia e inovação de todo o país.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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O Verídico, Portal Mix Vale, Portal Ternura FM 9913, Notícias de Campinas

Seminário online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas

O texto fala sobre o terceiro webinar gratuito da Série Ingredientes Saudáveis em

Alimentos e Bebidas, que abordará proteínas doces e oligossacarídeos funcionais (fibras

alimentares). O seminário online terá palestras de quatro doutores especialistas

do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL). Traz declaração de pesquisadora do

Instituto falando sobre a importância desse evento para os participantes interessados. O

texto continua abordando sobre o funcionamento de alimentos reestruturados, com

substituição de calorias vazias do açúcar por calorias proteicas ou fibras alimentares. Traz

também declarações de outros participantes envolvidos com infonnações de acordo com

o tema de cada um. O texto enceffa com um resumo detalhado dos últimos webinars

realizados e um texto institucional sobre o ITAL.

Análise: Neste caso, a assessoria de imprensa do Instituto poderia ter divido a divulgação

para manter o nome do ITAL sempre ern evidência e, ao mesmo tempo, despertar o

interesse das pessoas pelo evento próximo. A divulgação que oferece todas as

informações de uma vez pode acarretar falta de interesse dos veículos e em outros casos

a informação ser divulgada de forma incompleta. O ideal é sempre divulgar um release

pós evento, logo depois dele ter terminado, com foco no trade de alimentos, com os

principais destaques, declarações de porta-vozes e um serviço curto (o que, quando e

como) para o próximo webinar. Num segundo momento, preparar um release com os

principais destaques do próximo webinar e todas as informações necessárias para divulgar

não somente para o trade alimentício, mas também de agronegócio e principalmente nos

veículos de imprensa da região de Campinas para que o nome do Instituto circule com

certa frequência e leve informação de qualidade, consolidando a credibilidade do ITAL

junto aos veículos.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Suinocultura Industrial Online (Itu), Notícias Agrícolas (Campinas), Datagro

Com unidade dedicada a segurança e qualidade de carnes e produtos cárneos, Ital

lista as principais mudanças regulatórias

As matérias publicadas falam sobre os 44 anos de experiência em qualidade e segurança

de carnes e produtos cárneos do Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL) e ressalta a necessidade de constante observância às

questões regulatórias, que passam por importante modernização nos últimos anos. O texto

segue citando exemplos de decretos e suas aplicações, com depoimento de porta-voz do

ITAL e fala de curso online ministrado no Instituto para os interessados.

A publicação segue falando dos avanços conquistados no segmento, o comércio estadual

e interestadual de produtos, inspeções, atualizações, padronizações de procedimentos e

descorre sobre outras regulamentações como o Selo Arte, além de instruções normativas,

regulamentos, inspeções baseadas em riscos, qualidade, segurança do alimento,

segurança alimentar, fraude e defesa, padrões microbiológicos, rotulagem nutricional,

entre outros pontos.

Análise: O release divulgado pela assessoria de imprensa do ITAL é extremamente

extenso, cheio de normas e regulamentações e, justamente por este motivo, não costuma

despertar o interesse da imprensa, nem dos veículos especializados, já que a disputa por

espaços é cadavez mais acirrada e o tratamento que se dá a informação fazcadavez mais

diferença no dia a dia das divulgações. Nesse sentido, a assessoria deve produzir um

release menos técnico, destacando a evolução das regulamentações do setor, com

declaração de porta-vozes falando sobre como isso influi no dia a dia da cadeia, para

conseguir resultados mais assertivos e espaços melhores nos veículos do trade de

alimentos em geral. Além disso, sempre disponibilizar porta-voz para entrevista confere

mais destaque no material, aumentando a abrangência e a quantidade de informações

relevantes na divulgação.

VFR $erviços de Comunicaçåo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçåo - SP - CEP 01533-070
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21.08

Carnetec

Últimas vagas: Linguiças frescaiso hambúrguereso produtos reestruturados crus e

cortes marinados

O texto publicado em portal segmentado fala sobre o curso online do Centro de

Tecnologia de Cames do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL). O curso aborda

temas como "Processos Tecnológicos I - Linguiças frescais, hambúrgueres, produtos

reestruturados crus e cortes marinados", com a flrnalidade de abordar os conhecimentos

teóricos e práticos necessários paru a produção. As aulas teóricas serão ao vivo e as

demonstrações práticas gravadas serão alocadas ao longo do programa teórico. Ainda fala

sobre o público-alvo das empresas, a descrição dos temas que serão cobertos e detalhes

do conteúdo e os patrocinadores do curso. A matéria finaliza com a programação

preliminar e o serviço (período de inscrições, como se inscrever, valores, período e

horário das aulas).

Análise: A assessoria de irnprensa do Instituto pode ampliar a divulgaçáo, jâ que se trata

de um curso, resumindo um pouco o release que ficou muito extenso e focando nas

informações principais. Pode também produzir notas de apoio a serem divulgadas mais

perto do fim do prazo das inscrições, além de oferecer pautas com porta-voz do ITAL

para explicar mais detalhadamente o curso e a importância dele para os profissionais que

atuam nesse mercado. Com esse material, a assessoria pode ir além do trade de cámeos,

explorando veículos do agronegócio, agendas de eventos dos principais veículos, além da

imprensa local da região de Campinas para maior abrangência da notícia e, ao mesmo

tempo, incentivar a procura pelo curso por um maior número de interessados.

VFR Serviçoe de Comunicaçäo Eireli
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Notícias Agrícolas (Campinas), Agro Planning (São Paulo), AVI Site (Campinas)

Dia da Avicultura: ações da Secretaria de Agricultura de SP contribuem com o setor

e ajudam na garantia da qualidade

As matérias são alusivas ao Dia da Avicultura e sua relevância para" o agro paulista, setor

que recebe grande atenção no Estado através de atividades de pesquisa, extensão rural,

defesa agropecuária e prestação de serviços realizadas pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo. O material publicado segue descrevendo dados do

segmento, com números sobre produção de ovos, consumo médio por possoa e

estimativas. Em seguida, lista as principais ações da Secretariapara o setor. O Instituto

de Tecnologia de Alimentos (ITAL) aparece por meio do Centro de Tecnologia de Carnes

(CTC) e fala sobre o processo produtivo e de abate de aves que impactam na qualidade

sensorial e microbiológica da carne, contribuindo com a disponibllização de produtos

cárneos avícolas cada vez melhores ao consumidor.

Análise: A assessoria de imprensa do ITAL pode fazer uma divulgação de apoio a da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tendo o Centro de Tecnologia de Carnes como

um dos principais assuntos do texto, destacando o trabalho do Instituto com exemplos

práticos e declaração de porta-voz falando da importância em se acompanhar a qualidade

nesse segmento. O texto pode ser facilmente trabalhado em todo o trade de alimentos, de

agronegócio - até por conta da data - com excelentes resultados. Além disso, o texto

também pode ser explorado em veículos e portais de cidades conhecidamente criadoras

de aves e produtora de ovos. Em alusão ao Dia da Avicultura pode também oferecer pauta

para o Globo Rural e Canal Rural abordando a evolução da cadeia, os números da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento e mostrar o trabalho realizado pelo ITAL por

meio do Centro de Tecnologia de Carnes napríttica.

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
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Amanhecer da Notícia, EAE Máquinas, 2A+Alimentos

No aniversário de 57 anos, Instituto de Tecnologia de Alimentos destaca maior

integração e responsabilidade social

As matérias falam sobre o trabalho do Instituto de Tecnologia de Alimentos ern trabalhar

cadavez mais na prospecção de projetos especiais e na integração com outras instituições,

com propostas mais robustas e competitivas e que tragam ainda mais resultados valiosos

para" a sociedade, em comemoração aos 57 anos da instituição em cerimônia online para

150 colaboradores, Texto segue descrevendo as atividades realizadas junto aos

funcionários, as doações arrecadadas, urn breve institucional do ITAL, com declaração

de porta-voz do Instituto, além de projetos em andamento e futuros.

Análise: Releases comemorativos costumam abrir espaços nos veículos, collt destaques

positivos. Nesse caso, a divulgação foi trabalhada de forma equivocada, com a divulgação

da festa interna da instituição. Esse tipo de texto cabe bem em comunicação interna e não

na divulgação para a imprensa em geral. O release deve ter informações relevantes do

Instituto, com as principais e mais relevantes realizações, os projetos em andamento e os

que estão planejados para o futuro. Como o trabalho do ITAL é muito amplo, o release

pode ser divido em tecnologia e inovação, pesquisa e desenvolvimento e qualidade

assegurada, incluindo depoimentos dos principais porta-vozes para falar sobre a

irnportância do trabalho do ITAL durante este tempo e como isso reflete no dia a dia da

sociedade.

O material pode ser amplamente trabalhado nos veículos do trade alimentício, de

agronegócio e de inovação e tecnologia e de embalagens. Disponibilizar porta-voz para

entrevista sempre confere a possibilidade de mais espaço editorial, além de um

posicionamento institucional consolidado. As editoriais de tecnologia e inovação,

economia e negócios dos principais veículos do interior do Estado de São Paulo também

podem ser abordados com excelentes resultados, principalmente na região de Campinas,

sede do Instituto. Notas simples e resumidas podem ser enviadas para as emissoras de

rádio e de televisão locais colno um registro do aniversário do Instituto, listando os

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070
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principais beneficios paru a população. Além disso, pode construir uma excelente pauta

no Canal Rural ou no progmma Globo Rural, mostrando as principais inovações do

Instituto em todos os elos das cadeias onde atua e os próximos passos no sentido de

incentivar a pesquisa e desenvolvimento para aprimorar constantemente a qualidade dos

produtos, garantindo segurança de consumo para a sociedade.

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

Tel. (ll) 2936-2870

\

Ø6



Bus'$Yffi i {} {Vi #/\lii ¡i {,,{ ti

08.09

Rádio Jornal 1470 (Indaiatuba), Primeira Edição (Osasco)o Diário do Litoral Online

(Santos), Cajamar Notíciaso Jornal da Franca, Beto Ribeiro Repórter (Araras),

Notícias de Campinaso O Regional (Catanduva), 2A+Alimentos

Estado fará seminário para debater contaminação do coronavírus por embalagens

As reportagens publicadas falam sobre o seminário online gratuito oferecido pelo

Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) para esclarecer os consumidores sobre a

transmissão do vírus responsável pela atual pandemia via alimentos ou embalagens. O

texto diz que o evento virtual terá como palestrantes dois pesquisadores do Centro de

Tecnologia de Embalagem (Cetea) do ITAL, abordando a viabilidade do novo

coronavirus (SARS-CoV-2) em diversas superficies, design das embalagens pós-

pandemia, algumas tendências de mercado e aspectos de sustentabilidade, como a

flexibilização de medidas restritivas de plásticos descartáveis e a intemrpção da caÃeia

de reciclagem, com declarações dos participantes do evento. As matérias terminam com

um breve institucional do Instituto.

Análise: Apesar do resultado satisfätório da divulgaçäo, inclusive com uma nota de um

minuto e meio em rádio, a assessoria de imprensa do Instituto pode aproveitar melhor o

material, difundindo o evento em veículos de grande repercussão como UOL, Gl, Terra,

Jota, 6 Minutos, portais dos principais jornais do país, incluindo Folha de S. Paulo, O

Estado de S. Paulo, Valor Econômico, Revista Exame, Veja e IstoÉ. Um tema dessa

importância não deve ficar restrito somente aos veículos regionais e ao trade. A assessoria

pode também sugerir pautas para as emissoras de rádio e de televisão da capital paulista,

inclusive com porta-voz falando sobre a importância ou não da higienização das

embalagens em tempos de coronavírus, já que se trata de prestação de serviço importante

para a população. As editorias de saúde também devem ser trabalhadas para garantir mais

espaços editoriais para o ITAL.

Os veículos do interior do Estado de São Paulo também podem ser amplamente

trabalhados em todas as suas frentes (iornais, portais, emissoras de rádio e de televisão)

por meio de notas e também de matérias falando sobre a importância da higienização em

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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tempos de coronavírus. Além disso, pode-se oferecer algumas exclusivas, com embargo

até o dia darealização do evento, para debater o assunto juntamente com profissionais de

saúde e formadores de opinião em programas da Globo News e da CNN Brasil.
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Cidade Azul Notícias (Rio Claro), Jornal da Folha da Terra (Itupeva)o Notícia de

Limeira (Limeira), Portal Ternura FM 99030 Jornal de Piracicaba

Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor do agronegócio

As matérias publicadas são alusivas ao Dia do Biólogo que, segundo o texto, são

fundamentais para o desenvolvimento do segmento do agronegócio e completa dizendo

que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado conta com a atuação desses

profissionais em seis institutos e 11 polos regionais de pesquisa, que formam a Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA). O texto traz alguns perfis de biólogos

que atuam nos órgãos subordinados à pasta, e destaca o trabalho do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL) junto à pesquisa de fungos e microtoxinas em alirnentos

industrializados, com declaração de pesquisadora do Instituto, com destaque para este

trabalho relacionados ao café, ao cacau, ao amendoim, ao arcoz e à castanha do Brasil.

Fala também sobre a importância da especialização em Biologia em áreas específicas.

Análise: A assessoria de imprensa do Instituto, devido ao bom trânsito junto à mídia, pode

aumentar a exposição das informações por meio de divulgação de apoio à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento. Pode enviar o release para os veículos do trade de

alimentos, de agronegócios e publicações específicas do setor de pesquisa e

desenvolvimento, além de portais das principais universidades brasileiras para amplificar

as informações sobre o Dia do Biólogo. Outra abordagem que pode ser feita com bons

resultados é trabalhar os veículos do interior do Estado de São Paulo, principalmente os

localizados em polos de pesquisa e de inovação, ressaltando o trabalho da Secretaria e do

ITAL navalonzação de seus profissionais. Com relação às emissoras de rádio e televisão,

o foco é o trabalho regional, com destaque para a região de Campinas, sede do Instituto,

sugerindo porta-voz para falar sobre a importância da pesquisa para a melhora contínua

da qualidade dos alimentos industrializados, garantindo a segurança de consumo para a

população.

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

Tel. (11) 2s38.2870

\,

Øa



&f'ffffi t iiiþf fliV,li H i ri íi

17.09

Jornal da Franca, Jornal Folha da Terra (Itupeva)o Beto Ribeiro Repórter (Araras),

Notícias de Campinas, fnveste SP, 2A+Alimentos, Folha de Itapetininga, Rádio

Notícias (Tatuí)

Evento online promove capacitação em panificação e confeitaria

As reportagens publicadas falam sobre a 6u edição da Semana Tecnológica Cereal

Chocotec, que será online pela primeira vez e que é promovida pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado. Segundo os textos, a iniciativa tem o objetivo de oferecer aos participantes cinco

dias dedicados àtransferência de conhecimento em chocolates, drageados, balas de goma,

barras de cereais e de frutas, pão de queijo, farinha de trigo, microencapsulação de

alimentos e sustentabilidade em produtos de panificação e confeitaria.Dizaindaque serão

oferecidos cursos teórico-práticos para ampliar as oportunidades entre profissionais e

dirigentes de toda a cadeia produtiva, com certificado de participação. Os textos encerram

com informações institucionais do Instituto.

Análise: A assessoria de imprensa do Instituto pode amplificar a informação sobre a

capacitação com urn escopo maior de veículos de imprensa. O trade alimentício e o de

panificação podem ser trabalhados de forma diferenciada, oferecendo entrevistas com

porta-vozes do ITAL falando sobre a importância desse tipo de inciativa para o setor e

como empresas e profissionais podem se beneficiar participando do evento de forma

completa. Veículos como o Correio Popular de Campinas também merecem atenção

especial, já que a sede do ITAL é nesta cidade. É uma forma de privilegiar o veiculo com

informações relevantes e aplicações práticas, sugerindo reportagem para a editoria de

economia e negócios. Além disso, explorar a parte de capacitação e os resultados obtidos

tambérn garantem espaços em portais do interior paulista, sempre com repercussão

positiva. As emissoras de rádio também merecem atenção, já que foi veiculada matéria

de quatro minutos em uma delas, e podem ser trabalhadas por meio de notas durante a

programação, além de participação de profissionais do Instituto em entrevistas para

explicar a importância desse tipo de iniciativa, que resulta no aprimoramento de toda a

cadeia.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
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Cidade Azul Notícias (Rio Claro), Notícias de Campinas, Beto Ribeiro Repórter

(Araras), ATA News, DHoje Interior Online

Curso dedicado a embalagem pâra transporte e distribuição é oferecido no formato

online

Segundo os textos publicados, O Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), referência nacional em desenvolvimento e

avaliação de sistemas de embalagem para transporte e distribuição oferece capacitação na

irea pela primeira vez no formato online. De acordo com porta-voz do Instituto, o

objetivo é melhorar a compreensão dos motivos que levam às perdas durante o transporte,

mostrar as possibilidades de redução dessas perdas, controlar a qualidade dos materiais

utilizados e otimizar custos, o que viabiliza maior competitividade. Os textos seguem com

a programação do evento e termina com informações institucionais do ITAL.

Análise: A assessoria de imprensa do Instituto deve focar a divulgação em alguns setores

primordiais não só para posicionar o ITAL como um lançador de tendências, mas também

para atrair mais interessados ern participar da capacitação online. Por este motivo, os

veículos do trade alimentício, mais especificamente de embalagens, devem ser

trabalhados com mais afinco e de maneira diferenciada, com entrevistas dos principais

porta-vozes para enriquecer as informações dentro material oferecido a esses veículos.

Dentro desse princípio, os veículos do trade de transportes em geral também devem ser

incluídos na divulgação para conquistar espaços diferentes dos que já são normalmente

trabalhados pela assessoria de imprensa. Outro ponto que pode ser muito bem explorado

são os portais de informação geral - nas editorias de negócios - dos principais jornais do

Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista, com textos em formato de nota para

informar sobre a realização do curso online. As editorias de Inovação e os sites de

tecnologia também podem ser explorados nesse mesmo formato. Os veículos da região

de Campinas não podem ser desprezados porque posicionam o Instituto na parte

institucional da divulgaçäo. Com essas ações simples, mas eficientes, a assessoria de

imprensa do ITAL amplifica a informação, atraindo mais inscritos e consolidando a

credibilidade e iniciativa do Instituto.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Datagroo 2A+Alimentos, Investe São Paulo

Acordo do ltal com a BioinFood permite instalação da startup em órgão da

Secretaria de SP

As matérias afirmam que o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) acaba de

celebrar inédito acordo de cooperação da pasta com a startup viabilizando sua instalação

por dois anos na instituição pararealizar projetos de PD&I em parceria com a BioinFood,

especializada em fermentos e processos fermentativos. O ITAL reforçará sua

competência para desenvolvimento de microrganismos que incorporem características

nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas. Segundo declaração de

porta-voz do Instituto, a parceria segue linhas de atuação da instituição e insere-se no

programa estratégico da Apta/SAA de Produtos, Processos e Ações Inovadoras. O texto

segue elencando os projetos previstos nos Centros de Tecnologia do ITAL e termina com

declarações de executivos da empresa parceira.

Análise: Pela magnitude e pelos resultados ambiciosos almejados com essa parceria, a

assessoria de imprensa do Instituto pode trabalhar a informação de forma mais

abrangente, em diversas editorias,paÍaconquistar diversos espaços editoriais em veículos

regionais, do próprio trade de alimentos, economia e negócios, pesquisa,

desenvolvimento e inovação. Para os veículos do trade, além da divulgação do release

pode ser oferecido para as principais publicações entrevistas com porta-vozes para

garantir espaços maiores, com informações exclusivas e diferentes para cada urn,

aumentando a credibilidade e a proximidade do Instituto junto a esses veículos. Para as

editorias de economia e de negócios, uma nota informativa com os principais números,

objetivos e futuros resultados conquistam espaços positivos nos principais jornais de todo

país e também em portais de informação geral. Para os veículos especializados em P&D

e Inovação, a abordagem deve estar voltada diretamente para esse assunto e o quanto a

parceria beneficia as duas partes e o quanto o país ganha com esse tipo de associação no

desenvolvimento e criação de novos produtos e soluções inovadoras por meio de

pesquisas. A rnídia regional, do interior paulista também deve ser explorada com sugestão

de entrevistas, notas e material mais detalhado para os principais veículos das regiões

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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conhecidas por serem polos de pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica. Dessa

forma, o ITAL fica extremamente bem posicionado na mídia especializada, bem como na

mídia em geral, aumentando significativamente a exposição positiva das informações.

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
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16.10

Portal Mix Vale, Notícias de Campinas, Governo de São Paulo, Beto Ribeiro

Repórter (Araras),2A+Alimentos, O Dia (São Paulo)

Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitação online inédita

De acordo com as matérias publicadas, os princípios da Ciência e Tecnologia de Carnes

serão abordados ao longo de três dias em curso online inédito do Instituto de Tecnologia

de Alimentos (ITAL). A capacitação teórica com aulas praticas em vídeo é coordenada

pelo Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do ITAL, unidade que possui 44 anos de

experiência em segr¡rança e qualidade de cames e produtos cárneos. Segundo porta-voz

do ITAL, o formato do curso atende todos os pontos do País e até mesmo do exterior e o

objetivo é proporcionar conhecimento para crescimento em funções técnicas na linha de

abate, no processamento primário e no controle de qualidade de carnes. O texto encerra

com institucional do Instituto.

Análise: Em se tratando de um curso inédito e de abrangência nacional, a assessoria de

imprensa do Instituto pode disseminar muito mais a informação, não ficando restrita

apenas a alguns veículos. Todo o trade de cárneos pode ser abordado de forma mais

assertiva, com entrevistas de porta-vozes para falar sobre a importância do curso para os

profissionais desse segmento e como isso vai refletir no dia a dia da cadeia. Outro ponto

a ser explorado é a divulgação do curso, em formato de nota para publicação em agenda,

para as editorias de negócios dos principais jornais de todo o país, bem como os portais

de informação, incluindo nesse escopo as publicações de regiões notadamente conhecidas

por serem grandes produtores de gado, municípios onde as grandes indústrias estão

instaladas, além de divulgação maciça nos veículos do interior paulista. A nota pode ser

aproveitada positivamente também nas emissoras de rádios regionais, abrangendo um

público maior. Além disso, publicações envolvendo qualidade dos alimentos, do trade de

agronegócios e de pecuária podem ser muito bem explorados com resultados excelentes.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Cargo News Onlineo Amanhecer da Notfcia

Institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP integram semanas de

Ciência, Tecnologia e Inovação

De acordo com os textos publicados, dois institutos de pesquisa e um polo regional da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo participam de semanas

municipais paulistas: o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) e IAC. O texto traz

declaração de profissional do IAC falando sobre a importância desse tipo de iniciativa

para" a cadeia. Também fala do Viva Tecnologia do ITAL, voltado para estudantes do

ensino médio de Campinas, com vídeos e jogos dedicados à ciência, além de material

com depoimento de pesquisadores do Instituto sobre a importância do controle de

qualidade dos alimentos.

Análise: A assessoria de imprensa do Instituto pode trabalhar a informação de forma mais

abrangente para posicionar o ITAL como difusor de tecnologia, inovação e incentivador

da ciência por meio de release falando exclusivamente da participação do ITAL no

evento, com declarações de porta-vozes e detalhamento das ações. Além disso, notas mais

resumidas também ajudam a conquistas espaços em veículos de grande circulação e

audiência promovendo a disseminação positiva das informações.

Num primeiro momento, o texto pode ser amplamente trabalhado nos veículos do interior

do Estado de São Paulo fiomais, portais e emissoras de rádio) por meio de notas

informativas e indicação de porta-vozes nas editorias de educação, ciência e tecnologia e

inovação para informar a população em geral sobre a attnção do Instituto em prol da

ciência. O foco maior ficaria na região de Campinas, onde o ITAL tem sua sede, para

garantir um posicionamento institucional assertivo e positivo. Os veículos do trade de

alimentos, de qualidade, de ciência e tecnologia podem ser abordados com materiais

direcionados a cada perfil do segmento, abordando a importância da iniciativa e como ela

reflete na cadeia e nas inovações e pesquisas em qualidade e conservação de alimentos

industrializados.

VFR 8erulçor de Comunlcrçåo Elroll
Pnçr Srnto Agortlnho, 70, Acllmrçto - 8P - CEP 01t43.070
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2A+Alimentos

Covid-l9 e embalagem: Ital aponta reflexos da pandemia em questões de

sustentabilidade e tendências no mercado

Segundo o texto publicado, diante da maior preocupação com higiene para evitar a

contaminação pelo novo coronavírus, a pesquisadora Leda Coltro, do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL), afirma que houve aumento do uso de embalagem e

produtos descartáveis e que vai na contramão do banimento progressivo de embalagens

descartáveis assinado por mais de 350 organizações na União Europeia em outubro de

2018, o chamado Compromisso Global para aNova Economia dos Plásticos, collt a visão

de economia circular, mantendo-os na economia e fora dos oceanos. O texto traz

declaração da pesquisadora explicando detalhes do acordo e como a economia circular

pode contribuir positivamente nesse sentido. Fala também sobre a higienização de

embalagens, sustentabilidade da indústria de embalagens e como a população percebe sua

participação na cadeia de reciclagem e como as indústrias do setor estão se adaptando a

essa mudança de demanda.

Análise: A divulgação não obteve bons resultados, sendo publicada em apenas um veículo

do trade de alimentos. Nesse sentido, a assessoria de imprensa do Instituto pode explorar

uma ampla gama de espaços editoriais para repercutir de forma positiva as informações

do ITAL sobre esse ponto importante de discussão no país, devido a mudança da

tendência de consumo que reflete diretamente em toda a cadeia de embalagens. Nesse

sentido, a assessoria de imprensa deve produzir releases segmentados para serem

trabalhados em diferentes frentes. Um primeiro material com foco na cadeia de

embalagens, com foco em atitudes práticas e as principais tendências para auxiliar os

profissionais a se adequarem a nova demanda de consumo e, ao mesmo tempo, manter a

sustentabilidade do meio ambiente e do próprio negócio. Além de declaração de portå-

voz com outras informações relativas ao tema, o próprio deve estar disponível para

entrevista, para complementar o material enviado. Numa segunda frente, um material

direcionado para as editorias de sustentabilidade e reciclagem, com destaque para como

a indústria reage ao novo padrão de consurno e como as pessoas podem ajudar a manter

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

Tel. (11) 2936-2870
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a sustentabilidade do sistema em tempos de pandemia, com aspas de porta-voz,

enfatizando a preocupação do Instituto em auxiliar a cadeia indicando soluções e

apontando caminhos. Um terceiro material, em formato de nota, com declaração,

enfatizando a manutenção da sustentabilidade em tempos de pandemia, deve ser enviado

paÍa as colunas de negócio dos principais veículos e portais de informação do país para

disseminar a imagem positiva do ITAL como grande articulador do segmento em prol da

sustentabilidade não só da cadeia, mas de todo o sistema. Além disso, um texto mais geral,

porém com enfoque na preocupação com a nova demanda que surge para ser frabalhado

em veiculos das principais do interior paulista em jornais, portais, emissoras de rádio e

de televisão para posicionar o ITAL como interlocutor entre mercado e sociedade na

busca de soluções.

VFR Serviços de Comunicaçåo Eireli
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Cidade de Marília (Online)

Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos com foco em

metabólitos fúngicos

De acordo com a reportagem publicada no portal, o Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAL) está com inscrições abertas para o processo seletivo de uma bolsa de pós-

doutorado em Ciência de Alimentos com foco em metabólitos füngicos. O texto traz

informações sobre a duração do curso, valor, qualificações técnicas exigidas dos

candidatos, experiência comprovada necessária, áreas de atuação do futuro selecionado e

encera com informações institucionais do Instituto.

Análise: O release trabalhado pela assessoria de imprensa, sobre as inscrições para as

bolsas de pós-doutorado não teve grandes resultados, já que foi publicado apenas em um

portal do setor alimentício. Diante da importância do assunto e da necessidade de atrair

profissionais para se especializarem no Instituto, a assessoria poderia ter ampliado a

divulgação para que a informação fosse disseminada de maneira uniforme em publicações

especializadas.

O material pode ser trabalhado em série de portais do trade de alimentos e de

biotecnologia, aumentando a exposição do tema, que não deixa de ser uma prestação de

serviços. Os sites daârea de educação também poderiam ter sido explorados por meio de

notas resumidas para conquistar espaços e atrair interessados em concorrer às bolsas de

estudo.

Outro nicho que pode ser explorado est¿ relacionado aos portais de universidades públicas

de todo o país que, frequentemente, divulgam oportunidades para seus alunos. Além

disso, as próprias editorias de Educação de grandes portais de interesse geral, também por

meio de notas curtas deveriam ter sido trabalhados nesse sentido. Outros portais do

Governo do Estado de São Paulo poderiam ter recebido o material e, com isso, aumentar

a exposição da divulgação.Ejâ que as bolsas se referem à pesquisa, a assessoria poderia

ter encaminhado o material para os portais de instituições relativas à pesquisa e

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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desenvolvimento como o portal federal da EMBRAPII, conhecida por incentivar esse tipo

de iniciativa.

Os espaços editoriais em veículos do interior do Estado de São Paulo também poderiam

ter sido trabalhados de forma mais abrangente, com notas de serviço para as principais

emissoras de rádio locais, com destaque para a região de Campinas, sede do ITAL, além

das emissoras locais como a EPTV com o objetivo de ampliar a abrangência da notícia.

VFR Serviços de Gomunicaçåo Eireli
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Portal Mix Valeo Investe São Paulo, O Dia (São Paulo), Jornal da Folha da Terra

(ttupeva)

Pesquisadores de São Paulo integram atividades do Inova Trade Show 2020

O texto publicado nos respectivos portais de informação diz que o Inova Trade Show

2020 ocone de forma online e gratuita, com palestras de dois institutos de pesquisa da

Agôncia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), incluindo o Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL), que participará do primeiro dia do evento com as

palestras "Ciclo de vida dos alimentos: Inovações e Oportunidades", "Economia Circular:

Papel das Embalagens" e "Futuro do setor de alimentos e aceleração de startups", com a

participação de representantes do ITAL.

Análise: Como se trata de divulgação feita pela assessoria do evento, a comunicação do

ITAL pode preparar material paralelo para garurûir a exposição do Instituto de forma rnais

abrangente e num maior número de veículos na mídia. Sendo assim, um release com as

informações gerais do evento, mais detalhes sobre as palestras, com declaração dos porta-

vozes envolvidos deve ser encaminhado para os veículos do interior paulista fiornais,

portais e emissoras de rádio) para divulgar a participação do ITAL no evento. Além disso,

todo o trade de alimentos, qualidade, embalagens e tecnologia e inovação devem ser

abordados com o material e também disponibilizando os porta-vozes para complementar

as informações enviadas e ampliar a divulgação das informações. Um terceiro passo é

produzir nota com o serviço do evento e destacar a participação do ITAL nos temas e

enviar para portais e jornais dos principais estados brasileiros, universidades? empresas

de fomento para ser publicado nas agendas, comunicando sobre o evento.

Dessa forma, a assessoria de imprensa amplia a participação do Instituto na mídia com

divulgação eÍr massa e retorno positivo do material trabalhado, reforçando a credibilidade

do Instituto em enviar informações de qualidade e, ao mesmo tempo, prestando serviço à

sociedade.

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
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10.11

Guialat.com.br, revista Laticínios, 2A+Alimentos

Com forte presença nâ mesa dos lares e do food service, requeijão cremoso é foco de

curso online do Ital

Conforme matérias publicadas nos veículos listados, o requeijão cremoso conquistou

espaço na alimentação dentro e fora de casa e tem a vantagem de ser um produto bastante

seguro microbiologicamente quando comparado aos queijos. Por isso, o Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL) promove curso online sobre o assunto. Com dois livros

publicados sobre o assunto, o Instituto ensinará princípios gerais e principais etapas do

processo de fabricação, com detalhamento de formulações de diferentes tipos de

requedões cremosos e culinário, assim como abordarâ legislação na átrea. Além da versão

tradicional do requeijão cremoso, serão apresentadas opções com baixo teor de sódio,

baixo teor de gordura, baixo teor de lactose e com adição de fibras. O texto traz declaração

de porta-voz do ITAL explicando as possibilidades de inovação do produto.

Análise: Como se trata de curso inédito no mercado, a assessoria de imprensa do Instituto

pode explorar o tema trabalhando amplamente o trade lácteos, oferecendo, inclusive,

entrevista com os porta-vozes envolvidos no curso para explicar como a cadeia se

beneficia desse tipo de iniciativa. O trade de alimentos e de agronegócios também pode

ser melhor explorado com intenso follow-up paru a divulgação do curso. O trade de

indústria, negócios, food service e inovação podem ser abordados por meio de notas com

o serviço e objetivo do curso, juntamente com aspas de fonte do Instituto paraabnr outras

frentes de divulgação e posicionar o Instituto nos diversos segmentos de atuação. Além

disso, pode-se, ainda, oferecer uma pauta para o Canal Rural explorando o mercado de

requeijão e todas as suas possibilidades e como os profissionais da indústria podem

aproveitar o curso para aperfeiçoar seus processos produtivos.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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13.11

Sucesso no campo.com.br, EAE Máquinas, Revista Campo e Negócios (Online)

Seminário discute caminhos do Agro em São Paulo

De acordo com os textos publicados, a live "Caminhos do Agro SP" mostrou como o

segmento é capaz de aliar presewação com produção, ser sustentavel e economicamente

viável. Segundo o secretario de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,

tudo isso é possível porque o segmento investe pesadamente em pesquisa, empenhado em

aperfeiçoar as linhas de produção industrial. De acordo com porta-voz do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL), por meio do Centro de Tecnologia de Embalagem as

embalagens de papelão ondulado têm suas vantagens em relação às caixas de madeira

porque contribuem para redução de perdas especialmente para frutas, verduras e legumes.

A rnatéria segue com declarações de todos os participantes do evento e números relativos

ao setor.

Análise: Por se tratat de um release de cobertura de evento virtual, a assessoria de

imprensa pode ampliar ainda mais a repercussão positiva e os desdobramentos da live

explorando espaços editoriais nos diversos meios de comunicação. O trade de embalagens

e de hortifruti poderia ter sido melhor explorado com o envio do release e a

disponibilizaçãa de porta-vozpara entrevistas com o objetivo de explicar e exemplificar

os resultados da troca de conhecimento e como isso beneficia diretamente o setor, Além

disso, o trade de indústria também deve ser trabalhado, já que o encontro rctxl/ru players

importantes do mercado, Outra abordagem que pode entrar na pauta de divulgação é

divulgar notas curtas para os portais de informação dos principais jornais de todo o país,

focando nas editorias de negócios, destacando os números positivos do setor. Os veículos

do interior paulista, mais precisamente da região de Campinas e nas quais as indústrias

de papel e celulose atuam, para maior exposição das informações sobre o evento.

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

Tel. (r1) 2936-2870

)o:þ



fu$'#rff i ij,4,T d/l,'/l{ ¡i { l1 ii

2l.tt
Folha de Itapetiningao Investe SP

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treinamento de startups

para atuar no setor dos agronegócios

De acordo com as informações publicadas, verificar se o produto ou serviço oferecido

tem viabilidade no mercado e se de fato pode resolver o problema de seus potenciais

clientes, são questões fundament¿is a serem consideradas pelo empreendedor para a

criação de startups e, para auxiliar mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, a

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo realizou a segunda

edição do Programa de Treinamento de Startups. O texto segue falando sobre a

quantidade de equipes participantes, as instituições subordinadas à Secretaria que

estavam envolvidas, entre elas o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL). O texto

traz declarações do coordenador do treinamento e números de atuação das startups no

país.

Análise: Neste caso, a assessoria de imprensa do Instituto pode trabalhar com mais afinco

o trade de tecnologia e inovação, além de pesquisa e desenvolvimento para dissemittar a

participação do ITAL no treinamento realizado. O release deve ter as informações do

evento e declaração de pesquisador do Instituto que destaque a importância da atuação do

ITAL na disseminação de conhecimento científico e de aprimoramento de processos aos

participantes. Os sites de universidades e veículos de polos tecnológicos do Estado de São

Paulo também podem ser abordados, já que falam de treinamentos de startups,

fomentando ainda mais a disseminação de informações na mídia, favorecendo

positivamente a imagem do ITAL.

Revista do Laticínio

Livro multidisciplinar "Probióticos e Prebióticos: fnovações e l)esafios" será

lançado em simpósio do Ital com o ff'RJ

O texto fala sobre o lançamento do livro "Probióticos e Prebióticos: Avanços e Desafios",

que conta com a contribuição de duas pesquisadoras do Instituto de Tecnologia de

Alimentos, entre outros pesquisadores que atuam nesse segmento. O livro terá um evento

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

Tel. (rl) 2936-2870
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de lançamento online, cujo objetivo é disseminar o conhecimento científico e possibilitar

o intercâmbio de experiências entre os participantes.

Análise: O lançamento do livro pode ser mais explorado pela assessoria de imprensa do

Instituto trabalhando mais ativamente o frade de lácteos e também o de agronegócio,

pesquisa e desenvolvimento, disponibilizando as pesquisadoras para entrevistas

complementares para garantir mais espaços nos veículos abordados. Além disso, notas

curtas, destacando partes do livro que refletem diretamente no diaadiadas pessoas pode

ser enviada para as editorias de negócios e de interesse geral dos principais jornais do

interior, bem como para emissores de rádios e portais regionais com o objetivo de registrar

o lançamento e o evento programado.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Investe São Paulo, ABEINFO (Online)o Pack (Online), Information Management

(São Paulo)

Embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde é foco de

projeto interinstitucional aprovado pela Finep

De acordo com as matérias publicadas, as escolas paulistas de Enfermagem e Medicina

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o Instituto Mauá de Tecnologia e

o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), realizarão juntos pesquisa e

desenvolvimento de embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de sistemas de

saúde, visando trazer segurança aos processos críticos durante o transporte de órgãos,

tecidos e células para transplante. O texto fala sobre os investimentos no projeto, as

instituições federais que destinam recursos, ftnalizando com declaração de porta-voz do

Instituto.

Análise: Este tipo de texto, que envolve uma série de informações importantes, pode ser

trabalhado de forma mais efetiva para alcançar resultados ainda mais positivos para o

Instituto junto à mídia. Nesse sentido, a assessoria de imprensa pode trabalhar o release

diretamente nos veículos do trade de inovação e pesquisa e desenvolvimento e do trade

de embalagens oferecendo porta-voz do Instituto para complementar as informações

enviadas e, assim, garantir maior exposição do Instituto nos segmentos em que atua. Além

disso, o release também deve ser trabalhado no trade de saúde e da indústria de

equipamentos médicos, apresentando o Instituto e o Centro de Tecnologia, falando da

parceria, com declarações do porta-voz enfatizando a importância da atuação

conjuntamente com outros setores. A mídia da região de Campinas pode ser trabalhada

também, já que o Instituto tem sede no município, com o envio de notas curtas para as

emissoras de rádio e portais de informações locais. Assim, o Instituto conquistaria mais

espaços com informação de qualidade, aumentando sua credibilidade no setor e na mídia.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Dezembro 2020

03.12

Investe São Pauloo Portal Mix Vale, Portal Radar (Cotia), Beto ribeiro Repórter

(Araras), Notícias de Campinas

Seminário online reúne institutos de pesquisa de SP e startups na busca de inovações

para o agro

Segundo os textos publicados, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, por meio de cinco de seus Institutos de Pesquisa, se une a parceiros dos setores

público e privado para realizar evento voltado ao empreendedorismo no agro. O 2o

Seminário "Ecossistema de St¿rtups inovadoras do agronegócio", permitirá aos

participantes conhecer as soluções tecnológicas inovadoras dos Institutos, conectadas

com muitas das startups mais promissoras do agro, e acompanhar o desenvolvimento

tecnológico que esta chegando ao mercado. O texto segue com a programação, público-

alvo, declaração de porta-vozes explicando o evento e sua importância. Não há declaração

do ITAL.

Análise: A assessoria de imprensa do Instituto pode explorar as informações da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento com release próprio, destacando a atuação do ITAL no

evento, incluir declaração de porta-vozes, além das startups com as quais o Instituto vem

atuando e os resultados práticos dessas parcerias. Assim, o release pode ser trabalhado

com resultados extremamente positivos no trade de tecnologia e inovação, pesquisa e

desenvolvimento, além de todo o trade do agronegócio, que o foco do evento. Outra

abordagem é junto às editorias de inovação e tecnologia dos principais veículos do interior

do Estado de São Paulo, incluindo a região de Campinas e as que são celeiros de startups

e conhecidas por serem polos de inovação tecnológica, e explorar as parcerias entre o

Instituto e as startups, além da expertise no agronegócio. Além disso, por meio de notas

mais curtas, ressaltando a importância da parceria com startups para o desenvolvimento

e aprimoramento do agronegócio, enviar o material para as colunas de negócio e de agro

dos principais jornais da capital paulista, bem como os principais portais de informação

geral, para as editoriasjá citadas.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Clique ABC (São Bernardo do Campo), RD Repórter Online (Santo André), ABC

Repórter (São Caetano do Sul)

Mauá integra grupo de desenvolvimento de embalagem para transporte de órgãos,

tecido e vacinas

Os textos publicados nos principais veículos do ABC Paulista destaca o Instituto Mauá

de Tecnologia (IMT) - em parceria com a Escola Paulista de Enfermagem e a Escola

Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e o CETEA -
Centro de Tecnologia em Embalagem para Alimentos do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (ITAL) - como parte de um grandioso projeto para proporcionar mais

segurança aos processos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células para

transplante e insumos do sistema de saúde sensíveis à temperatura ambiente, como

vacinas, por exemplo. O texto continua falando sobre pesquisa e desenvolvimento

conjunto de embalagem autônoma inteligente para cadeia fria e encerra com declaração

de porta-voz do Instituto Mauá e termina falando sobre os investimentos totais que serão

feitos no projeto e um breve institucional do IMT.

Análise: A assessoria de imprensa pode explorar espaços na mídia em geral,

independentemente da divulgação dos pares envolvidos na parceria. Nesse caso, a área

de comunicação do Instituto pode produzirumrelease próprio, destacando as informações

de interesse para o ITAL, incluindo declaração de porta-voz e um breve institucional do

órgão e trabalhar diretamente nos veículos do trade de inovação e pesquisa e

desenvolvimento e do trade de embalagens oferecendo porta-voz do Instituto para

complementar as informações enviadas e, assim, garantir maior exposição do Instituto

nos segmentos em que atua. Além disso, o release também deve ser trabalhado no trade

de saúde e da indústria de equipamentos médicos, apresentando o Instituto e o Centro de

Tecnologia, falando da parceria, com declarações do porta-voz enfatizando a importância

da atuação conjuntamente com outros setores. A mídia da região de Campinas pode ser

trabalhadatambém, jâque o Instituto tem sede no município, corn o envio de notas curtas

para as emissoras de rádio e portais de informações locais. Assim, o Instituto conquistaria

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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mais espaços com informação de qualidade, aumentando sua credibilidade no setor e na

mídia.
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Clube da Embalagem (Online)

Ital oferece bolsa jovem pesquisador em Contaminação de Alimentos por

Embalagens

De acordo com a matéria publicada, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) está

com inscrições abertas para o processo seletivo de uma bolsa jovem pesquisador para

atuar por quatro anos em projeto de pesquisa relacionado a contaminantes químicos de

alimentos decorrentes da migração a partir de materiais de embalagem. O texto traz

informações como valor mensal da bolsa, condições para se candidatar, qualificações

exigidas e áreas de atuação dentro do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do

ITAL.

Análise: Mais uma divulgação realizadacom resultados muito pouco expressivos, dentro

do amplo escopo de trabalho que a assessoria de imprensa pode fazer. Nesse sentido, para

alrair profissionais para se especiahzarem no Instituto, a assessoria poderia ter

disseminado mais a informação em publicações especializadas.

O material poderia ter sido encaminhado para uma série de portais do trade de

embalagens, de alimentos e outros do próprio agronegócio aumentando a exposição do

tema, que não deixa de ser uma prestação de serviço. Os sites da área de educação também

poderiam ter sido explorados por meio de notas resumidas para conquistar espaços e atrair

interessados em concorrer abolsa de estudo.

Outro nicho que pode ser explorado está relacionado aos portais de universidades públicas

de todo o país que, frequentemente, divulgam oportunidades para seus alunos. Além

disso, as próprias editorias de Educação de grandes portais de interesse geral,também por

meio de notas curtas deveriam ter sido trabalhados nesse sentido. Outros portais do

Governo do Estado de São Paulo poderiam ter recebido o material e, com isso, aumentar

a exposição da divulgação. E já que a bolsa está relacionada também à pesquisa, a \.,
assessoria poderia ter encaminhado o material para os portais de instituições relativas à

pesquisa e desenvolvimento e em veículos em regiões conhecidas por serem polos de

desenvolvimento e inovação.

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

Tel. (11) 2936-2870

Jo9



vFRCAdLUhilUÇA

Os espaços editoriais em veículos do interior do Estado de São Paulo também poderiam

ter sido trabalhados de forma mais abrangente, com notas de serviço para as principais

emissoras de rádio locais, com destaque para a região de Campinas, sede do ITAL, além

das emissoras locais como a EPTV com o objetivo de ampliar a abrangênciadanotícia.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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2A+Alimentos

Confira estudos sobre biscoitos, iogurtes e sucos industrializados realizâdos pelo Ital

O texto diz que com o objetivo de explicar a importância dos alimentos e bebidas

industrializados para a alimentação e nutrição humana, o Instituto de Tecnologia de

Alimentos (ITAL) lança três novos estudos da Série Alimentos Industrializados 2030,

que abordam biscoitos, iogurtes e sucos e outras bebidas não carbonatadas. A matéria

segue dizendo que as publicações abordam origens e tipos específicos de produtos, sua

composição detalhada, sua segurança para consumo e seu valor nutricional, ttaz

declaração de porta-voz do Instituto e termina com a descrição de cada um dos itens

abordados nas publicações.

Análise: A assessoria de imprensa do Instituto pode trabalhar segmentando os temas e

dividindo-os dentro do trade de alimentos, lácteos e bebidas em geral. A ideia é segmentar

as informações, juntamente com declarações de porta-voz relativas aos assuntos

escolhidos para conquistar espaços maiores dentro do segmento, seja com a publicação

do texto na íntegra, seja com a realização de entrevistas para complementar as

inforrnações enviadas. O texto que aborda o assunto de maneira integral pode, também

ser trabalho dentro do trade de agronegócio e de indústriapara posicionar o ITAL como

disseminador de informações, pesquisa e desenvolvimento de vanguarda, sendo um

centro de tendências para todo o setor produtivo brasileiro. Também podem ser criadas

pautas especiais relacionadas à segurança e qualidade dos alimentos - no texto, o livro

seria penas um chamarizpara o assunto pnncipal - com declaração de porta-voz alusivas

aos dois novos temas etrabalhar a imprensa do interior do Estado de São Paulo por meio

de jornais, sites de notícias e pautas em emissoras de rádio e de televisão para mostrar

que o trabalho do ITAI também é gararúir a segurança dos alimentos para consumo da

população com segurança. Dessa forma, o Instituto conquista mais espaços, reforçando

sua credibilidade e consolidando o Instituto como fonte segura de informações.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Datagro, Amanhecer da Notícia

Plataforma Biotecnológica de Ingredientes Saudáveis liderada pelo Ital é aprovada

pela Fapesp

Segundo as publicações, com investimento público-privado de aproximadamente R$ 6,7

milhões ao longo de cinco anos, sairá do papel a Plataforma Biotecnológica Integrada de

Ingredientes Saudáveis (PBIS), sob liderança do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAL), envolvendo institutos de pesquisa, universidades públicas, fundação, cooperativa

e empresas paulistas. Alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da

Organização das Nações Unidas (ONU), a proposta de Núcleo de Pesquisa Orientada a

Problemas (NPOP) foi aprovada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São

Paulo (Fapesp). A missão é integrar os sistemas produtivos e aplicar processos

biotecnológicos sustentáveis para produção de alimentos usando matérias-primas

nacionais e aproveitando subprodutos da agroindústria. O texto traz declaração de porta-

voz do Instituto e termina falando das próximas etapas a serem desenvolvidas.

Análise: Este tipo de material, por sua diversidade de informações, abre uma ampla frente

de trabalho paraaassessoria de imprensa do Instituto explorar o assunto de várias formas.

Um release voltado para a editoria de economia e negócios, destacando os investimentos

que serão feitos nos projetos e corno eles serão aplicados e quais são os resultados práticos

pode ser amplamente trabalhado nas editorias de economia de jornais, portais de

informação e emissoras de rádio não só do interior paulista, mas também dos estados

brasileiros conhecidos por ser polos sustentáveis na produção de alimentos. Na região de

Campinas, pode-se inclusive oferecer porta-voz para arnplificar e detalhar as informações

enviadas.

Todo o trade alimentício, de agronegócio, de biotecnologia e da indústria em geral

também deve ser abordado por meio do release em si, notas específicas de acordo com o

perfil de cada veículo, entrevistas exclusivas e com enfoques diferenciados sobre o

assunto para que os espaços sejam maiores e o ITAL apareça de maneira positiva nos

veículos do trade em geral, reforçando seu posicionamento institucional frente ao

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020
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mercado. Além disso, os portais de informação do Govemo do Estado de São Paulo

também podem ser alimentados ampliando a divulgação institucional.

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
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A NXPNNTNNCIA, CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PERFIL E

IIABILDADES DOS PROFISSIONAIS

Clientes atuais

Eu, Vanderlei de Oliveira França, representante legal da licit¿nte VFR SERVIÇOS DE

COMUMCAÇÃO EIRELI, CNPJ no 10.354.430/0001-65, declaro para fins desta

licitação que a referida empresa atende, no presente momento, os seguintes clientes:

a) Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo - desde

setembro 2007, até o presente momento;

b) Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octávio Frias de Oliveira - desde

janeiro de 2010, até o presente momento;

c) d) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi cina daUniversidade de São

Paulo - desde maio de 201,1,até o presente momento;

Ð Faculdade de Medicina da USP, desde janeiro de 2015 até o presente

momento;

g) Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, desde agosto de 2016

até o presente momento; t

h) Fundação Butantan/Instituto Butantan, desde dezembro de2017 até o presente

momento.

i) SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), desde

2014 até o presente momento.

j) Hospital Municipal de Barueri, desde 2018 até o presente momento.

l) Duosystem Tecnologia e Informática, desde janeiro de 2018, até o presente

momento;

m) Necton Investimentos, desde novembro de 2019 até o presente momento.

n) Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo, desde agosto de2020

até o presente momento;

o) Federação Nacional dos Policiais Federais, desde outubro de 2020 até o

presente momento;
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p) Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, desde

outubro de2020 até o presente momento;

q) Alliance Respiradores, de abril de 2021 até o presente momento;

r) Bullla Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.4., desde maio de 2020 até o

presente momento.

Paulo, 4

VANDERLEI DE OLTVEIRA FRANçA

R.G. no 22.965.955-X

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Instalações e infraestrutura

A VFR Serviços de Comunicação Eireli, além dos profissionais indicados na presente

proposta, que irão compor a equipe técnica de atendimento ao objeto desta licitação,

deixará à disposição da CONTRATANTE toda a sua redação de jornalistas / assessores

de imprensa, que serão constantements informados acerca das divulgações da instituição

feitas aos veículos de comunicação, demandas dos órgãos de imprensa, e do tema

específico mencionado no exercício criativo da presente proposta técnica.

A VFR Serviços de Comunicação Eireli está equipada com equiparnentos de última

geração e com as versões mais atuais dos principais programas para criação, frnalização,

produção, planejamento e compra de mídia e administração.

A licitante utilizará para atendimento específico da CONTRATANTE os seguintes

equipamentos:

. Nove terminais de computadores - Apple iMac Tela Retina 5k,27", Processador

Intel Core 15 (9" Geração), 3,7 GHz,Memória Ram DDR4 de 8GB, Fusion Drive

de 2TB - Todos com acesso a Internet Banda-Larga;

o Onze terminais telefônicos.

. Urn Roteador Wireless (Sem Fio) - W 2310;

¡ Trinta Ramais Telefônicos;

. Um Impressora Epson L495 WiFi (Impressora + Copiadora + Scanner);

. Urn HD externo Seagate 2TB;

. Um HD externo Seagate 5TB;

. Dois Smartphone Samsung Galaxy J7 Pro 64GB Completo.

Além dos equipamentos acima descritos será mantido estoque estratégico de tintas para

impressora, canetas esferográficas, lápis, borrachas, grampeadores, furadores, papéis para

impressão e blocos paru anotação e dernais materiais de escritório necessários à perfeita

execução do objeto do contrato ou os solicitados pela CONTRATANTE.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020
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A VFR Serviços de Comunicação Eireli também será responsável pelo custeio do

transporte dos profissionais colocados à disposição da CONTRATANTE.

São Paulo,4 de agosto de2021

Ça
R.G.

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

Tel. (1r) 2936-2870
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A VFR Serviços de Comunicação possui expertise em relacionamento com a mídia,

consultoria estratégica, relacionamento na íLrea" pública, gorenci¿unento de crises,

comunicação digital, comunicação interna, publicações (produção de conteúdo, fotos e

diagramação), produção e edição de vídeos e media training, atuando nos mais diversos

segmentos da ârea de comunicação conforrne as necessidades de cada cliente.

A empresa acumula mais de 15 anos no atendimento a clientes de grande porte, como a

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Hospital das Clínicas da FMUSP e Instituto

Butatan. Contamos com profissionais de comunicação altamente capacitados, com

experiência nos maiores e mais importantes veículos de comunicação do país.

A VFR possui larga experiência na elaboração de estratégias de comunicação com a

imprensa para situações de crise, seja para superar, seja para evitar danos à imagem dos

clientes. Nosso modelo de trabalho jâfoi testado e aprovado pela Aberje (Associação

Brasileira de Comunicação Empresarial).

Cuidar das práticas e processos de comunicação que envolvem o público interno de uma

empresalinstituição também é especialidade da VFR. De forma integrada, criamos

planejarnentos estratégicos para o alinhamento da cultura organizacional para a

construção da imagem da empresa de "dentro pata foÍa". Desenvolvemos e produzimos

produtos de alta qualidade como revistas, newsletters, jornais e vídeos institucionais.

Marcar presença nas redes sociais digitais é imperativo a todas as empresas e instituições.

O trabalho do Núcleo de Mídias Sociais desenvolvido pela VFR Serviços de

Comunicação inclui todo o processo de divulgação de informação nas redes sociais, desde

a produção do conteúdo, até a estratégia de divulgação e elaboração de relatórios de

produtividades.

Fazparte da rotina diária de atividades desse núcleo elaboração e divulgação de conteúdos

para portais, elaboração de briefings, de estratégias de divulgação e produção de

conteúdos específicos e direcionados para diferente canal de mídia social - Facebook,

Twitter, Youtube e Soundcloud - levantamento de informações, divulgações de ações

análise e monitoramento de conteúdos e produção de relatórios diários.

Atualmente, a VFR presta serviços para diversas instituições na fuea de mídias sociais. O

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, maior hospital da América

VFR Serviços de Comunicação Eireli \
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020 u\
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Latina, conta com páginas no Facebook, Twitter e Youtube. O perfîl atingiu mais de 30

mil "likes" em menos de dois anos e possui avaliação de mais 90o/o de aprovação no

Facebook. Os vídeos produzidos exclusivamente para o perfîl do Youtube do HC já foram

vistos mais de 30 mil vezes. Outros clientes de Mídias Sociais da VFR incluem o Instituto

do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), a Associação Paulista para Desenvolvimento

da Medicina (SPDM) e o Instituto Butantan.

A VFR está preparada para treinar portia-vozes de empresas a se relacionareût com

jornalistas de todas as áreas de forma clara e positiva. Possuímos em nosso portfólio

consultores de grandes veículos nacionais que estão famllianzados com os diversos

formatos e aptos para auxiliar seus representantes no relacionamento com a imprensa.

Os profissionais da VFR realizam o diagnóstico das necessidades do cliente, planejam as

estratégias e monitoram sistematicamente os resultados. A empresa tem equipe altamente

capacitada de assessores de imprensa, repórteres, redatores, diagramadores e fotógrafos,

com experiênciatanto em assessoria de comunicação como nos mais importantes veículos

de imprensa do país, como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Agência Estado,

Globosat, TV Record, entre outros.

Corn atuação consolidada na área pública, a VFR dispõe de uma equipe de jornalistas

altamente capacitadae com experiência naáneagovernamental, bem como na atuação em

grandes e importantes veículos de comunicação do país, conhecendo, portanto, tanto o

governo quanto o funcionamento das redações.

A VFR conta com escritório próprio situado no bairo da Aclimação, dotado de

computadores, intemet banda larga e ramais telefônicos. Ao todo mais de 50 jornalistas

e profissionais de comunicação, entre coordenadores de comunicação, coordenadores de

imprensa, chefes de pauta, redatores, assessores de imprensa, diagramadores, fotógrafos

e designers, atuam nos clientes da VFR.

Diretor-presidente da VFR Serviços de Comunicação, o jornalista e empresário Vanderlei

de Oliveira França é formado desde 1996 em Comunicação Social, com habilitação em

Jornalismo, pela Universidade Metodista de São Paulo, possui mais de 20 anos de ''...

experiência em j ornalismo.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Trabalhou como repórter, redator e editor em veículos como Folha de S. Paulo, Jornal da

Tarde, O Estado de S. Paulo e Diário do Grande ABC. Também atuou como chefe de

reportagem da "Attachée de Presse Comunicação" por mais de dois anos atendendo

contas do Governo do Estado de São Paulo, sendo responsável pela coordenação da

equipe de repórteres e assessores e imprensa, além de supervisionar o andamento das

pautas para divulgações de ações do govemo do Estado de São Paulo.

Vanderlei visita periodicamente os clientes, onde participa de reuniões de planejamento

estratégico em comunicação e gestão de crises. Presta consultoria ativa sobre condutas,

posturas e linhas de discurso a serem adotadas pelos porta-vozes das instituiçõesjunto à

mídia. Rotineiramente também se reúne com os coordenadores de comunicação de cada

cliente para avaliação do trabalho e mensuração de resultados.

O trabalho liderado pela VFR Comunicação na prestação de Serviços de Assessoria de

Imprensa parc a" Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo conquistou seis prêmios

Aberje de Comunicação, que existe desde 1967 e reconhece as melhores iniciativas na

área de comunicação corporativa em todo o país. Desse total, quatro premiações foram

regionais (Estado de São Paulo) e outras duas, nacionais, concorrendo com cases de

outros estados.

Em todas as oportunidades os cases de comunicação da Secretaria da Saúde concorreram

com instituições de renome nacional e até mesmo internacional, a exemplo da Petrobrás,

CPFL Energia, Natura Cosméticos, Walmart Brasil, Fundação Telefônica, BR Foods e

Banco Santander, entre outras.

Apresentamos, a seguir, utrt resumo sobre a atuação da VFR e o atendimento aos seus

principais clientes.

1- Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - $P - CEP 01533-070
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A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) é responsável pela formulação

da Política Estadual de Saúde e de suas diretrizes, norteada pelos princípios do Sistema

Único de Saúde (SUS), que tem como propósitos promover a saúde priorizando as ações

preventivas e democratizando as informações relevantes para que a população conheça

seus direitos e os riscos à sua saúde.

A pasta também é responsável pela articulação e pelo planejamento de ações

desenvolvidas pelos 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS) distribuídos pelo

Estado.

Além das unidades e órgãos vinculados, a Secretaria possui dez coordenadorias: Ciência.

Tecnologia e Insumos Estratésicos de Saúde (CCTIES), Controle de Doenças (CCD),

Planejamento de Saúde (CPS), Regiões de Saúde (CRS), Servicos de Saúde (CSS),

Administração (CGA), Recursos Humanos (CRH), Gestão de Contratos de Serviços de

Saúde (CGCSS). Gestão Orçamentária e Financeira (CGOF) e Assistência Farmacêutica

(cAF).

Os Departamentos Regionais de Saúde ficam sediados na Grande São Paulo, Baixada

Santista, Registro, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista, Presidente

Prudente, Marília, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José dos Campos,

Araraquara, Araçatuba, Barretos e Franca. Cada DRS é responsável por um conjunto de

cidades na região de saúde de sua abrangência.

A Secretaria mantém convênios com centenas de serviços de saúde, de natureza

filantrópica ou privada, para atendimento à população. Fabrica medicamentos e os oferta

ao SUS do Brasil inteiro por intermédio da Fundação do Remédio Popular. Produz

importantes vacinas e soros distribuídos na rede pública brasileira por meio do Instituto

Butantan, um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Investiga surtos e

epidemias corn agilidade por meio de seu Centro de Vigilância Epidemiológica e de seus

28 Grupos de Vigilância regionais espalhados pelo Estado, do mesmo modo que fiscaliza

a qualidade dos serviços hospitalares, da produção de alimentos e de medicamentos pela

indústria por intermédio de seu Centro de Vigilância Sanitaria e de seus iguahnente 28

Grupos de Vigilância regionais.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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A pasta também contribui de forma inequívoca para a investigação epidemiológica de

São Paulo e de outros estado por meio de sua rede de laboratórios do Instituto Adolfo

Lutz, e presta fundamental apoio no controle de vetores por meio da Superintendência de

Controle de Endemias (Sucen).

A Secretaria da Saúde possui o maior sistema de regulação de urgências e emergôncias,

bem como de agendamento de consultas e exames, conectado aos municípios, por meio

de sua Central de Regulação da Oferta de Serviços de Saúde (Cross).

Por meio daFundação Pró-Sangue, a pasta garante o abastecimento de hemocomponentes

a 130 hospitais da região metropolitana da Grande São Paulo.

Estão vinculados à SES-SP, entre outras unidades, o Centro de VigilânciaEpidemiológica

(CVE) do Estado de São Paulo, que é responsável pela investigação de doenças

infecciosas e crônicas, transmissíveis ou não, o Instituto Adolfo Lutz,laboratório nacional

de saúde pública de atuação macrorregional, e o Instituto Butantan, um dos maiores

centros de pesquisa, desenvolvimento e produção de imunobiológicos do mundo, que

responde atualmente pelo fornecimento de 650/o das vacinas e 90% dos soros para a rede

pública de saúde do país.

A sede da SES-SP se divide em dois edificios localizados na região do HC-FMUSP, um

situado na avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, onde fica o Gabinete do Secretário,

ao lado do InCor, e outro na avenida Doutor Arnaldo, ao lado do Instituto do Câncer.

O trabalho da VFR na prestação de serviços de Assessoria de Imprensa da Secretaria de

Estado da Saúde triplicou a visibilidade da pasta na imprensa nos últimos seis anos.

A atuação proativa é desenvolvida a partir de reuniões de pauta semanais, com busca ativa

de estudos, serviços diferenciados e personagens. As principais notícias positivas, como

serviços ou balanços inéditos que destacam resultados do trabalho desempenhado pela

pasta, são sugeridas como agenda para o governador. Os eventos são organizados

previamente, com aviso de pauta e convite para os principais veículos da área de

cobertura, assegurando-se a visibilidade da Secretaria da Saúde e do Governo do Estado.

No dia 25 de fevereiro de 2020 o Brasil registrou o primeiro caso de Covid-19, causada

por um novo tipo de coronavírus (Sars-Cov-2), de fácil contágio e expressiva letalidade,

sobretudo em pessoas idosas ou aquelas com comorbidades, como hipertensão e diabetes.

(

(
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A infecção foi confirmada em paciente morador da cidade de São Paulo que havia viajado

para altéúia e, ao retornar, procurou atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, na

zona sul da capital paulista. Em pouco tempo São Paulo se tornaria o epicentro da

pandernia de Covid-l9, enfermidade para a qual não há vacina nem rnedicamento com

comprovação científica de eficácia.

Partiu da VFR a iniciativa de propor ao Gabinete da SES-SP a implantação imediata de

um comitê formado por integrantes da pasta e profissionais da área da saúde com renome

e experiência, visando à discussão técnica sobre o enfrentamento do coronavírus - até

então não se sabia qual a dimensão que a transmissão da doençateúa- e a consequente

adoção de medidas embasadas na ciência. Esta foi uma decisão, rapida e contundente,

que posicionou a Secretaria de Estado da Saúde como o principal fiador do discurso

científico no país. Isso foi determinante no debate tantas vezes polarizado que tomou

conta do país em relação ao tema.

A criação do chamado Centro de Contingência ao Coronavírus do Estado de São Paulo

foi anunciada no dia seguinte à confirmação do primeiro caso de Covid-19, em coletiva

de imprensa mobilizada pela YFR Comunicação.

Inicialmente liderado pelo médico David Uip, que foi secretário de Estado da Saúde e

dirigiu importantes serviços a rede pública de saúde, como Instituto do Coração (Incor),

Instituto Emílio Ribas e Casa da Aids do HC-FMUSP, o Centro de Contingência foi

formado por infectologistas, virologistas, cientistas, pesquisadores e professores

universitários, da capital paulista e do interior do Estado, de diferentes instituições - USP,

Hospital das Clínicas da FMUSP,Instituto Butantan, Unicamp, Unesp e HC de Ribeirão

Preto, entre outras. Conta, ainda, com a participação ativa da equipe de assessoria de

imprensa e comunicação.

No mesmo dia do anúncio do comitê, a Secretaria da Saúde divulgou, por meio da VFR,

um plano inicial de combate ao coronavírus no Estado, com 22 hospitais de referência e

200 exclusivos para atendimento de casos suspeitos ou confirmados, além de parcerias

corn hospitais e laboratórios privados. E, uma semana depois, a assessoria de imprensa

da SES-SP coordenou a entrevista coletiva sobre as primeiras deliberações do Centro de

Contingência, entre as quais a criação de uma rede de pesquisas clínicas e multicêntricas

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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para prevenção e tratamento da Covid-19, com o objetivo de estabelecer protocolos para

diagnóstico, assistência e para o desenvolvimento de medicarnentos e de uma vacina

eftcaz contra a doença. A estratégia, aqui, foi transmitir segurança, e mostrar que o

Govemo de São Paulo, por meio da SES-SP, estava mobilizado para enfrentar a pandemia

e garantir o atendirnento à população.

A implantação do Centro de Contingência foi fundamental para estreitar e fortalecer o

relacionamento com a imprensa desde o princípio da pandemia, uma vez que os

especialistas integrantes do comitê passaram a ser as principais fontes das matérias

veiculadas sobre o novo coronavírus, se revezando nas entrevistas intermediadas e

acompanhadas pela VFR. A agência disponibilizou especialistas para falar com todos os

veículos desde o início, explicando o processo das ações, divulgando informações sobre

o virus, transmissão, sintomas e prevenção.

A estratégia definida pela assessoria de imprensa, em alinhamento com a SES-SP, foi de

dar total transparência à divulgação do número de infecções e de óbitos por coronavírus

aos veículos de comunicação. Era imperioso e imprescindível informar, de forma clara,

ágil e transparente, sem medo, transformando a linguagem técnica dos epiderniologistas

em mensagens de flácil compreensão para todos.

Boletins diários foram fomecidos aos veículos de comunicação, contendo o total de casos

e de mortes, número de municípios atingidos, ocupação de leitos hospitalares de

enfermaria e UTI, perfil dos doentes e comparativo, entre outras informações.

Esses boletins foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. O tom dado ao conteúdo

de cada nota diária sobre a evolução do contágio era bastante forte, com o intuito de

mostrar que a situação era realmente muito grave, com destaques para os recordes de

óbitos, aumento das taxas de ocupação de leitos de UTI e avanço da doença pelo Estado.

Isso contribuiu de foma decisiva para que a SES-SP ganhasse credibilidade junto a

grande maioria dos jornalistas destacados para cobrir a pandemia, em relação às

informações fornecidas.

A VFR adotou uma sistemática de atendimento24lT,mobilizando suas diferentes equipes

de assessoria à saúde estadual paulista - todas com telefones celulares de plantão - de

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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modo a proporcionar agilidade na apuração e fornecimento de informações e de dados

aosjornalistas, e para que nada ficasse sem resposta.

Mas o trabalho de assessoria de irnprensa não se limitou apenas à divulgação dos boletins

epiderniológicos ou de notas oficiais. Desde o início da transmissão do coronavírus no

Estado de São Paulo, a VFR esteve muito próxima do secretiirio de Estado da Saúde, dos

coordenadores da pasta e diretores de hospitais, sempre em busca de informações que

pudessem pautar os veículos de comunicação, com finalidade de demonstrar todos os

esforços da SES-SP para ampliar e garantir a assistência aos pacientes do SUS (Sistema

Único de Saúde) com suspeita ou confirmação de Covid-l9.

A presença constante de profissionais da VFR nas discussões do Centro de Contingência

também foi fundamental para a articulação das estratégias de divulgação referentes às

deliberações e recomendações do grupo feitas ao Governo do Estado.

As deliberações do comitê se transformavam em medidas, anunciadas mediante

estratégias de comunicação alinhadas com a Secretaria Especial de Comunicação do

Governo do Estado de São Paulo, com a qual a VFR manteve interlocução düxia para

fornecimento de informações e alinhamento das divulgações e respostas aos veículos de

imprensa, bem como na estruturação das coletivas realizadas com a participação do

Governador do Estado.

Ao todo, entre coletivas de imprensa sobre coronavírus realizadas no Palácio dos

Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo, na Secretaria de Estado da Saúde e no

Centro de Convenções do Hospital das Clínicas da FMUSP, foram 90 encontros com

jornalistas até o dia 26 dejunho.

A equipe da VFR atuou em todas essas ocasiões, com a produção de textos que seriam

utilizados para envio de releases aos jornalistas acerca do tema tratado em cada coletiva,

bem como na produção de roteiros entregues aos integrantes do Centro de Contingência

sobre os assuntos a serern abordados no dia e na intermediação de entrevistas pós-coletiva

ou encaminhamento de esclarecimentos adicionais aos veículos de comunicação.

As primeiras medidas restritivas foram anunciadas pelo Governo em l8 de março de

2020, um dia depois da confirmação do primeiro óbito por coronavírus em São Paulo,
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com a proibição do funcionamento de shopping-centers e academias na Região

Metropolitan a par a, desta forma, evitar aglomerações.

Mas apenas quatro dias depois foi decretada a quarentena em todo o Estado de São Paulo,

válida a partir de 24 de março, com a proibição do funcionamento de todos os serviços

considerados não essenciais, como o comércio de rua, e a recomendação para que as

pessoas ficassem em casa, uma vez que a melhor forma de prevenção contra a

disseminação do coronavirus é o distanciamento social.

A VFR, a partir de então, propôs ao Centro de Contingência que fornecesse dados e

elementos que ajudassem a justificar cientificamente a quarentena, trma medida inédita e

que poderia não ser compreendida se não houvesse uma comunicação eficaz à sociedade,

por meio dos veículos de imprensa.

Logo após uma semana do início da quarentena no Estado de São Paulo, a VFR sugeriu

à Secretaria de Comunicação do Governo do Estado a realização de urna coletiva no

Palácio dos Bandeirantes com o anúncio dos primeiros resultados das medidas de

restrição, entre os quais o achatamento da curva de contagio, conforme dados do Centro

de Contingência.

Foi apurado pela equipe da assessoria de imprensa e divulgado em nova entrevista

coletiva uma projeção maternáticarealizada pelo Instituto Butantan apontando que, sem

as medidas restritivas, seriam necessários mais 20,5 mil leitos hospitalares na rede pública

da capital paulista para atendimento a casos de coronavírus, ou seja, o sistema entraria

em colapso em pouco tempo. O binômio "ciência,/medicina" incorporou-se ao discurso

do Governo do Estado, que desta forma pôde anunciar suas medidas sempre com o

respaldo da ëtrea técnica da saúde.

Na primeira entrevista coletiva realizada para anunciar a prorrogação da quarentena, em

6 de abril, a VFR coletou informações e produziu conteúdo para divulgação à imprensa

sobre a gravidade da situação.

"O novo coronavírus já atinge 100 cidades paulistas. O número no Estado de São Paulo

entre 17 de março até 4 de abril de 2020 jáL é quase igual ao total de óbitos por gripe

registrados ao longo de todo o ano passado. As internações de pacientes com a

confirmação da doença em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) cresceram
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l.40Ao/o desde 20 de março, passando de 35 para 524. As mortes subiram 143% eln uma

semana. Para tentar conter o avanço dos casos, que já está lotando hospitais - somente no

Hospital das Clínicas da FMUSP são 220 pacientes suspeitos ou confirmados, dos quais

110 internados em UTI -, o Governo do Estado resolveu determinar a prorrogação da

quarentena por mais l5 dias no Estado", dizia o release.

No anúncio de outra prorrogação, a assessoria de imprensa realizou trabalho ainda mais

profundo para reunir os argumentos, infonnando que o coronavírus já tinha se espalhado

para 400 das 645 cidades paulistas, que o número de mortes havia disparado 7640/o em

um mês e que o índice de ocupação de leitos de UTI na Região Metropolitana da Grande

São Paulo estava em 90o/o. O texto distribuído aos veículos de comunicação também

informava que o número de mortes por Covid-l9 no Estado superava em 8,6 vezes os

homicídios, em 4,88 vezes o número de vítimas fatais de acidentes de trânsito e em 6,2

vezes o total de óbitos por meningite.

O modelo de quarentena linear prevaleceu por mais de dois meses, até o dia 31 de maio,

com índice de isolamento social na casa de 50o/o no Estado. A flexibilização,lenta,

gradual e em cinco diferentes fases foi iniciada em 1o dejunho.

Por ocasião do anúncio da nova modalidade de quarentena a VFR apurou junto ao Centro

de Contingência informações para a conteúdo do material de imprensa que justificassem

a mudança. Entre elas, a de que o achatamento da curva de transmissão no Estado de São

Paulo havia sido maior em relação ao restante do Brasil e a outros países, que o sistema

de saúde paulista não havia colapsado em razão da ampliação da rede hospitalar, do

número de leitos de UTI e da contrataçáo de profissionais, e que a participação

proporcional do número de óbitos ocorridos em São Paulo havia despencado de 6SYopan

260/o em relação ao país no período entre 15 de março e 25 de maio.

Além disso, o material distribuído aos jornalistas destacou que, com o distanciamento

social obtido, foram evitados 866 mil novos casos de Covid-19 no Estado de São Paulo,

segundo projeção do Centro de Contingência. Além disso, e mais importante, 65 mil vidas

foram salvas.

O protagonismo da SES-SP na pandemia também foi evidenciado por meio de seu

prineipal centro de pesquisas, o Instituto Butantan, através de irueiativas que foram
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comunicadas à imprensa pela VFR. A primeira delas foi a criação de uma Plataforma de

Laboratórios para Diagnóstico de Covid-19, sob a coordenação do instituto, reunindo 40

laboratórios públicos, privados e universitarios para, numa força-tarefa, zetat a demanda

reprimida de 17 mil exames represados no Instituto Adolfo Lutz,metaque foi conquistada

e anunciada em apenas 20 dias.

Outra ação comandada pelo Butantan e amplamente divulgada pela equipe de assessoria

de imprensa foi a importação de 1,3 milhão de kits para testes do tipo RT-PCR (que

identifica o material genético do vírus), além da compra de 2 milhões de testes rápidos de

sorologia (que aponta se o indivíduo já teve contato com o Sars-Cov-2), além do início

de projetos-piloto de testagem em populações consideradas vulneráveis, como

profissionais de segurança pública e sous coabitantes, profissionais da fuea da saúde,

população privada de liberdade, moradores de favelas e indígenas.

Mas o grande anúncio em relação ao Butantan, capitaneado pela VFR, foi a assinatura de

um acordo com a gigante farmacêutica Sinovac Biotech para a realização de testes

clínicos de fase 3 em humanos de uma das candidatas vacinais mais promissoras em

desenvolvimento no mundo, para sua posterior produção em larga escala no Brasil e

fornecimento ao SUS. O projeto prevê a aplicação da vacina em 9 mil voluntários

recrutados por 12 centros de pesquisa no país, para verificar a segurança e eficácia do

imunobiológico. O anúncio do acordo foi destaque na imprensa mundial. Em um cenário

em que países e órgãos públicos buscavam protagonismo intemacional por meio da

ciência, o anúncio colocou a Secretaria de Estado da Saúde como vitrine da ciência

brasileira em meio ao drama que o mundo vive.

Em meados de julho foi anunciado o lançamento, pelo Instituto Butantan, de uma

plataforma online para a triagern de voluntários no estudo de eficácia e segurança da

vacina contra o coronavírus. Por meio de um portal seria possível acessar a plataforma

para, a partir do preenchimento de alguns dados, saber se o candidato corresponde aos

critérios de recrutamento. Em 24hons foram registrados 600 rnil acessos de interessados

em ser voluntário.

As vacinas chinesas chegaram a São Paulo na madrugada do dia 2A de julho, uma

segunda-feira. A Assessoria de Imprensafezutna operação para poder captar as imagens
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da chegada dacargaao Aeroporto Internacional de Guarulhos e distribuí-las aos veículos

de imprensa.

No dia seguinte, duas coletivas de imprensa com a participação do governador, uma no

Hospital das Clínicas, primeiro contro a iniciar a testagem da vacina - foi registrada e

enviada a todos os veículos de comunicação as imagens e depoirnento da primeira

voluntária vacinada no HC, uma médica de 27 anos de idade - e outra na sede do Palácio

dos Bandeirantes parc anincio de novas medidas, entre elas a substituição, por motivos

de saúde, do médico José Henrique Germann Ferreira pelo infectologista Jean

Gorinchteyn.

Maior complexo da saúde estadual de São Paulo, o Hospital das Clínicas da FMUSP

também ganhou grande visibilidade por meio de iniciativas que, informadas ao time da

VFR, tiveram imenso destaque em diversos veículos de comunicação. O objetivo defînido

pela assessoria de imprensa seria colocar o HC como protagonista em três frentes: com

seus especialistas, com sua capacidade única de atendimento, e com histórias humanas,

que transfonnassem os números em vidas.

A assessoria de imprensa organizou uma coletiva ao ar livre na sede da FMUSP para

divulgar que o Instituto Central (IC-HC) teria seus 900 leitos isolados para atendimento

exclusivo aos pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-l9, dos quais 700 de

enfermaria e 200 de UTI - número que subiu para 300 tempos depois -, na maior operação

da história de 76 anos do complexo. Os pacientes com outras patologias foram

transferidos para os demais sete institutos do HC.

Foi no Instituto Central do HC que houve a realização de um parto de emergência

realizado em leito de UTI de uma mulher grávida de 31 semanas, vítima da Covid-19. A
divulgação da história pela equipe de assessoria de imprensa ganhou grande repercussão,

especiahnente porque mãe e filho tiveram alta.

A VFR também apurou e auxiliou a comunicar que os especialistas do Instituto do

Coração e do HC-FMUSP dariam suporte a médicos de 100 hospitais estaduais por meio

de um serviço de teleconsulta, projeto pioneiro desenvolvido pelo Incor e que foi aplicado

com protocolos de tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19.
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A milésima alfa de paciente infectado com coronavírus e internado no HC, ocorrida em

maio, foi divulgada pela equipe da assessoria de imprensa, com expressiva repercussão

de mídia.

Urna ação que contou com a parceria de influenciadores digitais foi a campanha

"HCCOMVIDA". O hospital lançou a iniciativa em abril, depois que um movimento

espontâneo de organtzações, empresas e pessoas fisicas ganhou força visando contribuir

com doações ao hospital.

Com isso o HC lançou um canal oficial, por meio de plataforma online, para que as

doações fossem realizadas. O movimento ganhou a adesão de celebridades como Rubinho

Barrichello, Thaeme, Luan Santaîa e Michel Teló, além de expressiva repercussão na

imprensa.

Merecem ainda destaque, em relação às ações da SES-SP, as divulgações realizadas por

ocasião da compra de 1,5 mil respiradores, o que permitiu duplicar o número de leitos de

UTI na rede estadual, as inaugurações de sete novos hospitais, incluindo os de campanha

- Anhembi, Pacaembu, Heliópolis e Ibirapuera - e a contratação de 6,3 mil novos

profissionais da área da saúde.

Entre as estratégias colocadas em prënica pela equipe da VFR foi propor à Secretaria de

Comunicação do Governo do Estado que, nas coletivas de imprensa os integrantes do

Centro de Contingência e também de serviços de saúde da rede estadual se revezassem

no púlpito parafalar não somente sobre a evolução da transmissão da doença rnas também

das experiência vividas dentro dos hospitais, no atendimento dos casos e gestão de leitos.

Um caso de destaque foi o de um médico brasileiro, formado pela Faculdade de Medicina

da USP, que trabalhou durante o pico de casos em um hospital em Nova York. Ao

comparar para o público a situação encontrada por ele lá e, depois, no Hospital das

Clínicas, o rnédico Fernando Kawai atestou que o planejamento realizado pela Secretaria

de Estado da Saúde e pelo HC evitassem que o caos visto em Nova York se repetisse em

São Paulo.

Outra ação da assessoria de imprensa foi abrir a porta dos hospitais estaduais para os

veículos de comunicação para acompanhar a rotina da assistôncia e a atuação dos

profissionais de saúde, verdadeiros heróis dessa pandemia. Isso aconteceu, por exemplo,
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no Hospital das Clínicas da FMUSP, Instituto Emílio Ribas e no Hospital Geral de Vila

Penteado, na zona norte da capital paulista. Matérias inteiras exibidas em veículos de

comunicação tiveram suas imagens gravadas pela equipe da VFR.

Esse foi urn diferencial fundamental. Com as restrições impostas pelo risco de contagio,

as equipes de televisão não puderam entrar em diversas áreas de hospitais. Precisaram

contar, assim, com a equipe da VFR pararealizar a gravação de imagens internas para as

reportagens. Muitas das mais destacadas reportagens, como altas de pacientes e pesquisas

de destaque, foram ao ar por meio desse recurso, demonstrando o alto grau de confiança

e credibilidade conquistado pela VFR junto aos veículos de comunicação.

A proposta, nesses casos, foi a de humanizar e mostrar o drama da pandemia, com muitas

mortes, inclusive de profissionais da saúde, apesar de tantas outras altas que tarnbém

foram comunicadas à imprensa.

Em relação ao Instituto Emílio Ribas, cabe destacar, dentre as divulgações realizadas com

apoio da VFR, a ampliação do número de leitos de UTI do hospital e a transformação da

unidade em um serviço exclusivo de assistência a casos de Covid-l9. Os médicos do

principal hospital referência em tratamento de doenças infecciosas do Brasil tiveram

presença constante na mídia durante a pandemia.

Também foram produzidos pela assessoria de imprensa e publicados em grandes jornais

artigos de integrantes do Centro de Contingência, colno o médico David Uip, o
pesquisador e infectologista da FMUSP Esper Kallás, o diretor do Instituto Butanan,

Dirnas Covas, e o próprio diretor-presidente da VFR, jornalista Vanderlei França.

O combate às Fake News, uma das facetas mais nebulosas e sombrias da pandemia de

Covid-l9, foi um dos importantes destaques entre as ações da assessoria de imprensa da

SES-SP e órgãos vinculados. A equipe da VFR manteve estreito contato com as agências

de checagem para fornecer com agilidade informações que desmentissem notícias falsas

disseminadas nas redes sociais.

A assessoria de imprensa também apurou, junto à itrea técnica, e enviou à Secretaria de

Comunicação do Estado dados para que a equipe responsável pelas mídias do Governo

pudessem "carimbar" como "Fake" os fatos inverídicos nas redes. Ern rnédia etam dez

solicitações dessa natureza por dia.
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Transparência, rapidez e proatividade formaram a tríade que permitiu o sucesso da

Secretaria de Estado da Saúde no trabalho de Relacionamento com a Imprensa desde o

princípio da transmissão do novo coronavírus no Estado de São Paulo.

Os integrantes do Centro de Contingência, assim como dirigentes e médicos dos serviços

da rede estadual, se tornaram referência para a grande maioria das demandas, e a opinião

desses porta-vozes ganhou credibilidade entre os jomalistas.

Igualmente importante foi o timing para anunciar medidas contundentes, visando

demonstrar de forma cabal que o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da

SES-SP, estava concentrando todos os esforços necessários para enfrentar a pandemia e

orientar a população.

Com esse arnplo conjunto de ações de comunicação, executados dentro de um meticuloso

planejamento estratégico, a Secretaria de Estado da Saúde foi reconhecida pelos

jornalistas como fonte confiável de informação em meio à maior pandemia dos últimos

cem anos. Mais do que isso, teve suas ações amplamente divulgadas: o aumento no

número de leitos, a compra de testes e respiradores, a assistência aos pacientes e o avanço

na ciência foram vistas pelos públicos de todos os veículos. A população soube que o

sistema de saúde de São Paulo não colapsou. E, com o apoio central do trabalho da VFR,

foi informada que isso se deveu às ações da Secretaria de Estado da Saúde.

Mais do que nunca, os profissionais da VFR se mobilizaram para levar mensagens e

informações de qualidade aos cidadãos, por meio da imprensa, prestando serviço,

esclarecendo dúvidas e disponibilizando um time de porta-vozes de primeira linha. Um

trabalho sério, ético, coerente e planejado desde o princípio.
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Matérias de destaque na imprensa

2610212020 - TV Globo / Jornal Nacional

São Paulo cria Centro de Contingência do Coronavírus
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Coletivas de imprensa diárias para atualização dos casos e das ações de combate

elLid:3

Secretaria da Saúde e Centro de Contingência
atualizam açöes de combate ao coronavírus
r,i.ìrli3. i:j

ler 1iltúlir.ìfi2a"¡ - glì21 lÞo Poñat do Govèrno

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

Tel. (1r) 2936-2870

\

t*



vFR(0t/tuN\GÇA}

2810212020 - EXAME (por Estadão Conteúdo)

Cientistas da USP sequenciam genoma do coronavírus dois dias após 1o caso

https://exame.com/ciencia/cientistas-da-usp-sequenciam-senoma-do-coronavirus-dois-
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dias-apos- 1 o-caso/

Cientistas da USP sequenciam genoma do
coronavírus dois dias após 1o caso
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Em apenas 48 horas desde a confìrmação do primeiro caso brasileiro de infecção pelo novo
coronavírus, pesquisadores brasileiros conseguiram sequenciar o genoma do coronavÍrus
que chegou ao País.

O trabalho foi conduzido por cient¡stas do lnstituto Adolfo Lutz do lnstituto de Medicina
Tropical da Faculdade de Medicino da USP e da Universidade de Oxford. Eles fazem parte de
urn proje.to chamado Cadde, apoiado pela Fapesp e pelo Medical Research Celrters, do Reino

Unido, que desenvolve novas técnicas para tîonitorar epidemias em tempo real.

Conhecer os genomas complelos do vírus, que recebeu o nome de SARS-CoV-2, nos vários
locais onde ele aparece, é importante para compreender como se dá sua dispersão e para

detectar mulações que possam alterar a evolução da doença. lsso pode ajudar no
desen'¡olvimento de vacinas e de tratamentos.

A amostra, retirada do paciente de 61 anos de São Paulo, que passou quase duas semanas
na região da Lombardia, a mais afetada da ltália, conf¡rma que ela veio da Europa. É

geneticãrnente parecida conr a de um genoma sequenciado na Alemanha.

Pesquisadores italianos já isolaram o vírus que circula no país, mas não depositaram aindâ o
sequenciamento do genoma em nenhum banco público para comparação.

"Uma sequência só nâo revela muita coisa, mas a imporiância é mostrar que rapidamente
somos capazes de fazer e colocar isso à disposição de outros cientislas do mundo. Quanto
mais genomas t¡vermos, mais podemos entender como a epidemia vai evoluindo no mundo
Por isso precisamos ter isso muiio rapidamente", explicou ao jornal O Estado de S. Paulo a
pesquisadora Ester Sabino, do lnstituTo de Medicina Tropical.

Em média, no resto do mundo, os grupos de pesquisa esïão levando cerca de 
.1 

5 dias para

conseguir fazer o sequenciamento. 0 projeto brasileiro foi lançado justamente com o objetivo
de agilizar esse processo, para ajudar a fornecer informaçöes com mais rapidez.

"Temos trabalhado para desenvolver uma tecnolog¡a rápida e barata. Todos os casos que
forem conftrmados no Adolfo Lutz seráo sequenciados. A, ideia é fornecer informações qLre

possam ser usada para entender a epidemla em curso, para que outros ciênt¡stâs possam
comparâr os dados. Essa cadeia de informação de todo mundo junto é importante pârâ ô

mundo poder responder à epidemia", diz.

Segundo ela, há pequenas mutações, mas a taxa de variação deste vírus é até baixa.
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03/0312O20 - Agência Brasil

Criação de rede de pesquisas clínicas e multicêntricas para prevenção e tratamento

da Covid-l9

https://agenciabrasil.ebc.com.brlsaude/noticia/2020-03/rede-e-formada-para-pesquisa-

sobre-o-novo-coronavirus

Rgênciaerasitl

@
Rede é formada para pesquisa sobre o novo

coronavírus
Labanttórios, hospitais e unit,ersidades fariio partt'do pn¡ieto

Lhn¡ rcde'dc pcsquisa estiìduâÌ, corìl à ¡rarticilracricr dt- hospitnis, univt-'rsirlartcs r i¿ìboriìtúriÒs

públicos c privrdos está sc¡rdo frrrnt¿rd¡ ¡raLa o avanqo da.pr'scluisa r cle ¡trotocolrrs llara n

trâf ancnto c prr¡ a ¡Icvtr[çào tlo novo cr¡nnlviLr¡s. O anúncio foi t¡ito hojc (3) pelos

lrprcscnlÐntc$ do Cc¡rhï dc Conlirìgôncì¿ dr'(;r)rona\,íÌu$ (1o Covcrn{) do llslildo ¡1c São l}aulo

c¡n cntrcvist& à imprcnsa.

l¡ârcrii u¡tr grilpù völtado par* pcscluisã rnlrlticôntlic¿ì cstàdnâ¡, ntciôíàl (' intcrnacionaì, p*ra
intêfrncdiaç¡o do âvnnqo crl ciô[ciit, pesquisa dr' novos medic¿uncntos c dt' vacina. Outlo
grupo scrii puir conlu¡ìicâçâo ( u¡n tcrr'ci¡o dircrionirtlo ¡r prÒtocolos ¿ssistctci¡is c

cic¡rti{ìtr:s, "Qucrn pee(luisâ ¡nÊlho¡¡t ¡r ¿rssigtènci¿r c å ciê¡rciá, .tjstrnos p¡oturnndo nos

àrìtr'tipî¡ ao tatrìirìhc do vjrus", dclþildcu roortìcnrdor t1o cclrtrú. Dâ\,id Uip,

Sequenciamento viral
Dumntc a r{rlcliYa, o rcs¡xrnsilvcl pclo L¿borat{'rdû Dstrat¿gico do lrstituk),{d0lfo Lutz, o

lriomddico Ciuutlio 'l'irvarcs Sauchi, corncntou a dil'crc0ça cntrc o S$ll¡¡!¡Í¡!¡¡¡t¡tllJi&¡l dos

dois pacientes brasilciros diagnosticadûs corn Corid-19,

"0 vírus ntais plrccido conr o primciro caso rto llRSil. é url vífus di.\leü¡Ììl¡a. ctnbora tel¡ha

vì¡rclo rla ltilia. Co¡I isso voci.conscguc titar pistrs do caùti¡rho q$('ele cstii tr¡rça¡do, de

forrnir qur. ir gc.nte possa fazcr os t'slorçÒs piu¡ì contcnçi{r. l: css:rs infbrrnirçöcs, tresmù quc

tc¡lhìùì discrctû ditcrgônciù cnl/c os dois eâsos, facilitant ì1o dcscûr'oh'imcrtto dc v¡tcinas",

0 t¡¿bälho l'oi rcalizìdù por um firupo coordelaclÚ 1rú1o cicrtistir no ,\dÓifo lutz c f'oi

c'ou¡rtrtilhirúo crn urnr base dc drdos t¡uc cstti disponÍvt'l rln todos {rs locais qur L'stiìÒ

lì¿clldo ù sequellciâmcnt(r. Scgulì(ìo o cicntislír, sîo ll1âis de 150 !írus sBqucnciiìdos ¡ìo

rntr¡ldrl.

''{J eotO¡riÙ'i¡us ri csÌriÍel c licarii, ¡rrovav(t¡nt¡ltc (în o ¡rcsmo comFoltancnt{, qu.'tc\r na

Chi[a cn qualqucr lugar []or ondc li]r", c0m¡rlctou o ¡rcsc¡uisirclor.

No tìrrsil, lb¡rm conlirmatlos ¡l;¡is casos tlu Crrvid-19. O trlinistôr¡o da S¡údc nonitorn Jt8
suspcitas dc infccçâo pcl:r doença,

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Planejamento de SP para evitar colapso na saúde pública

https : //elo_boplay. globo. corn/v/840 I 342

http /qlaùd boxnet. com. briycSrnlywx

19/0312020 - Folha de S. Paulo
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Coronavírus em SP: veja o que está sendo
planejado para evitar colapso na saúde
pública
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Entrevista com l)avid Uip sobre a gestão de leitos em SP

l.com fazer

nao-entreeÍt

FOTHA DE S.PAULO

CORONAVIRUS

'SP terá que fazer uma gestão
de leitos de UTI para que o
sistema não entre em
colapso', diz David Uip
l'4edico iespons;iveI pe:Io eniren'ianle nto dc:,:ron;'rírus rro

t:Íìtildi) d¡¿ iliÉ tÊsÐ;radilrÈs tiìc o prir,r-i¡titl gar¡alc r qutr tovid
i9.1á che üoir .ro 5U5

Cl¿iuclia collucci

sÂopauro O infecrolùgistLì Dâvid tlip, 6Z que contând¿ì o ù)rïitê prulistâ
de erÍientrmento ao rollrniìvirus, diz que os hospitiris priblicos tle Siio
p¿ìulo tcriìo que lììzer lrmiì gestiìo .le lei{os de t} II pârå que o sistemì
nào Êntfe enì lroliìpso coll1 o evelìntîl ¿ìlllllentÕ de câsos gl¿ì\:es,

Segtrndo r:le, entLe os rlesrrtìos ¿l serent ettfrentrrdos, conto os pàcientes
qt¡e nìlrriìlì1 nas unitl¡tìrs rle terapiiì ilttensiva por f'orqa rìe cleciscies
judiciris e aqueles que ocupam leitos enquflnro esper¿nl ul11

proced¡lllento, colnr) lrììì nliìf ciìpìsstl ctfdíiìcô,

Pârâ lllp, ù Fröblerììiì rì¡iù é iììltâ de lÈiros Lì-È,Ì11'1, nlas, siìn, dt' tudo o

tlue tr pLecisr-r para cont¡ror utrtir trnidarìe desse tipo, es¡recialr:reute

tespimdores, "Hoje, parl comprtr esses irparclhos vitntos ter que

cr:rnpetir ctrnr n lìttropir."

0 inle(tologistô David Uip, (oorde¡ador do Centro de Conti[géncia p¡râ o Co¡onavirus em Såo

Pa!lo, ex-!e(relár;o est¡dual de saúde, ex-diretor do tntor (t¡5tinrto do (or¡ç¡o) € ei-diretor Co

lñsfih¡iodelnfe(tologì¡Eûìi¡ioRib¡s lltì;,.,,i¡.,ìi:,,:i,r.(,,),:ri),ir,i'..r.i..,.ìit..,rr,t.::

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01
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22103/2020 - O Globo

Anúncio da quarentena no Estado

http: //cloud. boxnet. com. brl)¡9mtl 89u

\

Hstado de SP terá quarentena a partir de terça-feira

dñ rtjtf!ófÐr4Nxiat

tl r' ¡,,rn,,{l,rr,!r'Sì,, n nrk,-
tf )i ln lt, r j¡, ¡¡r¡ncior¡ on-
Lenr unra quiurlteor de l5 tli.
an trl kxìrx os nrunici¡i<rs <kr
c.\Ì¡(lo ¡ Frrtir d¡ lrróxinla f c¡-
q¡-fuira, dir 24. A nlcdidateríl
valiclltle até Tdeabril. 0 gortr-
ro talnbÉtr1 coùfirtnou ¡nnis
$i\ ttt)rlcs d{{1)nlrnt($ (l(, r:(!
ro¡asn¡s rÐ st¡rlo. A$ifi, o
núurero cìr. óbitos crn Sio P¡u-
loobcp.ra15 ernt({kx)Fl
is, hrrrr 18 nrrnosngisrradrx
.r¡d ofinr da t¡rdcdconl:nr.

-S¡lú l9ó f iìsos cnr {odr o
est¿Ldq ¡gorr coru -15 óLritos.
Tc:¡oç 9rnil c¡sos crrrrrllx-
pcitrrs *rltllarou o sr(',.1í-
r i¡ d,¡ r¡i.¡1,¡ rl¡ f:i¡r'rtÌ,¡, j¡,si
I Icnriqu,.. CLr rr,,rur, eu eu
t¡1aist¿colctiv¡ ù i¡nPr(Jts¡,

Aqt¡¡!utcn¡dcfcrminûdn
|Ðr l)( rir é ¡ obrig{ç.1odc {c-
(lnu¡rcuto dt co¡¡t¿rcio c i¡1.
t@u p!'iì{} dc sen'içl,s r¡¡ìo cs
q,nc¡¡is(!nr tql() oest¡rkl.

*S¡imor doc¡n¡porJ¡ rc-
cutleuclaçlo. I urn decreto

-afìrnrn ogovernador.

lirnpcàcotltinr¡ilu i h¡ncio.
nar. llospitais, clínicas, Iar.
ûriicias c{líni( ¡s (rlontol¿}gi
crstnrlx!nr scgtrcnr abcrkrs.

5{ìpcrmcrî.ì(ìos, hipermcr"
catlu, p.rlarias e ¡çuup,uet
tarrrlrnr yoderão furrcirrnr
Scniços rlc rlinrr:ntaçio ¡trr-
paruda dcvr.rão rr sutpcnsos
ô petil d¿ì púxiùH tr'!çô l¡i .

ra, potlendo nranler aperas
scwiço rkr r:ntnga- Brn*,ca"
fés c r¡slarrr¡nlcs ¡lcvcnr fc-
ch.rr a: por tas.

Se rlc*cjaenr, e estl tl
rlra dcrisioenrpr<*arial, cs.
scs .st¡lrlacinìrntos podc-
riolìrzerodcliverl - dis* o

¡.orerrutlor
B¡nrrrs e iotlrir:.rr vio ru¡.

linrlr¡ i:r¡ncion¡r¡dr¡ n¡r¡m¡l-
me¡le.'Ìhr¡bÉrn ¡irrhá rcs-
triliio p.udù Lrùrstr uçAocivil
cosrtorrk'k lt markcti16

- Aqrrclcs.lr¡c ¡ntttÌ n¡
coìstrì¡ç.io ciYìl nio tônt coì1.
talo (o¡¡r o pr¡ìrlico, rcsgud¡.
tl¡dos kxùrs or cuitl¿tlos. Os
scrviços ric ban<rr ¡crnrrnc-
cent cm ft¡ncÍon¡ntcntoc ser-
vlços de c.rll ceu(er e tele-
ilril¡keti¡¡g lerio ili¡¡dn ¡n¿i$

perareuros a crisedo eoruaa.
vin¡s r:nr S.it¡ hr¡kr.

O pr0nl¡nci¡Drcnto no P.ì-

l.icil cltrç l'lari¡lciur,lr¡ tanr-
bén tevc û parti(ip¿çrìo do
prefeitodc SaoPatlo, Bruuo
Crrv¡s, q¡¡c f¡kr¡ sohrco tr¡-
bilho dc conscientizição d.ì
popul¡çtro dâ cirpit.ìl sb¡(..t
gravi rlacte da eiise-

*N,'rr ri a¡rrrrs rrrn.rtrr rc"
llcionarlo a vigilålcil rani-
tiiria pernanccer dentro dc

casa, é uuatoderespeitouo
¡rr<ixinur -rlisle r> prr:fcito.

- I.í estnnros rrrn nrais ilr:
20 carros dc som pcrcorru-
do todos os portos da perilì'
ria ¡l¡r ciclrrle ¡le S¡ìo P¡r¡k¡,
Est¡nros lcv¡¡do infoynr¡-
çâo p.ìrn podcr consc¡¡n(i-
zrr:rpopulaçlo,

Cov¡s falou solrre ¡s nredi-
rl.rs.thf rrhs ¡cla arhninistra-

ç.ìo rnunic¡pâì p1n ¡r¡Dlrni¿r
a cùp¡cidûde de ùterìdineuto

do sisteuu rlc ¡útlq
-' Estarnrrs nrs pnpamlrkr

¡ura o pior cor.irio posrívcl.
Vamos anrplinr a c.rp.rcidad<
dos lupitais trt ¡uis 490 L'i
los, Ertr¿g¿ù!ìr(,s 20 pdr¡rl,i-
ros kik¡s c tcrr¡os, ¡¡ ¡:id¡rlc,
1.250 rcspiradores. Alim dis-
so, liber.uos lsursos pùÂ
n¡is de dois ¡nil þitrx ¿h l¡¡ir¡
t:rrrr¡rlcxitl.rlt:, ruù rr'spirr-
dors. li urn hrb¡lhoù)rìInìtô
cntre prcfeitur¡, estôdo e o À{i

¡ristÉriod¿Sau<le tlisreopre.
ftritr

l)r¡rtntc I crtrcvist¡, o
ntéelico Dar.id L)ip, do centro
de corrtilgêlria tla crise do
ttlrr¡¡r¡vfnrs no cst¡rlr¡. fcz
nr¡isl¡nr ¡ìcrr¡r

- Lcvrnì ¡sóriosrp,udc-
¡uia¡ i¡so r¡iro siol?rias, ¡¡io é
ltrincidci ra. Há haimrr crrr r¡rre'
prrcc qrrc o rlir a dr n.ìo nru-
dou. lssoC nrùitoarrio Lprccl-
se tera corupneosìo dapJ:rli-
tl¿rle - rli¡re. Âr frrrças rlt,
silidc(:*.ìr, Nilil() ¡k'nt.r\ Srì
corrjosfl5, dcstcmi.!ûs c nào
prcciso colclurá Lrs porc¡uc
erìo r¡a liDlüde heilte.

Ð,rri.r tcforçotr rs rr:<rr-
nrcrclaçris:

'-Queria llzer urna nnni-
Istlçìo cle repriclio r irriciati
vas dc frrst¡s rln S.io P¡¡rl¡r.
ì,iãod hondc f¡zcr fcst¡,b¡ilc
fuuk, nerhum tipo tle ce!c'
braçiu Fitlueru erl c:uir. Nio
firz o lnentrr scrrtlhr <¡ucnr
rrnr sohrcpor os ¡ntcrcsscs
pcssorìs e cconônricos aos in'
ter*xs rla ¡rupulrç;ìu.

¡\ntr¡ dt: ¡r¡unci¡¡ ¡s ¡¡rrli-
d¡s. I)'¡i,r t¡nrhti¡r fcz t¡nr
discurso corl oricntaqõcs p.r-
ril.¡ popul r{¡o, pcdi¡rdo soli.
rlari*larlc, pura quc os idosos
niosrirtn dcr:a*cqrrcaspes-
so.rs ì1âo frcqlcrìtem tr ¡grf-
ias neste periodo.

Â oraçio pode ser feita
tlc r:¡ra. rrr¡ srr¡s f.lrril i.r rr:s-
'lìrdos dcvcn ad,r¡rtlr o Iot-
rlatodas sr¡¡s ¡nisg¡.

Medida foi anunciada ontem pelogovlJrn:ìd0r Joåo Ð0ri;r e valerá até 7 de abril; número de mortos em São Paulo sobe para 15

QuãÞote¡¡-Oú,'"¡ra ¡,,r ¡!, tl )P¡rh 
' 

lo Dnriìãnrf!.iorañer¡dâ lnB loú oe<lãlD(hf¿rle enl.wisl, aôlel¡v¿

Srìv¡çr)sr'srer(i.ìisr¡ns;i(' utili/¡(l(Jr tx!\sclrrrlrxIr,as-
as dc abasterinrcnrq saúde, sinr conro os scniços de dcli-
¡ìlücùLûçâo, scgrut¡rçÂ L. uÉry - disÉDai:1,.--Nóssu.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 0't533-070

Tel. (r1) 2936-2870
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ß/4312020 - Folha de S. Paulo

Complexo do IIC em SP será transformado em centro de tratamento de

coronavírus

01031

transt-ormado-em-centro-de-tratamento-de-corgnavirus. shtml

FOTHA DE S.PATITO

Complexo do HC em SP será
transformado em centro de

tratamento de coronavírus
:i1iit1 r!'ili:1irr,.iLlt i¡0 :.1:l{): !tli;i r,;1,r1.;.r r;1 {i,tili:i i:.,ì,]9iiçl
ii, ¡ I i' : tr :: ; ¡ i¡ : lt t,:j j Li ir j r,:r' ;r'.' i ) ¡ ì 1 Í it r I {1,t::

f,¡s,"

Rogério P¡9tr¡n

r¡orÂulo ()Ha)çpit¡!chi{:li¡ìi¡ilqdrS:dpllrliqrl¡i¡r¡l¡slìrr¡rr¡.i¡¡¡

plÍrlr dtiriì rar ñ.li.lr'i (.¿-l I lìr r¡ir¡r)r crltrr¡ lìiri rrir¡nt¡ìfti .1c

prrIietltrs inlrrrrchrs tr¡nr o nr,Í¡ rÚr¡rr¡rír il\ Ll(ì !r,rí\, Srlii() (lfrtitrirr|lìs

',Ot) l.!l(b r\r'hrrì\.ìxìr¡rlc ¡,ì l r.ì1.ìnìrntrr {i¡ J(rrrìL... :rùrlù 2{10 dclrr
drl.ll.

Ax\.'¡ìlrlD.!tcrlr¡lr¡rIolr[rcrll¡p¡rÊ¡rer¡.r(ì(r JcS:r(rl,.lt¡](),1(rtìo

[]r)rir, r SL(¡(l;rril(l( l:t¡11,.¡ rl¡ SrriJ,, r LrC(ntr,.r\l( (.:(nlti¡!i¡ì(in J(,
(iuìr),ú¡¡1r! tl,rilrìÌì(i¡r{.li'}..et1\lo,ijtolr'\ll,(rgl¡rìrl.r(::1).

ìì. .ìL r,ìti(ì í\t¡ ¡Ì rt^ c¡ n¡¡, ¡,¡tl¡r os 0.nlrnres L rrr rtrt rrr. ti¡rrr, tlr-
doeuça on enlrrnritlrtltJ jtÌter nrJ¡r! ¡{r rl'nr¡len r,rrrio tr'.ur'liri l,''
prt.r r¡ur rlt¡c ortros srte ¡n!tiIlt, rs liÉ¡rl(r\ ¡ri I tt . Àt Lr sr\ta lcir.ì (:l )'),
sr:¡¡ir IiLrurdri: o:300 L:itrs tlt ilTl l¡¡r,¡ ¡ir¡.ie¡rL,-: rl.r Corirì 19. Isr¡
r'.r¡r.rtid,rrL rlctt slr :¡¡l¡lirxl:r ,,r¡ ¡r.rì' lrl¡) leiro. ¡rrnr.r , lrr'Ë,rJ.r .lr
ni)\ r,. aLlili¡1.ùìrr'tìr,)\.

.\ti ¡ sarÐ;n¡ lllNnì. r11d{ì ,r.crlrtì1c\ú .a-nir ¡l da.11 ¡i rÉt.ìr .trardanLlir
rú a?sr 'i dar rnraìnjil ¡'lrs-

f5sil nru!ì¡r{¡. .ri¡r(ì,r sr:grurtìo rr gur cr nl. rui nrrlhorar r üp,r'irLcì,: ,.

tlLrriirlrrL rl¡'.¡t, nrlirrr¡¡¡tr tlLrr |.r'it¡lc* .lr, r rrÛu:rrir Lrr ' ¡.¡rrrhr;lì.

¡,Jr¡¡irrr.r'lrrrr¡.r,.,i, i1ìl(lfi'rd(k.l)rr.i1.rlii.sirì1,.r¡r.rd,,ir'i,¡ltrrrtrd:

:\r r)lìh'trr 1\..ir'r\' \'rl iììì,rt tli \l! . ùlliir lis a f ,iìr., r1

I s\rs P.( lrnt¿\ rl. rìt¡i¡.r: ¡niernúirdcs, r¡k r JË .l (lù. (lttilr1lp.ttrt n

i¡¡:tittrti' rrr:tr¡l rrlrr rn,:¡n:i¡hrclo: pr¡r | ìutÍ(,s iìrtitntor .¡ prt tiì
,1..,,,.,-,..,,,-,,,,...,,.,.i,,,.,,,.r

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

Tel. (11) 2936-2870
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2714312020 - Folha de S. Paulo I Coluna Mônica Bergamo

Queda do contágio âpós isolamento

https:i/wwwl.fblha.uol.sorn.bricolunas/monicabergarno/2020/03/cai-a-taxa-de-

contagio-pelo-novo-coronavirus-diz-in stituto-butantan. shtml

FOTHA DE S.PAUIO
***

Mônica Bergamo
nron i ca.be rga nropgru po folh¿.co nl, b r

CORONAVIRUS

Taxa de contágio pelo novo
coronavírus cai em SP depois
de isolamento, dizlnstituto
Butantan
ilrl ,.lt-L::r,lji:r i..{.1i'ìt ,*rf it{ir¡ cj; ir::;t.i{,LliÇ¡t., i.riii-ì1:,rr-Ììit.ìir, quÈ: ìi-Ìi'.1 ijû
LilllJ ilriS:,ìi*'; i¡:f'tCi:d;r ¡1,:f,::':*i:;, r-.1Ë; i-riìf t i;iLJ,t:. !.)f:,üüJi: ¡ltit';,;itì;i
lir ,>').1 ,.]t;;'ii:iÌ'i i;r.' ¡,,',

Os tlatù,rs slio rlc unt ln,r.lntiuurinro fcito ¡relo gt'upr] tle tstutlo
r:¡tidrntinkigir:o do Institutrl Btitiìritiìn t:tn ¡rirrc'rt'iiì cÕrìl r:spt-cilrlistlrs r-1tr

Ir'lttt'o ele cc'rtrtingÉticia tlo grlvenlo, cri¿rrlo pal'¿ì traciìr't'stlatégils r-k

r:olnlrittc ¿i r,.ovitl I.;.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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310412t20 - Jovem Pan

Importação de 1,3 milhão de kits para testes do tipo RT-PCR

hürru//iovempan.com.br/noticias/brasil/eoverno-sp-compra-13-mi-testes-

coronavirus.htrnl

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

Tel. (1r) 2936-2870

üp
Governo de SP compra 1,3 milhão de
testes para coronavírus
A importaçåo clos isstes do tipo FìT-PCR ela Coreia rjo Sul ten previsäo cle chegar à capitirl até 15 cle
abril

Jovèm Pan '.: , l

O governo rjo estado cje São Paulo anunciou nesta sexta-feira (3) a inrportação rìe 1,3 miihão
de testes do tipo RT-PCR ¡:ara icientificaçao do novo coronavírus.

De acorclo com o presidente do lnstituto Butantan, Dimas Covas, o$ testes foram iniportacios
da Coreia do Sul e devem chegar até São Paulo ate o 15 de abril.

^Existe unra cjificuidade de transporles mais ten¡os avaliaclo cliversas alteinativas p{tfâ essa
chegada", informou Cot¡as ciurante coleliva de inrprensa no início rlesta tarde.

Os núrneros do coronavírus no estado iie São Paulo. cle acordo com secretario estacjual cle

Saúcle, José Henrique Germann, eståo em 3.506 casûs e 21ntr mortes.

Dos casos conflrmados como Covid-19, 395 estäo em regime intensivo em UTls e outros 489
em enfermarias. O secretário voltou a reforÇar a im¡:ortåncia do isolamento sociai neste
nomento.

"Estanlos indo nuln born can-linho, e devenos lembrar a todos que fiqLle em cäsa porque, de
fato, ti o que precisanros fazer como prevenção aos novos caso$ cje Covirl-19 e os no$sos
idosos são a parte fráqil da po¡rulaçäo" alertou.
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0810412020 - Folha de S. Paulo / Mônica Bergamo

Dados da Saúde e Segurança apontam que Covid-19 mata mais que homicídios

https://wwwl.folha.uol.com.b.r/colunas/monicabergamo/2020/04/no-estado-de-sp-

covid- 1 9-mata-oito-vezes-mais-que-assassinatos. shtml

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01

Tel. (11) 2936-2870
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ùIônica Bergamo
monica.bergamo619rupofotha.com. br

CORONAVÍRUS

No estado de SB Covid-lg
mata oito vezes mais que
assassinatos
Na terça (7), foram ccrnfirmadas 67 mortes peto no'ro
corclnavírus

A Covicl-l9 nrütou em ur1l dia oito vezes nrais pessoiìs do qne ¡r mécìia

di¿irin cle irssassi¡r¿rtos no est¿rdo de Srio Paulo em 2019.

TODO DIA

De acordo conr nirmeros c1¿rs secreraLiirs de Segurirnça Pública e tle

Saúrde, no åìno passirdr: foram registrados 2.906 casos cle homiciclios
dolosos no estado, uma rnédi¿r de oito casos por dia. Na terçn (7), foram
confir¡nadas 67 mortes ìo novo coronavírLrs, chegirndo a 371 vítim¿rs

tìrt ais.

TODO LUGAR

Com 5.682 conlirrnaqões de casos da doença, 204/o cìits cidades cle SP

têrn pelo nret'los unla pessoa diagnosticacla. Dos 64.5 rnr.rnicípios, 12l jii
possuenr casc¡s r,le Covid-I9.

*
Entle o total de 371 mortes, 211 s:io hr:mens e 160, mtrlheres.

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

Tel. (rl) 2936-2870
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ß14412020 - TV Globo/Jornal Hoje

Distribuição de testes rápidos

htlBs.//eloboplay. glob o. com/ v I 847 8266 I

15104/2020 - Folha de S. Paulo

Artigo Vanderlei França e Ricardo Liguori: Covid-l9: informação com

transparência e agilidade

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

Tel. (1r) 2936-2870
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https://wwwl .folha.uol.com.brlopiniaol2A20lO4lcovid- 19-informacao-com-

lransparencia-e-aq
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TEN DENCIAS I DEBATES

Covid-r g: infarmûçûo com
trûnspûréncio e agilidode
As fake news sáo uma das faces mais sombrias desta pandemia

!'antltrle i li'onçrr e Ric¡¡nlo Lirllrol'i

Jotn!i 5l¿, ¿ le!Èrr! il| FiJ,Èi3nìrt!n e t!!.¡l¡ß,¡ dJ ItR aJ'n1,, .iç:ú

¡\crirt,tlo nr¡vctrto¡li.¡r'irt¡rt'i¡ pri
nttit:r pirtttlrrttiit tl¡¡r t¡rí.li;rr srx'i
it¡r (,)È(r(nrillrrtiltri :tlivîs. .\lr¡r5it
1¡r'ns tlt, Wlt;ttsÅp¡r rur¡r,'rtr rt trrkr
inst¡¡rtr ct¡¡ nossrs lillnrt,lltrx; ct.lrt
lrtrts, !rx¡t irtlut rrlrçrics rluritlos¡s
trtt ¡xlv;ts "lt'¡Jrrles i¡bsolttl¡¡r" srl
bt-r u (i(lvid.t9. Ncss(]i nrolìrrtL()s,
rr t r lr ttutit ;rçrìu crrrtt I t'.r trs¡tr ri'nt ilr
e a¡lilitlrttle firz. rt rlilt'r.r,ttç1, e d lun
rlanlt'¡rt rrl Ftr:¡ stlr¡r¡' virl;rs.

,\: lrtku ltllrs, itilìto c(ìrìt irt rItilis
dr':ì4 nlil nxlr.ttl! corrtabilizrtlos ¡rtl:r
()U S ((tli:irniz.r\iio Ih¡lttlilrl tl;r S:rri.
d(') ('Dr l( 

'd{ 
r u l)l;r ¡rcl:r ;rli' .lc dc rìì,il

çtt. sìrtrrtna tlar litrtssOt¡llrri;rs c t¡e

ilrl ivirs rL,stiÌ l)itlt(lt'n¡iir.
St'llli ttrtt lirtlo ¡rr rsi tirr r ¡testt, t r.ltli

r io, ttnro ¡lrr:t torlls nrs, ti lt ¡1r:rn
tlr lrtolrilizrçitu tft rs ¡rtr rlìr$rrrlris tle
crltttrttit;r1;irr ¡r;tnr ['r rr itrlìl trt;rç.ìrr
rh'r¡tt rlitl.rth' lu rr r irl;nl;i¡ ¡s, tlt'1, u nt.t
t r lrìspiìr!t¡t c, i'l irn c * rrtr¡rrt rrtrt't i
rlrt. Ilrtr t¡llllrllto si'r'i(] r, c(rt('nt(,.

A pirì(luìtix ttnitt ;rirtrirr ut¡ri. rrs

P¡rrlìssitr¡¡ris tl.r irrr¡rnrrvr rur hrs
c:r ittr'.utrlirr'l ¡rr.l;r itrlot rnirç,to jtrrt
to ¡\ irut¡x itì:rd(,s olìri¡is tle rrúdc
r i t ('stx'c¡rlist ;ì-\ crx t lilivr'i s ¡¡ttttl í

((r\,(i('rtf ist.rs, ('l)idt'tttiol,rgistrts,
r¡rrt' rrlrrr trrilù.rlt,tì(lrì ('lìt n'r ist iis i
(.x;tusliilr q rllfr.r ¡ niltir e{rlrltì¡tvínts.

(ìrrrtlirr n¡q. n'crlttr' ¡rcst¡ttislr I);r
t:tlrrììt:r, pr r4gr:rtttrs iot rr;rlíst ir rs dt.
('ttli\\ur iri tlt' tr'lt r i:ti,t t, or jtl rttir
irn¡rtcssos lirlenrtn o ír¡rliee tlc tx¡

liartça rlt ¡xrpulirl:ro t¡uunrln o ns
srultrt i' lr (ìovitl tr¡. (ls r¡uc rrrtlìlrrt
rut irr[ìrlrrr.rqrics rlc \\lr;rst Àp¡r t,tkr
l';n lllrrlk s¡u lx'ln lttt'rtrrs. l: lt ¡rro
r lt rlt' r¡rtc, r¡tr,tttrlt ¡ o irssunt¡r r r(it it r

rrlr¡¡(, c5t¿ plutrlcnri.t, r¡s r'cictrlos
rl,r irt¡rn'ttrr prrfìssi{nìirl t¡.rìr irin
da ntti: lrlrv¡irtcirt-

l)r,stlc rr ¡rt ilrtciltr t Jso rlt tl¡o¡lr
viltt-s tr$ist¡:rdo ¡¡l estirrl(i tlc Srio
l,irul{r, (ì ¡l(wer-ìro pr¡t¡list¡ intorsilì
urtt sut¡ tolttt¡nit tçiio srrbtt it tkrctt
r:íl enì (lili.t'rtrtcs rìrn¡is. I iri eriirdt¡

t...t
A vertli¡de pree¡siì, rnais
rìo r¡uc nuncil, pr(vllcccr.
l\rr isso, ó im¡rtescindível
inftrrrn a r de lìrrrrr¿r
clirrl, iigil, proirt¡vír e
t ¡'ilr'rspalentc, scl¡¡ rrre(lo.
No gerul, iìs pcrisoiìs
e¡rtenderitnr o rfcildo,
Quent potlc, cst¿i e tlcve
lìcar no scu do¡nicílio

r¡ rrì (:r'ilt rr r !l( ( :r rrrt irrgi.r tci;r ¡rr r:r o
(ltrur¡¡ttír us, litlcr rrIr prkr irifrrlo
k4istl l)avid tlip, qut, rcirrrt, r:x¡rrts
üt. dilcrcntcs inst itrriçrit's.

¡\s tlelilrt,r¡(ries tl*sr (lentro de
(ìontingr"ìrtcia sc 1r iulslì¡¡ nlitr¡t el¡l
nrrdi(lâs qrre td.nr sitlu ínrrrliatrr
tn¡:¡ttt' l¡ru¡tt'iltlrts ¡urs rolctir'¡ts rh.
ittt¡rt(rts;r. (l\ ¡r)tr'Hrìilr((,5 rhì (\ilili
li't'strio it i¡tt*ir:r tlirpr¡.i\iio P,¡¡¡¡
itt('tl\ltt l)tilll(iillìr'¡¡lr, ¡r0s tr.í( ltlrn
dr: trrt'mrtricirqiio.

l)ìlrilnÌcrìtc, rur lìoletirrt d dispo
rr lhiliz¡ttk r lr ÌDlpt frìsir ( rnil it irtuirli.
zlçri¡rtL'r:rsor urlt'írlritrn. (lgtrrt,l
tl( )rh) l,st:td() lt nt invesf irkr Ùlt t'tttlt
¡}tr rlt,ts tle rrrrttrrili( ;r{;(), (, | ) ttirl).t
lltrr r[' ¡lr¡ )ttit0r'.uìt(nto (' ü)ilìhitt(.
;'ts lìtkr ntrvrii I'xttytuJf ìl(', ¿.1 ltrtrìrs
Ir¡r rliit. s,{t' tlilrr lìr}r ri'tlìilnil, À S('
t rrtirr i¡ tit,(itlnritÌi(ìrçito lrjnì l\'it(t
trrrr t r-ith¡ll¡rr irr rltlclivr:1.

( ì0rn a Urtilìri tlt.r:slor\u\ eslt¡tlr,i
ernrs(,gui,ìd(l e{}nst iettt iz:rr rrs ¡rttr
li5lils, (lt¡t,r:sl iio ttìì {t¡iì\ cil\it \, ¡'}t r r

to¡lùld() sc a si e lrt¡s dcrì}i¡is.
¿\ vr¡il;rrlt' lìtr(i\ir, rìì;ì¡\ (lo !r('lllllì(,r, llrt!Jlr'c(r, l\¡r irsrr, i illt

prùsrin(live l inli)rlr¡rr tk l¿u'¡u¡ ch
nr,:igil. ¡trr rut.iut * trìI¡sl)iil en{c,5etìl
rrtrtLr. No ¡1rr;tl, irs pcsrcas crrtlrt
rl('tìr rlì (r ì1'( ;klo. (.h renl ¡rorle, rst;i t,
¡lt'r t lìt;l no scn (l(nuiçilio, l lii ititì
rlrt ttruitu rlrrrt ¡xrh flt'ntr,. A boli crr
rrturriçrçiio te rl rtiudarkl rìrsril rrr,
tlltrlritit o¡renrçiìrr tle ¡1tter r,r.

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

Tel. (11) 2936-2870
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I7t04t2020 - TV FOLHA

A linha de frente: dentro de uma UTI de referência no tratamento do coronavírus

(acompanhamento do atendimento no Emílio Ribas)

httos : //www. voutube. com/watch?v:sxucmW 8AD{ I

lt

0 gr-¡st il¡L gt¡lt,¡¡t litÐ;r,;

A LINHA DE FRENTE: dentro de uma UTI referência no tratamento do coronavírus

2oti.!l:ì vl$url¡zrr;óes . 17 de abr. de ?û2û :r 
' 6,5 Mtt.

t{folh¡
TV FOLHA g
li27 rìl¡l iìliìcfii{}s

t7t04t2020 - cNN

UTIs do Instituto Emílio Ribas são destinadas à pacientes com Covid-l9

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

Tel. (11) 2936-2870
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CNN tem acesso à UTI do primeiro hospital de SP a
operar com capacidade total

I
I

q

lålis l!'ì¡urìc¡ú, {Jft (ll.il,l, c0ì s¿iù l)aulû
1 7 (kì.11)¡¡l ilê :rll2ll âs o0:lit | ¡.ttrrlìzarlo 1 7 { iÊi rìbrll ria: 202iì às 1 ¡:-16

Medo, incerteza, desafio. As três palavras resumem o sent¡mento dos profissionais da saúde neste

momento de pandem¡a.

No lnstituto de lnfectologia Emílio R¡bas, referência nacional no tratamento de doenças

O hospital, que antes tratavâ doêntes com HIV e tuberculosÊ, por ex€mplo, agora só recebe

pacientes com o novo coronaví¡us e nesta semana foi o primeiro de São Paulo a operar com looo/o

dos lê¡tos de UTI ocupados.

"Estamos faz€ndo o máximo qus a gent6 pode. Todas as nossas energias estäo sendo gastas aqui,

deixando de ver família, filhos, âmigos, pâr6ntes. Entäo, se vocô está achando que é þr¡ncadeila,
por favor, pelo amor de Deus, fique em casâ gente", implora a enfermeira Mârileide Cândido Alves.

A reportagem da CNN têv€ acesso à UTI do Emílio Ribas. Todos os proced¡msntos de segurança

foram tomados. As recomendações eram ficar pouco tempo no local e permanecer em silêncio

para não atrapalhar os trabalhos.

18t04t2020 - Gt

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

Tel. (ll) 2936-2870
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SP aumenta o número de Iaboratórios autorizados para testes

https://gl.globo.corn/sdsao-paulo/noticia/2020/04/18/sp-aumenta-para-38-o-numero-

de-laboratorios-autorizados-para-testes-de-coronavirus-veja-lista. qhtml

SP aumenta para 38 o número de
laboratórios a utorizados para
testes de coronavírus; veja lista
O estádo de 5ão P¿ulo conta com 38

laboratórios habilitados para a

realizäção de testes do coronavírus

até esta sexta-feira (1 7), de acordo

com o lnstituto Adolfo Lutz.

A realizaçäo dos testes é

fundamental para dimensionar

corretåmente ä evolução da

pandemia. Do total de pacientes internados com sintomas de

coronavírus em 5ão Faulo,610/o nâo possuem exame confirmado de

Covid-19 até o momento.

Todos os laboratórios são credenciados pelo órgão, vinculado à

Secretaria Estadual da Saúde, e a Plataforma para Diagnóst¡co de

Coronavírus em 5ão Paulo é coordenada pelo lnstituto Butantan.

Segundo o Governo do Estado, atualmente a rede possui a capacidade

de processar até 2 mil testes por dia para detectar a Covid-19 por dia,

Segundo o Governo do Estado, atualmente a rede possui a capacidade

de processar até 2 mll testes por dia para detecrar a Covid-l9 por dia,

mas recebe cerca de 1.300 novos testes diariamente, Nesta sexta-feira

(17), o secretário estadual da 5aúde,José Henrique Germann afirmou
que a fìla de exames represados a espera de resultados cai para 9.4 mil.
O número ultrapassava os 20 mil na semana passada.

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

Tel. (11) 2936-2870
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19/0412020 - ESTADAO

Casal de médicos luta contra coronavírus e tenta conciliar vida com mães e filhos

https://saude.estaclao.com.brlnoticias/geral.casal-de-rnedicos-luta-conlra-coronavirus-e-

(

tenta-conciliar-vida-corn-lnâes-e-filhos.7000 327 597 7

äEsrADÃO

Casal de médicos luta contra coronavírus e tenta
conciliar vida com mães e fílhos
F)le tta [;TI, eìa lo prtrlo-soroLlo: os dojs estâo n¡ lir¡l¡a de lr'eDte rì¡ gueìr'a .ontt¡ a Þ¡rìdèrìiî rìo !]¡nilio Ribas enr un esforçrr itll
precrdeÌtcs ra (ârrei¡a dos tlois

Giovana Gir¿rdi, O Estado de S,Pêulo
19 de abril de 2O?0 I tìattr

SÅO PAULo - Eìe está à fiente da tlII de run dos priucipais Lospitais tle refer.êucir <le

Sào Paulo para os casos de covid-rg e se rt uo drma de já estar coDì todos os go leitos

ôolPados. Ela atu^ Do ptqtto-smüo, recelreudo q[eur chega ¡ssustado, doente, cotrl

medo de ler o loro co¡'orr¡wír.trs-

Jaques Sztâjul)ok, de 54 anos, e Fabiane El Far Sztajubok, de 47, se conhecerrrn ùo

Instittrto de h¡fectologia Erùílio Ribns qnârìdo eLì erû ¡esideute. Jaqrìes,jri chefe dâ

tlTl, n ajndou n publicnr nur tlnb¡lho soì¡re 0s i¡¡ìplicflções absenndâs no su¡tè de

snmrupo que ocorreu eur rg97 ua capitaÌ. Podese dizer que foi o sararupo que ruriu o

c¡snl.

tien¡clìanaddUlleelnnoFrontoS¡rcoro.C)(r5¿l-,aqrer52t¡JnbokeF.ìbì.rneHËnrSzhjnbek
enfÍeùlâ I ûnros. no Ëni¡ lo R Ib¡ s. Òs .rv.rnqoç dlr aûron.rví[rs FùtrJr f)¡ n lcl Te] xerå ,, Fst¿dào

ÀIæ n erperiêncir co¡tr ûqìleh e oÌltr¡Ìs epicleu¡i¡s ¡¡ão foi suficiente psrû prepûrii-los psrû

o que eufreutnru hoje. Dede que a palcìeruia <le cor.id-r9 atiugiu eu cheio SÀo Pauìo, o

crsnl tem se listo u¡uito pouco. Nr irltirut quiutr-feira, qunudo cotì\'emûr{tu cot¡l r
relnftngetrì, jå dellois das :t horæ, eles só lilh¡nr se visto muiìo t¡ìpidflnrente pel¡

:¡rauhã. Eln estwr volhndo pam cnsa do plnntño que tiuhn feito un uratlmgnrìa, qrran<ìo

ele stln para o hos¡rilirl.

No pouco terupojrùrtos, corupnrtilhnnns "r'isões dilÞreutes, rutrs cq¡ìfhretstes" de uù¡
uresurn emergência, corrro cìeluie Fabiure, ÊAqtrûrto teutâu¡ estalreleer uu clirna de

trantluilidnde pnrn os filhos - Druiel, de ro ¡nos, e Al¡ Bentriz, de 12 - e t¡ìnbétu

esnntégins parn njndnr suas mñes, já irlosm. "flrm clas r'ó¡ins crreklades tìessa epideurin

é ter feito corn que r ruaior prola de lruor qrre ¡rderuos dar pun elas é coudenálts à

soli<lño. Uurn d¡s malcla<les que viernm cour a coritl-t9', filososaJnques,

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

Tel. (11) 2936-2870

I
I

l
I

I

I

l

(

)5 1



vFRmtltu{utuÇAa

2210412020 - Veja SP

Reportagem especial sobre o atendimento no Hospital das Clínicas

https://vejasp.abril.com.brlcidades/hospital-das-clinicas-se-Eepara-para-receber-900-

casos-qraves-de-covid- I 9/

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070
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2210412020 - GlobonewsÆstúdio I
Plataforma de testes PCR e fÏm da fila de testes represados

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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fila-de- 1 7-mil-testes-de-covid- 19-850 1 329. ghtrnl

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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ESTÁ ZERADA A FILA DE 17 MIL TESTES DE COVID.I9 EM 5P, DIZ GOVERNO

: Cl I MIL INFTCIAOOS ¡ AS pËRGUt'¡IAS S€M RtSPOSTA N05 PRIMtIROS DiAS DA GtSrA0 Dt IEICr 14:04
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Governo de SP diz que está zerada a fila de 17 mil testes de
Covid-19
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2310412020 - TV Bandeirantes

São Paulo consegue achatar a curva de contágio da COVD-l9
httos://videos.band.uol.com.brl167870821sao-naulo-consesue-achatar-a-curva-de-

contagio-da-covid- I 9.html

23/04/2020 - CBN

Profissionais do Emílio Ribas relatam medo e tensão com coronavírus

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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SÃO PAULO CONSEGUE ACHATAR A cURvA DE coNTÁGIo

F--^ F - --f I F.

AO ISOLAMENTO SOCIAL
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5ão Paulo
consegue
achatar a curva
de contágio da
Covid-19
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https://cbn.eloboradio.globo.coÍì/media/audio/29914O/profissionais-do-hospital-emilio-

Profissionais do Hospital Emílio
Ribas relatam medo e tensão com
coronavtrus
A reportagem CBN vis¡tou nessa semana a UTI de um dos
hospitais de referência para o tratamento do coronavírus. 0
hospital ganhou mais 10leitos, que se somam aos 30 já ocupados
com internados em estado grave.
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Méd¡cos discutem situação cie pâciente intern¿do na UTI do Hospit¿l Erllílio Ribås. Foto:
Le¿nc¡ro Gouvei¿ICBN

Por Leandro Gouveiâ (leandro.gouveia@cbn,com,lrr)

10 da manhã de quarta-feira 122). O silêncio no Metrô de São Paulo é

inconrum para urx dia útil. O número de passageiros é pequeno, e a

maioria usa nláscara, seja descartável, corrprada em íarmácia, ou
reutilizável, feita de pano.

A reportagem CBN está a caminho do lnstituto Emílio Ribas, na estação
Clínicas do Metrô, para conhecer o trabalho dos profissionais que
tentam salvar vidas na UTI de um dos hospitais de referência para o
combate à Covid-'19,

A primeira cena, na entrada clo setor, mostra o tamanh<¡ do desafio,
Funcionános empurram uma maca em direção aos elevadores. Sobre
ela, o corpo de um paciente que tinhå acabado de morrer,

Johnny da Silva Coutinho, de 42 ancs, era portador de HIV e fumante. Ele
rhpsn¡ r an Fmílin Ri[uç n¡ cpytr-feir: dia 17 rnm <intnm¡ç deribas-relatam-med. htm
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27/04/2020 - ZUMA PRBSS EUA

Hard work in the ICU at the Emilio Ribas Hospital, São Paulo, during Covid-l9

https : //vimeo. com/4 1 3 340 873

Hard work in the ICU at the EMILIO
RIBAS Hospital, Sao Paulo during Covid-
19

$ zurmp¡ss5 ,rr 1r.

Apr¡l 27, 2020, Sao Paulo, SP, Brazil: The EMILIO RIBAS hospitâl is a reference center for infectious diseases
in the city of Sao Paulo. Almost 1000/o of the service capacity has been reacherJ. ln the photo, the hard work of
heallh professionals in lhe ICU during the outbrcak of COVID-I9. Today, Braz¡l has recorded more than 380
deaths in the last 24 hours of coronav¡rus v¡ct¡ms.
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2910412020 - Revista Isto É/ Páginas Vermelhas

Entrevista Dimas Covas sobre testagem para impedir avanço do coronavírus

https : //istoe. com.br/nossas-porteiras-ficaram-abertas-para-o-virus/

-ENTREVISTA-

DI*IÀSCOVAS
Dlretor do [rstttuto Buta$tan

O médlco lÌüu¡s Ccvea d¡dor do In¡dtûto Bul¡ntärL åcaù¡ de ¡¡¡n¡nl¡ a coorden¡çIo doõ te¡te¡ de coreta
vl¡r¡¡ no Ëládodosloleulo. Éruncergo fu¡då¡üaütrl üêacsstaüfroa dêlt¡ndøtrlå gob¡cr¡ úürürdr€trå r
pl¡lâtorilå d€ låbûatûrtor dè .$-rar6dücr d¡ docnçå. rnont¡d. pclo Eot cmÕ do êrlado, qr¡è tcrå c¡pð.ldådc
pæ¡¡Èrüud10¡dlcx.n rpdrdl¡.Ac¡brdcche¡ardnGo,¡úlado$¡lulmGicotir6¡ldrdc5?5ndlÞotê3Ídtr
pelo Butilfarl pertldp¡ndrplalafonne lt laborat6rlopúli[coocprlvedoe, silre Glcûolnsüt¡do^ådolfoLuta
o troûpnâl d¡¡ CI¡{Éâ3 difã¡klådc de l¡Gdld¡rå då UgP c o l¡rlíoccnt¡o d€n¡bctrãÐ Preto. À fcil€ dâül-
dåtlvt Covú prclrndc acclcar o prcerro dc trrlegcn c contrúulr pera inpcdho ðrrålrço.talrlÕalvô d¡ tè
vld-19 no crt¡do. ltr $¡rrt+frÚta ¡!¿ um pæso bports¡Îe fol d¡do: o goì¡emo coüsgulu rerär a !l¡ pâr¡ !€â-
tl'¡çåo de tett€r quÊ çont¡v¡ cÛl¡ m¡l¡ de l? ¡nll perso¡c coú ¿ÍroÉùas ¡rendente¡ de ¡¡r,tlke. 'A reeltaaçåo
dct¡t¡cm relrå nordudr¡ ¡trrurnafotog¡afiådr¡aârplfuntamdrpódmd¿rslldad¡". d¡rcf¡væ
pur a ISIìOÈ 'E pcrndtûå qur rt rutdial¡dc. tñrrm dcc¡rös fi¡td¡ncntedlÚ.õ frtod

..I|OSSASPORTEIRAS
FIGARAITIABERTAS

PANAOryIRUS'

?Ol,lllt¡ç¡O Pãrã Covâs, do psto de v¡rta técnico, não dá mãß Þárã qustio¡ðr isolamento <i€pols dô exemplo chmég
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29104/2020 - FOLHA DE S.PAIILO / Claudia Collucci

Mais da metade dos internados em UTI do Emílio Ribas têm menos de 60 anos, diz

diretor

VFR Serviçog de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimagão - $P - CEP 01533-070

Tol. (ll) 2038.2870
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httos://www1 . folha. uol.com.brleauilibrioesau del2020 I 04/mais-da-metade-dos-

internados-ern-uti-do-ernilio-ribas-tern-menos-de-60-anos-diz-diretor.shtml

FOI,HA DE S.PAULO

Mais da metade dos
internados em UTI do Emílio
Ribas têm menos de 60 anos,
diz diretor
'Sâo, principalnrente, honiens que não cuidam cla saúcle', afirma
infectologisra Luiz Carlos PereÍra Júnior

cl:îudia Collucci

sÁopaur.o Prineiro hospital de Srio Prulo a ter 1009'o da ttTI ocupada

coln pacientes de Covirl 19, o lt'ìstirllto de Ilfectologia Ernílio Ritras tem

mais d¡ metade dos selrs leitos cle terapiir intensiva ocupirdos por
pessoiìs com mÊnos de 60 anos.

Na maiolia, hi¡rertensos, rliabéticos e obesos. "Sâo, princi¡rirlmente,
homerrs que nro cuidirm da saride", afirna o i¡rtèctologistà Luiz Carlos

Peleir':r fúnior; -q9, diletor'(écnico da r¡nidade.

i;i 14 / 14 Dêntro do Emllio R¡bas, duranre a pandêm¡a do corônaviius

Paciente qlre re(ebeu alra é apl¡udrdo Fel¡ equ¡pe médica do Instrtut0 de lÌfe(tologìa Enr,Liq

Ribas i'a!¡ri¡ j'ir;z.li,ll,lìiri-i..3: <

() institr¡to coloc¿r em tìrncionùmento nesta sexta (1") os tiltirnos dfz

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

Tel. (11) 2936-2870
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0110512020 - TV Globo

Inauguração do Hospital de Campanha do lbirapuera

https : //eloboplay. globo. com/v/8 5 23 47 I I

7/0512020 - Folha de S. Paulo

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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ArtÍgo David Uip

https://wwwl.folha.uol.com.brlooiniaol2020/05/covid-19-decisoes-baseadas-na-

ciencia.shtml

FOTHA DE S.PATIIO
*-**

Covid-79: decisoes
baseqdos n0 ciênciq(
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Fal<e news se alastram, säo r¡rn crinle contra a humanidade e
ct¡starr vidas

Dùvid uip

() mundo vive uma parrtlernia grave, de urn vÍrus novo, ainda pouco

conhecido, mâs que tem unìâ tralrsmissåo veloz e é capaz de causar
tloença multiviscer:rI e, por vezes, mol'te.

Senti os eleittis da Covid-l9. Sofii birslante ao longo cle duas semiìtliìs,

em isoliìmento dc¡r'nicilia¡. Tive pneumonia e fiquei rnnitn üngustitdo,

mas leliz,menre me recuperei. E posso dizer com tôLlas iìs letl?s: iì

cloença niro é brincadeìra.

O ¡nfectologista Dav¡d Utp, aoordenador do Centro de Contingên(ia para Coronavírus do estado

deSão Pauto - Cù!s¡rìr do llil¿d, rie Sá1) Faillo - B at¡r )(l

O governo tle Sâo Paulo está levando r-nuito a sér'ìo o enf'r'entämento

desta epidernia, Desde a confirmação do plimeiro ctrso, ern 25 de

teveleiro, de unr paciente que havia t'etouratlo da ltålia, o go\¡euìâdor'

lorio l)oli¿r (PSDB) cìecidiu clial urn Centro tle Contir-rgênciir do

CoLon¿rviltts no esfado.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
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rotosr2ozo - TV cr,oBo I FANrÁsrrco
Situações de risco para profissionais da saúde

httg; : //globoplav. globo. com/v/8 5443 3 3/pro grama/
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IO/O5I2O2O. CNN BRASIL

Filhos mandam mensagem para infectologista do Instituto Emílio Ribas em Dia

das Mães: (Orgulho de Você"

https : //www. cnnbrasil.com. brlsaud eDA20 l0 5 I i O/filhos-mandam-mensapeûr-oara-

infectol o gista-em-dia-das-maes-orgul ho-de-voce

Filhos mandam mensagem para infectologista
em Dia das Mães: 'Orgulho de vocêr
Ll:! (.li'ji'J. rrìr g;-ir-r P¡ìliia
li J r!t; rtri¡, rtii.: ;2rl2i] an t1 i-j: i1l

A médica infectologista Fabiane Sztajnbok, do lnstituto Emílio Ribas, e mãe da Ana Beatrí2, de L3

anos, e do Daniel, de 1O anos, recebeu uma mensagem especial dos filhos durante entrevista à

GNN neste domingo (10).

Em vídeo, os filhos da médica a parabenizaram pelo Dia das Mães. "Parabéns peto Dia das Mãesl

Te amamos muito e tenho muito orgulho de você e de como está criando a gente", declarou a

primogênita.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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DIA DAS EM TEMPOS DE CORONA
NOTICIAS DE DOMINGO

lnfectologista cornenta mudanca de rotrna durante pandemia ffil
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15105/2020 - Jovem Pan/Jornal da Manhã

Ampliação de testagem no estado

https://jovempan.com.br/programasliomal-da-manha/seguranca-publica-vai-ser-testada-

coronavirus.html

ilF
Dimas Covas: 35 mil serv¡dores da
Segurança Pública de SP serão
testados para cov¡d-19

O diretor clo lnstituto Bulanian, Dimas Covas, que também coordena o Centro de

Contingência da covid-19 no Estado de São Paulo, faloLr sobre o início da testagem enr

massa dos agentes ligaclos a Segurança Pública. Para os próximos 2ü dias estão previstos

140 mil exåmes, incltiindo 35 nril servidores e seus lamiliares.

Ëm entrevista ao Jornal da Manhã, Dimas Covas explicou que existem dois tipos de teste: c:

PCR e o teste rápido, que será o utilizado nessa ação em grande escala.

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

Tel. (11) 2936-287a
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2OlASl202O - TV Globo / SP2

Coronavírus é â maior causa de mortalidade no país

https : ileloboplay. g1obo. com/v/8 5 6 7 886 I
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do Coronovíruscoord.Centro de

Covid-19 mata mais que outras doenças no
país, diz coordenador do centro de
cont¡ngência
2 rnin f xitriçiro enr 7() nrai 2020

*FiqueEmCasa

Æþ.il
:ffiJ;

,', 'v
Þ¡ {.-
{é'"N/'

I

DlfYlAS COVASo{¡_1B
'xt{(tr{l dF tailralixt
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2I IO5I2O2O. CNN INTERNATIONAL

Reportagem mostra equipe médica da UTI do Instituto Emílio Ribas lutando para

salvar vidas

Inside of an ICU in Sao Paulo, Brazilrwhere medical personnel are struggling to

meet the needs of those infected with coronavirus

httos://edition.cnn.com/videos/worldl2020l05l2Ilbrazil-sao-oaulo-icu-covid-19-walsh-

pk g- ebof-vpx. cnn/video/pla)' lists/coronavirus- intl/
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SoLrrce: CINN
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2110512020 - TV Record

Inauguração do Hospital de Campanha de Heliópolis

https://recordtv.rT.com/hoje-em-dia/videos/sp-inaugura-hospital-de-camganha-em-

heliopolis-para-atender-pacientes-da-covid- I 9 -2 T0 52020

î",it'uui i íj¡'þf l,r#li r{ i¡ii¡

SP inaugura hospital de campanha
em Heliópolis para atender
pacientes da covid-19
HOJE TM DIA

o 21 /15/202û - 1 I hl 3
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SDADE oe sÃo FAULo rNAuGunA 4r Hosprr¡L DE
CAMPANHA PARA ATEÎìIDEP PACIENTES DA COVID-I9
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3u0st2020 - HUFFPOST

As profissionais da limpeza que driblam o medo da Covid-l9 e não 'baixam a

guarda' no Emílio Ribas

https : //www. huffpostbrasil. com/entry/limpeza-profissionais-emilio-

ribas br 5 ed I 7dfec5b64A6e59 5f03 50? euccounter 1
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HUFFPOST

HULI]ÊNES

As profissionais da limpeza que driblam o
medo da cov¡d-íg e não'baixam a guarda' no

Emílio Ribas
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lrineia, Andrea e lvanice ¡ntegram o time de 73 mulheres que trabalha para garântir a limpeza na linha de
frente contrô o coronavírus em hospltal referência em São Paulo,

Û ByAndréaMârtlnelll

Na guerra contra o novo çelgnqví¡us, essos mulheres tâmbém estão na linha de frente. São

profissionais tão necessárias quânto méd¡cds e enfenÌleirâs e que, no d¡ô a clia, se unem

para driblar o medo e não baixâr ô guarda d¡ônte dâ covld-1g. Mesmo invisíve¡s parê ê¡guns,

elås são protagonistas e acompanham, silenciosas, o sofrimento que o virus impôe a
pacientes e â quem convive com a doença e a morte.

E elas precisam estar atentas, "Em cada quârto que eu vou, quando eu saio, uso álcool em

gel, lavo minhas mãos com sâbonete. Entro, saio, passo dlcool em gel novamente. Lôvo ô

mão praticamente o diô inte¡ro. Trâbâlho ass¡m 12 horôs no plântão", conta lrlnéld Apareclda

Pacheco, 54, uma das auxiliares de limpeza responsáveis pela UTI (Unidade de Terapia

lntens¡vô) do Hosphal Emilio Ribas, referênciâ no tratamento de cloençâs ¡nfecciosas em

São Paulo.

H¿í c¡nco meses, €la vive uma rotina intensâ nâ áreâ mais críticô do hosp¡tä|, que há pelo

menos três precisou se adâptâr pâ¡â ãtender somente casos da covid-19. 'A demanda

ôumentou bôstante", afi¡ma. Ao mesmo tempo em que sôbe que seu ofício é necessário,

lrineio se ôgarra à lé para lentar nõo se render ao medo da contâminôção. "Olhô, eu gosto

de trûbâlhar na UTl, de estdr na linha de frente. Para mim é grat¡ficante. É uma área que eu

gosto. Eu procuro desempenhôr o meu trðbalho com amor e cârinho. Não sinto meclo, não."

Ëm fevereiro, mesmo ãntes de a pandemia ser decretadâ pelâ OMS (Orqânização Uundial
dô Saúde), o hospitàl chegou â promover âlé três treinamentos específicos por dia para

funcionérios de todas âs áreâs sobre o âtêndinento ô pacientes com suspeitâ ou câsos

confirmados da covid-19. Com o avanço da doençâ, o hospital pðssou ô usar mais produtos

de limpezô e a fazer desinfecção constânle dos ambientes após ô alendimento de
pacientes contaminados. lnicialmente com 30 leitos, a UTI foi ampliôda e hoje contð cotï 50

0110612020 - Veja SP

I)urante a pandemia, SES oferece atendimento virtual para tabagistas

https://vejasp.abril.com.brlsaude/secretaria-de-saude-de-sp-oferece-tratarnento-on-line-

para-tabagistas/
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*þSaohulo

Saúde

Secretaria de Saúde de SP oferece
tratamento on-line para tabagistas

rerapia éreita por meio dosusdur:*:ij:*Tf 
i1::Lll-:o*'ouem 

quer parar defumar

Desde do dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, a Secretaria de

Estado da Saúde reforçou, junto ao SU$ a campanha de atendimentos
virtuais para quem quer parar de fumar durante a pandemia do Covid-
19.

Mais de ó 000 tabagistasjá estâo em tratamento com suporte on-line de
especialistas de I 4ó7 unidades credenciadas no Programa F^stadual de

Controle de Tabagismo.

Contando com aplicativos de mensagens e vídeos, a estratégia permite
a continuidade cla assistência que antes e¡a feita presencialmente nos
serviços ligados ao Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras
Drogas (Cratod).

O atendimento on-line está ativo desde o mês de abril com o objetivo
de reduzir a transmissão da Covid-lg e, ao mesmo tempo, cuidar do
paciente tabagista que quer abandonar o vícìo,

"Em meio à paudemia do coronavírus, enfrentamos os desafios do

isolanento social ao mesmo tempo em que trabalhamos na
conscientização das pessoas, principalmentejovens, a não ceder às

influências aos canais digitais de produtos que remetern â novas

formas de consumo de tabaco", explica Sandra Marques, coordenadora
do Programa Estadual de Controle de Tabagismo.

A medida tem caráter temporário e emergencial visando à prevençåo
da doença, evita¡do deslocamentos e aglomeração de pessoas num
mesmo ambiente.

Nos últimos cinco anos, cresceu mais de sete vezes o número de

unidades ligadas ao Programa Estadual de Controle de Tabagismo -
eratn âpenas 200 em 2015, Só no ano pas;adq ,t4 237 ftimantes

EL PAÍS - tu06t202l

Testes e produção da Coronavac

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-1 l/sp-anuncia-parceria-para-testar-vacina-

contra-a-covid- 1 9-que-pode- estar-disponivel-em-um-ano. html
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= ELPAIS BRA,SIL

PANOEMIA DE CORONÀVÍRUS i

SP anuncia parcería para testar vacina contra a covid-
19, que pode estar disponível em um ano
Estaclo fez acorclo cour labor¿rtór'io chinês e, por' ¡neio do Instituto Butantnn. far¿i teste cout 9.000
volunttlrios. Ao finirl, poderá plodnzir â [ìLrnizrìção prtlrr dlstribulr uo Brasil

O Ga\êûì¡jo.!ìÉ iåo É¡Ja Jcl?!1yà ¿nußcilJrr!¡¡ qijr¡a.ieli¿ u¡r
¡cordt €fl:e o htltutoS[¡nnn¿ [n1 ái1ar.1ióiic irri'ê3 Ò¡r¿ ¡ ie:!¡¡È? 9r
.¡:e 1ñ-r' J: !.¡r ! i¡ :.¿ :cn! ¡. :ci9.::.¿\ i,j_: le aco,1., ¡¿". 1 ;. a

e,:æctnlìrùé qua 4;ùi91Êt¡ di:ot:r\Giênl ju^h9ilcDfaxiiìa ¡n3- Lrtcù:
rÊiuiraxô3 !êl¿m !ti 9l¿:Öia!. Ì cl"!rde èi¡lô. 3èfi¡ sìa!rib*c¡ :lc sl!ièm:

.!,rì.¡ ìde :é.ir6: í.:{'ì i de i(dr t È!i3.

o.ìiÐrdt,r:5ir¡da n¡ i¡fcÊ¿: Qûr11a-l€i"¡ aî1 Õ

l¡ôorù!6ic:lncv¡a 3¡¡i€ah ô4ilx1é. Jê ¡eara5a6.l c

t¡leri.1dir ¡'r¡'-fe. fç,¿ C9te:rùl(:gi.ì arrÌ ì
crrahr;.k €r' ¡rsl itcl ¡ ( ¡ r¿a': nc pl.: 1u ::. J. t
l4a¡lu:ô B!Ìðrl¡:i rs¡de ât $û'rê¡nc dè !s P¿!l¡
Ëiú€t.r. ¡€ll1iÈtÊ¡|,¡¡iO3Ê5:!rúiÊ : ¿i'5-r:-cJ!:.r¡
;ff'u¡i::ç¡ç: C rêt¿nìs^ìerT Êr¡rii :E¡ o.Èai:-r' ilÌpì'¡.r'
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kr4¡:iÞei.lù iê 9.ÔÐl o¿!:.¡j Èrl tot! { S.¡riì. E {n]¡
ût. r¡( .t: gT (iê:e-,.O r,iltÈiia Êrì È:.¡È.,- ,..r:!
c€:ef.clïicosdcru16¡.' ¡:l¡lðÓ¡m¿covàg cfiètar
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re¡'È300s ð: fr,ldo !r¡ !úi(¡ i:s !41-.:r:-:c:!-e.Jil¡r¡_¡
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¡'J.ciiüÞèríe.rtl q :er:aî¡ Ê.ì!¡¡Ja t¿rìliém ¡¡r,1.ì [iirì'a'.1!É d.r

tÉiLì:teü Êìì: caû\'a.ü:ìt:!r¡l: cè¡¡19 -i: faguiiSc¡t 1 ìèis dè:t¡ 3.¡it:e
!:!iil :.:Ì1!h!c!ìAn ! q:irlrqri;q:¡

1110612020 - Le Nouvelliste

Testes e produção da Coronavac

httns://lenouvelliste.comlarticlel2lT25l laccord-nour-la-nroduction-dun-vaccin-chinois-
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Accord pour la production d'un vaccin
chinois au Brésil
32

Pulrlié le ?0¡0-06-11 ! Le I'louvelliste

L'Etat hresilien cle Sao Faulo a annoneé jer:di la signãture d'un accsrd avec le labor¡toire
chinois Sinovac Eiotech pcur la production d'un yaccin contre le coronavirus, qi.ri sera testé

au¡:rès de 9.0û0 volontaires dàs juillet.

Le gouvernel¡r de Sao PauloJoao Doria a précisé lors cl'une conférence de presse que

I'institut Butåntan, pðle de rechercire cle référence au Ðrésil, avait noué "un accord de

transfert de technologie" avec Sinovac Eiotech.

"Les études nìontrenl que {e vaccin pourrait être distribué d'ici juin 2021 (si les tests s'avèrent

corrrluants). Cet accord rlous pernìettra de le pr-oduire å grande échelle et d'inrrrrr¡niser des

nrillions de Brésiliens", a-t-il précisé.

La sen:aine dernière. l'Université rle l'[tat de 5ao Paulo (Unesp) avait dijå annoncé r¡ir'un

autre vðcci11, en cours cl'élaboration par I'Université cl'Oxforcl, serait testé dès la mi"juin

auprès de 2.000 volontaires brésiliens.

\
ll/0612020 - Clarín

Testes e produção da Coronavac

þ
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https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-brasil-san-pablo-asocia-laboratorio-chino-

producir-vacuna_0_OxB I sHUhW. html

lirlllr.:,:; Å:t ll
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it¡i1:i1il]::.1 Clarin"' MUNDo I J.l'

Ultima fase de estudios
Coronavirus en Brasil: San Pablo se asocia
con un laboratorio chino para producir una
vacuna

Lt; ¿ntutció i:lgrtlt*ntador Jo¡t¡ ilrlri¿. Sc ìr¿rán pi'urb.rs i:lf nic¡s en l).t)ilû r'rrltrrt{,rrii"rs.

Fçclr1¡ rstar disporrÍhlr h-ri:i¡ rner!i.xkrs rlcl ¿ilo r¡rir.,vitnt.

Ë,1 estado de San Pablo. el ¡ì1¿vor, nrås rico y urás i¡rdustrializado cìe

Brasil, ¡:roelucirá y prohará utra potetrclrl vacutìa contra el nuevo

corouavirtË en asociaciórr con u¡r labor¿torio chi¡ro, infonnó este
jueves el gober¡i¿dor. Joao Doria. erì u¡ìa rueda de prelìsa.

Doria a¡rullció que el centro cìe ittvestigación hrstituto Buta¡ìtan,

res¡ror:sable de la producción de alredeclor clel 807o cle los sueros y

vâcunrls corìstunidos en BrasiÌ, firnró un acuerdo con el laboratorio
chino Sinovac Biotech para la realización cìe la tercera y úìtilna fase

cle pruebas cliuicas cle r¡rìà poterìciàl vacu¡ìð co¡rtra el SARS-Cov-Z. el

virus ciue carrsa el Covid-I9.

1210612020 - TV Globo / SPI

Como funciona o Censo Covid do estado de São Paulo
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https : //globopla)'. globo. com/v/862 1 998/

1710612020 - Jornal NacionaU TV Globo
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19/0612020 - JORNAL NACIONAL _ TV GLOBO

Profissionais do Instituto de Infectologia Emílio Ribas receberam flores

https://eloboplay. globo. com/v/86 39 5 80 I

22/0612020 - G1
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AGÊNCIAS DE FACT.CHECKING (COMBATE A FAKENEWS)

https://91. elobo.cotr/fato-ou-fake/coronavirus/noticia/2020106/22le-fake-que-doria-

propos-que-idosos-sej am-os-primeiros-a-ser-testados-com-a-vacina-contra-o-

coronavirus. ghtml

É *fnXE que Doria propôs que
idosos sejam os primeiros a ser
testados com a vac¡na contra o
coronavírus
MenrJgem fâls¿ d¡z que tpolent"rclos serâo '.obâ¡âs' È gðih¡rão R$ 

.t.500 pefo ¡este. perlìl etáriù
clo:i vo[]ntár¡os ¿ind.l não fo¡ definido e rrão lr.rver.i qualquer pêsarnento.

Por Robertà PentråforL CBN
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Urììa mensäBetn båst,tnte

compan¡lhðrJå nas redns soci.l¡s d¡¿

clue o governador de S¿1o Paulo, Joãô

Doria, prùpôs que idosos sejân os

prìmeiros p.rrticip¿ates dos testes

conì ¿ vðc¡¡¿ì contrð o c<lron¿vÍrus. É

#FÁKT.

No úlünro drd 1 1, Dor¡a ânunc¡ou a parc€r¡â do lnst¡tuto Butântan, do
governo, e do låbÒrarór¡o ch¡nês Sinovac B¡otech par¿ o ¡níc¡Õ dos testes

com.r Coron.lv.rc cm {} milvoluntáriot mas não nrencionou o perfil

etár¡o dos párti(ip¿11tes. lssó rìem sequc'r foi definido ditda, segundo o

Bul¿ntan.

ProcurJdo ,)elá CBN, o inst¡tuto es(larece: "O Bove¡rì¿dor Joãu Dûr¡ü

j¡mä¡s d¡sse â frase fâlsa e låmentavelmente âlr¡buidä â ele em fake

news. O lnstituto Bulant¿n infórma que os protocolos clín¡cos dè

lestdgenr e os respedivos perfis de vofutntários pâra fuluro re(rutarlerìto
ôinda nãô for"m divulgddos pelå instituiçôo nem pelo goveÍno do ðstado

de São P.lulô. port¿nto, nâc, hé qu.rlque. afirmaçio com reläçâo .1 e5tes

per[is'.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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22/0612020 - Agência Lupa - Piauí

AGÊ,NCrAS DE FACT-CTIECKING (COMBATE A FAKEN'B,WS)

https;//piaui.folha.uol.com.br/lupg/2020106/15/verificamos-doria-vacina-butantar/

@Lupa
t pRttBRÂÁetlctÂ 0t FÀct-ciltcKñtÊ 00 BnÂsrr

#Verificaflos: É falso que Iloria
assinou convênio para vacina contra
a Covid-l9 em agosto do ano passado
poTilillifi.tAÂFoNo O
Rep,Íter I Rio deJaneiro I lupr@lupa.nâús

Clcula nas redes sociais qire o govenrado¡ de São Paulo. Ioão Doria
(PSDB), disse que nssinor¡ o convênio para a produção e teste de uma
vacina chi¡esa contra a Covirf-19 e¡n agosto de 2019, Por nreio do Ëgi$
de ve¡ificaçào de ¡olicias. r¡suários do Facebook solicitRram que esse

uraterial fosse analisado. Confira a segrrir o trabalho de verificação cla

Lupa:

FATSl}
I

A informação analisada pela Lu¡ra é falsa. O texto se baseia em umn
interpretação erratla de uma afìnnaçào do governador de São Paulo. João

Doria. Em coletiva de irnprensa na última quinla-feira (l I ), o govemo disse

que a parceria entre o Instituto Buta¡rtan e a tàrmacêutica Sinovac para a

realizaçào de testes no Brasil se tornou possível por causa da abertura de

um escritório comercial ern Xangai. ua China, enr agos¡o de 2019. Ele não

disse que o contrato foi assinado ¡esta data.

A vacina da Sinovac contra Covid- 1 9 foi qplov¡da p¡ra testes

em 14 de abril de 2020. Ern l0 de junho, a ernpresa assinou conûaÎo co

Insti$to Butantaq pam produzir e testar a iruunizaçào no Brnsil. Alér¡r
desta. 9 outras vacinâs colttrâ o novo coto¡lâ\'írus eslào em estôgìo de testes

clir¡icos - incluíndo uma que está sendo desetvolvida pela Universidade de

Oxford e tarubém será testada aqui,

Aassessoria de imptm que a fala de

Dori¿l "lemete à lnissão do Govemo do Estado å China, realiz¿da en
agosto passâdo, e à inauguraçào de un escritório cometcial ern Xangai com

o objetivo justnureile de fortalecer e amplial as relações econômicas coru o
país asiático, por ser ull grande parceiro do Brasil na área comercial". O
instituto ressaltou ainda que a parceria para criar a vacina cont¡a a Covid-
19 foi feita ernjunho de 2020.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo l\gostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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2510612020 - TV Globo / SP1

Alta de pacientes em hospitais do estado
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Pacientes deixam hospitais após vencerem
a Covid-19
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PACIENTES VENCEM A COVID.l9

a

\

\

r

t,,.,,ffi

l!rl
tl
t!
!i
l!
fi
!

Ð3
\

*r

1
ì\

I
!l

I'' ì

([,

J"-q



2610612020 - TV Globo / Jornal Nacional

Como é feita a coleta de dados da Covid-l9

o bo v/8656209

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

Tel. (r1) 2936-2870

Entenda como é feita a coleta de dados da
Covid-19 em todo o país
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0110712020 - Valor Econômico

Centros de testagem de vacina contra o coronavírus

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/07101/sp-define-centros-que-faro-testes-da-

vacina-contra-o-coronavrus. ghtrnl

vFR{üNrUfU!{AÇÅü

\âröi"
SP define centros que farão testes
da vacina contra o coronavírus
Na capital, os testes serão conduzidos pelo Hospital das Clínicas da USP, lnstituto de lnfectologia
Emílio Ribas e Hospital lsrâelìtå Albert Einstein

O governo de São Paulo divulgou

nesta quarta-feira (1' de julho) as

instituições que serão responsáveis

pelos testes de fase 3, em humanos,

da CoronaVac * vacina contra o

novo coronavf rus desenvolvida pela

farmacêutica chinesa Sinovac

Biotech, Os testes serão realÞados

em nove milvoluntários em centros

de pesquisas de seis Estados bråsileiros; São Paulo, Brasília, Rio de

Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

Apesquisaclfnicaserácoordenaoup.n@,e,nacidade
dê 5ão Paulo, os testes serão conduzidos pelo Hosp¡tal das Clínicas da

Faculdade de Medicina da USP, lnstituto de lnfectologia Emílio Ribäs e

Hospital lsraelita Albeft E¡nstein.

No Estado de São Paulo, o projeto envolve também a Universidade

Municipal de São Caetano do Sul, Hospital das Clínicas da Un¡camp em

Campínas, Faculdade de Medicina de SãoJosé do Rio Preto e o Centro de

Saúde Escola da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto,

informou o governo estaduå1.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070
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1lÛin020 - Daily Prothom Alo (Bangladesh)

Centros de testagem de vacina contra o coronavírus

https://en.prothomalo.corn/lifestyle/health/brazil-to-test-chinas-potential-covid- 19-

vaccine-in-six-states
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Brazil to test Chinars potential
COVID-Ig vaccine in six states

A potential coronavirus vaccine developed lry Clúna's Si¡rovac will be tested in
Brazil by 12 research centers in six Brazilian states, the governor of Sao Paulo

state, Joao Doria, said on Werlneselay, adding tire trials still neecl to be

approved by local health vigilance agency Anvisa.

The stutly - first announced on June rr - is leil by Instituto Butantan, a

research center funded by the state of Sao Paulo. The agreement with sinovac
includes tìot orìly trials but also the transference of tecltnology to produce the
coronavirus vaccine locally.

rrThe 12 research centers that will carry out the trials for the coronavirus
vaccine have alreacly Lreen chosen liere in Brazil,r' f)oria said in a ¡rews

conference.

Besides Sao Paulo, tlÌe tests with a total of g,ooo volunteers will also be

contlucted in Brasilia, Rio cle ]aneiro, Minas Gerais, Rio Grande clo Sul and

Parana, he adtletl.

For Dimas Covas, director at Instituto Butantan, Sinovac's potential vaccine is
one of the rnost pronrising studies to fight COVID-19, the disease caused by the
novel coronavirus, an<l results of clinical trials are expected later this year.

Brazil's health vigilance agencyAnvisa said in a statement that its technical
team is in contact with Butantan and Sinovac, atltling its analysis is at arr

advancetl stage ancl is expecteel to be concludetl soon,

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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1510712020 - Valor Econômico

Planejamento inicial na resposta à pandemia deu resultado

https://valor.slobo.com/impresso/noticia/2020/07115/sp-comeca-a-vencer-

pandemia.gþtml

\âlöi"
SP começa a vencer pandemia
lnfectolog¡sta David Uip diz que Estado e prefeitura acertaram ao planejar juntos. logo no inÍcio,
como enfrentariam a pandemia

Por Leila souza Limå e Eeth Koike - De São Pár¡lo

15107/2020 051)0C Âtu¡liz¡do hé unì dlù

A evolução dos números da covid-l9

sugere que os esforços do governo

paulista na resposta å pandemia

deram resultado. A média móvel de

sete dias de óbitos na capitål está

perto de 85, depois de ter atingido

quase 1 10 no fìm de maio. No

Estado, está próxima de 253 - o pico

îai de 276, em 23 de junho.

A taxa de ocupaçåo de leitos de UTI indica situação confortável. Na

Grande São Paulo, está na casa de 6590 - era de92Vo em meados de

maio. Para o médico infectologista David Uip, Estado e prefeitura

acertaram ao planejär juntos, logo no início, como enfrentariam a

pandemia.

Para especialistas, embora se caminhe para o que chamam de platô,

com a terceira semåna seguida de queda no número de mortes, a

estabilização estå ocorrendo ainda em patamar elevado de óbitos e não

há segurança sanitária suficiente para uma retomada geral de atividades

- que, na prática. é o que começa a acontecer.
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2l/07/2020 - TV Globo / JornalNacional

Início da terceira fase de testes da Coronavac

https : // globoplay. globo. com/vi 87 I 632 I /pro grama/

'i

a ¡
Butonton

Começa em São Paulo terceira fase de
testes de vacina chinesa contra o

seMáscara
DIMAS COVAS ¡ í+-.r
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coronavírus
.J rnìn [:xit-riçåo em ./1 jrrl 2020
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2110712020 - O Estado de S. Paulo

Início da terceira fase de testes da Coronavac

https://sao-paulo.estadao.com.brlnoticias/geral.testes-da-vacina-chinesa-contra-covid-

1 9-comecam-em-sao-paulo.70003 3 7 I 0 I 6
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*lESTADÃo

Testes da vacina chÍnesa contra covid-I9
começam em São Paulo
Prineira voluntár'ia a rrceber a dose foi uma nrétlim do Hospital das Clírricrs r¡¡e nio teve a irlentidade tevelach

Gonçalo Júnlot O Estado de S.Påulo
21deiulhode2020l 12h13

O govemador de Sño Paulo, Joño Doria (PSDB), nnunciou oñci¿ìlmerte Deste terya-feira

o inf('io dG testes con¡ n vaci¡n chínes rcntrn q coronavírus, O prirneiro voìrurtário a

reeber a vacina, chmuda CoroDawr:, foi uu urédica do Hæpital dro Clfuicas (HC)

que nôo twe a ideulidade rseladn, .{o todo, lore rnil I'oluntár.ios vño r*ber a rnejnn

em u centræ de ¡Hquisâ. O governo estirm que o estndo dete¡á. ser onclufdo nté

seteÌnbro. Se oB te8t* foreu¡ l¡en-eucedidæ, a rnciru pode cotueçnr r ser pruìuzirla no

infcio de zoer.

À prilnein dose esti sendo aplimdn næ 89o ñrucionórios do HC nesl¡ lerçÂ-feir& (21).

Dnqui a r4 dias, a segundn do* seró aplicadå e, dulmte $se lrcrlodo, os roluntfuiæ

ser'ño arcupuhadæ por médicæ. Esper Krillns, rnédico do depùfurento de ¡troléstiæ

infæciææ e pnrasitfuias do Fac¡¡ldade de Medicina da USP e coordenador do Centrr de

Pesquisæ Clfnicas do In6titùto Centrâl do Hospitfll dru Cllltictr EMUSP, esalica esta é a

ter'æiru fase de t$tw desta racina, rnas n primeira uo BrasiÌ, "Ào longo da semno,

mnæ continunr mciunndo os wlnntårios.

Os tæts frizern pÂûe de unn potelin com o Instituto Butantñ. Irriciolmente, o

gortmo estadüal havia arrìutcíado que os testes comeqarinm já nesta segunda-feim (zo),

¡nns holrc ntras pua Ìibem$o dm ilosë no seralÞrto, As vacilas chegarann da China,

eruloo dn Lufth¡nsn, æm escnln ern Frankftir{.

De acordo æm o governo ëtfidual, o IrNtituto Butütã e6tá âdâptmdo uüra fábr{ca parn

a produç'ão <ìt vacina. A capncidnde de prcduçõo é de até roo milhõa cle doæe. O aærdo

coln o lnbolatól'io chinês prerê quq s a vacina for efetirn, o Brmil rrceberá ainda 6o

¡nilhões de doses fnbricada m China pron distribuicio.

2110712020 - Globonews

Úttima fase de testes da Coronavac
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https://g1. globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das- 1O/video/dia-historico-

diz-diretor-do-instituto-butantan-sobre-pesquisas-corn-vacina-para-a-covid-

8714620.ghtml

21 101 12020 - Time2{ News

Fase fïnal de testes da Coronavac

htIBs.//ww.w.tirne24.newsl2020l07lbrazil-is-the-first-countrv-in-the-final-testins-ohase-

of-the-ch inese-vaccine-against-covi d- 1 9. htlld
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TESTES COM VACTNA CHTNESA COMEçAM EM SAO PAULO r._?
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'Dia histórico', diz diretor do lnstituto Butantan sobre pesquisas
com vacina para a covid
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Brazil is the first country in the final
testing phase of the Chinese vaccine
against C0VID-19

Brèzil bæame the first country to begh phâse 3 testlng of the Chlnese coronävtrus vãcctne

agalnst coronavlrus on Tuesdây, thè Slnûvac Blotech laboråtory told AFP,

A 27-yèar-old genèral practlce was thê flrst of 9,000 volunteer doctors and pàràmedtcs to
recelve the vacclne Ín the next three months as part of the agreement between the Chlnese

laboratory and the grazlllan reseärch lnstitute Butantan to carry out tests ln the llnal phôse

before approval.

"I am very happy to b€ able to participate ¡n this experience, we are lívlng a unique and

hlstoric moment and thðt ¡s what made me want to partic¡pate in this prcject becðuse I am
pã¡t of thàt moment", sald the dætor, whose ldentlty wås not reveâled, ¡n ã released vtdeo

by the Hospltal das Cllnlcas, Faculty of Medlclne¡ Un¡verslty of 5åo Paulo.

About 20,000 doses of Coronavac, wh¡ch arlved ¡n São Paulo on Monday morning, will be

dlstributed to 12 reseårch centeß in the states of 5åo Paulo, Rio de lðneiro, Minas Gerå¡s,

Rlo Grande do Sul änd Paråná, ln addltlon to the câpltå!, Brasllla.

These reglons are among the most affected by the Þändemlc ln grazll, whose 2.1 mtlllon

GsÉs and more than 8û,000 de¡ths åre the second country most affected by the dlsease,

after thè Unlted Statês.

The volunteeß wlll recelve twq doses wlth an lntewal of 14 days.

¡n â press conference ãt Hospltâl dâs Clinicõs, the governor of 5ão Pðulo, João Dorla,

22/07 12020 - Globonews / Gl
Novo secretário de Saúde de SP fala sobre a Coronavac
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Novo secretário de Saúde de SP diz
que vacina chinesa contra
coronavírus pode ser liberada
emergencialmente no fim do ano
lniectôlô¡l¡stà dó tmífió R¡batjeên cor¡n(hteyn àssúmiu â pasr¿ nesLl ter(â fÊ¡ il (21 ) enì
sul)s(iiil¡ç.îo ð JDsé Henrique Gerrnalrn.

O n0vo secretáno rJe saú¿le do

estado de São Paulo,jeðn

Gorinchteyn d¡ssè nâ manhã destâ

quarÌ¿'feìra (22) que a vâc¡na ch¡ûesä

contrå o coronavírus ¡:ode ser

liberarla emergencialmente no ñrn

deste ano, (ðso os testes tom Òs

volunÉrios sejâm Þem suced¡dos.

6orinchteyn assumlu a Fôstå
néstâ terça-felra (21) em subrtituiçõo à José Henr¡que Germânn.

"Quando vivemos umä sitr¡åção que nós chamamos pandêmica, que é

r¡rn¿ epidem¡¿ onì torJos os cotìtinenles do ntunrio, nós pas\arnos a ler

uma necess¡díde emergcnc¡al da dispon¡biliz¡ção cic vac¡nås", d¡:,se ele.

Õ sec¡etário ritou a âltå de (.rsog nos nìun¡aipiôs (le todo o luis. "Nós

¡i¡då nãô contrôl¿rnos a cpidemi;l em nosso meiÒ. Dcssô nìrneir¿, ter

um¿ vðcinð é fundðmental. B¿se.ldo nisso, se nos próximo9 3 mescs

esse nivel de anticorpos for elevado. e trìais do que isso, mantiverellse
estab¡lilådos, rnlr¡to ¡rossivehnente os órgáos rcgulalór¡os cotno. por

exemf)lo, ¿ Ailvisù, vå¡ lit)erår de foflltâ Êmergen(ið1, e dess foiln.t, o
primeiro gnipo.Je paciêntesjá pãssðria a rereber ess¿ v¿cina. lalvez em

dez€mbro mesmo ou poss¡velmente, mu¡to poss¡veltrente, jå a paÍir de

2- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP \.
O Hospital das Clínicas da FMUSP é o maior complexo hospitalar da América Latina,

por onde passam diariamente cerca de 40 mil pessoas, entre médicos, funcionários,

terceirizados, pacientes e acompanhantes. O hospital possui mais de 2,4 mil leitos em

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-020

Tel. (11) 2936-2870
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seus oito institutos, como o Incor, o Instituto Central, Instituto da Criança, Instituto do

Câncer e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, além de um hospital auxiliar em

funcionamento (Hospital Auxiliar de Suzano) e outro em refonna paru amplíação

(Hospital Auxiliar de Cotoxó). Em média , são realizadas mais de 4 mil cirurgias, 1 milhão

de exames e 140 mil consultas por mês em suas unidades.

Desde maio de 2011, a VFR é responsável pela comunicação de todo o complexo com

a imprensa, com atenção especial aos órgãos diretivos: Superintendência, Diretoria

Clínica e Diretoria da Faculdade de Medicina da USP. A equipe de assessoria de imprensa

conta com uma equipe dedicada com cinco jornalistas e atendimento 24 horas durante os

sete dias da semana.

Por ser a principal referência para casos muito graves em todo o Sistema Único de

Saúde, o HC é um caso bastante específico no que diz respeito à assessoria de imprensa.

Ao mesmo tempo em que reúne os maiores nomes da medicina nacional, com tratamentos

e pesquisas pioneiras, também é alvo permanente de reportagens por parte dos mais

diversos veículos de cornunicação em busca de problemas no atendimento, a exemplo de

filas, que possam representar as dificuldades enfrentadas pela população em relação ao

sistema público de saúde.

Desta forma, a estratégia de cornunicação relativa ao Hospital das Clínicas precisa

atender com precisão a duas linhas de interesse da imprensa: a resposta rápida e

convincente sobre demandas negativas e aproatividade em relação a demandas positivas,

que irão reforçar os melhores aspectos do Hospital. Isso fazparte do dia a dia do trabalho

da VFR dentro do complexo.

A equipe da VFR realiza diariamente a busca por pautas positivas, que reforcem

a imagem de centro de excelência do HC. Para isso, a equipe de jornalistas, especializados

em saúde, realizaentrevístas com professores-doutores das diversas áreas,pesquisadores,

médicos, funcionários e pacientes, antecipando sempre as novidades relativas ao

complexo que possam interessar à imprensa e ao público.

A partir disso, são realizados releases regularmente, que podem ser negociados

individualmente com os órgãos de imprensa, com matérias exclusivas, e t¿mbém

divulgados parùô conjunto dosjornais, coln a equipe realizando a divulgação e fazendo

VFR Serviços de Comunicação Eireli \ñ
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 0f 533-070 '\
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o follow-up para convencimento dos jornalistas sobre a importância e relevância dos

temas divulgados. A equipe possui trânsito em todas as principais redações, sendo

atendida seja pelos repórteres, seja por seus editores.

A VFR possui rotina de contatos regulares com os responsáveis pelos principais

serviços da instituição para buscar por novidades que possam ser transformadas em

noticia. Além disso, centralizatodas as demandas dos veículos de comunicação, para que

os jornalistas tenham uma fonte segura de informações.

A VFR também é responsável por colocar o HCFMUSP no centro dos principais

debates em saúde, como residência médica e formação de profissionais e apoio à pesquisa.

Para isso, entre outras estratégias, produz e propõe artigos dos principais interlocutores

do HC para os grandes jornais e agenda almoços e visitas às grandes redações.

CASES DE DESTAQUE

E;m20I6, por exemplo, podemos destacar ao menos dois casos de enorme relevância

para a imprensa, com sentidos opostos, que traduzem o trabalho estratégico da VFR na

comunicação do HCFMUSP. Em um deles, uma denúncia de superfaturamento culminou

com a presenga da Polícia Federal, com mandados de busca e apreensão, em prédios do

HCFMUSP, collt o conjunto da imprensa avisado a priori e acompanhando toda a ação.

Em outro, um transplante pioneiro de útero e posterior nascimento de um bebê, ocorrido

no HCFMUSP, precisava ser mostrado de forma a atingir o maior público possível, com

o material de melhor qualidade. Cada um dos casos são exemplos de estratégias de

comunicação bem-sucedidas da VFR para reduzir danos, no primeiro caso, e para

divulgar a excelência do hospital parc milhões de pessoas, no segundo, como se verá a

seguir.

A chamada "Operação Dopamina" teve início em uma operação surpresa da Polícia

Federal dentro do HC, com policiais entrando em salas e retirando computadores e

processos com o acompanhamento da imprensa. Neste momento, a equipe da vFR

respondeu com agilidade e precisão, comunicando imediatamente à imprensa que o HC

oolaborava com a investigação.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçåo - SP - CEP 01533-070
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Essa agilidade foi fundamental para que iniciássemos a gestão da crise antes mesmo

da entrevista coletiva da PF, às 11 horas daquele dia. Assim, pudemos corrigir, antes dos

jornais datarde, a informação que circulava de que o envolvido na fraude era "presidente"

do Instituto de Psiquiatria. Falamos diretamente colr os editores, esclarecendo tratar-se

de um erro e que o envolvido era um mero diretor de ërea.

Ao concentrarmos nossa estratégia na nossa colaboração com o MPF e no sigilo que

nos foi requisitado, evitando nos estender em explicações que não nos cabia, induzimos

que o foco de toda a imprensa passasse a ser os dois suspeitos, como ficou claro nas

edições dos jornais da noite, como o Jornal Nacional. Ou seja, o enfoque da imprensa

deixou de ser "Fraude do HC", o que envolveria a direção, para"Fraude dentro do HC",

ainda muito grave, mas corretamente dirigido para os suspeitos, não para a instituição.

Essa estratégia e nossa proximidade com as direções de redação certamente evitou

que a imprensa se concentrasse na porta do IPq, ou mesmo no prédio da adrninistração,

para cobrar diretamente da presidência do instituto ou da própria direção do HC, em

entrevistas de improviso e sem qualquer controle, explicações sobre a fraude. Vale

lembrar que este padrão da imprensa se concentrando nos locais da operação tem se

repetido em todas as operações pelo país, expondo, muitas vezes injustamente, a direção

das instituições investigadas. Com a agilidade da VFR, isso foi evitado.

Passado o primeiro dia, a equipe da VFR, junto com a superintendência, fez o

levantamento minucioso de todos os documentos referentes à investigação, conseguindo

certificar-se de que o HCFMUSP fazia as compras citadas de maneira correta e via

licitação. Com este conjunto de informações, a VFR realizou um rnedia training com o

Superintendente do HCFMUSP e com sua Diretora Clínica, preparando-os para dar

respostas com segurança aos jornalistas. Isto feito, uma entrevista coletiva foi convocada,

e o HCFMUSP pode esclarecer, de forma organizada e documentada, que estava

trabalhando de acordo com a legislação e que os eventuais desvios não haviam ocorrido

no complexo e que os suspeitos haviam sido imediatamente afastados. Com isso, firmou-

se a percepção, nos jornalistas e no público, de que a instituição havia feito tudo o que

estava ao seu alcance, tendo ficado protegidos dos ataques tanto o HCFMUSP quanto os

membros da alta adrninistração.
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Este enfoque acabou balizando toda a cobertura da imprensa, qus se seguiu por

meses, quando, a cada nova etapa, como denúncia do MPF, os dois suspeitos afastados

eram sempre o alvo e o HC apareceu sempre como parte interessada e ativa no

esclarecimento dos fatos. Foi uma crise de proporções enormes gerenciada com rapidez

e precisão.

Na outra ponta, o HCFMUSP realizou neste ano o primeiro transplante de útero

da AméricaLatina e, mais que isso, realizou o parto do primeiro bebê do mundo gerado

em um útero transplantado de doadora falecida. Tratava-se de um caso extremamente

positivo, mas de longuíssima duração. Com um problema pana a. divulgação à imprensa:

a receptora e futura mãe, não daria nenhuma entrevista.

Portanto, para gararttir que o conteúdo fosse divulgado com a qualidade que

deveria, foi definida a estratégia, de primeiro, garantir a exclusividade para um programa

de alcance nacional: o Fantástico, da Rede Globo. Em seguida, a divulgação para toda a

imprensa, garantindo a multiplicação danotícia nos diferentes meios, incluindo agências

internacionais. Isso foi feito tanto quanto da realização do transplante quanto do

nascimento do bebê. O resultado foi a divulgação do HCFMUSP como centro de

excelência no cenário do SUS do país, com reportagens aprofundadas e de grande alcance.

Este controle sobre a notícia dentro de um complexo com mais de 20 mil funcionários

exige que a assessoria de imprensa tenha ótimas relações em todos os institutos e com

todos os principais gestores. As reuniões para a manutenção dessa rede de confîança são

rotineiras.

Em sua rotina diÍnia dentro do complexo,paraminimizar os aspectos negativos, a

VFR realiza monitoramento permanente sobre possíveis focos de reportagens, como falta

de medicamento, demora no atendimento e fila para cirurgias, entre outros. Com isso, a

VFR consegue dar respostas quase imediatas aos problemas eventualmente levantados

pela reportagem, evitando que casos pontuais sejam retratados como problernas

sistêmicos.

Os resultados nesse sentido são bastante claros: o HC deixou de ser retratado collto

um complexo com problemas estruturais. Pelo contrário, nesse período, as reportagens

negativas despencaram, representando hoje menos de 5o/o das cerca de 450 que são

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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mensalmente publicadas/veiculadas sobre a instituição. Mais do que isso, a maioria

dessas reportagens negativas se limita a pequenas notas, raras vezes chegando a

manchetes de páginas internas.

A VFR também realizou o planejamento estratégico em mudanças no sistema de

atendimento do HC que impactem os usuários. É o caso, por exemplo, da redução no

atendimento do pronto-socorro do HC, ocorrida em fevereiro de 2013, quando 300

pessoas por dia foram afetadas. Ao se antecipar à imprensa, cornunicando ela mesma

todos os detalhes das mudanças, a VFR conseguiu transformar o que seriam reportagens

negativas em matérias positivas, com serviço para população, e o anúncio de melhorias

no PS do HC.

Com o número crescente de vítimas de febre amarela no estado de São Paulo em

2018, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP teve grande repercussão

na mídia nacional por prestar atendimento a casos gravíssimos da doença e, também, por

realizar o primeiro transplante de fígado em paciente com febre amarela do rnundo,

encontrando, assim, uma nova maneira de salvar vidas.

A atividade da assessoria de imprensa fez com que, em um momento de crise, o

HCFMUSP fosse visto como uma solução, tornando-se destaque nos principais veículos

de comunicação, incluindo a TV Globo e o jornal Folha de S. Paulo.

Essa visibilidade ressaltou o pioneirismo que coloca a instituição como uma das grandes

da medicina mundial, além de abrir portas para que outros hospitais começassem a

replicar esse tipo de procedimento.

Quanto às reportagens positivas, além de terem crescido aproximadamenfe 50Vo,

frequentemente ocupam lugar de destaque nos principais jomais, como Folha de S. Paulo

e Estadão, e emissoras de rádio e TV, como a própria Rede Globo.

No último ano de 202A, o Brasil se viu enfrentando mais uma pandemia, que desta

vez mudou a rotina e os rumos de todo o mundo, tornando-se a maior crise sanitária dos

últimos tempos. Neste cenário, em São Paulo, o HC ocupou um lugar de destaque entre

os meses de abril e setembro ao mobilizar e transformar a toda a estrutura do Hospital

para atender as demandas de Covid-19. Todo o seu Instituto Central, que atendia diversas

especialidades corn 900leitos, foi dedicado inteiramente a pacientes da doença, tornando

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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o HC referência nesse tipo de atendimento, Na imprensa, amobilização em tempo recorde

teve grande repercussão, pois garantiu a disponibilidade de leitos à população num dos

momentos mais criticos da pandemia,

Desde então, o HC tem sido também importante fonte de informação médica e

científica, esclarecendo sobre o vírus, sobre medidas de prevenção e dimensionando a

pandemia, bem como exemplo de boas histórias de superação e altas de pacientes. Além

disso, o HCFMUSP promoveu uma campanha de arrecadação de recursos com a

#HCCOMVIDA envolvendo diversas celebridades. Nesse sentido, a VFR promoveu uma

série entrevistas e reportagens especiais, além de publicação de artigos.
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Veja São Paulo - Especial Hospital das Clínicas: por dentro da UTI da rede pública-

22104120

vFR{üAliUNt{AÇÅü

'Eu nåo acredito em colapso
do llC', diz superintendente

$ôlNß¡lmmtdkn¡¡cdlm opcmdr rtcrJrf¡so¡rbCndú-lt

Folha de S Paulo "Eu não acredito em colapso do HC", diz superintendente -

27/04t2020

Link: https : //tinyurl. coml]¡ayytueS
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Folha de S Paulo - Modelo SUS de hierarquização é essencial para o cuidado da Covid-

t9 * 09t04t20

L ink: https : //tinyurl.com/vakqcn23
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O Estado de S Paulo - Hospital das Clínicas termina transferência histórica e libera

leitos -30103120

Link: https : //tinyurl. co mlv ag57 3m

No mês de julho, o HC também realizou uma coletiva de imprensaparamarcar o

início dos testes clínicos da Coronavac em voluntírios e que teve enorme repercussão,

inclusive no Jornal Nacional, da TV Globo.

TV Globo - Jomal Nacional - Começa em São Paulo terceira fase de testes da

vacina chinesa contra o coronavírus - 21107120

Link : https : //tinyurl. com/)¡yj fodnh

Somente no período entre fevereiro e julho de 202A, o Hospital das Clínicas da

FMUSP foi destaque em mais de3,3 mil reportagens, com uma média de l0

atendimentos por dia.

Já neste início de202l, o HC foi palco também de um acontecimento histórico: a

prirneira vacina contra COVID-l9 aplicada numa brasileira após aprovação do uso

emergencial pela Anvisa. Neste mesmo dia, foram vacinados dezenas de outros

profissionais da saúde do HC com ampla coberfura da imprensa. Além disso, o Hospital

teve enorme espaço na mídia ao rcalizar uma megaoperação para vacinar cerca de 30 mil

profissionais da saúde do complexo que estão diariamente expostos à COWD, seguindo

as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações e com base nas campanhas anuais de

vacinação contra influenza. Somente na semana da vacinação, entre 17 e 22 de janeiro,

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

Tel. (11) 2936-2870
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foram mais de míl reportagens em TV, rádio, portais e mídia impressa que abordaram o

tema.

".Hæ

TV Globo - SP1 - Começa vacinação contra coronavírus nos profissionais de

saúde do Hospital das Clínicas - l8l0ll21

L ink: htlps : //globopl ay. globo. conr/v I 9 1 87 5 4 6 I

Em paralelo, no entanto, o Brasil enfrentava impasses em relação à importação de

vacinas e insumos para produção e os quantitativos de imunizantes disponíveis tiveram

de ser restringidos, pegando o HC de surpresa no meio do processo. Como o Hospital já

tinha vacinado cerca de24 mil profissionais a essa altura, o secretário municipal de saúde

creditou isso a um privilégio ao hospital em detrimento aos demais serviços de saúde.

Nesse instante, a VFR rapidamente promoveu entrevistas da diretoria clínica e

superintendência do Hospital à Folha de S. Paulo e ao Fantástico para esclarecer que as

circunstâncias da vacinação no HC estavam de acordo com os critérios estipulados pelo

Ministério da Saúde.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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'Fomos atropelados', diz diretora
do IIC de SP sobre prioridades de

vacinação interna
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Folha de S Paulo - Coluna Môruca Bergamo - "Fomos atropelados", diz diretora do HC

de SP sobre prioridades de vacinação intema -22101,121

Link https : I lbit.ly I 3 awtH63

3- Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)

Inaugurado em maio de 2008, o Instituto do Câncer do Est¿do de São Paulo, unidade do

Govemo do Estado gerenciada em parceria com a Fundação Faculdade de Medicin4 é

um dois maiores centros de oncologia da América Latina e referência nacional no

Sistema Único de Saúde (SUS). Com base na assistência e gestão humanizada, o

Instituto oferece aos pacientes da rede pública de saúde um tratamento global e

multidisciplinar com práticas assistenciais, de qualidade e segurança do paciente,

acreditados pela Joint Commission International, organlzação internacional de

acreditação em saúde.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Os números do lcesp refletem uma produção assistencial expressiva e de grande

representatividade. Mensalmente, são realizados mais de 50 mil atendimentos, em 34

especialidades médicas, em média 8,3 mil procedimentos cirurgicos, 28,6 mil

atendimentos de urgência, 55 mil sessões de radioterapia e braquiterapia e 6,1 mil

pacientes se encontram em tratamento de quimioterapia. Cerca de 10 mil pessoas

circulam no Icesp diariamente e o índice de satisfação dos pacientes é superior a96Yo.

Desde 2010 a VFR atua na prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e

Comunicação Interna do Instituto, com o objetivo de divulgar o trabalho realizado com

foco em novas tecnologias, pesquisa científica, ensino, treinamento e educação de

colaboradores, em inovação de processos e na segurança do paciente, garantindo não só

a qualidade dos serviços, mas a humanização, um dos principais diferenciais do Icesp

entre os grandes centros de oncologia do país.

A disserninação de informações seguras e relevantes amplia o conhecimento sobre a

prevenção e o diagnóstico precoce do câncer e auxilia na qualidade de vida das pessoas

em tratamento da doença. As ações de relacionamento com a imprensa, além de

fortalecerem a imagem da instituição, apresentando os serviços do Icesp na área de

assistência, ensino e pesquisa são educacionais e, portanto, essenciais paraaconstituição

de uma sociedade mais saudável.

Fazem parte das atividades da equipe de comunicação do Icesp:

- Acompanhamento de reuniões e planejamento estratégico junto às Diretorias Executiva

e Geral

- Levantamento de assuntos pertinentes e que geram visibilidade à marca lcesp

- Produção de releases, notas e conteúdos para campanhas institucionais sobre as

atividades do hospital, pautas médicas, serviços sobre prevenção, diagnóstico precoce

ou datas comemorativas

- Contato com veículos de imprensa e agendamento de entrevistas

- Acompanhamento de entrevistas e gravações

- Clipping

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

Tel. (11) 2936-2870
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- Análise de resultados, levantamento de indicadores e elaboração de relatórios

-Administração e monitoramento do site Icesp e das redes sociais (Facebook, Instagram,

Twitter e Canal do Youtube).

- Elaboração de planejamento de Comunicação Interna

- Levantamento de pautas, elaboração de textos e diagramação de jornal Semanal Icesp

(circulação interna para cerca de 5 mil colaboradores)

- Levantamento de pautas, elaboração de textos e diagramação de "Boletim Entre

Médicos" (boletim mensal direcionado ao corpo clínico)

- Abastecimento de notícias na Intranet

- Disparo diário via e-mail de comunicados institucionais sobre atividades intemas da

Instituiçäo

- Produção de artes: média mensal de 220 artes que podem ser layout de campanhas

(Outubro Rosa, Novembro Azul, comunicados, banners, cattazes, adesivos, wallpaper,

folhetos, manuais, cartilhas ou ícones de desktop.

Matérias de destaque em 2019:

Série Gratidão (Fantástico, TV Globo; lÛl0ll20l9)
*Reportagem exalta a humanização presente na assistência prestada na assistência ao

paciente.

https : //globoplay. globo. com/v/72 89547/?fbclid:IwAR24q YnH I h6AgTvWST0piJFshd

6nCSHTTOoIW_WJxT6uj h6v SXcZuZiUxj U

165 mil casos de câncer de pele devem ser registrados em dois anos (TV Record;

tsl0u20t9)
*Série de reportagens com entrevista de dermatologista do Instituto esclarecendo

questões sobre câncer de pelo e prevenção.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçåo - SP - CEp 01533-020
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http://recordtv.rT.com/jornal-da-recordlvideos/165-mil-casos-de-cancer-de-pele-

devem-ser-registrados-em-dois-anos- 1 50 120 I 9

Matérias de destaoue em 2018:

- Centro de simulação realística, CETO e Spy

Inovação na saúde (Globo News; 3Ûl07l2Dl8,Ollü8l20l8 e 03/08/2018)
*Série de reportagens sobre as inovações na ërea da saúde, que aborda tecnologias

usadas no Icesp contemplando entrevista com três coordenadores médicos

http://g1.elobo.com/qlobo-news/jornal-globo-news/videos/v/edicao-das-16-estreia-

serie-sobre- inovacao-na-saude/6909222l

http,//sl.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/treinamento-medico-tem-

boneco-que-simula-choro-e-tremor/69 1 4694l

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/edicao-das-

161/v/inovacao-na-saude-fluorescencia-aJaser-guia-medicos-em-cirursias/6920552/

-Dez anos do lcesp

Em dez anosr Icesp une pesquisa, terapias de ponta e tratamento humanizado

(Folha de S. Paulo; O6105/2018)

*Matéria especial sobre os 10 anos de atuação do Instituto com entrevistas de dois

diretores e depoimento de pacientes

https://wwwl.folha.uol.com.brlequilibrioesaude/2018/05/em-dez-anos-icesp-une-

pesqui sa-terapias-de-ponta-e-tratamento-humanizado. shtml
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- Corrida Icesp Run

Por que suar a camisa é uma arma contra o câncer (Revista Saúde; 29/0412018)

*Artigo assinado pela coordenadora médica do Serviço de Reabilitação do Icesp, Dra.

ChristinaMay Moran de Brito, sobre a importância dos exercícios e do controle do peso

na prevenção e no tratamento dos tumores com divulgação da corrida Icesp Run

https://saude.abril.com.brlblog/com-a-palavra/por-que-suar-a-camisa-e-uma-arma-

contra-o-cancer/

- I)esempenho de residentes na ASCO

Residentes do Icesp ficam entre os melhores em exame dos EUA (Folha de S. Paulo;

02/06t20t8)

*Matéria sobre o desempenho dos residentes do Instituto em exame internacional com

entrevist¿ do diretor-geral, Paulo Hoff.

https:i/wwwl.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/06/residentes-do-icesp-fîcam-

entre- os-melhores-em-exame- dos-eua. shtml

- Campanha Julho Verde / Câncer de cabeça e pescoço

Oito em cada dez pacientes com câncer de cabeça e pescoço são ou foram fumantes

(TV Globo, Jornal Nacional; 1210712018)

*Reportagern sobre conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer

de cabeça e pescoço contemplando entrevista do chefe de cirurgia de cabeça e pescoço,

Marco Aurélio Vamondes Kulcsar.

https:l/globopla]¡. globo.com/v/686854 1 /

- Doação de cabelo

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Doação de cabelo pode ser feita em envelope via correio ou entrega no Instituto do

Câncer (TV Globo, SPTV; 2510712018)

*Link ao vivo com orientações de como doar cabelo para confecção de perucas com

entrevistas com as voluntárias do Icesp e pacientes.

https://globoplay. globo. com/v/689664 I /programa/

- Atividade física x câncer

Atividade física ajuda pacientes em reabilitação após tratamento contra o câncer

(TV Globon Bem Estar; 1611112018)

*Matéria com a divulgação do estudo realízado pelo Icesp comprovando os beneficios

do exercício fisico para pacientes com câncer contemplando entrevistas com a

coordenadora médica do Serviço de Reabilitação do lcesp, Dra. Christina May Moran

de Brito, e pacientes.

https://eloboplav. globo. com/v/7 I 65922lprograma/?fbclid:IwAR236Ip-

aAEaSXlm3 oRsX0AyCEYXqa gAoYDj_YS 5 -Ð(KMW I SL sxPGbWE 8_F

- Desfile Outubro Rosa

Serginho promove o desfile Outubro Rosa (TV Globo, Altas Horas; 2711012019)

*Pacientes mulheres em tratamento contra o câncer de mama no Icesp desfîlam e contam

as suas histórias 
I

https://globoplay.globo.com/v/7120119/?fbclid:IwARlx_fWBjOSEcVFUePulKAgB

86 GfZFUrc6vhcx5Bj r I FIEw2XTWZPqfkvxbE

4- Fundação Butantan (Instituto Butantan)
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O trabalho estratégico da VFR Comunicação vem fortalecendo a imagem do Instituto

Butantan como o maior produtor de vacinas do país. O projeto da VFR contempla a

Comunicação Integrada da Instituição, o que inclui a comunicação interna para 2 mil

funcionários, o sólido relacionamento com a imprensa nacional e a gestão sobre páginas

institucionais extremamente dinâmicas e interativas nas mídias sociais.

Em média, são produzidos mensahnente cinco press releases (textos que servem como

sugestão de pauta paraa imprensa), mas também é disponibilizado atendimento rápido e

eftcaz24hàs solicitações feitas espontaneamente por jornalistas. O resultado disso é que

o instituto tem sido citado em média por 2 mil matérias jornalísticas por mês e realizado

mensalmente uma média de 150 atendimentos à imprensa. Em 2020, por exemplo,

coletivas de imprensa e divulgações foram realizadasdiiriamente por conta da pandemia

do novo coronavírus e também devido ao desenvolvimento de uma vacina contra a

COVID-l9, pelo Instituto Butantan e a biofarmacêutica Sinovac, na China.

Nas mídias sociais, o instituto também reforça sua imagem e confiabilidade junto ao

público, alimentando diariamente suas páginas no Twitter (141 mil seguidores), no

Instagram (632 mil seguidores) e no Facebook (191 mil seguidores) com conteúdo

absolutamente confiável, desenvolvido e revisado por jornalistas profrssionais, com o

suporte de especialistas. O canal no Youtube também tem ganhado força, especialmente,

após o projeto de produção de conteúdo em vídeo implantado pelo Butantan em junho de

2018. De lá para câ, cerca de 250 vídeos institucionais já foram produzidos e

disponibilizados com uma linguagem didática e imagens de alta definição. O canal

registra atualmente 4l mil seguidores, além de 2,6 milhões de visualizações e 104 mil

horas de conteúdo assistido.

Importante destacar que a comunicação integrada do Butantan também supervisiona e

produz informes internos, participa da organização dos eventos, além de produzir urn

grande volume de notícias institucionais para alimentar diariarnente a intranet e site

institucional.
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Matérias em destaque - 2020

O GLOBO ONLINEruO DE JANEIRO - I7IO3I2O2O

Butantan entrega primeiro lote de vacinas para campanha antecipada contra a gripe

https://oglobo. globo.com/sociedade,/butantan-entreea-primeiro-lote-de-vacinas-para-

campanha-antecipada-contra- gripe-243 1 0 I 6 I

Gl /NACIONAL - 28 I 03 / 2020

Estudo mostra que o isolamento social está ajudando a evitar casos de coronavírus em

São Paulo

https://g1.globo.com/iornal-nacionaVnoticia/2020lO3128/estudo-mostra-que-o-

isolamento-social-esta-ajudando-a-evitar-casos-de-coronavirus-em-sao-paulo.ghtml

ISTOÉ ONLTNE/SÃO p¡Ur,O - O2t04t2020

SP lança plataforma de laboratórios para diagnóstico de coronavírus

https://istoe.com.br/sÞlanca-plataforma-de-laboratorios-para-diagnostico-de-

coronavirus/

JORNAL GLOBONE\ilS - EDrÇÃ,O DAS 16H - 02t04t202l

Instituto Butantan assume coordenação da análise de testes em São Paulo

https://gl.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020104/02ldiretor-do-instituto-butantan-

assume- coordenacao-de-testes-de-coronavirus-em- sp. ghtml

FOLHA DE S.PAULO ONLINN. 1I/O5I2O2O

Mônica Bergamo: Instituto Butantan farâ vacina contra chikungunya em parceria com

empresa européia

https://wwwl.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/05/instituto-butantan-

tl I 06 t2020 - GI/NACTONAL

ç
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Instituto Butantan fecha parceria com empresa chinesa para testar vacina contra Covid

https://gl.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/1 1/instituto-butantan-fecha-

parceria- com-empresa-chinesa-para-testar-vacina-contra-covid. shtml

ll/06t2020 - ExaME.coM

Como funciona a Coronavac, avacina chinesa que será testada no Brasil

llexame.coml

testada-no-brasil/

2910612O2O. THE NEW YORK TIMES / USA

Brazil's Sao Paulo Expects Approval This Week to Trial Chinese Coronavirus Vaccine

httgs://www.nytimes.com/reuters/2020l06/29lworld/americas/2greuters-health-

coronavirus-brazil. html

20107/202A - Valor Econômico

SP recebe 20 mil doses de vacina chinesa para covid e começa testes na terça

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020107l2Olsp-recebe-20-mil-doses-de-vacina-

chinesa-para-covid-e-comeca-testes-na-terca. ghtml

12/0812020 - Jornal Hoje

JH tem acesso às instalações do Instifuto Butantan, onde vacina chinesa pode ser

produzida

https://globoplay. globo.com/v/877 I 5 Ssiprogramal

2714912020 - Fantástico/TV Globo

Exclusivo: Fantástico entra na fabrica da Coronavac,îa China; Veja imagens

https://g1. elobo.cotn/fantastico/noticia/2020/09/27lexclusivo-fantastico-entra-na-

fabrica- da-coronavac-na-china-vej a-ima gens. shtml
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17109/2020 - Folha de São Paulo

Uma esperança não muito distante (Artigo)

https://wwwl.folha.uol.com.brlopiniao/2020l09/uma-esperanca-nao-muito-

distante.shtml

2311012020 - Folha de S. Paulo

A vacina do Brasil

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/a-vacina-do-brasil.shtml

19{1012020 - Jornal Nacional

Governo de SP divulga dados sobre segurança da vacina contra a Covid da Sinovac

https://gl.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/10/19/governo-de-sp-divulga-dados-

l8/ll/2020 - CNN BrasiVCNN 360

Diretor do Butantan ressalta segurança da Coronavac após publicação na Lancet

https:l/www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/1 1/18/diretor-do-butantan-ressalta-seguranca-

da- coronavac-apos-publicacao-na-lancet

l9llll2020 - TV Globo/Bom Dia Brasil

Avião com 120 mil doses da Coronavac chega em São Paulo

https : //globoplav. globo. com/v1903 5 525l

09/1212020 - Podcast Café da Manhã/Folha de S. Paulo

A fábrica de vacinas do Butantan vista por dentro

thttps://wwwl.folha.uol.com.br/podcasts/2020/1 1/a-fabrica-de-vacinas-do-butantan-

vista-por-dentro-ouca-podcast. shtml

l0ll2/2020 - Jornal Nacional

Instituto Butantan já começou a produzir avactna CoronaVac em São Paulo

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

Tel. (11) 2936-2870
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hltos: I I globoplay . glabo.com/ v I 9 092227 I

1011212020 - Rádio Bandeiryantes

rÁsrucn Do rNsTrruro BUTANTAN FUNCroNAp.t z+ HoRAS E ToDos os
DIAS

https : l/www. youtube. com/watch?v:rGaGe3mCUMU

281121202A - Estadão de S. Paulo

São Paulo já tem 11 milhões de doses da Coronavac mesmo antes da autorização da

Anvisa

https://saude.estadao.com.brlnoticias/eeral.sao-paulo-ja-tem-11-milhoes-de-doses-da-

coronavac-mesmo-antes-da-autorizacao- da-

anyisa.70003564799#:-:tex1-'=Nestao/o20sesundao/o2Dfeirazo2Co/o20500yo20mil.biofarm

ac%oC3Yo[AuticaVo2}Sinovac%o20chegaramYo20aoo/o20Brasil&text:Mesmoo/o20semo/o

20ao/o20divulgaYoC3o/oA7YoC3o/oA3oo/o20da-Coronavaco/o2}desdeYo}}l9Yo2}deo/o2}nov

embro.

5- Necton fnvestimentos

Fruto da fusão entre as corretoras Spinelli e Concórdia, que estão entre as mais

tradicionais do mercado, aNecton possui escritórios na capital paulista, no Rio de Janeiro

e em Santa Catarina, além de 13 escritórios parceiros distribuídos por todo o Brasil. Com

patrimônio líquido de R$ 33,4 milhões, atende mais de 40 mil clientes com recursos sob

gestão na ordem de RS 14 bilhões.

A empresa atende a clientes pessoa física e institucionais, com produtos nos segmentos

de renda variíxel, renda fixa, fundos multimercados, fundos imobiliários e Tesouro

Direto, além de COEs, CDBs e LCIs e LCAs de bancos de menor porte, entre outros

produtos.

A VFR assumiu a assessoria de imprensa da Necton em novembro de 20 19 e vem obtendo

para empresa, em média, 100 inserções semanais em veículos de comunicação, incluindo

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçåo - $P - CEP 0lõ33-020

Tel. (rrl2s36"2870
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os especializados em finanças mas também a grande imprensa, como jornais Valor

Econômico, Folha de S. Paulo, O Globo, TV Globo, Globonews e outros.

6- SPDM - Associação Paulista para o l)esenvolvimento da Medicina

Fundada em 1933, a Associação Paulista para o Desçnvolvimento da Medicina (SPDM)

é uma das maiores entidades filantrópicas de saúde do Brasil, atuante em sete estados

brasileiros, com aproximadamente 46 mil funcionários e com a vocação de contribuir para

a melhoria dos serviços médicos prestados à população. Gerencia unidades hospitalares

e ambulatoriais construídas e equipadas por governos estaduais e municipais, tendo como

objetivo levar o que há de mais avançado em conhecimento médico à população.

Desde março de 2014, a VFR Comunicação presta serviços de assessoria de imprensa

para a instituição. Dentre as tarefas realizadas estão:

' Levantamento contínuo de pautas.

' Produção de materiais de divulgação, releases e matérias especiais.

' Not¿s exclusivas e artigos.

' Atendimento à imprensa, incluindo o aprimoramento de relações com os

veículos de comunicação.

' Monitoramento de reportagens e identificação de oportunidades.

' Media training e apoio aos porta-vozes.

' Gestão de crise.

' Criação de estratégias de comunicação.

O trabalho desenvolvido pela VFR promoveu profundas mudanças no diaadiada SPDM,

principalmente em relação à assessoria de imprensa e, posteriormente, mídias digitais.

Desde a ampliação da estrutura de comunicação até o relacionamento com a imprensa e

gerenciamento de crises. Além de fomentar a credibilidade da organização junto ao

público interno e externo, a VFR passou a antecipar riscos potenciais de crises e trabalhar

a imagem de excelência do cliente.

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

Tel. (rr) 2936-2870
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Era possível notar, pela análise da clipagem diëria, a ausência de reportagens positivas

sobre a instituição. As citações referiam-se apenas às crises pontuais relacionadas à

entidade. Essa situação se inverteu gradativamente com o trabalho implantado pela VFR,

por meio daprodução de divulgações das ações positivas daAssociaçãoparaos principais

veículos de comunicação do país.

Em 2018, podemos citar como exemplo uma grande reportagem do jornal Folha de São

Paulo sobre o modelo de Organizações Sociais de Saúde, que contou com a SPDM como

modelo de gestão positiva, citando o Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini

(HTEJZ) (confira o link https:llbit.lyl2LWUzPB). Outro destaque foi a participação de

profissionais da entidade em uma pauta sobre saúde masculina do maior telejornal do

país, o Jornal Nacional, no Centro de Saúde do Homem do HTEJZ

(https://glo.bo/2MznblÐ. Além disso, outro exemplo do trabalho realizado pela VFR

reside na participação do Laboratorio de Reprodução Humana do Hospital São Paulo na

série especial "Fertilidade, um projeto de vida" do Fantiistico, com entrevistas do Dr.

Renato Fraietta, além do acompanhamento de dois casais atendidos na unidade

(https://gl.globo.com/fantastico/noticia/2018i08/0S/fertilidade-um-projeto-de-

vida.ghtml).

Desta forma, com estes e os demais materiais elaborados pela SPDM sendo publicados

em importantes veículos (como TV Globo, SBT, Record, Folha de São Paulo, UOL e

G1), desde 2014, a,marca SPDM chegou a:

' Aproximadamente 12 MILHÕES ¿e domicílios em matérias veiculadas na

TV- 39 MILHÕES de pessoas.

. Mais de 4r5 MILHÕES de exemplares de jornais impressos - 18

MILHÕES de pessoas

. Cerca de 900 MIL ouvintes de rádio.

. Mais de 450 MILHÕES d,epøge víews nos mais diversos sites.

7- Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações de Saúde)

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 0f 533-070

Tel. (11)2936.2870
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Fundado em abril de 2015, o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde

(Ibross) é a primeira entidade a representar as orgaruzações sociais de saúde (OSS) no

Brasil. O instituto promove o modelo de administraçäo de equipamentos de saúde por

meio de OSS, através de parcerias firmadas entre as instituições e as secretarias estaduais

e municipais de saúde.

Atualmente, são associadas ao Ibross 2l instituições fîlantrópicas que atuam em São

Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Bahia,

Pernambuco e Ceará. Juntas, elas gerenciam mais de 800 equipamentos de saúde e

empregam 95 mil pessoas. Essas unidades contam com mais de 15 mil leitos e realizam,

em um período de um ano, cerca de 700 mil internações e mais de 750 mil cirurgias.

Também são responsáveis por mais de 40 milhões de consultas, quase 50 milhões de

exames e chegam a registrar aproximadamente 10 milhões de atendimentos de urgência

e emergência.

A VFR desempenha, desde 2016, o trabalho de assessoria de imprensa da instituição, bem

como atividades de comunicação digital, pwa fortalecer e evidenciar nacionalmente a

atuação do Ibross no desenvolvimento, aperfeiçoamento e evolução do modelo de gestão

por OSS.

Para ampliar o acesso da sociedade a informações e esclarecimentos sobre o modelo de

gestão, a VFR dedica-se à divulgação das atividades do lbross, das boas práticas na Saúde

por meio de parcerias público-privada, de estudos que demonstram resultados da

administração por OSS e de eventos voltados para o debate do tema.

São produzidos releases, artigos e notas de posicionamento do Ibross direcionados à

imprensa, além de alinhamento de entrevistas com porta-vozes da instituição com os

veículos. A assessoriafaz a elaboração dos textos, monitoramento de mídias e clippings,

disparos de conteúdos e follow-up. Para potencializar os resultados na imprensa de todo

o país, a equipe elabora mailings personalizados e mantém estratégias para estreitar o

relacionamento com os jomalistas.

Artigos e cartas assinados pelo presidente do Ibross foram publicados nos jornais Folha

de São Paulo, O Globo, Valor Econômico, O Estado de S. Paulo, Correio Braziliense, O

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

Tel. (1112936-2870
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Imparcial, Estado de Minas, O Povo, entre outros. Os eventos que a entidade realiza

anualmente para promover a discussão sobre modelo de gestão já foram divulgados por

veículos de grande repercussão, como o Estadão, Valor Econômico, Correio Braziliense,

TV Record e rádios CBN, Jovem Pan e BandNews.

Em 2018, o lbross ganhou amplo espaço em uma matéria da jornalista Claudia Collucci

sobre Organizações Sociais, no jornal Folha de São Paulo. Com entrevista do presidente

da instituição, Renilson Rehem, o texto destacou os 20 anos das OSs e a iniciativa do

Ibross de conceder selo de acreditação às organizações que cumprem normas de

segurança e de qualidade. No mesmo veículo e ano, outras ações do Ibross receberarn três

publicações na coluna Mercado Aberto, em janeiro, maio e dezembro.

Em outubro de2019, o lbross protocolou uma petição pedindo esclarecimentos ao INSS

sobre o afastamento aplicado às gestantes e lactantes em locais de trabalho insalubre. A

iniciativa do Ibross foi divulgada na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo,

nos jornais Agora São Paulo, Todo Dia, Diário Industria&Comércio e outros veículos

regionais.

Recentemente, em agosto de 2020, uma iniciativa do Instituto recebeu repercussão

nacional nos mais diversos veículos do país. O Ibross foi a primeira entidade aajuizar no

Supremo Tribunal Federal (STF) Ação Direta de Inconstitucionalidade contestando

portaria que previa procedimentos de justificação e autorização do aborto em casos de

estupro. Para o Ibross, a noffna não acolhia ou protegia à vítima, mas intimidava a

paciente e criava obstaculos no processo do aborto legal. A ação do Ibross foi divulgada

com exclusividade pela Folha de S. Paulo e repercutida nos mais importantes veículos do

Brasil.

No campo da comunicação digital, a equipe da VFr é responsável pela cobertura de

eventos do Ibross e pelo gerenciamento e abastecimento de todos os conteúdos do site,

canal do Youtube, Facebook, Instagram e Twitter do lbross. Além de evidenciar a

importância do Sistema Único de Saúde (SUS) e da assistência de qualidade à população,

a assessoria também oferece apoio na divulgação das atividades de todos os associados

do instituto.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070
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Matérias e artigos de destaque na imprensa

Folha de S. Paulo (8108/2017) - Artigo Renilson Rehem e Nacime Mansur: "Saúde
pública no caminho certo"
https ://bit. lvl3bb929N

'rurRç^,rnrRÀ, I nri AÇ0sr0 n¡.20r2 * * * OpiniãO A3
F0l,ll,ïD[ S.P/IU[Í)

Saúde pública no caminho certo
REltlt solt REHtn DE s0uzA E l¡AcIilE slrouÃo ilÂxsuR

llir l? anos, o SUS (Sistema Úni"
co de Saúrle) fcz uma aposta ousa.
da ao estabeleccr parcerias corn en'
tidades privaclas sem fìns lucrati-
vos, as Organizaçires Sociaís dt: Sir-
riclc {OSSi, ¡rara o gerencitrr¡¡c¡rto elc
serviços pirblicos.

O ¡nodolo¡:omeq:ou a ser utiliz;do
inicialniente pelo Lstado rle Sâo lìau'
lo e, conr o passar clos anos, foi sen-
clo rcplicado país afora, por rneio de
ser-:¡etarias nrunicipais e estaduais
de s¡rtide, Ern 2015, r: Suprernrt Tri-
bunal l;erleraltleu a palavra fìnalso-
brc. o assunto. atcst¡rnclo a constitu-
cionalidade cla ¡rrestaçao de servi-
çrts pítltlitls rle saírrle por OSS.

Trata-se clc nioclelo vitorioso, r¡re
pro¡ricia nraior eficiôncia ao porle r
pÍrblico, u¡na vez que as orgarriza-
çÕes serciais possuÊrn rnais âgilidiì-
cle ¡:ara a contratação de pessoal,
insnrnos e serviços, o c¡ue resulta
em assistônt:ia efìca;: t' resolutiva,

lìstrrrlos com¡rarativos ctrtro o nto"
clelo tlas OSS e a aclministraçiìo cli-
reta tlelnonslranr r¡ue o novo motle-
lo ge'rertcial mclhom a qualidaclc ck:
gasto pÍrblico e aunìenta a produti-
vidade na gestäo.

As OSS nao substituc¡n 0 gover"
r'¡o, rluc rlcfìne os serviços r¡ue rlc-
venr ser prestírtlos henr r:onlr¡ os in-

SUS fez. uma aposta ousada
ao estâbelecer parcerias

com entidades privadas
sem fins lucrativos paril o
gerenciamento de serviços

tlicadores clu r¡ullid¡dc ¿r serttnr ob-
servados, Pornleio de contratos, as
instittriçôes tem me'tas r¡uantitati'
vas e qualitativas a cumprir; traba-
lham e¡¡ conformirlade co¡n as cli-
relrizes estabeler:irlas pelos ¡¡eskr-
res ¡rÍrl:licos diante cl¿rs necessicla-
cles <ler saricle loeo.regionais.

I lolc, nruitas dcssas organiz;rçÕes
acunularn certificaçoes cle c¡ral icla.
de pelos excelent€s sÉruiço$ pre:ìl¿ì-
dos. Vale ressalta¡ o furtrlar'¡¡ental
papel dos órgãos (le cotltrole -p.1r-
licularmente os Tribunais de Co¡r'
ta. da Uniao ou rios Estaelos. cntrc
otttros nlecanisnlos fi scaliz¡rdores-..
tro so¡tticlo ¡ronnatizador, rcgulaclot,
r nil sL'guran(ìa da irf eriçiur dos rc-
srrl(ados alcançarlos.

Nrsse contexto, urn grupo cle or-
ganizaçöes sociais çlccidiu se iun-
lar, tendo como objetivr-r esclarecer
a sociedarie sollre con.¡o funciouanl
irs ¡rnrccrias tlcssas instituiçõcs corn
o ¡nrler ¡lúblilo. ¡renrritinrlo, assint,

nraior corrheci¡lellto r- compreen -

são por parte dos citlaclãos.
O lbross (¡nstitufo Brasileiro das

Organizaçõcs Sr¡ciais rlc Saúdc), clue
{:onta alr¡almente <r:m 20 institui'
ções associaclas, busca nlobilizar a
sociedarle ent favor da nlelhoria tla
qualitladc tlos scrviços, difunclir as
boas práticas de geståo. colaltorar
para o a¡xrlÞiçoamenlo das nc¡rmas
estabelecidas ¡rarl a ¡rarceria conr
o ¡roder ¡rúlllico. ¡rrrrmover estudos
c ¡resquisas e zelar pelos valores uni-
versais clo SUS.

As organizações sociais são, in.
rlubil¡rvelrne¡rtc, un¡ excclente ca-
nrinho ¡tara aurn{.,ntí.¡r a govcrnliìtl-

ça e a gor,crnabilidarlc na saúde ¡lú'
Ìrlica brasilei¡¡.

Nosso conrprotnisso, por me io clo
ll¡ross, ô contribnil com o:rpcrfci-
Çornrerìto do rnodelo e. conr isso,
fortalcccr o SUS c a qualidadc do
atentlinlento ofcrecido iil s(rus rr$u-
¿rrios ern torlo o pais,

ÊÊI¡1SOfi RtHIM 0E S0UlA, ridiro, {r prrsirlertc
o! lbr0:9 {1fl!tÌtuto drJiricilo dJt 0,!Jrr,¿d(0rt
5Õriô¡5 d¡ 5¡údri. ír)i iefiet¡rie.¡dlil¡ro de fs!ädÕ
Lrå 5ðúdI dr'9¡ù p¡rrl0 lg0v']rtì0 l0çé Sefrè]

NA(lMI SATOHÅ0 t'lAtrStJR. lied¡(ù. ¡] v¡(..
p¡e5ide¡le dD lbrû5¡ e 5upefi!lsrdentç úð5
¡ìslrlt!¡tùei,l,ihild¡r r1¿ 5Ptìl,l {ÁrrÚr¡¡l;0 pðulistr
p¡ r¡ o Ðeiûûr0lvi${nlÕ dJ ltddir irJ)

Valor Econômico (3011012017) - Artigo Renilson o'Novos modelos de gestão pública

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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\aliir opinião

Novos modelos degestão
pública da saúde
Por Re¡llson de Soua - vd,cr

-,j :l :;j: l:Èa; 4:r, ¡¡:a-, : ¡^r,

O desafio de se rnìplantar no Bråstl um

s¡stema de sdúde corn c¿réter unirersal

não se encerrs nas d¡ficuldãdes do

fìnänc¡ðmento e na necessidade de

mudar o modelo para atender

integralmente a população. As

quesrôes de gestão t¿mbém têm se

mosffado de enorme complextdade - e

as soluções ainda se enconûam nurn

paËmâr mu¡to ¡nferior ao desejável-

5ão grândes as dificuldades d¿ adminrstração públrcå dlrêta no Brasil

para adnr¡nrstrar o setor de eúde. Essðs difìculd.ldes decorrem, dentre
outros fêtores, da interpretaçäo resûtuva dos pilnclptos explic¡tos na

Constituiçõo Federal de l988: legôl¡dade, ¡mpessoalidade, moralidade,

publ¡cidåde e elìc¡ência. A eftciência cons¡ste em lðzer ceno as coisas. rå a

eficåc¡a, em fazer as coisðs c€rtâs. A efìciência estå ãssoc¡ðd¿ a

processos, enquanto â eficácrå está associada a resultâdos.

A conjuntur.r âtual de gr¿ve crise econômtcô que o pafs atravessâ torna a

situâção ainda mals conìplexa. Fðlta urna gesÈo nla¡s quaht¡cadã, em

muitos aspectos aliadas aos problemas decorrentes de um
financiamento, mais do que nuncã, ¡nsuficiente e ¡nsrével.

Fica cadê vez mals eudente que no Br¿sll tem,se que buscâr boås

prál¡cas na gestão de súde na peFjpcctiva do c¡dadão, ou s€ja nd

qual¡clade do resultado. Uma das saídas para alcançar a eficácia na
geståo ser¡a a c€lebraçeo de pår(er¡âs com orgäniz¿ções do terce¡ro

setor. Desde 1998, no Esrådo de 5ão Paulo, as Orgåntzaçðes Sociâ¡s de

Saúde (OSS) vêm åssumüìdo a admtnistraçåo de seN¡ços de çìúde.

¡¿ars de 200 tnuntclptos de 23 Estôdos aruðlmente têm OSS. O que
preocupð é que houve um cresc¡mento desordenado. A maioriä dos

Estados e municíp¡os que celebram conrðtos de gestào não sabe o que

está fazendo. Nåo basta (elebrår o contrato. É precrso se orgânrzar pðra

que ele seja cumpndo. O gestor público cor'ìtrsrante deve desenvolver a

câpâcidâde de celebrar contrâtôs e monrtorar a execLlção do mesmo.

lsto requer habil¡dades que nem senìpre estão presentes na gesrão

pública de saúde.

Do lâdo das OSS, um grupo de entidådes assoc¡ådâs dec¡d¡u promover

um processo de acrediraçðo que busca åvåliâr os pr¡ncipãis aspectos dð

organiz¿ção soc€l no câmpo d¿ transpãrência e r6ponsabil¡dade m
gestão dô9 recursos públlcos. ObMantente, esse processo estará

disponfvêl parâ tocla OSS que que¡rã se submerer.

Renilson Rehem de Sou¡a é médico e presidente do lnstituto
Bras¡le¡ro das Organ¡zações So€iais de Saúde (lbross). Fo¡ secretár¡o
de Assistênc¡a em Saúde do Mínistério da Saúde no governo FHC e
secretário€djunto de saúde de São påulo na gestãoJosé Serra.

Rádio CBN Campinas QOll2/2017) - Entrevista Renilson Rehem sobre a relação
entre poder público e OSS

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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httos : //bit. I v I 397 oeKtn

Estadão (29105/2018) - Evento Ibross "20 anos das OSS''
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ESTADÃO Tdfi

Fernando Henrique C¿rrclos a faz
palestr¿l com o tema "A Reforma do
Estaclo-20 ànos do modelo de OSs",
comanclado pelo Instituto Brasileiro

clas Organizações Sociais de Safrcle e a
Associação Br¿sileira das

Organizações Soci¿is cle Cultur¿l

'I F-t -ì ,: !t; Fi,:,ì i ir. .- j. -. .,- -.
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Folha de S. Paulo (1910612018) - Artigo Renilson Rehem: ,,Os 20 anos das
Organizações Sociais de Saúde"
https : //bit. l)'/2Llnu4b

FOTHADE S.PAUTO
***

Renilson Rehem de Souza:
Os 20 onos dos
Organizaçoes Sociois de
Saúde
Parce¡ia cc¡r¡ poder púb{ico se rÌlosrrou, rro geral, bem-suceclída

o@

l4Ëdr(05 em s.r[¡ de c'rurgi¡ do Hnspitàt dê Tr¡rlspl¡qres do st.ìdo dê S3o p¡ulo, que g¡nhou
Dr¡r5 eficiêna¡¿ sob ¡ ¿dnìrnisrr¡çöù de oss - PirÍ .l ;r:r! ! - lll D1:! 1!; Ëùlh¡frrri

O ano de 2olB ntâtcr dlras dticirdts de unt rrrodelo que se ronsolidott
ronìo grârìde ¡Ìrof irçio na forma tle se gel'ir equip¿turntos priblicos tìe
sairde no Bl'asiì. A ¡)ameria etìtre estildos e nrurricípios corì as

t)rgaììizaçõrs Sorinis dc Sâúdi (r')SS) -institniçõcs fililnnd¡ricirs tlo
ts-cciro sctor- sr ntostrou, tìo s¿ìldo gernl, benr sur'c'tlidl.

Urn cstttdo te ccltte rliì Secr(.tari¿ dr'Estadr: da Saridt t.lc Siio Fiulo,
onde o tnodclo sulgir.l c¡tÌ 1998, aponton quc rrs hospitais gr'r.cncìir<los

por OSS se destâcâr'anl, ent t'elaç¿1o aÒs !ìe ìì(ìmin¡stÌirçåo tlileta, na
eficiôncia e no custo betrefír-io tìo att"ndinrentcr à ¡:o¡nlaçiio usuilriir rlo
SLiS {sisteura Lirrico tlc Srritlc).

Nas OSS, eDì 2016, o (.usto por intcnìrìç.io foi 25,9ê,ô interior ao dos

hospitais dà ådtn¡¡ìistuçào ditrrâ -R$ 8,9 nlil cotlrn RS l! nìil. O

trnrpo nrtltlio dc ¡rernranêltcir ilr plcientes nos lrospitais ger.idos por
Orgiìhizrçóes Soci.ris foi de 5,64 dias, l0,lili a nlrnos tlo que nos rlir

rli¡'eta -iÌìrlic¿rnrlo r¡l¡iol'etìcácia rlos ttrtiìntentos ùplicdrios tìos

serviços irdnrinistfrdos pol OSS.

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

Tel. (ll) 2936-2870

J,tQ



vFR(ü{\/ÍUNt{AÇÅt

O Estado de S. Paulo (ll/0712018) - Artigo Renilson Rehem: "A verdade sobre as
oss'

httos : //bit. ly/2Tv0fpO

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

Tel. (11) 2936-2870
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F¡usto lll¿cedo Politie¿r
Repórter

A verdade sobre as

Organizações Sociais de Saúde

11 dêJulhodê 2C1.8 107h00

O papel dos órgâos de contrcìe m ffscålização das a@es do poder prlblico é funilamental

e incontestár'el em uma democ¡acia.

Na árm d¿ súile, ess atuação * rerela ainda mais imprwindível, haja vista o notório

subñnancimento públiø do setor ß os ræent6 e lâmentá\'els scåndalos de comp$o
noticiadæ 1rela impærea.

Os poderus legislatiro ejudiciâriq assim como o Miuistério hiblio e os tribunais de

mntas, precisam estår, mais do que nunca, álefia am relação åo bom uso dos mrms
ptlblicos na saúde, agindo pam æmbater o desperdlcio, dær'ios e fraudes.

Preocupâ, no entanto, o ataque indiscrimimdo ao modelo de Orgmizaçöe Sociais de

Saúde, mmo reænent6mentå temos riãto, sobretuilo, atuaìmônts, no Estâdo de São

Paulo.

É pmciso muita cautola, pm não 6lmr em uru rzla mmum as OrB¿niãçôs Sæiais

rerdaileirmente comprometidas rcm o fortalecÍmento do SUS (Sistema {inico de

Saúde) e aqueìm instituiçöes priradns, sem nenìrum tipo de comprometimento rom û

satlde que, trarcstidæ de OSS, alenitrcm â imagem de m modelo gerencial bem

zuædido, inplantado há eo mos no país. Nesse sentido, é preiso sepaml o joio do trþo

Por meio das OSS foi possfuel mpliar de for¡m er:¡xsik o acesso dos cidâdeos

brasileiros ao SUS, lerando æsist6ncla aos rincões do pafs, em lugares onde as pessoæ

simplesmente não contavam mm nenhw sen'iço de saúrle e tinham de fazer uma

rerdadeirn r'la cncis pu? @næguiren¡ atendimento mé¿1i6.

Rede Vida I Tribuna Independente (171O912018) - Entrevista com presidente do
Ibross sobre o modelo de gestão por OSS

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

Tel. (ll) 2936-2870

\

\ f,,à-I



wtrffi { !/iflf,r!{l{ l}{i

https://bit. lyl2TOD8 8K

REDEVIÞA

ENÏREVISTA RENILSON REHEM

TRIBI.INA INDEPENDENTE - 17 IO9/2AT8

TV Record (2410812018) - Cobertura do Seminário promovido pelo lbross
https : //bit. ly/3 nhadXx

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Seminário discute administração de
hospitais por organizações sociais
em Brasília
OF NO AR

O?4,'ù8/10îg - 1()h:¿'

Dltr.rnte clr¡is clias o Tr¡br-rtral cle Cc,ntas cla t-i¡rião, o Consellrc¡ Narional cle

Secr"et"ir.ir:s cle SaLicle e n lnstituto Brasileiro clas OrganizaçÕes Sociais de

Saúcle prörìtoveråt'n r: senrirrårio cle boas pr.iticas na gestao de ¡rarceria corl o

terceirr: sÈtrlr nå ç.rúcle. O clel:.rte é ineelrto clescle .r criaçao da lei c¡ue

reguI"rrnentð ¿ ntl¡.1ç.ir: cl¡s organizaçnes sociais.

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

Tel. (11) 2936-2870
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Jornal O Povo (07/12/2018) - Artigo Renilson Rehem "A relevância das OSS"

A relevância das
Organizações Sociai.s na Saúclc

(
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r "ç.1 ¡.- 
-i,- . 1'¡l r r

ri; -{r

{} :1¡ ¡--11 !',¿rtìltrrtt l¡¡i :lrr irtrtri ltt,l
n;¡xlt,lq¡ lnlr,.rtk¡¡' l:it ¡1;¡llc ¡riìlrllcl.
I lnril lt{ tìrlr';¡l r;rüt"h¡tl,r¡l¡. r'rr; r![ll',
¡x,t"ltillhl i.t lli¡r'(r,t'lit r.'nlli. tr lr¡tlr.'t'
¡xilditrr r- i¡s llr*liliti(ii'ç sln¡ lin.+ li¡
trtTIl!f ¡!i Irit'í'l il lli'Éhìfi rlr' |¡os¡rlt.rls r.:

rli, o1ttl"¡* ¡¡"1,t{çr,* ¡ritrll_
|ur* tll" rç¡¡¡¡l¡'.

II lr¡çih.,k-r rlr, Ilt"A;ttìl-

;.t irç'0t,tt 5{.|{'lill¡{ tk Sìtittr
{lltrlri ¡xixsiüllllor¡ .r l¡t
[tr lurlz.t1:ir-r rl* :irittlr.'.
iuu¡.ilinrrrlu o ¡rt:¡su r-l¡r

¡xr¡rrtlirç;ìti r lr"t¡¡rtrlu
ir.sslxtr'ttr:li¡ rr k¡t'lh tllr-
l¡¡¡f rs, <lur gl'.rnrlrt tt.n-
Ilris lil'li;ttì{¡:.¡,

tl i'orlrtitr¡ tl¡rr fX:i$ i'
itrtn'lxlrr¡. ¡xd:r ;r'rrr;I
tr, fli¡r. rr i'sl¡rdrr illr,l'r-\.r
nltttli¡:u'lrk.r rtrrT ¡.r.lir
Stl\ [rrr r¡rti¡r t!' fttn¡
ü)r't!li¡ti ¡ 

rt lr,'¡tlas il,' ¡.¡'ri-
liut ¡rti¡i,i rig+'ls r tliuirr:
Itq rn, ('{rnrlRrr"ir(ùu i¡,.l

nrln ìl'.r\ tl;i iil',:it pútrltr'.r
gtir,r,lrt:Ùr li.ltl ;tl.

(| t;$l.t{lu çl¿r tì'¡r'¡i ¡rl¡lu;t rlr' lir¡ -
Irrir qriolt'll,r [¡lr",l a ltr;¡ilntrlrrl';'rrr tkr
ttrrirk lfi rlr, {}t:,jt¡ll?irt:ix's }ir¡r:l¡rls n;i
¡;,¡rlitlr'. ttlrtl \r't (litr" ;t lll i,gl;¡rtt¡lrl lrl
:i¡lf ld ritriuln ('nt tlï17.

i\$ 
'ltini'tp;rli 

t)S\;rf it;inl.q ilri l¡l'ir-
sl I qt",.l tr'lì r pttf.r(rç:l.tlìÍrrlir g r.t¡ i tì(\'ti I I -
l'¡¡r it* lxr¡ts ilr':ille:rs qrtr' :rrsfilìu (1fr r iì
I t irtt gtril'ut rr,{;r thr gesl iìr,r. it I }-1rül itl¡¡ -
I ttl¡d*. l¡ nrrlr*';iu. {cgrItltt(iì t: qi,t u.l I*
cl¡¡eh' rt¡r :¡*slslr'ncli¡.

lìt¡l lssr-'. çru luuriþ;t'l¡ ¡tri{litllvits
r,r.lnrLr t¡ ll rút'u¡r: qh' llrtr,lir¡x{u r:ur
(i¡'*l¡'¡tl tlt' l¡.lirlt', lll¡rlrl¡iTlrkr fln nlr
vrtrtllr¡ t"rrr ll¡r'lrdtnr. lr'lo l!{ill trrtlr
it¡rrllr rlt.r ltrtt¡.+r {ltrslllrllt¡ ll¡',rsih,l¡r¡
{ I rr*: [ ï,1:; it rlz4:irrx ]v xlrrl s rh' rirrirh'].

() [5¡.;ll tt';rl¡rq¡tl t¡¡n t't,t'¡lll.¡ tlt:'

lu l:t ir l,g,i'rtd ir ul¡t'i r.¡r u¡l ri sru¡r l t¡ rlis.:¡'
trlltìì-rr ílÉ trrrr* ¡it';lllnrri r'r'lit1iït'l;¡ trl
¡¿r.xllil tl;r srrrirh, ¡rr'rlrlic;r i' ulH.:t¡ii¿;l

liruutl. ¡r,rnri¡rtlo rr'1r'rrslrrl¡rnh'r rl¡¡*
l)t i nq'lpalh- lt rs tlf ; ¡l*i¡..r llgai l;rs ;ì sui -
tlr'trir !ï:¡sil r'trr¡ n:ufukr, l¡rls ut¡iur;t
f l[!i¡i {tü'¡,;rr:lr;rt';'tü l}.¡ur,1¡tr{'t'lull¡lit
rh: .5*lúrl¡.ì. ljiür{1.' lrlrn:{llll. ß¡ulrt lt:-
It'¡'lr¡r',r'r{rltnr¡ rlr i'rcs¡'t¡r'tilrltr rt{-rlr¡,

I¡nurI (IÌ'rçr';nrlt rl.r' Nirt'ijtx l |¡litli¡si.
lIi\r-¡i¡rirrlt'. f\{lttlshilltt tlir li;¡lhlr r r¡

Lt ¿¡t¡¡'l lr¡ lr¡ek¡lri¡l rk¡s sr,cr t,l ll'l¡ c ¡l¡'
Si¡ri([', r"lll¡ t' {¡.rllr,*.

.\¡ {lç¡.rt¡lZ rt'-rls ixriids g.. k¡lTur-
¡iltlì lrlrllilflr'lrlsl;¡.r tli' lrrrii* ¡n'iillm*
rlr' ¡ir:ifÍ-r'r rtlt ¡¡rirlr^. Tì ¡rrr.tlxr iit'irrr-

litt'irlt:tLr iriiilr. ft:¡lr nlu luiqki'.iqlil* rl'"'
(l¡tt'rrilarrtfls llfr {'ât.ì1lnh{'} f¡fl¡i. t

t,

l1ir.'¡r¡'e¿¡r r¡¡rhlarlt.r; gt't'r,l:c{ixllr.r.

¡nrt'l[\l ltr.¡ lìt;rsll lr¡¡iiìilr,n! .r,l{rq rli.
i¡rudliftltli', l{u ùt'¿u';i. tr ¡l'irrrr.tro h*s
pllal ¡rrrhllur u tter{ut r¡ nt"L't.l l:rtill
¡tì{) rlr, (r,t'lilir.r(:jrr, rl¡t r }lr 1 {l ¡t'g;uli -

z.i4*iìir N;rrlttt¡l tli. Ållr"rlll¡rç*ti !rrl *
llris¡f lnl 8il.llrnírl rhi {at'irl. grlr.r'
r,riitth¡ l¡'lç i$(;ll {i¡:ttil¡rlr¡ rh' Suur[' t:

f ir-qtÀn I lcr'pllalnr),

t'.,
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Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870

\

OP(NO

AJLl



Correio Braziliense (25/0512019) - Artigo Renilson Rehem e Paulo Zuben: o'A

sociedade civil organizada na gestão pública"

A sociedade civil organizada na gestão pública

i.,¡l i:rlij: r.it:¡ lìjlli!. ,üi:,.ì'irl,l!rl11¡.,,illr,riìj.ir, ¡rrr1,ri :,r)¡:r,:,.t¡ltrr.,rtjr'.itü1,: tli-1,. _,,, .

¡1iÉjit'l jiltì,-!: lfl ]r'{ri)':,.ir:lt : i1Ê!ir a¡J:'i ri'1

: r-¡ a¡]-r ì.1:; i:it lA:. i,.::å: ¡t¡t.1' r:ar:i iltj: ìltr:i.ìlì: Þ:ii!¡.Èj]¿r"1 .: !¿ii.-j: È.;t;r dr i:! j¡': j-jjìlp a jin] ,,rifì!i -ltì::
;¡.,1 I,,.J.r:j'.1,r.,,.:,'rj,i r"lìt¡t','(t1,,-Ir:,.i.{{iì,rrt',,1 I..,.lt ,.r{.,.r¡lr'.¡trl-, !.:,ìtlt¡til 1!.,r.iil
.1;lt:!i:,, tlB!":r¡¿rlj rÉi: ,-i:i itsi,.ìil r =, lrll',tfl¡r:trie t: t1ìi{:.,ìlìlrj.j ì ll|.j_.t;i1i I'lr ii,,.,:rliì:;: !ì1, 

'.ì1ti

i,ìt¡,t., i¡tir,, ì.t tili, ,,tìl.t,ir,,l il;tr.'r i r,.Ì:t,t,,.,f riitl.r,1,.[, r| ¡1,,1:;!]|i...ìr...1,t,tlir:, rir,,,I:

ar ìl. .:..lll r r.ì J. l,1tì r: i il]] ìllr,t.lri r¡ir,: ¡,i¡.

':,lii,r!l,:,¡ rl,,r,ì:,rì,.I-t.,,.,, ,tir,il.,:j'ri.iilJrììiiìilr'llrr,l:ì,trr,,jij,1 ìlilt,.r,r,,;¡i.t,ì.ì ,,.t: ! rl

,ìì1.:"' .r! .Ìr,ltr,:¡r¡1:.r.t ir,t1l.,.l,t{!,' Il,.,Il1r,,!r ',ll L,.- ,rtjr, ¡,[. .,.,, it.lJr,i]] ¡'t!! i rl
.r;l'r:.;l¡rill;ri , r;, ¡ .,lll't r:r,t,r - , llt. -',i,1 i.'ì¡r.

¡.ll,li, i l.t,;',i tJ1. ; :t ¡,:,.':i :1t :¡ r..:';': 1,'-l¡,r,, rl,.rti,i.,.

,;1,': ,,rl, llt iÌ1i',r"1 r[,.r':il]lr-r,'i1.. .ì,;, ;r:,;i, r'lir:ìr r!|ir]rl(.,ì,1"1i: ,,r,¡r ll|ii!;. ,lr,,;,,1
:i:rli:. r.t:t ll,, a, r:rt :1;1r]rf 1,, Fír.lÈrt'jl

.. 
1i.1 

' .:; t i - lt/r-- -l¿ '::1,:i¡, alñ,.:,'ti' :, i-j!. ìi lilti. 5r'l] i.::ir.,i 1 !l'.1..1 Ê¡t':,j1tr:r- :lí a. tii(|1:t:..., a j1

:rri.i.it. l:r1,.,. lr,rj,jtl¡. i'i, ,Ì. ¡,¡)tlr rl|t ,,,rÌ:: .r ,,,tltr,,-:¡l:r. .rìt1,..,r.rì:tri¡!r.|.,ri:r -.lt' ;t,ill
ir:.lLli, ¡:. 1..:; tit:,.¡ l¡ï,i{i ,,'-:i9li". i¡Él! ilr.lal ,-1 E:ii.,:jr.t ilì,;;à ,*Ìrittì,nl.i¿¡:- riil r",;,rt¿ti,',: lit !ì'-j¡ |:i
',lllr",, ¡1,;r_ !r1 li! llt.,j. itt¡.rì: r. ì iì t,. ,: l¿tr i,. '.¡ ¡trlt ¡, r.¡ i i,¡ilt, r.1., I, frlt.¡ìL:it\lttij iijr.. I I l. !l 

'i 
I

:iì!::*::,;,¡ il.t I!:ì:r,:Ì IIi.,i, 1r-:íl

i', i:,i {i¡'.ìlllì;.'ítt,irl.,'¡1' .lL:rl; ' l r,li iil,i rllll|i1.1.ll.1i.,.,j'r¡,lt.¡,.r ,r:j.,.j 1ì ilr .i¡
_rr !l¿1' 

:i:¡ì( -!:5 :r:! J,rt:

fL,-rir ¡,:!rirlPj!.';ilìa j(-. li:r-ijiii,lr.ri! ,rll.ill.,-,t:rit..l.j[,1i:-'l:,--rll ,.rl:ili,trri,l;ì;].Ìtit1 ijt':.iç:tr:J_i1i5!,:l
tt.¡r',ti.r.t::t t1jr,,lir.¡.r,ir. !.tiri.ì¡t¡ .,lr itr ,tÌlr.l,,.i t1l¡ r,'1:r:ì¡|t.,..ìrtlrt'Ì.;,.!ì
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TV Brasil (2910512019) - Evento Ibross: I'Público&Orgs
https : //bit. I y I 2v 6F y ah
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Folha de S. Paulo (4l10l20l9) - Questionamento do lbros sobre afastamento de
gestantes em locais de trabalho insalubres
https :i/bit. lv I 2wF vDZJ

FOTHAI}TS.PAUIO
***

colu¡ras e blogs

Mônica Bergarno
mo n tra. Lr e r g,r rnorggru pr.r f ol l¡ a. c$ft . br

4.or¡t.l0t9 å5:hÐt

(uRto'€tR{urÎo

A exposiçno e vir'ência "Mt¡dos de Acolher" CIctrpa o Sesc Avclrid*
Paulista, eur Sao Farrlo. No sålraelo {5} e clonringo {6), clas llh às 1óh.

O pr.oieta do estt'rdio Sote¡u tu'quitetos pürft o terreiro Tigongo
Muetrde será clebatido hoie em Hnrvard, rro Ësrados Unidos.

com BRU!ìIO L SOnAcCl. GABRIÉL RIGOI¡I e VICTORIÂ.{ZEVEDO

Mônica Bergnnro
jç¡ tiåil5r-.r e tùi$nrstJ

*r*

VFR Serviços de Comunicaçåo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Estado de Minas (29/07/2020) - Artigo Renilson Rehem "Banir maus exemplos na
saúdett
https://bit. lyl3pOai Yn

ESTADODEültlAg a ouanl¡\ rrtRA, 2$ Dr JUttro Dr 2o2o

' ,\l\o

Bonir mous exemplos no soúde
R¡xruot Rrx¡n o¡ Sou¿n

'J : c11r11'1'1 fr¡l¡r¡aì, l.):¡i:'r.'¡ j 4,ilr
Jr-' (l,ili:r r:oiù,i ':r;, i 1 ,1, !tìt:rli irirr r\',i

t) lJrirsll ultrirpussou ¿ [ristr nlarc¡ dc.98 riljl
nì(1tlt's Iror coronaVirus, t¡ttirl rn ntt'¡('c itlms iì ( írt]
Itrnra<;ao tlo l¡ritrciro tllrito |s(¿nros tliarrlc ric
rtnl noto tlesaüo tlc saútic ¡lúblìca Ncslc r¡lonrrn
to clc ¡rarttkrrnia c uln :¡lto nrlrncro clc óbitos. ri

crucillquc todos os cquil)¡mclttos rlc saúulc cste

lanl 100|¡. clcdirutlos a ¡ssislónciu à po¡lrlaç:ìo
corl rntcgnriidrclc c qrralitlatlc.

Infi'l¡¿ntcntc, a t¡uctla rra arrcf¿tlneiio trùuxc
grat'cs ronsct¡uônejrs i rtononril tlo ¡r.rrs c lr 

"itclr
da s¿titic cstii lrrtarrtk: para rnantcr os rccul sos. Âo
rìlcsnìo tflnpo, r¡nid¡clcs tlo sctorc cniirl;rilcs gcs
lor¿s t¡rìr rnl r('ntrrdo prii t icas rlc prcços a[rusilos
l)Or llirrlt (lc ùlnllrcsits l'o¡rrecetl:rirs tk: jlens hos-
pitllares t rtrcrlicalltct'ìtos.

Collo sc rìiìo l)astâsrc rssc tluro colino quc
('nl Icrìl¡rì)os.,ìirì(1.ì I la (l('l)l{ìiirt is org,rrrrz;rqircs
t.tinli¡ros¿s (lu(' lfnlanl so ¿tl)t'(l\¡oilär (k'!t0 nl(Ì-
nlt't¡to rle liegilitl.rrle dos e st¡dos c rnr.iliirí¡.rÍos
rturs rf.etnrlos ¡rcl¡ì COVID- 19. 

^lct¡ 
dc contunri-

nar a inrl.gcnt dc rnstitu tçocs \¡,Jl(it(ii]lrunlcl.ltc sc'
t'ias c th'tJirlçlls cout a saudc ¡rrìhiia¿ì, cssiìs ctììl)rt'
s¡s rlisfart-atl¡s rlt' or,:¿lriz¡t-òt,s sr'¡ei¡is rlo sl¡ticlr
{OSS) pruiur.licanì [ìrrvctnetìte ú SUS-

l)ror,:r disso siro os esclinrlalos clc tlcsvio rlc r,ìr-

nlrciro n¡ satitlc no Rio rlc l¡nciro, t'lrvolvqlxlo f¡l-
sas OSS qttc gcrcnctrnr tlivr:rsos ct¡ui¡nrncntos rlu
rcdccst¡dualc ¡tei mslno hoslil¡is clc canrpanha
t)s r-'st¡ricntrs, t¡uc lausaranr ¡u eitrizos r l ilionliritrs
aos colrcs tlo Ilio. ¡li.tlul u :rssistône ra iì ¡ropLrlaçrìo
c o ¡lrgiuucntoclc srliirio dc ¡rrolissioll¿is dc srticlc"
os protaÉlorìistiìs ncstu p;.rndcntia qr.rc cstllo tr¡hiì-
llrarrclo, rnc¿nsar'clnrortc. para salvar rritlas.

lìcsptilantlo-sc t¡ ilcvrdr: lloLes:io lcgal c sc
ro¡tfirrnatl¿s ¡s tr.r¡s¡c.ocs, esses sctìo lalnrutli-
vcìs cxer n¡rìos qur: cscrncitri¡nì tiunbi.nl ¡ I¿lta cle
rcsponsabrlitlatlc dos gor.crnos. qLrc, alórn dc cs-
colhcr firnra r contratos de gcst;ro conl f¿lsiìs t)SS,
nlio f azertr o nlíni ttto nconr¡ranlra nltrtto tlo scrt i-
co ¡lrcstatlo. ltùItiüìto, essc rcsrrlt¿uic¡ n¿io ú uln¡
stì¡-prcsi¡- i tlctcr do 1:otlcr ¡rùblico cstrlrclcccr
nrctäs iìssrstcllcliìis claras, lazcr prrccri¡s triln5p¡'
rcntos cr-rlì'ì cn{ i{liìdcs corrt¡rronrct itlas, ¡ lórn dc
tììonitotiìt (lc t)l]t to t nisc.tl i¿¡r torlos os corìtfirtos.
conr o apoio dos órgiros dc controlc.

l\lortunadantcntt. cdsos conìo cssc sio c¡ícc-
cocs. Na nr¡ioria tlos cstatlos. l gcstào publica c as

orgilni/iì('(j0s sorjais tcm rc¡liz;rtlo ¡llrccrias Intri-
to ¡rrotlulitas ctn ulerrt,iìo à ¡x'rpullq;ìo, t¡uc ele-
vant a qLtalirlurle tlo SUS.

() sctor púhli{:o. ¡trù,és dc p¡rccrias conl !)S5.
tcnr crrtrscgttirlo ilcscnt¡rrnlurtnnr ctìc¡ci¡ url i¡n-

l)cn talì(rì l)¿rln'l tta ¡1cst:ir rlc k,itos 0s¡tec il it'cts plra
o ttltarttetrto tle ¡)iteientes inlþctit(los. int lusit e enl
lxrs¡ritais t1c rarll>urrhir. Conr ca¡>acichck: ¡lara rÍ¡ri-

tllts rcsfrost¡r ¡"lc cultruta(-iìorlc pcssoitl, i¡tliacstttt
I trr,t t' cotrr ¡rtir tlc I nctl tc¡rncl rl rrs 0 il ):,ut ì ìos, it llts
tno llor oreaìliraçócs socr¡rs tlc s¡ritle tornoLr ¡rosst.
rtl a ¡tivac¡ìo tlc rnais tlc i rnil h'itos ¡ro lìr¡sil,

Colltutlo. ti ncccssirio r urycltc colthatt¡r os
tuttts cxcnrplos e (lifcren(i¿ìr instituiçucs súrirs rlu
rluclus cmprcus clislarçudas dcOSS quc prcjutlieartr
o sctor. I'ara isso. r prrncipul nhatla para clinrinÎr
' ttr;rr as ¡rorlrt's' rx'stt' cr'il;irio ri ;r t ratì:'l)irIi.Ìt( iiì l;

sttbstalciul r¡ur' lorlas rs ory;rnizitçocs atlotcrn ¡rro-
g¡ art rits clc r"orn¡rliatrcr c elisponibilizrnr, alnnalrrer¡.
tc, inl'ornrirçoos para quc os órgàos do colltrolo c ¡
populatão amnr¡ranhcnt dc ¡rnoos rcÌ):tssos

Ncsse -çcnt itlo, o lrìst iluto ll ¡siloit o rlas ()rga n i,
z.tttits Sociuis clc Sai¡dc (Ìh¡ossl, cntirlirrle crÌnl:r ptrr
f0lnst jt urcocs sc¡u lìns luclrtivos. atur l)rcIÌlô\'cn,
do o dcscrrr¡oh.inrg.rto das ¡xrccrras d¡s t)55 conr
o potìcr ntihlict"r t' plcscn'atrclo o borl rrso rlo lllo
tli'lLr. ll¡n¡ gesl¡o rficir.lttt. ¡utrtltla ¡rr:la ttiìusl)¡-
lcìncia c intcglitlatlt:, d ¡rrirnorclial p¿tr¡ iì cL)ì)ctct¡.
znçdo tlc politicas soci¡is cm srudc.

Nurìl coÌìtcxto dc linritaçào tlc rccrtrsos cnl
r¡uc a srrrtlc nlo ¡xrrl¡ st'r ¡1þt¡rcl¡. c ¡rrceiso aclhitr
corn l rn¿i utili¿¡t-lro tlo rlinheiro ¡tiihlirti. ,\{;ris tlu
t¡rre nuttcl. leocs rlc eornb¡le i col rrr¡tiro clcvnttr
scr intensrl'ic.ì(las ¡ter:r blrrrir org.Uì¡tJq ocs crilìì i

rìosils no sctor. l )clinitivnnrcl¡tt. ri fr¡ntla¡rrcnt¿l
¡{ilântir ¡ ¡ro¡Ltl.tçiio t¡uc a s¡rirk'tr:¡h¡ilte r'orn
tt.trt:¡lrtútttr;r t't'lic iû¡rt i.r l,Jr,r rninirìÌir.ìr (rs in).
l)¡ctos ciìusr(los ¡ror ossl tnn'c ¡lundcn tiu.

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

Tel. (11) 2936-2870
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Folha de S. Paulo Q7108) - Ação do Ibross questiona portarÍa que dificulta aborto
em caso de estupro
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FOTHADES.PAUI,O

eolunas c lrlogs

Painel
pár¡el@g.0pofolhá rôm br

13.L2Ð2Cèlìfril

0rganizações sociais de
saúde vão ao STF contra
medida que veem como
obstáculo ao aborto legal
lhrcss entelde rìire ìlori;]r¡: dü qovernÒ Eoisonaro é unra
ier-ìtãti!r aie torìsirJoge. ¡ vit¡rl¡r ¡ ¡1¡o;Jbort;1t

O lnsrk{té Blrsllelþ das Orgd¡rizirçùes Sociais de Siùde ilbtÐsst
(ìrlrltucr)rnrtrnrrçiìonoS-ll (SuPrrmoltibunill,(.ilc¡ìl)\(,licit¡rr.krr
srts¡cttritr tia ¡rrlarhìdogr)\{ !¡1o J.rir B¡lsr¡¡¡ru fst.rn |alidt4 qul

t!lÆ:t,l¡r!{ill._¡.its¡,let¡r-iì-p_ùlic¡o qunndo rila rìrulher solir'ltar
xbotto por est{Fro.

À trrrrlirh, pulrli< arlrr n(¡ riltit¡r(ì dja 2tì, (stnbelcf( n(tvil5 r('gt¡s pnlt
¡kttdhùcnt{r ¡o ¡borto rìó. r'¡5(1s l)rt.r'istr)s rnì lri. A ûn¡dn¡lc,¡ ùcorFI
xpós o c¡so de urlri qt¡:Ul!-ltt.ti_.:.llç.. esrupr.iìdirlelù tio, (ìue re\r
dilituklrtL. ¡rrtr n rlizar o rborto k.grl c, .ofiîu pres.'r,t d. {ruf{rs
religio;rr-s,

i\¡ oFiniaro dr-ì lbtoss, .ìs [ur,ìs rle(lidìj niìo vis¡m (r rLolhilt¡en(o e a

P()l(.(rii) d:r !Íl irru dr' rsl Íp11ì c, ilrÌ ront l ¡riû, loclr.¡¡ i¡rl iltirl¡r r
lì¡ì('iente e {riu obstá(ult1r i]o iìtìoilo iegi¡. '^ siturìçio t)rlde ¡nclt¡5i\E
(lcte\lìntrrlxr r !i intr r ptrxru-rr iDst it uiqiics tlt, suirk', mrlir ¡ntlo unr¡
cscolhr ¡or n:rttoclos lì:io scgrtros, eonl!) ihr¡rtos c¡sci¡rrs o¡¡ cnr

clinicts clrldestiniìs . ¡lir¡l¡ enr rnrr.

Na ,r1rio, dist ribuirla ,nì miilisl 11ì lìl('îklo Lcrlrnrlrltskl, o insr itrurr

arguntcrt¡ qÌ¡('os prelissloniris do SIrS [iìo fossufltì tü'ill;]rìteulo pilr[
tr)ùperÌìr.(il1ì â investigtçi(r policlrl cùmo î p(ttt.ìria rxitlf.

''o ltìRrss elìtende qüe ¡ trornn tror$lÞr" ilo rÌrédico, e delriris
prollss¡onris rl('s eqrripirmentos dc s.rt'rde. .rtlvitìarles de

rrs¡rrrrrahilirht|' policial r rl. hrrt'st iglçr'ro. qur .r-t r.polirrl (ì

,¡lrJl(linìt.Dtt) ;rçsi\tv¡aiil", .rlirtrìil o i¡tit[il1il.

Oililî polrto côrìtesìrdo ¿ î exigêrìcii de que o lléllicÕ otereçr à yirinl¡
r possihili*lrtlr rle ve¡ o felr.¡ pu¡ nreio rle (ltrlssont, "tl (luc, mxir un¡¡
vrr, drnrìt¡ ¡ trntnl ¡vil d. coùst Dnßcr ¡ vitint,r h ¡¡¡o irlìoft il[ A

siturçio ptrde prrtçnrirliz,irr rla¡ros psi$rlógicor itïiLinl¡ e illdtrzi h rn
ncnlitncD{{r (le culFir", ¡[ifmr {r lbrlì\s en nrrtil.

Åt(iìlmrt¡te, o aborlo é peuìitid(l no Ërìsil cm três çiìsoti [r'iì\,idcz
tL,coLtertte rit' cstuplr, e¡sos rìe rirco i virlit rì¡ r¡rtrlht r e Iì.t,-rs

ììtcnfllfilor.

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

Tel. (11) 2936-2870
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O Globo (1910912020) - Artigo Renilson Rehem
https : //glo. bo/2X gcasy

OGLOIO s¡ùrür':e.?zo:B Opirtiåo r 3

*
ìl{l li,t I

Aculpanão
é das OSSs

RINILSON RIi

* eflerdsrbdo lßl¡lulo
&À¡tri! d,r! CiSdrknùar S€irisdè s.Ðlra

,rEñ, åå

å.
ñ¡¡.¡ll.tr\\'r'lur.,' E\l¡r[,(rtruì\l i ¿( ¡
lt [,,u. * L¡.in. l uu,lh,r¡ frr nl¡ rlu.¡d¡nr
ni\rr,ìl'ì. S'{ì unì (?dìtnrlr. il Fswk, ¡r x[.
r ir --r k {r,hfti l¡ r'ltúer.^.*''prir,xl' r ¡r,l',
lìsi, 

'1, 
ri'rrr. \, *rli,¡-¡trrrir ,¡ Frt,¡lo rr¡¡r'

tÌ ltu *l ¡el¡¡ r ¡trrrciri¡ I t'¡û xL¡ h.¡ r ¡ dq¡ ilc
s,r trrtrtl.r J{rrsrlt,r ¡r{ ¡tilr'RrrLr ln^.Ì
rl¡ 

's. 
Ë il¡rl.t¡tt¡¡r¡ ir* o (llr¡ h{l ¡(iutÌ i

(L' rLl. tih¡ru¡ rl¡fì'h. ¡ru l{i, 'rL' l.rrri¡rr
fí,rlr r¡ ¡ lrtL'lr, de Oû¡nizrçi,e s Suiris tlc
S.ul' (()S5'¡ rcrp, rrrì!(.1 lx,r ( \i,' ( \r.(10

'le 
ir'¡!lr'r l: 'il { ¡,,f't' tr\¡:

I )iflrt'llunrrilc rh,rr lr,¡ fr r trrnr-h¡zitl¡
¡ !.' [do. ù tllqio {¡itrt ErltrlÐ c C}SS rl$ r
+r rl.'lrrl¡li.ì e t¡.¡r,tfþtir ln/^t,\ì r (le
rr¡r i!u, E rlorr ú' p,¡rlcr put,li.,r tl,rb.ulrr
r À( iil!ltrh FrLtr'{,1 r,\t¡lFleû l nI{,r\.r\
\ist'rr,J¡:. I'rr¡r i 'nn( ' l.tzer ltrt¡ c¡ituil,r,
.tc r ¡ rÞtt r l n, ¡c¡ rt, 

'.1,-, 
t r.rl ull n crcrr¡lrl, ,

.\firrd. (úrru olLr(rc'r qurliilrtlc nr r:
rirferrri¡ s¡ tr.i,rlrr utrrittírrrrrptrlr.u,'r'irr
t''rr' ..'rLr¡rrL.r ¡rrlli¡r¡r rr fi¡l¡.rr l¡tr'
ùôrìlrtlr)r (lt¡ grltll.)ij P¡rr isso, ó hrnrh
l¡l(ril{l {lud., l:' Áì.1 Iil l.t!.t rvrrllt.r r¡¡e¡i
r trl' '.,t rlr I rr'trt tti\,,r'. \ (t(hìL. ir.ùIct¡t{,

'r,ntlìtrDìilri¡l¡ç i';[ì ,ì SlrS. l\(o,tì., ('lw
r rtrht'r'o .r tr.rjr:triria rhs lntirl¡dc¡, rcl,:-
, ir{ì.tr.tlrù'l,r¡,,'rr ¡¡r.rlili, 11.r,, " h,nt
I[\tor¡(u c r( ierlrr [.rr,¡lc,.r, di.l.rrç,rdrr
rlr ¡n5r¡lrt¡ç¡ n. lil.ìùtir¡Pi( i{. Ìr1\ rrnl 'l
r tl,N rr¡r rl)t\rilx '\ ilirltr '".

[:\idùrr.trflrt('. ù(<r\ ür\lÌ.hç lì¡r.r ¡
.rilrr¡r¡ tr¡t.r.¡ 

' 
n¡ rirl' r rrirr [,nrrrt ¡ lrti

r.ul¡s I rrs riltir¡r 
'. 

¡tr 'r l¡.lr ^lt r rr ¡¡ '. tl¡ '
l(ir. S,!ì¡.r tr.r i.{),ì i¡rLtirt i.r rL.¡rlli.
!.ît,ì[t¡]¡ d,' ly dcrl{rlrlir,' r¡rr', rLlih rr

' 
l,r rì x,rü.. 6 ndirü lì¡ nr{i.rs r'r¡l rtnptt^r r

d¡rl.rq r(lJ. (k'ir r!titrút;L \ li l.xttt¡4 
'i\ 

J. lì.r.
¡¡oblcr v¡tr¡clr.

[;.lrrnI.ilrrl. rr¡ | rl\i1 \¡rr ¡.sl.lrl,,r ¡r ( )¡

r.tttiz.tçæ. $r irir tcrrr r.¡lrr,rl , lrrr, cr i.
Js LfiLnz¡. !,r t¡r (\(\'lclr(\ I r'. rulLrdr,¡..\
l,,,lirir ¡rI rlö,,ot,rrl *rrtr'. rir.r¡s, r, llrtt'
rlirr1.¡lr¡1rl, l.r,r.llì¡rrirl r.rç.ì,r,lc *t r rr.
r;r,s¡rrhlrrrx..{¡rnirrl, i!rlhôJ, it,l.l. ri
l)S$r q,¡f,e ¡ ti¡¡¡¡.ç ¡¡, rrr¡rft'. ¡pôr lri
!,t¡*ion¡il,Ì t[¡,u(bl¡r.

Nd ¡¡iln!n(o. (lìri,r\¡r r'il.ilrr(t,irk i.r\
t¡ilti/.hlì\ l¡) Ri,, tr.ï'l¡\1)tt\(1rl rnt i.ì(tr
n'i.l,, (ln\xr(1.ì,l,.irii( )S5' * i.r ¡ri*r:il 'rr
Qrrrxl'r r rrtìur. h rl o rurrrr¡ .t.r 'lrtl'lir ¡
Lr rrrlÌß il¡r(li(h .ìlLl¡,r\ c l.i,r ! ililurlc{rnil
, ^ irlrrrr+s: ,l.t ¡r r¡lrhlrr r slr.t ¡rrsiril .r

r,'lrll.t!,¡ 
' 
rlq l¡¡. l'.rr tri.rr ,-..t p rml,tL.

I ra rnrrilrr,r ¡1,r rlrrirr,n¡ ¡r ìr',r\.rr¡1.¡ 
' 
l¡r.r.

lirl,rtle Lh vurle ¡nrtrlir'.r.

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

Tel. (11) 2936-2870
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Folha de S. Paulo (15/10/2020) - Artigo Renilson Rehem: "OSS e o papel do
Estadott
https : //bit. I v I 2Xb 5r A3
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FOTHADE S.PAUTO

Organizaçöes sociois e o
papel do Estodo
t¡e¡rn,rmos d. po4er publii¡ de!err riìpodr: i,ìgr.ssô !ie

D.sdf li, o hEilnfo ür¡dìrl¡od¡s oryan¡z¡rlcs so.¡rßd.s¡rldc
{tÙ¡oss), qtc ¡epÈr(¡ln (Nû rlc 20 O.(¡ùi2.çôcs sociris d. Saúlr
(îss) trcscnìcs.il ¡o$ cd&tos, lrrn ¿ pub¡i.o ùan¡ffs!¡r er¡
l{crd ¡poio n![!$1!jJ9ì. dcn¡s¡d. no fll¡ô d¡a2e de

scRÌÌbñ pclo M¡rhñr¡o ¡úbl¡co dr sio ¡¡tlo c peh hli.¡i c¡lil .ùilì
¡ nnalldrde decoùìbalrr I r(r¡(lorl€ crilùIrososqrr dÈcúÍ¡nr
rc.u$os dn iNi di vúde por Ìriodr.on¡¡tos ftil¡ldos {¡rrr o

Fdcr túblicoe dilrs cs.

De Âco¡lo con¡.i ùn¡rigaçó$, tri j¡ Ì. oJ¡,r, ! '. . erirlNodo o

Þ¡Í¡trn*odcp'op¡rs¡ rg.ù¡.stúbl¡.or piñ r rd.br¡çàD df
con¡m¡os{ìegestlô coilì rs Oss, sr,rDùr np¡odemn¡"bs
srp.úìûil ddos otr proc.ssos tmudrìcNos dc.sco¡lã dis cnddrd.s.

hf.lidrrùrr. ¡os úlùilìoslrìor, trnros obsrN¡io osurÍDùno d.
t¡sritrri\ðcs.rùùnrosis !uc, dhf.rçid¡s d. oryùñzrçòcs sôc¡¡h.
il.(Jnr or (i{rr( públms, J<ri.trJo Þ NFo'q(n dc\¡rirDr nl
utllÞrdos prm o rlcndlncn¡o dos ü$driôsdos seryiçßdoSüs.

L¡ù1eDr¡Rltrcntr'. no Nnnþde$¡ dßcùssaocsloos p¡o(tsù dr
iìùill¡fit'rçio d¡r ol8ånÍ¡çù.s s¡ab (, Nrcûornìf ùk, d¡ csmlhù
d.ssrs cntilidcs p¡rn dù¡¡! p.ntri¡s.onr oFderpriblk!- A

ú!rup!_ro ¡¡ro d. qu¡driìhâs dûf¡¡1a&sdc ùúriN¡çò,s fiìinrópic.!,
. $åò do ildêlo dc Or$Dtzrçô.r Sôcl¡ßde Silidc. Lûilto, ô }odor
p(ùll.o drlr ilrclhònr Ìr(.aù¡snk's 9ù(' hp{rùr, ¡i no.¡ù de

qùâlilì.¡ç¡o, ù nrgrcssô drss¡s or{¡Ìlr¡çé.5 c¡inúrons.

o poder púb¡¡.d lcn ôdclo df.on$ilí Frccriis.oD o\¡nk¡qôrs
s¿r¡ns e rBpoùsi\rt5, fiilrù .orrr$os dc geîlo dilos r
lrlnspâtrDl.s, rùotri¡o¡ìr.ì tr¡ball¡o.xrcuÌ¡do c cstJ¡i.c.r ¡s ùrcl.s
ìssislrxci¡\ c dcqtr¡lid¡dc ¡ n'r.DÌ.ur¡Ftdrs ucl.5 oss. Trii
esuh¡dos d$rDì !r¡ drtrursrãdos ùr.dùnrc tr1¡tódo d.gc{3o qN
dert scr r¡bnNldo.o ùrh!d.sse.ñr¡r¡¡s dc s¡ril., coÌr o.Urio dos

o nrùlelo deorg¡liz¡çò.s soci¡ìs dc s¡LlL'lbi nÌrl¡ut¡(l¡ ¡i ¡r¡is J.
eM, trndÐ corp bsço o didodc s¡o lrù), ordr foraùr

ûnùados o5 pn¡ì.iros.onhlos p.¡d o lcrcnc¡inrùto d. lospt.f s

pilbl¡cos, mn e¡l¡d¡d.. do rc¡.rho $or ser¡ Iùß h.rnth$,

ro sucrs$ n! ge$dodct$ç tnliùiles, c6¡s fi¡..¡¡¡sfokùr
.s(rfldùs pùaorrG q(ipanN¡ms cs¿n'içùs Þúbltùs dc aiûl'.

Â pttrn¡ss¡ b.tt! do ùrôdelô dc oss ¡ ! dc qùc. por D¡ilo d.!.rr.¡¡ñ
ttrrrr ó Fdrr f úbl¡dì e ißtiIdçõ$ lll¡ntótl.¡s, ¿ posriv.l otìr€.cr
ùnr sUsù rka.fidèncl¡ r qüalid¡df coù{rå¡d(l n gnndcshosprrßr
5ervlços pnil¡dil.r(s dc s¡ùL- nüo Bo pDr Ìù-iodc tukDL¡¡.i
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8- Duosystem Inteligência em Saúde

Fundada em 2006, a Duosystem é uma empresa de tecnologia, especializada em

inteligência e inovação em saúde. Com protagonismo e eficiência, é responsável pelo

desenvolvimento de uma plataforma operacional pioneira em regulação do acesso à

saúde, implantada atualmente em complexos reguladores nos estados de São Paulo, Mato

Grosso do Sul e Goiás. A empresa contablliza mais de 157 milhões de acessos na

intermediação de consultas, exames, internações e regulações de urgência.

A companhia também é criadora de um aplicativo para o agendamento da retirada de

medicamentos nas farmácias estaduais de São Paulo. Expandindo seu mercado de

atuação, a empresa possui em seu portfolio, soluções de prornoção e prevenção à saúde,

utilizando tecnologias como a Teletriagem e Telemedicina, Big Data, Business

Intelligence, Streaming e Inteligência Artificial. No ano de 2020, a Duosystem ampliou

expressivamente sua atuação no mercado, com o desenvolvimento de um portfolio

inovador de produtos voltados ao enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Desde maio de 2018, a VFR é responsável por todo o planejamento de comunicação da

Duosystem, além atuar em um trabalho de assessoria de imprensa que identifica, junto ao

cliente, assuntos de relevância e que podem ser transformados em notícia ou divulgados

por meio de marketing digital. Por isso, é fundamental um trabalho de comunicação

personalizado, com um estreito contato entre a emprssa e a assessoria de comunicação e

que permita agilidade na transmissão de informações do emissor para o receptor final.

Desta forma, a estratégia de comunicação relativa à Duosystem baseia-se principalmente,

na proatividade em relação às demandas positivas, que irão reforçar a instituição uma

referência em seu meio de atuação. Igualmente essencial é 1rabalhar a comunicação de

fonna alinhada com seu posicionarnento e público-alvo,paÍaque os atributos e vantagens

oferecidos pela companhia sejam evidenciados, percebidos e valorizados pelo mercado.

O trabalho da VFR possui como finalidade, abrir espaços noticiosos para a Duosystem

junto aos meios de comunicação da capital paulista e demais capitais do país, incluindo a

grande mídia e veículos segmentados. Para isso, realizamos o levantamento de

informações relevantes e positivas relacionadas às atividades da empresa, elaboramos e

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

Tel. (1112936-2870
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divulgamos releases e notas junto aos veículos noticiosos, com foco no público-alvo, além

de promover a atualizaçáo contínua de mailing de imprensa e trabalho intensivo de

contato com jornalistas de diversas emissoras para oferecer sugestões de pauta sobre os

assuntos ligados à ëtrea de atuação da Duosystem.

Nos ultimos anos, podemos destacar casos de enorme relevância para a imprensa em

relação à Duosystem: Uma das principais conquistas da empresa no ano de 2020 foi a

parceria estabelecida com a Prefeitura de São Paulo, para o desenvolvimento de um

aplicativo destinado à triagem e orientação dos pacientes com suspeita de Covid-l9.

Sendo assim, cabe destacar a estratégia de divulgação do lançamento do aplicativo e-

saúdeSP, um sistema de integração de dados clínicos e telemedicina que reúne o histórico

do paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital. Para isso, a VFR elaborou um

planejamento estratégico de divulgação e realizou uma interface intensa junto à irea de

Comunicação da SecretariaMunicipal de Saúde (SMS) de SP, com o objetivo de explorar

ao máximo, o trabalho da assessoria de imprensa. A equipe da VFR acompanhou a

implantação do app e para garantir maior visibilidade à empresa, também foi explorada

uma citação do presidente da Duosystem, no texto de divulgação, destacando a

contribuição da companhia no desenvolvimento de soluções de tecnologia inovadoras

para o fortalecimento da saúde pública em SP. O assunto obteve repercussão positiva em

toda a imprensa (TV Record, Revista Medicina S/A, Mobile Time e outros).

Release divulgado à imprensa sobre o app e-saúdeSP:

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

Tel. (11) 2936.2870
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Duosystem participa do desenvolvimento d0 aplitativo e-saúdesP
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Além disso, a VFR também trabalhou com divulgações contínuas relacionadas ao

"Remédio Agora", aplicativo desenvolvido com a tecnologia da Duosystem e destinado

à utilização do Governo do Estado de São Paulo, inclusive, na estratégia de combate ao

novo coronavírus. A solução da Duosystem contribuiu efetivamente para o

acompanhamento e melhor gestão das filas, evitando aglomerações, especialmente nesta

fase, Para se ter ideia, o aplicativo atingiu amarcade mais de 120 mil cadastros e 635 mil

agendamentos em 2020. Neste aspecto, foi desenvolvido um trabalho junto ù érea de

Imprensa da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de SP para a divulgação de fatos

relevantes sobre o app. Cabe citarpor exemplo, pautas divulgadas referentes aos registros

de meio milhão de agendamentos e cem mil usuários na plataforma. O tema foi destacado

continuamente em toda a imprensa (Folha de São Paulo, Revista Medicina S/4, Mobile

Time, Jornal Guarulhos Hoje) e inclusive, sendo mencionado no release distribuído pela

Secretaria Especial de Comunicação do Governo.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070
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Release: Aplicativo "Remédio Agora" ulfrapassa amarcade meio milhão agendamentos

Veículo: Jornal Guarulhos Hoje

No ano de 2020, a Duosystem também foi pauta de notícias positivas na mídia, com o

desenvolvimento de uma plataforma tecnológica para o cadastramento dos voluntarios

interessados em participar dos testes clínicos da vacina chinesa em São Paulo. Em menos

de 24 horas, o sistema recebeu mais de 600 mil acessos. O assunto obteve divulgação

expressiva nos veículos de comunicação, com destaque para uma nota exclusiva à coluna

da Mônica Bergamo (Folha de São Paulo), além de uma publicação nas redes sociais do

Governador de São Paulo, João Doria. A VFR foi responsável por conceder os dados e

informações referentes ao tema, em parceria com o Instituto Butantan.

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

Tel. (11) 2936-2870
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Nota: Plataforma de teste de vacina chinesa em SP recebe 600 mil acessos em24h

Veículo: Ilustrada/Mônica Bergamo (Folha de SP)

Nota: Plataforma de teste de vacina chinesa em SP recebe 600 mil acessos em24h

Veículo: Instagram - João Doria (@jdoriajÐ
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Adicionalmente, em 2020, também foi elaborado um artigo sobre a tecnologia na gestão

da pandemia de Covid-I9, assinado pelo presidente da empresa.Para isso, a VFR entrou

em contato direto com veículos de comunicação, com o objetivo de gerar visibilidade

positiva à companhia e ao porta-voz. O artigo foi veiculado no Diário do Grande ABC,

Portal Terra, entre outros.

Artigo: Tecnologia na pandemia de Covid-19

Veículo: Diário do Grande ABC - 0610512020

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070
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O trabalho constante da equipe da VFR com a divulgação de nofcias positivas

relacionadas à Duosystem ainda contribuiu para a empresa alcançar um prêmio

importante organizado pela Revista Medicina S/4. A Duosystem foi uma das empresas

vencedoras da2' edição do Prêmio 50+ Inovadores da Saúde 2020. Link para acesso a

matéria: https: //medicinasa. com.br/maisinovadores2020/

Revista Medicina 5/A anuncia os vencedores do Prôrnio
5t+ lrrovadores cla Saúcle 2020 - Meclicina S/A
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Em sua rotina díéria de trabalho para a Duosystem, a VFR ainda presta serviços

relacionados à área de Marketing Digital, com o objetivo de criar visibilidade e relevância

pera a companhia na Internet e mídias digitais. Para isso, reformulamos todo o conteúdo

do website da Duosystem e elaboramos um novo posicionamento digital da companhia,

por meio da criação de perfis no Facebooþ Twitter e Linkedin. Somos responsáveis pela

produção de conteúdo especializado para os perfis, com a criação de artes, fotos, gráficos,

infográficos e vídeos, além da implantação de técnicas de SEO (Search Engine

Optimization) no site, visando o aumento de acessos, melhor posicionamento orgânico e

a implantação de ferramentas de análise de dados no site para a produção de estratégias

de divulgação. Em 2020, o trabalho da VFR permitiu o alcance de mais de740 seguidores

e o registro de picos mensais de mais de 4.500 impressões e 500 visitantes do perfil da

emprosa no Linkedin. Já no website da Duosystem, foram incluídos 38 releases e

contabilizados mais de 18.615 visualizações e 7.060 usuários no mesmo período.

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

âLtc



!

Website da Duosystem:

ilrrusysl*rrr na mÍdia
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Também faz parte das atividades da VFR a execução de ações relacionadas à

comunicação institucional da Duosystem. A equipe é responsável por produzir conteúdos

editoriais, como folders e catálogos para apresentação da empresa em feiras de saúde e

tecnologia. Vale ressaltar que em 2019, a VFR elaborou materiais informativos, como

folders, apresentações e vídeos institucionais para que a Duosystem participasse de dois

eventos internacionais de Saúde, o Brazil America Summit e a II Conferência

Internacional de Saúde Brasil - Portugal e Cornunidade Lusófona. Tais ações visam a

ampliação da Duosystsm em eventos do setor, colocando-se como a maior referência no

segmento.

Na outra ponta, podemos destacar o trabalho da VFR nas ações de comunicação interna

da empresa. A equipe produz diariamente pautas para divulgação aos colaboradores da

Duosystem, trabalhando com o apoio de ferramentas, como o Jornal Mural, Intranet, além

da produção de comunicados internos. É trabalho daíxeade comunicação, prestar suporte

em reuniões estratégicas da companhia, auxiliando especialmente, em ações de marketing i
voltadas ao novo plano de negócios da Duosystem. Em 2020, a equipe da VFR ainda foi

responsável pela reformulação da Intranet da empresa:

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

Tel" (11) 2938-2870 k
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Intranet da Duosystem:

B

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Rotina de atendimento para atendimento do obieto da presente licitacão

Para atendimento à CONTRATANTE nos termos do citado no presente edital, a VFR

definirá um sistema que permitirâ dar suporte em tempo integral à instituição, incluindo

plantões para eventuais emergências. De forma rotineira, o escritório da VFR e os

jornalistas destacados para atuar intemamente nas dependências dos órgãos indicados

pela CONTRATANTE cobrirão o horário das 8h às 19h.

Antes e após esse intervalo sempre haverá um jornalista de plantão, acessível por telefone

celular e e-mail e com acesso à Internet, para atendimento às solicitações de jornalistas,

bem como de eventuais pedidos das instituições. O jornalista plantonista, que também

atuarâ aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, estará em estreito contato

com o profissional designado para coordenar a átrea de imprensa da CONTRATANTE,

que, por sua vez, faráadevida interlocução junto às respectivas diretorias das instituições,

bem como à direção da VFR no encaminhamento das solicitações que recebersm.

Um profissional da VFR com senioridade e experiência será o responsável pelo

atendimento à CONTRATANTE, como Coordenador de Geral. A ele se subordinarão o

Coordenador de Assessoria de Imprensa, o Coordenador de Mídias Sociais e o

Coordenador de Comunicação Interna.

Para atendimento dos órgãos indicados pela CONTRATANTE será destacado um total

de 11 (onze) jornalistas. Todos os profissionais listados na presente Proposta Técnica

possuem capacitações, habilitações e habilidades exigidas no edit¿I.

Pelo dinamismo de sua redação, a VFR poderá, em algumas situações, ampliar o número

de jornalistas na sede dos órgãos indicados pela CONTRATANTE, conforme a

necessidade, e de forma tempoútna,para atendimento de situações específicas, a exemplo

de grandes crises que possam impactar negativamente na imagem dos órgãos.

1'\r
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Atividades a serem executadas na rotina:

Assessoria de fmprensa

a) Leitura e análise do clipping diário relativo aos órgãos indicados pela

CONTRATANTE.

b) Contato diário e sistemático com as principais lideranças dos órgãos indicados

pela CONTRATANTE para apuração de informações que possam ser transformadas em

notícia e divulgadas à imprensa, com impacto positivo na imagem das instituições.

c) Follow-up (contato telefônico com jornalistas) intenso visando maximizar cada

notícia sobre os órgãos indicados pela CONTRATANTE.

d) Participações em reuniões de planejamento de comunicação.

e) Produção de relatórios mensais de atividades executadas e resultados alcançados

nas divulgações, com mensuração da exposição positiva e negativa na mídia.

Ð Monitoramento sistemático de matérias veiculadas na imprensa paulista e

nacional, relativas aos órgãos indicados pela CONTRATANTE, para imediatatomada de

providências, especialmente no caso de informações inverídicas ou de críticas.

g) Pronto-atendimento às demandas das autoridades da CONTRATANTE e dos

órgãos indicados pela mesma, com rápida apuração e encaminhamento de informações e

sugestões de posicionamento que possam subsidiar o contato deles com a imprensa.

h) Apresentação presencial, aos gestores dos contratos, em periodicidade a ser

combinada entre as partes, dos resultados de comunicação obtidos por intennédio das

ações de Assessoria de Imprensa.

Ð Fornecimento de releases, notas oficiais, artigos e outros materiais para subsidiar

a produção de conteúdo para as redes sociais dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE.

j) Atendimento diário às demandas de imprensa, apuração das informações

solicitadas e avaliação, junto à direção da VFR e à direção da CONTRATANTE e dos \"
órgãos por ela indicados, sobre o encaminhamento do assunto, bem como à forma e ao

conteúdo da resposta ao veículo de comunicação.

VFR $erviços de Comunicação Eireli \ Å/
Praça $anto Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 0f 533-070 \ u/ \

Tel. (11) 2s36-2870 / \\--l 
2l-l¿-4



qd#Æi &Ålif,,!it'i'tt Åii
lþjiii iit{, 1ìi i Iii

.\

k) Prestação de informações à direção da CONTRATANTE e dos órgãos por ela

indicados sobre as providências tomadas em relação a eventuais matérias negativas para

as instituições, detectadas pela VFR.

l) Apoio na escolha e orientação dos porta-vozes que farão a interlocução dos órgãos

indicados pela CONTRATANTE com a imprensa, bem como acompanhamento

presencial das entrevistas sempre que necessário.

m) Produção de papers com informações relevantes e estratégicas e sugestões de

resposta para questionamentos que poderão ser realizados pelos profissionais da

imprensa, de modo a subsidiar os porta-vozes dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE.

n) Elaboração de estratégias especiais de comunicação para divulgação de projetos e

iniciativas que sejam "vitrines" dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

A VFR irá executar as atividades acima descritas da seguinte forma:

Semanalmente a equipe da Assessoria de Imprensa dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE se reunirá com o profissional responsável pela coordenação de

Imprensa para discutir e deliberar possíveis sugestões de pauta a serem trabalhadas junto

aos veículos de comunicação, com base nas informações previamente apuradas pelos

assessores em seu contato diário com as lideranças do conselho.

As pautas aprovadas serão desenvolvidas e os materiais produzidos passarão pelo crivo

do coordenador de Imprensa, direção da VFR e direção dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE.

A Assessoria de Imprensa irâ traçar um cronograma de divulgação dos materiais

produzidos, sempre com a anuência da direção da VFR e direção dos órgãos indicados

pela CONTRATANTE, observada a disponibilidade dos porta-vozes destes para a

concessão de entrevistas.

Algumas pautas especiais serão trabalhadas inicialmente de forma exclusiva paru \f
determinado veículo de comunicação. Os jornalistas gostam de informações exclusivas,

que podem ser transfonnadas em "furos" de reportagem e? nesses casos, geralmente

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

Tel. (11) 2936.2870
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ganham grande destaque nos jornais, rádios, TVs e portais noticiosos, a exemplo de

matérias de página inteira ou reportagens de longa duração.

Nas divulgações rotineiras, a equipe de Assessorss encaminhará os rnateriais de imprensa

previamente produzídos às redações (textos e, quando necessário, fotos), realizando em

seguida contato telefônico com os principais jornais, rádios, sites, TVs, blogs e emissoras

de rádio, visando prestar os esclarecimentos sobre apauta enviada e sugerir entrevistas

com porta-vozes dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

Para evitar desencontros e retrabalhos, um jornalista será destacado para organizar a

agenda de entrevistas solicitadas sobre a pauta divulgada a diferentes veículos de

comunicação, mantendo contato com o porta-voz designado e acompanhando essas

entrevistas. Caberá ao coordenador de Imprensa avaliar se será necessário mais de um

porta-voz para atendimento às demandas, eln caso de um volume expressivo de

solicitações.

Nas chamadas demandas reativas o assessor que receber a solicit¿ção deverá reportá-la

ao coordenador, que irá orienta-lo sobre a forma de apurar a informação solicitada. A

resposta somente será dada ao veículo após encerrados os processos de levantamento de

infonnações e discussão, junto ao jornalista supervisor, direção da VFR e direção dos

órgãos indicados pela CONTRATANTE.

Contatos com editores-chefes, editores-assistentes, chefes de reportagens e diretores de

Jornalismo deverão ser feitos preferencialmente pelo coordenador de Imprensa, pelo

jornalista supervisor do atendimento e, em alguns casos considerados estratégicos, pela

direção da VFR.

Nenhuma solicitação de imprensa deverá ficar sem resposta.

Nos dias de divulgação, os assessores irão encaminhar os materiais de imprensa, corno

textos e fotos, aos veículos de comunicação, e imediatamente farão contato telefônico

com os jornalistas, com o objetivo de explicar e detalhar as informações sobre a pauta

sugerida. Além disso, os assessores atenderão às solicitações de entrevista, realizando a

intermediação junto aos porta-vozes dos órgãos indicados pela CONTRATANTE e

acompanhando esses contatos.

VFR Sarvlçor ds Comunicaçåo Eirsll
Praça Srnto Agortlnho, 70, Acllmrçåo - SP - CEP 01t33.070
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Todas as solicitações deverão ser reportadas aos coordenadores responsáveis pelo

atendimento à imprensa que, por sua vez, debaterão as respostas e encaminhamentos a

essas demandas com a direção dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

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

Tel. (11) 2s36-287o

\

,L'(>r



\

(

(

Declaração de disponibilidade de atendimento

Eu, VANDERLEI DE OLiVEIRA FRANÇA, representante legal da licitante VFR

SERVIÇOS DE COMLTNICAÇÃO EIRELI, CNPJ n" 10.354.430/0001-65, declaro para

fins desta licitação que a referida empresa terá disponibilidade para efetivar cada

atendimento solicitado pela Contratante, delineados na forma do Edital de Concorrência.

São Paulo, 4 de agosto de202l

FRANÇA

R.G. no

Oficial de Registro Civ
São Paulo'SP

Rua Pires da Mota, 984 - C
37sub@uol.com.br
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VFR $erviços de Comunicaçåo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tol. (11) 2936.2870
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