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Raciocínio básico

Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL)

Localizado em Campinas (SP), o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) realiza pesqui-

sas, desenvolvimento, assistência tecnológica e difusão de conhecimento nas áreas de embala-

gens e processamento, conservação e segurança de alimentos e bebidas.

Fundado em 1963, como Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologias de Alimentos (CTP-

TA), o ITAL é vinculado à Agência Paulista de Tecnologias de Agronegócios (APTA), órgão da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado (SAA), e certificado na ISO 9001/2008

desde abril de 1998, com parte dos ensaios acreditados na ISO/IEC 17020.

Suas atividades são focadas em três áreas: tecnologia, ciência e qualidade de alimentos, e

embalagens. A área de tecnologia inclui unidades especializadas em produtos cárneos, cereais,

chocolates, balas, confeitos, produtos de panificação, laticínios, frutas, hortaliças, engenharia

de processos e tecnologia pós-colheita. Na área de ciência e qualidade, abrange os laboratórios

de análises químicas, físicas, sensoriais e microbiológicas, e a de embalagens, unidades espe-

cializadas em materiais metálicos, vidros, plásticos e celulósicos.

O ITAL se destaca por desenvolver tecnologias que ampliam o "tempo de prateleira" dos

alimentos e viabilizam o aproveitamento de resíduos no processamento. Os projetos ligados à

saúde do consumidor e segurança de alimentos estão no foco de suas atividades, com a criação

de produtos diet, light e alimentos funcionais como hambúrguer "magro" adicionados de colá-

geno, uma tendência alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável das Organiza-

ções das Nações Unidas para aAlimentação (FAO/ONU)12030.

Para empresas, o ITAL oferece serviços de consultoria, capacitação e análises, com garantia

de isenção. E, seguindo o seu plano estratégico, tem orientado suas atividades paraa geração

de projetos de inovação, rcalizando investimentos para o estudo de tendências do setor de ali-

mentos, estabelecimento de parcerias e formação de redes de colaboração que envolvem o setor

privado e outros stakeholders.

A instituição possui, em seu quadro de especialistas, cientistas e pesquisadores re-

nomados, com uma Comissão Ética e de Integridade (CIC) formada por l0 cientistas

mulheres. Também atua no setor de responsabilidade social, com parcerias estratégicas

para promover a inclusão social de adolescentes e pessoas com deficiência no mercado

de trabalho na região de Campinas (SP), e o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), res-

ponsável por gerenciar e acompanhar os processos de proteção intelectual de tecnologias

desenvolvidas pelo instituto.

Diante de sua relevância, não somente para o meio científico ou agroindustrial, mas

toda a população, e sendo um dos principais institutos de pesquisa de alimentos do país, o

ITAL precisa alavancar sua imagem perante a midia, para conquistar um lugar de destaque na

sociedade, dada à importância que o consumidor atual tem com a sua alimentação, focada em' i
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O ITAL precisa reverberar a sua atuação de excelência, com seus profissionais altamente

capacitados, frente à iniciativa privada, agroindústrias, redes de varejo, acompanhando as ten-

dências atuais de demandas por alimentos saudáveis para reverter a imagem de ser somente um

órgão público que apoia a pesquisa para ocupar um lugar de destaque frente ao crescimento do

segmento de alimentos saudáveis e sustentáveis.

Neste cenário, a comunicação assume um papel fundamental: o de difundir as informações

a respeito da instituição,para toda a sociedade, destacando o seu papel essencial no dia-a-dia,

através do consumo de alimentos seguros, que visam à prevenção de doenças. Assim, divulgar

os trabalhos do ITAL, associando-os à importância da alimentação saudável e saúde, que vai ao

encontro das demandas crescentes do consumidol ao dia-a-dia do cidadão comum e urbano,

bem como ressaltar o trabalho de excelênciarealizado por uma equipe de pesquisadoras mulhe-

res que atuam na instituição se configuram como uma aposta de comunicaçáo para melhorar a

performance de mídia da instituição.

A Agência Fato Relevante ouviu, entre os dias 5 e l0 de julho deste ano, 18 jornalistas que

cobrem temas relacionados ao agronegócio, alimentos, sustentabilidade, bem estar e saúde,

para veículos de alta relevância no estado de São Paulo, em todas as mídias. A pesquisa apurou

que, dos 18 profissionais, 13 conheciam o ITAL, entretanto apenas 10, (dentro do grupo que

cobre temas relacionados ao agronegócio), trataram o ITAL como uma instituição de pesquisa e

desenvolvimento de alimentos pertencente ao governo paulista. Três profissionais confundiram

o ITAL com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e três jornalistas afirmaram que nunca

ouviram falar no ITAL.

Sem uma comunicação planejada e estratégica, o ITAL acaba sendo ofuscado pelas inicia-

tivas de comunicação da agroindústria e þodtechs, que se multiplicam pelo país oferecendo

as mesmas soluções criadas há anos pelo ITAL, como a barrinha proteica de cereais Hakkuna,

produzida a pafür da farinha de grilo, ou ainda, os hambúrgueres e leites de origem vegetal,

como o Bentí, A Tal da Castanha, ou hambúrguer vegetal das redes de fast food Burguer King,

Mc Donalds, entre outras, que ganham destaque positivo na mídia por apresentarem seus pro-

dutos "inovadores".

Essa reestruturação da comunicação também exigirá dos gestores do ITAL a superação do

rótulo de "instituto estatal de pesquisa" para ser'oo polo de tecnologias alimentares mais mo-

derno e avançado do país".

Hoje, o ITAL é uma das instituições mais sérias e renomadas e, por isso, gera credibilida-

de junto à comunidade científica e à agroindústria. Possui um quadro de cientistas altamente

capacitados e estrutura (laboratórios e unidades de pesquisa, localizados em região estratégica

de São Paulo) de primeiro mundo, que atraem multinacionais como a Cargill, Bungee, Per

International entre outras, para parcerias.

Além desses atributos necessários para uma instituição de pesquisa, o ITAL também aposta

na equidade de gênero, com uma comissão (CIC) formada e gerida por cientistas mulheres e tendo

como diretora geral da instituição, uma mulher, Eloísa Garcia, a primeira da história da instituição.
I
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Criar um ambiente favorável à divulgação das ações do ITAL depende de uma comunica-

ção eficiente,paragerar, apafür do compartilhamento das informações e visões, a aproximação

com a sociedade.

Mantida sua linha de atuação e clarezaacerca das evidências científicas, o desafio é ampliar,

agora, a comunicação. E isso, em um cenário de transformação da informaçáo, jâ que veículos

tradicionais estão menores, com equipes reduzidas. Por outro lado, os meios de comunicação

especializados ganham força, falando para nichos específicos, e novos modelos de negócios,

como portais de conteúdo, aparecem no cenário, sem contar o impacto das redes sociais e in-

fluenciadores.

A comunicação direta e as multimídias ganham novos formatos e oportunidades. Governos,

empresas e entidades conseguem uma comunicação mais assertiva com públicos específicos a

partir do uso de big datapara geração de insights, definição de estratégias, predição de tendên-

cias e monitoramento. Por fim, vemos a proliferação do storytelling: o interesse por compar-

tilhar histórias, a busca do propósito e uma consequente expansão dos vídeos compartilhados

relevância dos influenciadores digitais.
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Plano de Ação

Um Plano de Ação eficiente deve ter como base uma Estratégia de Comunicação clara

Dar visibilidade ao Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), a pafür da construção de

uma imagem de um instituto inovador, moderno, tecnológico, e que segue as tendências que

vão de encontro às necessidades do consumidor atual e aos posicionamentos políticos das gera-

ções millenial e zenial, serão os pilares da proposta a seguir.

Para a elaboração deste Plano de Ação, a Agência Fato Relevante levou em conta aspectos

do Raciocínio Básico, Análise de Mídia e as diretrizes do edital, tendo em vista a necessidade

de melhorar a performance de mídia do ITAL. Esse desafio se norteia também pela hiperconec-

tividade dos públicos de interesse, buscando traçar planos individualizados parc a divulgação

do ITAL/SAA, observando estrategicamente as peculiaridades de cada pauta.

A partir dessa contextualização, destacamos que a presente proposta tem como objetivo

melhorar a imagem e tornar o ITAL mais conhecido pelos seus trabalhos inovadores acerca

da segurança alimentar. O foco será em veículos especializados e cadernos de inovação e tec-

nologia, agronegócio e bem-estar e saúde dos jornais de circulação nacional, especializados, e

portais de internet.

O trabalho será coordenado com os canais de mídias sociais para amplificação da mensa-

gem com uma abordagem multimidia,utilizando os portais oficiais da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento (SAA) e do próprio ITAL, que passam a ter um papel de maior protagonismo

na jornada de comunicação. A Agência Fato Relevante, caso saia vencedora desta licitação,

também defende um trabalho alinhado com o Siscom em torno de um plano de comunicação

integrado, que associe as atividades de assessoria de imprensa, redes sociais, publicidade e

comunicação institucional em torno das mesmas mensagens, de maneira a alcançar da melhor

forma todos os stakeholders. E também, de prevenir evitar e, eventualmente, gerenciar eficien-

temente crises de imagem que afetem a instituição. O plano também destaca uma modelagem

de branded content, produção de conteúdos com viés informativos e técnicos, para aproveitar

os espaços locais com uma comunicação clara e assertiva.

A ação de Assessoria de Imprensa terá como pilar a construção de relacionamento com

os jornalistas que se dedicam às editorias de Inovação, Tecnologia, Agronegócio, Bem Estar e

Saúde, buscando garantir a inclusão do ITAL em reportagens que tratam da segurança alimen-

tar, inovação tecnológica, ciência e saúde, produção agrícola, entre outros. Tudo isso, claro,

observando que a cadadia, os espaços dedicados ao noticiário estão cadavez mais enxutos e,

tendo esse pilar como fundamento para uma visão mais ampla da comunicação.

Portanto, as inserções qualificadas exigem materiais ricos e relevantes, com

que possam atrair a atenção dos profissionais de imprensa.Para isso, sugerimos que as ações

tenham consistência e seriedade, demonstrando que as pesquisas, trabalhos e parcerias desen-

volvidos pelos cientistas do ITAL são éticos, sustentáveis, administrativamente responsáveis, e
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de amplo impacto positivo para toda a sociedade.

O desafio é ampliar a percepção positiva de uma realidade única que o ITAL possui, e

assim, auxiliar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) na divulgação das ações re-

alizadas pelo instituto, bem como para um serviço para a sociedade. A meta é elevar a comuni-

cação ao mesmo nível dos trabalhos científicos desenvolvidos pelo instituto, focando na mídia,

comunidade, empresas e agentes políticos. Para isso, são necessárias ações em curto, médio e

longo prazo, focadas em estratégias específicas para diferentes stakeholders.

Com o plano personalizado, criar condições para um posicionamento único do ITAL, de

forma efetiva e dinâmica, coerente com o atual momento da comunicação.

Atividade preparatória

O primeiro passo serârealizar um mapeamento completo acerca do ITAL, que permitirâ, ao

mesmo tempo, identificar oportunidades de comunicação e o reconhecimento de riscos. A partir

dele, detalharemos uma proposta de trabalho.

Para este primeiro mapeamento, a equipe da agênciarealizarâ entrevistas com os direto-

res, cientistas e pesquisadores, e irá explorar a base de dados disponíveis paraa apresentação

de uma primeira relação de possíveis pautas a serem desenvolvidas. Também, será feito um

mapeamento completo dos veículos de imprensa, mídias sociais, parceiros e entidades, além

de um levantamento de blogueiros e influenciadores, para ter abordagens proativas junto a

esses atores.

Estratégia de relacionamento com a mídia

Para a estratégia de relacionamento com a imprensa, será criado um cronograma de ativi-

dades. A ação, então, será dividida em quatro eixos:

l. Municiar permanentemente todos os segmentos de mídia com notícias, notas, entrevistas

e personagens. Este eixo de relacionamento demandará uma visão mais estratégica e a

Agência Fato Relevante usará de toda a sua expertise para criar o diferencial na imagem

do ITAL. Se aplica à grande mídia de alcance regional e nacional - emissoras de TV aber-

ta e canais noticiosos, como Globo News e CNN, informativos online como Uol e Gl,
redes de rádio como a CBN, Band e Jovem Pan, revistas de circulação nacional, jornais

como Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, O Globo, Correio Braziliense.

2. Mídia especializada e segmentada. A abordagem especializada e segmentada ajudará no

reposicionamento do ITAL como o mais importante fomecedor de conteúdos científi-

cos acerca de alimentos e inovação, processamento, segurança alimentar e embalagens.

Usando dos mesmos princípios da comunicação nacional, a estratégia se dará a

apresentação de pesquisas mais relevantes, inovadoras e recentes, bem como aproxi

mando os cientistas e pesquisadores dos jomalistas para que se estabeleça a relação entre
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"fonte e jornalista", sempre fornecendo informações confiáveis, para que o instituto seja

reconhecido como o maior polo tecnológico e inovador do segmento de alimentos segu-

ros do Brasil.

Parceria com empresas de alimentos, embalagens, associações que agregam agentes dos

setores de alimentos, redes de varejo também serão incentivadas. Para maximizar o apro-

veitamento do conteúdo a ser distribuído, a Agência Fato Relevante trabalhará com fer-

ramentas adequadas para cada tipo de veículo. Além dos convencionais press-releases,

notas e artigos, também serão produzidos e utilizados infográficos digitais, produção de

vídeos, podcasts, o que contribuirá para a ampliação dos resultados.

3. "Humanização" da imagem do ITAL. Consideramos ser este um caminho fundamental

para destacar a instituição junto à mídia, e a chave para tanto, é identificar perrnanen-

temente e propor aos veículos de comunicação personagens das pesquisas (cientistas)

e localizar pessoas diretamente beneficiadas com as inovações do ITAL. Uma criança

alérgica a glúten que está se alimentando 'normalmente'através de alimentos especial-

mente desenvolvidos para portadores de intolerância à substância ou idosos diabéticos

que podem, com alimentos especiais, consumir 'doces'. E ainda, consumidores jovens

em busca de alimentos nutracêuticos, que potencializam a prevenção às doenças, priori-

zamanutriçãoeasaúde.

4. Contato constante com jornalistas e comunicadores-chave, nos segmentos especializa-

dos, por meio de encontros, presenciais ou virtuais, cafes-da-manhã, entrevistas exclu-

sivas, etc.

E,para que esta estratégia funcione, há duas premissas fundamentais: a) The tone of the top.

Essa expressão, cunhada pelas agências de comunicação norte-americanas, define a decisão

política do comando de uma instituição (no caso, o ITAL), de envolver-se em um plano asser-

tivo de comunicação, sempre, é claro em consonância com as diretrizes do Sicom. B) Media

trainning:o contato com a mídia pressupõe o treinamento de um número razoënel de porta-vo-

zes para temas gerais e/ou específicos. Essa capacitação constante deve ser uma das prioridades

do trabalho da agência a ser contratada pela SAA.

Ações a serem desenvolvidas

Após a realização do mapeamento e a elaboração da estratégiapara cada um dos eixos, será

possível partir para as atividades. Serão elas:

a. Banco de pautas/conteúdo multimídia*/produção de conteúdo para vários canais 
"fi- \ )

ciais, press-releases e textos institucionais. ?^\
b. Definição de mensagens institucionais; elaboração de uma mensagem clara, direta é \:{

i.
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c. Identificação e preparação dos porta-vozes: levantamento de porta-vozes do ITAL, para

as três grandes áreas de atuação do instituto, que passarão por treinamento (Media trai-

ning), de forma clara e objetiva, alinhados com a estratégia de comunicação da Sicom.

d. Gestão de relacionamento: aproximar, estrategicamente, o ITAL com os meios nacio-

nais e segmentados, incluindo colunistas e influenciadores.

e. Calendário de divulgações: assim como ocone nas empresas listadas em bolsa, criar um

calendário de divulgações do ITAL que possa dar previsibilidade aos meios de comuni-

cação, por transparência e engajamento.

f. Atendimento diário de demandas: sistema efetivo para atender toda e qualquer solicita-

ção da imprensa, de forma ágil e ter uma relação proativa.

g. Planejamento e gestão de crise: monitoramento de situações de risco, ter ações de pre-

venção e assegurar agilidade nas respostas às crises potenciais.

h. Monitoramento e avaliação: a avaliação regular dos resultados de comunicação permi-

tirá readequar a estratégia de comunicação do ITAL e mensurar os ganhos paraa SAA.

Além dos serviços de clipagem tradicional, entrevistas e contatos de relacionamento e

outras ferramentas de pesquisa serão fundamentais.

*Mídias Digitais - Conduzir um trabalho de comunicação eficiente e, principalmente, inte-

grado, não é possível sem uma forte atuação nas mídias digitais. Será preciso ampliar a presen-

ça do ITAL nas mídias digitais (atualmente, o ITAL tem perfil no Facebook, com 112 membros,

o seu canal no YouTube, com 363 inscritos, possui apenas 5 vídeos postados no período oito

meses e o perfil no Linkedln, possui 19,4 mil seguidores), além de um avanço em seu alcance,

hoje em torno de 20 mil pessoas na soma de todas as audiências das redes, um número bastante

tímido diante da força e das responsabilidades da instituição. É importante que cada espaço

apresente formatos de conteúdo distintos e apropriados ao propósito da rede em questão.

A comunicação digital deve estar integrada com as demais áreas de atuação, a exemplo da

assessoria de imprens a, e é necessário que seja definido o tom de voz e o conteúdo que serão

trabalhados na mídia para também serem aplicados nas redes sociais e no site do ITAL.

O público que lê ou assiste uma notícia com uma fala dos porta-vozes do ITAL deve ser

impactado pela mesma mensagem quando acessa um post institucional as redes sociais, por

exemplo. A comunicação deve ser alinhada em todos os meios para criar uma identidade única

do ITAL perante o seu público, o que facilita muito o reforço da marca.

Redes sociais são ótimas ferramentas para acompanhar tendências e novidades nas áreas

relacionadas à atuação do ITAL e, muitas vezes, um comentário de dúvida em um post pode

gerar uma ideia para um release à imprensa. Da mesma forma, um vídeo de case produzido para

o canal do YouTube pode gerar um personagem para uma pauta de TV. Por isso, acompanhar as

redes sociais do ITAL (e sugerir intervenções quando possível), além de buscar pelos

"mais buscados" via Google Trends, como alimentação, saúde, nutrição, produção agricola,
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Da mesma forma que um comentário na rede social pode virar uma ideia de pauta, uma crí-

tica recebida nas mensagens privadas ou nos comentários pode gerar uma crise institucional e

impactar na imagem da instituição. A chave para evitar a crise, quando possível, ou reduzir seu

impacto, quando necessário, também é a integração de esforços. É mais um motivo pelo qual a

equipe de assessoria de imprensa deve estar alinhada com a equipe das redes sociais.

Materiais a serem produzidos

Dividimos esse tópico nos seguintes itens:

Materiais de Referência, que são aqueles de vida longa, com revisão anual. Sugerimos um

Manual de prevenção e gestão de crises de imagem, como um Manual do ITAL/SAApara pro-

fissionais da imprensa. A publicação poderá dar origem a um programa de imersão para jorna-

listas, semelhantes aos organizados pela Embrapa e pela Esalq/USP. Isso, além de aproximar o

instituto e a secretaria da mídia, reforça amarca e evita emos.

Sugerimos ainda a elaboração, caso não haja, de uma apresentação institucional do ITAL em

Português, Espanhol e Inglês. Também é importante que seja produzido um vídeo institucional

sobre o instituto, em versão trilíngue. 
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Materiais para o Atendimento à Mídia - É essencial contar comumfact sheet (informativo)

sobre o ITAL, a ser elaborado em conjunto com o Sicom e atualizado sempre que necessário.

Esse fact sheet, em um primeiro momento, apenas digital, por conta da crise sanitária, deve

orientar todos os demais materiais, on line e off line. Observamos que cada iniciativa de mídia

e cada segmento de mídia podem exigir novas fact sheets, muitas vezes em outros idiomas, e a

assessoria deve estar preparada para isso.

O cotidiano da assessoria de imprensa exigirá ainda press-releases constantes contendo um

boilerplate padrão, ou seja, um breve texto ao final de cada comunicação, com uma síntese da

missão do ITAL/SAA. Em relação às mídias digitais, serão produzidos pequenos vídeos desti-

nados às redes sociais.

Outros materiais básicos para o dia a dia são os bríefings, sempre que um profissional da

empresa for manter algum tipo de contato com a mídia. Os briefings devem trazer um perfil

do jornalista e do veículo, orientações estratégicas e táticas, as principais mensagens-chave ou

pontos de discussão, e um resumo das últimas publicações do profissional. Cada contato com a

imprensa demanda, ainda, Q&4, listas de perguntas e respostas que podem ser feitas pelos jor-

nalistas nesses contatos, natentativa de evitar surpresas. Todos os documentos internos deverão

estar alinhados com o documento-base contendo as mensagens-chaves, que cumprem a função

de guiar o trabalho de comunicação.

Materiais de Monitoramento - Trata-se do acervo a ser construído cotidianamente pela pres-

tação de serviços de clipping eletrônico de notícias, monitoramento de redes sociais e análise de

mídia. AAgência Fato Relevante irá produziq diariamente, as análises de mídia com os princi-

pais temas do dia, sobre agricultura, agronegócios, alimentação, saúde e bem estar, além de uma

descrição e análise de reportagens, entrevistas e artigos em que haja exposição do ITAL/SAA.

A análise chegarâ pela manhã aos e-mails e WhatsApp dos responsáveis pela área de Co-

municação e dos dirigentes do instituto/secretaria, trazendo os pontos positivos e os riscos à

imagem, assim como sugestões de ações.

O clipping com todas as publicações será acondicionado em site exclusivo, que pode ser

acessado com ou sem senha.

Monitoramento de redes sociais - Também serão produzidos semanalmente relatórios sobre

o que ocoffeu nas principais mídias sociais, com sugestões de ações a serem adotadas.

Instrumentos de mensuração de resultados - A Fato Relevante propõe a elaboração de rela-

tórios semanal, mensal e semestral, com uma descrição das atividades realizadas e dos resul-

tados obtidos, de acordo com as metas determinadas no plano de comunicação estratégico. Os

relatórios também incluirão o clipping de notícias e o monitoramento do movimento das redes

sociais. Eles serão acompanhados por uma análise diária de mídia e de redes sociais, com con-

solidação mensal, incluindo gráficos de desempenho e propostas de correções de rota. Sugeri-

mos uma consolidação anual do relatório, que traga também uma pesquisa com jornalistas para

1
(
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avaliar a inserção do banco na imprensa.
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Oportunidades de Mídia Positiva

O exercício criativo proposto pelo edital deixa claro que o trabalho do Instituto de Tecno-

logia de Alimentos, o ITAL, tem sido reconhecido, pela sua contribuição à ciência e ao setor

alimentício e de embalagens. Entretanto, muitas vezes, amarca ITAL está ausente das repor-

tagens, cedendo espaço midiático para a iniciativa privada (agroindústrias e redes de varejo).

Portanto, para que o ITAL consiga desenvolver plenamente suas potencialidades, na tendência

crescente do consumo consciente, inclusão social e projetos de inovação, ele deve ser reconhe-

cido por isso. Para tanto, é essencial que o instituto conquiste a devida relevância junto à mídia

e opinião pública. Isso, somada à busca de personagens beneficiados pelas inovações do ITAL,

são os eixos de oportunidades positivas de mídia que indicamos a seguir:

1. Primeiro ponto positivo - Tendência de consumo consciente

A pandemia da Covid-I9 colocou em evidência, em todo o mundo, a importância de uma

alimentação saudável para a prevenção de doenças. Neste contexto, alimentação, nutrição e

saúde, visando mais qualidade de vida, passaram a ser as principais preocupações da sociedade.

Outro ponto de destaque, ainda sob a ótica do consumidor modemo, é o consumo consciente:

o desperdício de alimentos e o uso indiscriminado de materiais de embalagens, principalmente

plásticos, não são mais aceitos na sociedade. Sobretudo durante o período do isolamento social,

com o avanço do delivery de alimentos, o consumo de plástico aumentou consideravelmente no

Brasil, fazendo caminhar para trás políticas públicas, como o Plano Nacional de Combate ao

Lixo no Mar, que congelou R$ 40 milhões para este fim.

esses dois fatores - alimentação saudável e o consumo consciente - , por si só, são opor-

tunidades permanentes de inserção do ITAL na mídia, que tem entre suas atividades, o desen-

volvimento de alimentos saudáveis, nutritivos e de embalagens inteligentes, passíveis de serem

recicladas, em todos os segmentos de mídia: TV rádio, jomais, revistas, internet, mídia espe-

cializada, intemacional e blogs de interesse.

2. Segundo ponto positivo - Equidade de gênero e inclusão social

No quadro de pesquisadores e cientistas do ITAL, as mulheres têm lugar de destaque, não

somente em comissões formadas inteiramente por elas como a Comissão de Integridade Cientí-

fica, com 10 profissionais, mas como a diretora-geral do instituto, é uma mulher, a primeira da

História do ITAL. A equidade de gêneros dentro de uma instituição tradicional representa, para

a instituição, uma ótima oportunidade de inserção nas mídias, indo de encontro aos anseios da

sociedade moderna.

Soma-se à equidade de gêneros, os programas de inclusão social apoiados pelo ITAL,

a parceria coln a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa do Agronegócio (Fundepag), que

coordena as ações da 'Patrulheiros Campinas', programa voltado para adolescentes em situação

Fato Relevanle

de vulnerabilidade socroeconômlca na região, o projeto Menor Aprendiz, que oferece opor-
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tunidade do primeiro emprego, e parcerias com a Fundação Síndrome de Down e o Centro de

Ciência e Qualidade de Alimentos (CCQA), que garantem a inclusão de pessoas com deficiên-

cia nas equipes do ITAL, contribuindo com a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho.

3. Terceiro ponto positivo - Combate às mudanças climáticas

As mudanças climáticas que afetam a produção agropecuária e impõem transformações no

ambiente nafural, se não contornadas e mitigadas, colocam em risco a qualidade de vida das

futuras gerações. As ações do ser humano, desde os primórdios da humanidade, como a caça e

a agricultura e, mais recentemente as atividades industriais, o crescimento da população e o uso

intenso de combustíveis fósseis vem impactando o meio ambiente de forma irreversível, geran-

do aumento da temperatura global, esgotamento de recursos naturais não-renováveis, perda de

biodiversidade, contaminação e esgotamento dos oceanos, acidentes ambientais, degradação de

solos e proliferação de doenças. O ITAL ganha destaque neste sentido por possuir uma comis-

são especial de sustentabilidade, que presta serviços para empresas do agronegócio com capaci-

tação, estudos, prospecções, e linhas de pesquisas importantes como Análise Crítica de estudos

de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), análise de resíduos de pesticidas, aproveitamento de

resíduos, produção de biodiesel, desenvolvimento de biotecnologias, entre outros. Alinhado

com a tendência de mercado ESG (Environmental Social and Governance), todas essas ações

representam oportunidades de inserção, em todos os segmentos da mídia, e vão de encontro

com as demandas da sociedade consciente e da população, sobretudo as gerações mais jovens.
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Identificação de riscos à imagem

Apesar de as Oportunidades de Mídia Positiva serem muito mais significativas, a amplia-

ção do trabalho de comunicação integrada no ITAL/SAA apresenta riscos de imagem. Entre os

principais, listamos:

1. Primeiro risco à imagem - Posicionamento "Chapa Branca"

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) tem a sua relevância no meio acadêmico,

científico e agroindústria e precisa se posicionar perante à mídia, em tomo de questões atuais

e importantes, como as mudanças climáticas e o consumo consciente, por exemplo, com uma

comunicação alinhada)para não correr o risco de ser encarado como "ChapaBranca" em seus

posicionamentos. A comunicação deve ser alinhada, caso contrário, quanto mais o ITAL apa-

recer, aumentará o risco, por exemplo, de estar presente em pautas negativas (p.e*, alimentos

ultraprocessados que fizeram mal a um consumidor, embalagens que ainda priorizam o uso de

plástico convencional, ou material não reciclável, etc).

Neste caso, a recomendação é posicionar os porta-vozes do ITAL com uma comunicação ali-

nhada, para blindá-lo do posicionamento "Chapa Branca" e estar sempre atentos às pautas que

podem, de alguma forma, envolver o instituto em polêmicas.

2. Segundo risco à imagem - Diálogo distante da sociedade

O consumidor atual (e a sociedade, de um modo geral) está ávido por informações que

possam fazer diferença no seu dia-a-dia, principalmente conhecimentos que possam agregaf

mais qualidade de vida à sua rotina. A alimentação saudável é uma delas. São inúmeras as in-

formações que surgem na mídia sobre alimentação saudável e não-saudável, mitos, alimentos

ultraprocessados, alimentos com resíduos, etc, deixando as pessoas confusas e sem explicações

críveis. O ITAL, que conta com profissionais especialistas nestas áreas, ainda não participa des-

tas discussões na mídia, levando informações esclarecedoras e de fácil acesso ao público. Isso

contribui para posicionar o instituto à sombra dos demais stakeholders do setor.

Para reverter esta imagem, a recomendação é elencar alguns especialistas do ITAL e

treiná-los para serem porta-vozes diretos na comunicação direta com o público, tornando-os

'educadores alimentares'. No website do instituto, poderia, por exemplo, ter um canal direto

com esclarecimentos sobre alimentos ultraprocessados (o que são, como são produzidos, se

fazem bem ou mal à saúde, quando são recomendados), alimentos nutracêuticos, suas aplica-

ções e "mitos e verdades" sobre a alimentação. Esse conteúdo pode ser produzido em texto e

vídeos curtos, para serem veiculados também nas mídias sociais do ITAL e canais de What-

sApp. Essa ação aproxima a marca do grande público tornando-a mais popular, acessíve

forte e conhecida.
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3. Terceiro risco à imagem - Presença fraca nas mídias sociais e comunicação eletrônica

Hoje, a comunicação digital deve fazer parte do dia a dia das instituições, privadas ou pú-

blicas, e as mídias sociais são canais essenciais. O ITAL não tem uma presença forte nas mídias

sociais, o que aumenta o risco de ficar fora de pautas importantes para a sociedade: não tem

perfil no Instagram, o seu perfil no Facebook conta apenas com 112 seguidores, o seu canal

no YouTube possui apenas cinco inserções e 363 seguidores. A mídia mais forte do ITAL é o

Linkedln, que é uma rede social corporativa, com 19,4 mil seguidores, o que demonstra que há

o interesse do público.

A recomendação para a reversão desta situação é investimento na comunicação digital,

paragerar engajamento do ITALnas plataforrnas e assim, efetivar a comunicação com o grande

público, sobretudo os mais jovens (e, consequentemente, pessoas mais preocupadas com as

demandas sustentáveis, saudáveis). Todavia, a criação de newsletter também pode ser uma sa-

idapara atingir todos os públicos - comunidade científica, acadêmica, imprensa e jovens e um

canal de comunicação direta, via Whatsapp,para distribuição do material. A adesão do público,

tanto para a newsletter como o canal do V/hatsapp deve ser opcional para não gerar incômodo,

os materiais distribuídos de forma organizada (frequência e horários bem estabelecidos) para

estabelecer uma relação de respeito com o recebedor da mensagem.
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ANÁLISE DIÁRIA - Janeiro 2O2O

. Data: 21112020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 0 /Total: 1

Destaque:

Site Revista Laticínios - Notícia - Anvisa aprova regulamentação de controle de gordura trans

com contribuições do ITAL, da Secretaria de Agricultura.

Resumo:

A análise do ano começa corn noticiário positivo para a Secretaria de Agricultura e Abaste-

cimento do Estado de São Paulo. O site da revista Laticínios traz importante contribuição do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), órgão vinculado à Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (Apta), para o estabelecimento de requisitos para o uso de gorduras trans

industrial em alimentos realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"Constatamos que a maioria dos produtos analisados, de diferentes tipos, está com a quanti-

dade de gorduras trans bem abaixo do estabelecido de 1" de julho de202l até janeiro de2023.

Consideramos que a indústria está ciente e buscando alternativas de redução de gorduras trans

de maneira gradativa", explicou a pesquisadora Roseli Ferrari, atual diretora do Centro de

Ciência e Qualidade de Alimentos (CCQA) do Ital.

Pontos positivos - A contribuição de São Paulo para o regramento daAvisa mostra a importân-

cia das pesquisas desenvolvidas no estado.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa também pode solicitar a colaboração da pesqui-

sadora para um artigo e encaminhal patarevistas do setor da indústria de alimentos, reforçando

o papel das pesquisas paulistas na ërea. 1¡*/
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. Data: 31112020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 2 / Impresso: 0 / Total: 2

Destaque:

Site Folha da Região - Notícia - Governo de SP altera ICMS para equipamentos de quatro

setores do agronegócio.

Resumo:

Noticiário positivo para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado e repercute

o papel fundamental da instituição para o desenvolvimento do agronegócio. Em outro texto,

especialista da secretaria orienta leitor do site da revista Globo Rutral.

O site do jornal Folha da Região repercute medida do govemo estadual com a publicação de

decreto que altera a incidência de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

para a aquisição de máquinas importadas no Estado de São Paulo.

A medida beneficia setores importantes, conferindo maior competitividade ao agronegócio,

diretamente à indústria de alimentos paulista, mas com impacto em toda a cadeia produtiva. "As

mudanças irão beneficiar produtores rurais e famílias que se dedicam à produção da matéria-

-prima para a indústria de alimentos e bebidas. Estas últimas, responsáveis pela geração de

milhões de empregos, passam a ter mais razões para se instalar em São Paulo, além de todo o

benefício logístico e proximidade das áreas de produção", ressaltou o Secretário de Agricultura

e Abastecimento, Gustavo Junqueira.

No site da revista Globo Rural, as pesquisadoras Margarida Fumiko Ita e Christina Dudie-

nas, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo, trazem orientação paratratar pragas em fruteiras. Elas ressaltam que

a confirmação do diagnóstico somente é possível com o envio de amostras de folhas e/ou de

frutos para exames fitopatológicos.

Pontos positivos - Disponibilizar pesquisadores para orientação de leitor é sempre uma boa

oportunidade de relacionamento com o veículo, principalmente da revista Globo Rural, referên-

cia nacional no assunto. Na outra ponta, aboa repercussão positiva da alteração de ICMS pode

render outros produtos.

Riscos à imagem - Não encontramos

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode ampliar a boa repercussão da redução do

ICMS com a produção de um artigo sobre o assunto, principalmente nos veículos no interior

do estado, como o Vale (região do Vale do Paraíba), Primeira Pâgina (São Carlos), A Cidade

(Bauru), Correio Popular (Campinas), entre outros.
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. Data: 91112020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 4

TV: 0 / Rádio: 0 / Intemet: 4 / Impresso: 0 /Total: 4

Destaque:

Site Agrolink - Notícia - IAC usa imagens aéreas para estimar erosão do solo;

Guia da Semana-Notícia- O quefozer com as crianças nasþias de janeiro de 2020 em São Paulo.

Resumo:

Um dia de boas notícias na mídia para apasta. Os assuntos positivos vão desde uma pesquisa

inédita do IAC (Instituto Agronômico de Campinas), passando por orientação para obter mais

lucro com o gado de corte até dicas de passeio no final de semana.

No site Agrolink, reportagem trata de uma pesquisa inédita no Brasil desenvolvida no

IAC com o propósito de estimar a erosão do solo em áreas cobertas por plantios. O estudo

é realizado por meio de imagens aéreas geradas por drones. A tecnologia ja é aplicada para

calcular volume de reservatórios, determinar a quantidade de espécies vegetais em determi-

nadas regiões, entre outras funções. Agora, terá uma nova aplicação pioneirapara estimar o

processo de erosão do solo.

O mesmo site traz orientação do pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agrone-

gócios (APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo

Rezende Siqueira, para o produtor aproveitar o período de chuvas para deslanchar o ganho de

peso dos bovinos de corte.

Já o site Guia da Semana traz uma simpática dica de passeio para as famílias no final de

semana. O Instituto de Pesca, órgão de pesquisa em Pesca e Aquicultura da Secretaria daAgri-

cultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, está com uma programação especial durante

as férias. Os visitantes podem conhecer a exposição permanente de aquário, que conta com 30

viveiros, entre outras atrações no Parque da Água Branca.

O site Dos mais Alimentos, traz reportagem sobre a Nufood Brazil - Feira Internacional

Exclusiva para Alimentos e Bebidas. O diretor de Assuntos Internacional do Ital (Instituto de

Tecnologia de Alimentos), Luis Mandi, afirma que o'a feira dâ a visibilidade que a indústria de

alimentos e bebidas precisa".

Pontos positivos - Os institutos de pesquisas ligados à secretaria têm desenvolvido projetos

com bom potencial para conquistar importantes espaços na imprensa, como a pesquisa para

;ÏÏ::--::ï#ii;il,:::"'cobertas 
por prantio Em outra ponta' a secretaria """'\k

Riscos à imagem - Não encontramos.
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Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode preparar um pacote de estudos, que ren-

dam boas imagens, para um trabalho específico com os canais de televisão como Canal Rural,

TV Terra Viva, Globo Rural, entre outras.

Outra sugestão é ampliar a divulgação das atrações do Parque da Água Branca, inclusive para

os veículos segmentados na átrea de turismo. Por se fratar de um local com acesso próximo ao

Metrô, vale um trabalho frequente de divulgação. Extensivo aos meios de comunicação desti-

nados aos passageiros, como Metrô News. 
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. Dâta: l0ll/2020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 7

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 7 / Impresso: 0 /Total: 7

Destaque:

Agência Brasil - Notícia - Governo altera ICMS em quatro setores do agronegocio paulista;

Site Assis City - Noticia- Verão é época de pragas urbanas como moscas, pernilongos e baratas.

Resumo:

A sexta-feira é marcada por novos registros de noticiário já analisados anteriormente. Traz

ainda reportagem de interesse do público em geral.

O decreto estadual alterando a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e

Serviços (ICMS) para aquisição de máquinas importadas no Estado de São Paulo continua

repercutindo no noticiário. Veículos como Agência Brasil, Poder 360 e Canal Rural trataram

do assunto nesta data. Todos os veículos analisados trouxeram entrevista do secretário de Agri-
cultura e Abastecirnento, Gustavo Junqueira: "As mudanças irão beneficiar produtores rurais e

famílias que se dedicarn à produção de matéria-prima para a indústria de alimentos e bebidas".

O site da Revista Cultivar repercutiu a reportagem sobre a pesquisa pioneira no país desen-

volvida no IAC com o propósito de estimar a erosão do solo em áreas cobertas por plantios com

a utilizaçdo de imagens aéreas captadas por Veículos Aéreos Não Tripulados (Vants).

O site Assis City trazuma reportagem oportuna sobre pragas urbanas. A publicação entrevis-

tou o pesquisador do Instituto Biológico (IB-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abasteci-

mento do Estado de São Paulo, Francisco José Zorzenon, que deu orientações para evitar esses

animais indesejados.

Pontos positivos - Boa a repercussão do decreto para a redução de ICMS e da pesquisa pionei-

rapara estimar erosão do solo.

Riscos à imagem - não encontramos.

Sugestões de ações - Reportagens como a de orientação para evitar pragas urbanas contribuem

para aproximar o público geral da secretaria. O assunto pode ser aproveitado para programas

na TV que tratam de assuntos cotidianos, como as edições matinais
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. Data: lllll2020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analìsadas: 1

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 0 /Total: 1

Destaque:

Site Projeto Colabora - Notícia - Mar,! boa pra pesca artesanal.

Resumo:

Um sábado com reportagem sobre os pescadores de Cananéia, no Litoral Sul de São Paulo,

é o registro dessa data.

O Site Projeto Colabora mostra o trabalho dos pescadores locais para sobreviver da pesca. O

pesquisador Jocemar Tomasino Mendonça, do Instituto de Pesca (IP-APTA) vinculado à Secre-

taria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, trazum panorama da economia

local: "Eles precisam cadavez mais de outras atividades para complementar a renda. Muitos

desistem".

Por outro lado, alguns pescadores estão buscando novas técnicas e procurando restaurantes

renomados da capital paulista para oferecer seus produtos frescos. Segundo a reportagem, mais

de 1000 pescadores vivem da pesca artesanal na cidade.

Pontos positivos - A pesca é uma atividade que traz o sustento de milhares de famílias no Es-

tado de São Paulo e novas oportunidades estão surgindo.

Riscos à imagem - Não identificamos.

Sugestões de ações - A participação da secretaria poderia ter mais espaço com o trabalho de-

senvolvido pelo IP-APTA. É uma oportunidade paraaassessoria de imprensa retomar o assunto

e trabalhar pauta semelhante. Essa é uma pauta que pode ser oferecida com exclusividade para

o Programa Radar Paulista, por exemplo. 
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. Data:151112020 Pesquisa:SecretariaAgriculturaeAbastecimento

Reportagens analisadas: 1

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 0 /Total: 1

Destaque:

Portal DBO - Notícia - São Paulo envia o primeiro lote de frango innatura para a China;

Resumo:

Um dia de noticiário reduzido mais muito positivo para a pasta. O Portal DBO traz reporta-

gem sobre o envio do primeiro lote de frango in natura de São Paulo para a China.

De acordo com a publicação, a exportação ocorre após seis meses de abertura do escritório

do Governo de São Paulo em Xangai, na China. O lote, com27 toneladas de frango, é o primei-

ro de um contrato de 500 toneladas. "A abertura de novos mercados traz eficiência e ganhos de

escala para a nossa produção, podendo até fazer o preço do frango cair", disse Gustavo Junquei-

ra, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Pontos positivos - A abertura do mercado chinês para os produtos do agronegócio paulista

ampliam as oportunidades de negócio e de mídia.

Riscos à imagem -Não há.

Sugestões de ações - A assessoria pode trabalhar pautas sirnilares por meio de notas exclusivas

para colunas de economia de veículos como Folha de São Paulo ou Estadão. Esses espaços têm

leitura qualificada, assim como colunistas do setor. Entre eles, Mauro Zafalon da Folha.
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. Data: 161112020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 2 / Impresso: 0 / Total: 2

Destaque:

Revista Cultivar - Notícia - IAC orienta sobre os beneJícios da irrigação na cana-de-açúcar.

Resumo:

A quinta-feira tem noticiário técnico e positivo. No site da Revista Cultivar, reportagem

traz orientação sobre os benefícios da irrigação na cana-de-açúcar. A pesquisadora do Institu-

to Agronômico de Campinas (IAC-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo, Regina Célia de Matos Pires, destaca que, entre as vantagens do proce-

dimento estão o aumento de produtividade e longevidade do canavial, segurança de produção

relacionada ao déficit hídrico, possibilidade de melhoria dos atributos qualitativos e aplicação

de vinhaça.

No site da Revista Hotel News, nota informa darcalização da Anufood - feira de negócios

exclusiva para o setor de Alimento e bebidas, que contam com o Ital (Instituto de Tecnologia de

Alimentos) como parceiro estratégico.

Pontos positivos - O corpo de pesquisadores ligados à secretaria tem potencialpara ser fonte

para pautas em diversas áreas do agronegócio.

Riscos à imagem - Não encontramos

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode estimular esses pesquisadores para a pro-

dução de artigos direcionados aos produtores. O rnaterial pode ser distribuído para os veículos

principalmente do interior do Estado de São Paulo de acordo coln o tema e aârea de agrone-

gócio. Futuramente, os textos podem ser ainda copilados e transformados em uma publicação

eletrônica de consulta dos agricultores, pesquisadores e imprensa. 
\
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. Data: l7lll2020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 3 / Impresso: 0 /Total: 3

Destaques:

Site Revista Casa Vogue - Notícia - Alimentos do verão,'

SiteAgrolink - Notícia- Saiba os beneJicios na irrigação na cana-de-açúcar.

Resumo:

A semana termina com publicações variadas e positivas para a pasta. Os assuntos vão desde

alimentos da época, descrição de fruta e nova repercussão dos benefícios da inigação na cana-

-de-açúcar.

No site da revista Casa Vogue, reportagemtraz dicas de alimentos do verão. A publicação

trouxe uma lista de frutas, verduras e legumes mais comuns na estação que vai de dezembro a

março.

No site da Revista Globo Rural o pesquisador Luís Carlos Bemacci, do Instituto Agronôrni-

co de Campinas (IAC), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,

fala do araçá-roxo, uma planta endêmica do Brasil e indicada para pequenas obras e cabos de

ferramentas, caixotaria, entre outras finalidades. Os frutos são comestíveis.

No siteAgrolink, nova repercussão da reportageÍr com os benefícios da irrigação na cana de

açúcar. Regina Célia de Matos Pires, pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas (IAC-

-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, traz orientação

aos produtores rurais.

Pontos positivos - As pautas da Secretaria conseguem atender a uma variedade de público,

passando dos pesquisadores, produtores rurais até os moradores das metrópoles.

Riscos à imagem - Não identificamos

Sugestões de ações - As pautas sobre produtos de época tem potencialparaganhar mais espaço

na mídia. A assessoria de imprensa pode selecionar um mailing específico para trabalho com

follow up em veículos ligados ao bem-estar, alimentação, entre outros.
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. Data: 201112020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 4

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 3 / Impresso: I / Total: 4

Destaques:

Jornal O Estado de São Paulo - Notícia - SP já distribui 6,7 milhões defitoterápicos;

Portal Terra - Notícia - São Paulo amplia uso de planta medicinal e distribui 6,7 milhões de

fitoterápicos;
Site Revista Cultivar - Notícia - APTA apresenta tecnologias de produção na I4o Coopershow.

Resumo:

A secretaria continua com boa visibilidade em reportagens tanto para o público especializa-

do como paraapopulação em geral. O noticiário do dia trazaparticipação da pasta na oferta de

planta medicinal e apresentação de tecnologia para ajudar o produtor no cultivo de sua lavoura.

O jornal O Estado de São Paulo e o Portal Estadão trazemreportagem informando que a Se-

cretaria de Agricultura e Abastecimento mantém um horto em Campinas com plantas mafrizes

para o fornecimento de mudas para as unidades de saúde da cidade e projetos cornunitários.

O potencial de plantas no tratamento de doenças e sintomas tem ganhado reconhecimento

na irea da saúde, segundo tambérn infonna reportagem publicada no Portal Terra. Na cidade de

São Paulo, o fornecimento de fitoterápicos cresceu 662% no ano de 2019 em relação a2015.

Já o site da Revista Cultivar informa que os trabalhos desenvolvidos pela Agência Paulista

de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecirnento do

Estado de São Paulo serão apresentados durante a 14" Coopershow, que ocorre entre os dias22

e 24 dejaneiro, em Cândido Mota. A agência desenvolve pesquisas relacionadas ao perfil da

região, transferindo as soluções desenvolvidas da unidade regional para os produtores.

Pontos positivos - A pesquisa de planas medicinais traz mais uma área de atuação da secretaria

com potencial para novas pautas. Na outra reportagem, o atendimento regionalizado da secreta-

ria abre oportunidade para tratar de pautas mais próximas ao público de cada região.

Riscos de imagem - não encontrarnos

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode preparar uma pauta coln as plantas medi-

cinais para oferecer aos veículos da região de Campinas. O assunto tem bom potencial para as

TVs locais, que podem ganhar destaque nacional. Em outra vertente, as análises regionais dos

técnicos da secretaria podem ser transformadas em uma pauta econômica, apontando a melhora

L

da produtividade do campo coln a atuação dos especialistas da secretaria.
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. Data: 231112020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 2 / Impresso: 0 / Total: 2

Destaque:

Site Dois Mais Alimentos - Notícia - Novos equipamentos, bolsas, infraestrutura e iniciativas

modernizam ltal.

Resumo:

O Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo é destaque no noticiário do dia.

O esforço de modernização da instituição é terna da reportagem publicada pelo site Dois

MaisAlimentos. Segundo apublicação,dozenovos equipamentos, editais de seleção paraonze

bolsas de Pós-Doutorado e Jovem Pesquisador e diversas melhorias estruturais se destacam

entre as realizações de2019.

O calendário do Ital para2020 também conquistou espaços nos sites Suinocultura Industrial

e Avicultura Industrial. As publicações informam que o instituto contará com 44 atividades en-

tre os meses de março e novembro.

Pontos positivos - O Ital passa a percepção de um trabalho sério e muito importante.

Riscos à imagem - Não encontramos.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode fazer um levantamento das pesquisas do

Ital e os impactos na indústria de alimentos. O assunto pode render uma reportagem econôrnica

para veículo como Valor Econômico 
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Data: 24/112020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 3 / Impresso: 0 / Total: 3

Destaque:

Portal DBO - Notícia - Migração nordestina nutre a agricultura paulista

Resumo:

A análise do noticiário do dia reforça a amplitude do trabalho da secretaria, que pode atender

desde o público com melhores condições econômicas até as trabalhadoras da agricultura urbana.

No Portal DBO, a repoftagem "Migração nordestina nutre a agricultura paulista" mostra o

trabalho da entidade Viveiro-Escola, que sedia o Grupo deAgricultura Urbana (GAU), formado

por mulheres que desenvolvem a manutenção do local por meio de plantio, cultivo, colheita e

manejo de uma agrofloresta, em uma âreana Zona Leste da capital Paulista.

Por conta de suas práticas sustentáveis na estufa do viveiro na produção de alimentos e Plan-

tas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), as agricultoras do GAU receberam o Protocolo

de Transição Agroecológica da Coordenadoria de Desenvolvirnento Rural Sustentável (CDRS),

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo no ano de 2019.

O pesquisador Luis Carlos Bemacci, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), da Se-

cretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, traznoya orientação no site da

Revista Globo Rural. Ela fala sobre o oiti, uma planta nativa do Piauí à Bahia, sendo muito uti-

lizado em arborização e com frutos que podem ser consumidos, mas não apreciados in natura.

Pontos positivos - A certificação da equipe de mulheres do Grupo de Agricultura Urbana am-

plia o papel da secretaria também para a área das regiões metropolitanas.

Riscos à imagem - Não encontramos

Sugestões de ações - A certificação do GAU merece novas pautas. O assunto tern potencial

para TV, não apenas nos programas do setor, mas para aqueles que cobrem o dia a dia da cidade.

A dica é oferecer para as edições matinais. 
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. Data: 3llll2020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: I /Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 1 /Total: 3

Destaques:

Bom Dia Fronteira/TV Globo -Notícia - Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo começa um novo sistema de controle de Brucelose e Tuberculose.

Resumo:

O destaque do dia fica por conta do noticiário de 2'30" veiculado na Hora do Agro, no Bom

Dia Fronteira, da afiliada da TV Globo em Prudente. A emissora informa que a Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo começou nesta semana um novo sistema

de informação para controle da brucelose e tuberculose.

Apartir de abril, o homem do campo poderá acessar o sistema e fazer toda movirnentação da

propriedade rural pela internet. Ao vivo, o diretor do Escritório de Defesa Agropecuâria, Adal-

bertoLanziani, explicou os serviços que estarão disponíveis aos produtores rurais.

Na revista Embanews, as pesquisadoras Beatriz Curtio Soares e Aline Brionisio Lemos, do

Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo, assinam o artigo "Materiais destinados ao contato direto com alimentos".

No texto, as autoras discorrem sobre a atualização das resoluções que tratam de aditivos para

materiais polimétricos e de materiais metálicos.

A mesma publicação traz reportagem sobre a Anufood Brazll Feira Intemacional Exclusiva

para Alimentos e Bebidas. O Encontro de Líderes do Evento contou com a presença do diretor

de Assuntos Institucionais do ltal,Luiz Madi.

Pontos positivos - A entrevista do diretor do Escritório de Defesa Agropecuária em Prudente,

Adalberto Lanziani, para esclarecer dúvidas ao produtor rural

Riscos à imagem - Não encontramos

Sugestões de ações - O novo sistema de informação para controle da brucelose e tuberculose

pode render outras boas entrevistas, principalmente nas emissoras regionais. Vale reforçar o

follow up com essas localidades
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ANALISE DIARIA - Fevereiro 2020

. Data: 61212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 / Rádio: 0 0/ Internet: 1 / Impresso: 0 / Total: I

Reportagem de destaque:

Portal Estadão - Notícia - Coronavírus se torna dor de cabeça para empresários brasileiros

Resumo:

Especialista da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo mais uma

vez é fonte de reportagem. No Portal Estadão, o pesquisador José Alberto Ângelo, do IEA (Ins-

tituto de Economia Agrícola) analisa os impactos da pandemia no agronegócio.

Para Ângelo, os exportadores brasileiros também podem ter problemas com as vendas de

soja e derivados, usados na fabricação de ração animal, porque os insumos não estão chegando

às regiões isoladas da China. "Hâ nolicias de moftes de animais, principalmente frangos, por

falta de alimento", disse. Ele acredita, porém que, se em um primeiro momento as vendas de

soja podem ser afetados por essa questão logística, mais à frente, quando o problema estiver

superado, a China precisará de maiores volumes para suprir o desabastecimento.

Ponto positivo - Os especialistas da secretaria são referências para os veículos de comunicação.

Riscos à imagem - Até o momento, não encontramos discursos desalinhados com a política

da secretaria, mas é irnportante tomar ações nesse sentido para evitar eventuais ruídos futuros.

Sugestão de ações -A assessoria de imprensa pode propor um media training para os principais

porta-vozes da secretaria como forma de unificar o discurso. A proposta pode ser realizada por

grupos de profissionais, principalmente entre aqueles mais demandados pela irnpren
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. Data: 71212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 / Rádio: 0 /Intemet: I / Impresso: 0 /Total: I
Reportagens de destaque:

Site Agrolink - Notícia - Adubo verde ,ë opção para cultivo de tomate orgânico

Resumo:

Mais uma importante pesquisa é destaque no noticiário do dia. O estudo desenvolvido pela

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da Agência Pau-

lista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), mostrou que a adubação verde é bastante eficiente

para suprir nitrogênio para o tomateiro em sistema orgânico.

Edmilson Ambrosano, pesquisador da Apta e coordenador do trabalho, explica que o estudo

utilizou técnicas de energia nuclear aplicadas à agricultura e descobriu que o consórcio com as

espécies de plantas conhecidas como adubo verde foi responsável por até 40o/o do nitrogênio

incorporado aos pés de tomate.

Pontos positivos - Mais um importante estudo para a agricultura brasileira desenvolvida pelos

pesquisadores de institutos ligados à pasta.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - O material pode ser transformado em um artigo para o público em geral.

A assessoria de imprensa pode organizar uma coletânea desses artigos para uma publicação vir-

tual, de facil acesso ao público, mas também que oriente aqueles que precisam desses estudos.
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. Data: lll2l2020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV:0/Rádio: 0/Internet: I /Impresso:0 /Total: I
Reportagem de destaque:

Portal Gl - Notícia - Peixes são encontrados em alagamento no Campo de Marte na Zona

Norte de SP.

Resumo:

Um assunto inusitado é o registro da análise de rnídia do dia. Após um forle temporal na

cidade de São Paulo, foram registrados vários pontos de alagamento. Entre eles, um no Campo

de Marte, naZonaNorte do município.

Um vídeo gravado por funcionários do local mostra vários peixes nadando no pátio do aero-

porto, onde as aeronaves taxiam. A reportagem entrevistou Gianmarco Silva Davi, pesquisador

científico do Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo. Ele explicou que os peixes são bagres da espécie Clarias Gariepinus.

Pontos positivos - O pronto atendimento de uma fonte para uma reportagem é muito importan-

te. O repórter volta a procurar quem ofereceu o atendimento rápido, como parece ter ocorrido

nesta reportagem.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode preparar uma lista com pesquisadores

e sua área de atuação para oferecer como fontes para a mídia. Isso pode facilitar, e muito, na

correria do dia a dia das redações. Um catálogo bem elaborado pode ampliar a participação da

pasta em muitas reportagens.
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. Data: 121212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 2 / Impresso: 0 / Total: 2

Reportagens de destaque:

Portal IG - Notícia - Portões da Ceagesp serão reabertos às I4h desta quarta-feira

Resumo:

Após fortes chuvas, que causaram alagamentos, a Ceagesp vai reabrir os portões, segundo

informa o Portal IG. O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gus-

tavo Junqueira, ressaltou que a ërea do entreposto demonstra ter sérios problemas de drenagem.

Junqueira também defendeu uln novo local para a Ceagesp : "Com o ocorrido ontem, fica

ainda rnais iminente a necessidade de mudança das atividades de entrepostagem de alimentos

do centro expandido da capital, que tem sido conduzida em conjunto pelos govemos federal,

estadual e municipal, dando espaço e incentivando a atuação da iniciativa privadapara cons-

trução e operação de uma central de abastecimento mais moderna, qualificada e com melhores

serviços e garantias para os produtores e consumidores".

O site Ecodebate também repercutiu a pesquisa coln o uso de vegetais como adubo verde,

que se mostrou urna ótima opção para o cultivo de tomate orgânico. Edmilson Ambrosano, pes-

quisador do APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios) da Secretaria de Agri-

cultura e Abastecimento do Estado de São Paulo) comemorou o sucesso do estudo. Segundo

ele, ao incorporar o adubo verde aos canteiros de tomate, o cultivo recebe uma grande parte do

suprimento de nitrogênio que necessita para se desenvolver.

Pontos positivos - O posicionamento do secretário Gustavo Junqueira sobre a ârea da Ceagesp

na capital paulista. Em outro destaque, nova repercussão da pesquisa do adubo verde.

Riscos à imagem - A opinião do governo sobre a ârea da Ceagesp deve ficar bem clara para

evitar eventuais ruídos.

Sugestões de ações - O secretário Gustavo Junqueira tambérn pode se posicionar sobre a Ce-

agesp por meio de artigo. A proposta é produzir um texto e oferecer como exclusivo para ve-

ículos colno O Estado de São Paulo, Valor Econôrnico ou Folha de S. Paulo. Enfim, a ideia é

ampliar o debate sobre o assunto
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. Data: 181212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 2 / Impresso: 0 / Total 2

Reportagem de destaque:

Site Agrolink - Notícia - SP ë pioneiro em pesquisas com produção de moluscos marinhos

Resumo:

Mais uma importante linha de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo é destaque no noticiário do dia. Os sites Agrolink e Coagro trazem re-

portagem sobre o trabalho do Instituto de Pesca (IP-Apta) realizado há mais de 40 anos com o

intuito de fomentar o cultivo de espécies marinhas de moluscos bivalves em território brasileiro

e paulista.

Hélcio de Almeida Marques, que coordena pesquisas com o tema no Instituto, destaca que a

produção de moluscos só foi possível graças as esforços pioneiros do IP: "Nós desenvolvemos

praticamente toda a tecnologia de produção hoje existenteoo.

Pontos positivos - As pesquisas da pasta beneficiam não apenas os produtores paulistas, mas

também atende às demandas de todo o país.

Riscos à imagem -Não há.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode providenciar uma pauta econômica sobre

o tema. O material pode trazer uma análise do impacto dessas pesquisas para o país e oferecer

para um grande veículo como Valor Econômico, O Estado de S.Paulo ou Folha de S.Paulo.
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. Data: 201212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 5

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 5 / Impresso: 0 /Total: 5

Reportagem de destaque:

Site O Democrata - Notícia - Veja opções saudáveis para montar a lancheira das crianças

Resumo:

As sugestões para montar uma lancheira saudável e deliciosa, divulgadas pela Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, é o assunto predominante do dia.

As dicas foram publicadas em quatro sites, que informaram ainda que a Coordenadoria de

Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo, criou o livro "Alimentação Escolar - promovendo a saúde do futuro",

gratuito para download, com receitas saborosas e diversificadas.

No site da Revista Globo Rural, o pesquisador José Antonio da Silva, daApta (Agência Pau-

lista de Tecnologia dos Agronegócios), traz orientações sobre o dente-de-leão ou serrana, uma

planta uttlizada colno calmante e para auxiliar a digestão.

Pontos positivos - As dicas para montar a lancheira das crianças alcançaram boa repercussão.

Riscos à imagem - Não encontramos.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode preparar podecasts com os profissionais

da Codeagro. Áudios com entrevistas também é um bom material para distribuir para as rádios

do interior de São Paulo
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. Data: 211212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 1

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 0 / Total: I

Reportagem de destaque:

Portal UOL - Notícia - BK anuncia comida "de verdade" com lanche mofado; fast-food não

estraga?

Resumo:

O UOL analisa propaganda da empresa Burger King, que promete um lanche "de verdade"

produzido sem conservantes, aditivos ou corantes artificiais.

A reportagem procurou o Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos), da Secretaria de Agri-

cultura e Abastecimento de São Paulo. O Instituto informou que a inclusão de conservantes nos

alimentos é fundamentalpara a segurança alimentar, uma vez que garante a disponibilidade do

alimento e reduz perdas e desperdícios consideravelmente. Porém, o mais saudável é sempre

optar pelo produto in natura.

Pontos positivos - A reportagem do UOL reforça o papel de referência das pesquisas da

secretaria.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - A alimentação saudáwel é cada vez mais uma preocupação das farnílias

brasileiras. A assessoria de imprensa pode produzir material frequente para publicações e pro-

gramas na áxea de saúde e bem-estar, como o Bem Estar do UOL, Mais Você, entre outros. A

Fato R€levðnte
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ideia é mostrar colno o consumidor pode aproveitar melhor o alimento, as melhores

conservá-lo e os produtos de época.
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. Data: 221212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 0 /Total: I
Reportagem de destaque:

Portal da Cidade/Registro - Notícia - Produção de leite de bufalas do Vale é difundida na Fa-

mília Nação Agro.

Resumo:

Aregião do Vale do Ribeira recebeu aCaravanaFamília Nação Agro com uma série de even-

tos para os produtos de bubalinos. Com mais de 35 mil cabeças do gado, a região tem recebido

apoio especializado da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Nelcio Antonio Tonizza de Carvalho, responsável pelos projetos científicos na unidade do

Instituto de Zootecnia, explica que o manejo correto no pasto aliado à genética ajuda na qua-

lidade do leite, e consequentemente nos derivados: "A proteína é importante para produção de

derivados, alcançando maior rendimento e a gordura é relevante para produção de mussarela",

destaca.

Pontos positivo - Mais um setor de pesquisa ligado à secretaria que contribui para o desenvol-

vimento tecnológico do agronegócio.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode produzir uma pauta econômica sobre a

produção de bubalinos no Estado de São Paulo. O assunto pode render uma nota do Broadcast

do Estadão ou ainda no Painel S/A da Folha. A coluna do Mauro Zafalon é outro espaço que

pode ser buscado.
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. Data: 261212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 2 / Impresso: 0 / Total: 2

Reportagens de destaque:

Gl -Notícia- Desempenho sobre cultivo de soja e milho no Oeste Paulista ë apresentado para

produtores em Adamantina ;
Veja Saúde - Notícia - Unt mar de peixes nativos e alternativos para desbravar

Resumo:

Uma quarta-feira de noticiário positivo para a pasta em veículos de referência. No Oeste

Paulista, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricul-

tura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz encontro para 400 produtores para apresentar

o desempenho agronômico de cultivares de soja e milho na região.

Aproposta do evento é oferecer informações para a escolha dos materiais mais adequados ao

plantio diante das condições da Alta Paulista, informa o Gl. Fernando Nakayama, pesquisador

daAPTA, explica que produtores da região, durante as décadas de 80 e 90, investiram na produ-

ção da leguminosa. Porém, devido às condições de temperatura e de chuva, não obtiveram tanto

sucesso: "Esta situação tem se modificado com a disponibiluação de novas cultivares pelas empresas

de produção de sementes. Tþmos testado esses materiais e durante o evento apresentaremos os mais

promissores e adequados para ¿ìs nossas condições".

No site Veja Saúde, reportagem orientações para utllizar pescados não convencionais para

enriquecer o cardápio. Eles são denominados Penacos, simpático apelido da sigla para peixes

alimentícios não convencionais.

A bióloga Rúbia Yuri Tomita, do Instituto de Pesca (IP-Apta), da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de São Paulo, ressalta que muitos desses peixes não devem nada a

celebridades: 'oNosso país apresenta uma grande variedade de espécies nutritivas e saborosas

que não são valorizadas como deveriam".

Pontos positivos - O papel dos pesquisadores da secretaria é mais uma vez destaque na repor-

tagem do G1. Na Veja Saúde, importante orientação de mais uma pesquisadora ligada à pasta.

Riscos à imagem -Não encontramos

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode fazer um trabalho mais aprofundado das

pesquisas desenvolvidas pelos institutos ligados à secretaria. A proposta é mostrar o im

desses estudos na economia, inclusive no agronegócio nacional. É um trabalho árduo, mas

ser oferecido para os corespondentes intemacionais, reforçando o papel relevante do estado

pode

nas pesqulsas no campo
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ANÁLISE DIÁRIA - Março 2o2o

. Data: 413/2020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 2 I Total: 3

Reportagem de destaque:

Jomal Folha de S. Paulo-Notícia-Defesa agropecuária está apreensiva com reestruturação em SP

Resumo:

O noticiário do início do mês requer redobrada atenção da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo. A reestruturação do Serviço Oficial de Defesa Sani-

tária Animal, Vegetal e Inspeção de Produtos de Origem Animal é assunto da coluna Vaivém,

da Folha de S. OPaulo, assinada pelo colunista Mauro Zafalon, um dos mais importantes

repórteres do setor no país.

A publicação informa que o diretor regional da Coordenadoria de Defesa Agropecuária de

Registro (SP), Claudio Alvarenga Melo, afirma que o setor não está sendo consultado durante

o processo de reestruturação. Entre os pontos críticos, o diretor aponta a mudança do Fundo de

Defesa Agropecuária, cujas receitas servem para a manutenção da defesa sanitária e controle

de focos na área animal e vegetal. Com as alterações propostas pela secretaria, o montante

paraa defesa sanitária frcarâ rnuito lirnitado. Os servidores da área de defesa estão receosos

também com a proposta de integração das ações na base, umavez que o setor tem suas carac-

terísticas específi cas.

Por outro lado, o secretário da Agricultura, Gustavo Junqueira, diz que essa mudança de

estrutura é necessária e que o setor do agronegócio é o mais privado da economia no país.

Para ele, é necessária uma atualização do setor público para que não entre em choque com o

privado. A últirna reestruturação na secretaria foi em 1997. Em 31 de dezembro de 1996, a

secretaria tinha 9.000 funcionários. Hoje são 3.300 e muitos órgãos não têm mais função. A
reestruturação, portanto, é necessánia, afrrma Junqueira. "Toda parte da operação física vai ser

administrada por um conjunto de coordenadas. Vamos tirar o técnico da burocracia e levá-lo

para o campo", diz ele.

Em outro destaque do dia, o desenvolvimento de uma embalagem flexível para comercializar

palmito é assunto do jomal e site O Regional. Segundo a publicação, o Instituto de Tecnologia

de Alimentos (Ital) criou esse novo produto com a mesma capacidade de frascos tradicionais. A
nova tecnologiatraz vantagens aos produtores, como redução no tempo de processamento tér-

mico com consequente redução do consumo de energia e menor peso e volume da embalagem,

devido à reduzida espessura de corte transversal quando comparada com a lata.

Pontos positivos - O desenvolvimento de uma nova embalagem para comercializaçã,o de pal-

rnito pode perrniti¡ inclusive, maior inserção do produto no mercado intemacional.
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Riscos à imagem -Areestruturação na pasta é assunto que pode trazer novos desdobramentos,

inclusive por contrapor o setor produtivo com a pasta. A publicação em uma coluna de grande

repercussão no setor amplia ainda mais os riscos.

Sugestões de ações - A divulgação de mudanças como essa merece ser precedida por um ali-

nhamento com o setor produtivo e os servidores. A assessoria de imprensa pode preparar ma-

terial para embasar esses encontros. Mesmo assim, as mudanças podem brazer riscos à imagem

e a postura da assessoria é buscar reduzir os eventuais danos à imagem das medidas adotadas.

No que se refere à embalagem do palmito, a pauta é interessante e pode ser enviada a meios de

comunicação especializados em alimentação/consumo, como a Revista da Abras, mas também

para veículos da área industrial, como a revista Indústria, editada pela Fiesp
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. Data: 91312020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 6

TV: I / Rádio: 0 / Internet: 6 / Impresso: 0 / Total: 6

Reportagem de destaque:

Site Agrolink - Notícia - Decreto que regulamenta legislação estadual de recuperação am-

biental frustra o produtor

Resumo:

Um dia de noticiário variado com publicação sensível para a pasta. A Sociedade Rural Bra-

sileira (SRB) publica artigo com críticas ao governo estadual. Em outra reportagem, destaque

pa.rla a produção científica das mulheres que ocupam cargos na secretaria.

No site Agrolink, a SBR critica o Decreto 64.84212020 do governo do Estado de São Paulo

por dificultar a regularização de áreas rurais em São Paulo. Segundo a publicação, o Decreto

cita a necessidade de quatro novas resoluções conjuntas, sendo, algumas delas, sobre temas já

resolvidos no próprio decreto que definiu a competência da Secretaria de Agricultura e Abaste-

cimento para análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e regularização ambiental.

"A Sociedade Rural Brasileira prima pela sustentabilidade e por um olhar para a agricultura

brasileira, que deve ser inclusiva, respeitar as diferenças, desburocratizar procedimentos e fa-

cilitar a vida do produtor e assevera que há urgência no estabelecimento de procedimentos de

regularização por parte do estado", informa o site Agrolink.

"Competência feminina impacta desenvolvimento científico" é uma das manchetes do dia do

site Revista Rural. Segundo a publicação, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento conta com 1.423 servidores, sendo que

48o/o são mulheres. Entre os cientistas, elas ocupam 53% dos cargos.

O início 2 edição do Anufood Brazll - Feira Intemacional Exclusiva para Alimentos e Be-

bidas é assunto de outras quatro publicações do dia, que citam a participação do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à secretaria.

Pontos Positivos - Reportagem simpática sobre a participação feminina nas pesquisas do

agronegócio.

Riscos à imagem - O posicionamento da SRB tem potencialparanovas repercussões, não ape-

nas nos veículos segmentados. As críticas foram contundentes e a secretaria deve se preparar

para novas publicações sobre o assunto

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa deve ter um posicionamento preparado para

outras demandas sobre o assunto. O site Agrolink também deve ser procurado para dar a versão

.ì

da secretaria, que também pode ser feita por meio de artigo
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. Data: 251312020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: I / Rádio: 0 / Intemet: 3 / Impresso: 0 / Total: 3

Reportagem de destaque:

Site Valor Econôrnico - Notícia - Feiras livres estão mantidas na maioria dos municípios

paulistas.

Resumo:

Os impactos da pandemia do novo coronavírus dominam o noticiário do dia com repercus-

sões para o agronegócio. A realizaçáo de feiras livres nos municípios e o escoamento da produ-

ção agrícola são alguns dos assuntos desta quarta-feira.

Os sites do jornal Valor Econômico e Valor Investe informam que a Secretaria de Agricultu-

ra e Abastecimento do Estado de São Paulo publicou hoje uma resolução que estabelece boas

práticas a serem adotadas por varejões, sacolões e, sobretudo, feiras livres do Estado emrazáo

da pandemia do novo coronavírus, com o intuito de manter seu funcionamento.

A Secretaria de Agricultura recomendou a suspensão temporária, durante a crise, das ativida-

des voltadas à comercializaçáo varejista em entrepostos de abastecimento alimentar, a exemplo da

Ceagesp em São Paulo. No caso das centrais, a recomendação é manter as atividades de atacado,

essenciais ao abastecimento de outros elos da cadeia que fornecem alimentos ao consumidor final.

Por meio de nota, o secretário Gustavo Junqueira ressaltou a importância do atendimento aos con-

sumidores: "É fundamental, neste momento de crise, mantermos o contato próximo com todos os

municípios e atuarmos como consultores e apoiadores das rnedidas necessárias para protegennos

a atividade econômica, o agronegócio e a saúde da população".

A possibilidade de intemrpção do escoamento da produção é a preocupação dos agricultores

da região de Catanduva, conhecidos pelo cultivo do limão Tahiti, conforme informa o site No-

tícias Agrícolas. Cláudio Giusti de Souza, diretor da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural

Sustentável (CDRS) Regional Catanduva, da Secretaria de Agricultura, analisou a produção

daregião: "Hacerca de dois anos houve um incremento de 30o/ono plantio de limão que é o

carro-chefe e a segunda cultura de importância econômica na região, a primeira continua sendo

a cana, mas na fruticultura o limão acabou tomando área de outras frutas como a manga e a

laranja que também eram expressivas".

Pontos positivos - A iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento organizar o esco-

amento da produção agrícola por meio das feiras livres e entrepostos rnostra a preocupação da ( 
1

pasta com agricultores e consumidores. v

"t4="L \ù -=-'\
Riscos à imagem - A suspensão, rnesrno que temporária, das atividades voltadas à comerciali-

zação varejista em entrepostos de abastecimento alimentar tem potencial para criticas tanto de

produtores e comerciantes quanto dos consumidores. 
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Sugestões de ações -A assessoria de imprensa precisa deixar muito claro que as determinações

da secretaria foram embasadas em critérios técnicos e científicos. O potencial de insatisfação

de algumas medidas é grande. Por isso, também é importante disponibilizar porta-vozes para

eventuais esclarecimentos.
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. Data: 261312020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 4

TV: I / Rádio: 0 / Intemet: 4 / Impresso: 0 / Total: 4

Reportagem de destaque:

Site da Revista Dinheiro Rural -Notícia - Pescados são seguros em relação à covid 19, explica

secretaria.

Resumo:

O noticiário desta quinta-feira continua repercutindo os impactos causados pela pandemia

do novo coronavírus. A orientação da secretaria para consumo de pescados e os procedimentos

adotados pelo órgão federal são os assuntos do dia.

O site da revista Dinheiro Rural traz importante orientações da pasta aos consumidores para

o consumo de pescados. Por meio do instituto de Pesca, a secretaria montou um guia de per-

guntas e respostas para informar os amantes deste tipo de alimento. "Experiências prévias com

surtos de outros coronavírus, como a síndrome respiratória aguda (Sars-CoV) e a síndrome

respiratória do Oriente Médio (Mers-CoV), mostram que a transmissão por meio do consumo

de alimentos não ocoffeu. No momento, não há evidências que sugiram que o Covid-I9 seja

diferente a este respeito", informa um dos trechos do texto.

"Agricultura de SP mantém pesquisas e prestação de serviços para o setor de produção" é a

manchete do Portal Data Agro. O assunto também foi pauta dos sites AviSite e Notícias Agrí-

colas. Segundo as publicações a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, adotou diversas iniciativas em

atendimento às determinações do Governo do Estado e da Secretaria deAgriculfura, mas com cri-

térios que permitem a continuidade dos serviços essenciais prestados pelas instituições científicas

ligadas ao setor dos agronegócios, fundamentalparu a alimentação e abastecimento da população.

Pontos positivos - A orientação para o consumo de determinados alimentos e a manutenção de

atividades essenciais para o agronegócio são iniciativas importantes durante a pandemia.

Riscos à imagem - Se por urn lado os serviços essenciais são rnantidos, a suspensão de outros

pode causar ruídos.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa tem um papel fundamental na divulgação de

informações esclarecedoras durante a pandemia, como no caso do consumo de pescados. As

ernbalagens dos alimentos é outra sugestão de pauta que pode ser trabalhada nesse momento,

{
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ANÁLISE DIÁRIA - AbTiI 2O2O

. Data: 614/2020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: 0 /Rádio: 1 / Internet: I / Impresso: I /Total: 3

Reportagem de destaque:

Jornal O Estado de S. Paulo - Notícia - Pequeno agricultor sofre efeito da críse;

Rádio Eldorado - Entrevista - Secretário de Agricultura demonstra preocupação com a crise

Resumo:

A obrigatoriedade do isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus tem

efeitos diretos na produção agrícola no estado, principalmente entre os pequenos agricultores.

Eles ficaram sem mercado para seus produtos.

Reportagem do jomal O Estado de S. Paulo e do Portal Estadão informa que muitos adotaram

a entrega em domicílio e aumentaram as vendas, mas a maioria enfrenta encalhe da produção.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado,

Gustavo Junqueira, demonstrou preocupação com o problema e disse que buscava solução

com outros secretários e com o Ministério da Agricultura, como financiamento para o produtor

sobreviver a esse período.

A Secretaria da Agricultura informou ao Estadão que o secretário continua com as tratativas

para amenizar a situação dos pequenos produtores. Entre as possibilidades, além do financia-

mento para formação de estoques e retomada da produção após a pandemia, está uma ajuda

direta às famílias nesse período.

Segundo a Secretaria, já houve reunião entre secretários estaduais, a ministra da Agricultura

Tereza Cristina, Banco do Brasil e BNDES para tratar do problema. Na última quinta-feira, o

governador João Doria anunciou a liberação de R$ 150 milhões ern créditos com juros baixos

e carência maior, via Banco do Povo e Sebrae-SP, para ajudar microempreendedores, inclusive

do setor rural, a enfrentar a crise.

Pontos positivos - A liberação de R$ 150 milhões em crédito é uma ajuda muito importante em

um momento de grande dificuldade do setor. Uma boa notícia em um momento difícil.

Riscos à imagem - A dificuldade de escoamento da produção é um problema de difícil solução

no momento. A prorrogação do isolamento social pode ampliar a crise entre os

demandando ações emergenciais para atendimento do setor.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa precisa reforçar nos materiais de divulgação

o empenho da Secretaria na manutenção dos serviços essenciais de atendimento ao agricultor

paulista. Em outra frente, a produção de um artigo do secretário, reforçando o esforço da pasta
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para buscar soluções, pode ser outra ação. A sugestão é encaminhar o texto para diversos veí-

culos do interior do estado, principalmente os líderes regionais, como Correio do Povo (Cam-

pinas), O Vale (Vale do Paraiba),A Cidade (Ribeirão Preto), entre outros
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. Data: 71412020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas : 2

TV: 0 / Rádio: I / Internet: I / Impresso: 0 / Total: 2

Reportagem de destaque:

Rádio Jovem Pan - Notícia - A hora do agronegócio.

Resumo:

As pesquisas desenvolvidas nas instituições paulistas são destaques no noticiário do dia. A

Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis é um dos assuntos das mídias

analisadas nesta data.

Segundo a reportagem da rádio Jovem Pan, está nascendo um movimento de inovações no

agronegócio que vai tomar uma gigantesca força exatamente no pós coronavírus. O mercado

global de ingredientes alimentícios, o invisível da nutrição, e o novo agronegócio será chamado

de saúde. No mundo, esse mercado responde por cerca de US$ 33 bilhões e até 2026 dobra de

tamanho: mais de US$ 63 bilhões.

Segundo o blog Jovem Pan, está sendo criado e lançado um consórcio pré-competitivo,

reunindo a inteligência brasileira e internacional numa Plataforma Biotecnológica Integrada de

Ingredientes Sustentáveis (PBIS). Participam a Fapesp, Unicamp, USP, Ital, Apta e a Secretaria

de Agricultura do Estado de São Paulo.

Os investimentos nas pesquisas serão 70o/o do Governo do Estado de São Paulo e 30o/o da

iniciativa privada, que poderá usufruir dos resultados da pesquisa. A sede física será no ltal, em

Campinas, com laboratórios e plantas-piloto na Unicamp, USP, e ainda com um Conselho Inter-

nacional dos centros mais avançados nessa pesquisa do mundo como Peter Eisner do Instituto

Fraunhofer de Hanover, Alemanha, dentre outros.

Pontos positivos - A Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis é uma

iniciativa de grande envergadura, inclusive com repercussões internacionais. Alimentar a popu-

lação mundial será, cadavez mais, uma preocupação das nações e o govemo de São Paulo tem

muito para mostrar nesse quesito.

Riscos à imagem - Não encontramos

Sugestões de ações - Apesar da pandemia do novo coronavírus, que demanda o isolamento

social, a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis deve se tornar uma

pauta constante da secretaria. Em uma primeira ação, é possível fazer o seu lançamento de

forma coordenada por meio de uma coletiva digital. Em outra frente, esse é um assunto que,

certamente, vai interessar os correspondentes internacionais. Um trabalho mais personalizado

coln esses repórteres pode render boas emplacadas. {
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. Data: 131412020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 1 / Impresso: 0 /Total: I

Reportagem de destaque:

Portal Estadão/Paladar - Notícia - Lei do queijo artesanal de São Paulo emperua Selo Arte no

Estado.

Resumo:

As dificuldades dos principais queijarias para obter o Selo Arte em São Paulo é o assunto de

destaque no dia. Reportagem publicada pela editoria Paladar do Portal Estadão ftaz as reivindi-

cações da Associação Paulista do Queijo Artesanal (APQA), que pede mudanças na legislação.

Christophe Faraud, presidente da entidade, aponta duas questões principais que impedem os

produtores de obter a certificação: a proibição do leite cru e o limite diário para o volume de

transformação, que não pode ultrapassar 300 litros de leite.'oPara ver o quanto a Lei 10.507,

chamada Lei do SISPArtesanal fde lo de março de 2000], não atende à nossa realidade, em20

anos de existência, há apenas 34 estabelecimentos ativos com SISPArtesanal, 26 são laticínios",

conta Christophe. "Isso é ultrarrestritivo."

O dirigente defende a adequação ao novo RISPOA (março de 2017). O objetivo é incluir

novos conceitos na fiscalização, como autocontrole, foco nos testes em produtos acabados (e

não somente nas instalações), gestão de riscos, bem-estar animal, sustentabilidade, entre outros;

Adequação à lei 13.680 do Selo Arte, que introduz o conceito de produtos agroartesanais e não

estabelece nem limites diários de produção, nem restrições à transformação do leite cru.

Pontos positivos - não encontramos

Riscos à imagem - A publicação da reportagem em um grande veículo de comunicaçáo jâtraz

preocupação à imagem da pasta. As reivindicações dos produtores de queijo passam a percep-

ção de embasamento técnico consistente. A reportagem mostra ainda que, desde dezembro de

2019, data da publicação da portaria permitindo aos produtores com SISP Artesanal de pedirem

o Selo de Arte, somente 34 estabelecimentos paulistas ganharam o direito à certificação.

Sugestões de ações -A reportagem do Estadão não ouviu o outro lado. A assessoria de impren-

sa pode entrar em contato com a repórter para solicitar que a versão da pasta seja considerada
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. Data: 181412020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 2 / Impresso: 0 / Total: 2

Reportagem de destaque:

Site Revista Globo Rural - Notícia - União Europeia importou menos carne bovina efrutas no

primeiro trimestre de 2020.

Resumo:

A pandemia de Covid-19 continua trazendo repercussões para o campo. A exportação de

carne bovina in natura de São Paulo para a União Europeia, por exemplo, totalizou 27,6 mil
toneladas no primeiro trimestre, de acordo com o Grupo Técnico de Monitoramento do Abaste-

cimento de Alimentos e Produtos Agropecuários de São Paulo. Isso representa recuo em relação

as 24,5 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2019.

O assunto foi pauta no site da revista Globo Rural e no Canal Rural. As publicações infor-

maram ainda que, durante a quarenten1 a oferta de ovos caiu no estado, segundo o Instituto de

Economia Agrícola, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. "A redução da

renda e o aumento do desemprego, ao colocarem os ovos como única fonte de proteína aces-

sível para uma fatia cadavez maior da população brasileira, elevam a demanda pelo produto e

consequentemente os preços recebidos pelas granjas", informa.

Pontos positivos - O acompanhamento do mercado agrícola é uma importante medida da se-

cretaria para embasar eventuais políticas públicas emergenciais diante da pandemia, que afeta

a produção agropecuária do Estado.

Riscos à imagem - Reportagens como essa podem passar a percepção de que a secretaria co-

nhece os problemas, mas não apresenta soluções para enfrentá-los.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa tem um papel árduo pela frente de fortalecer

a imagem da pasta diante de um panorama muito desafiador. A continuidade dos trabalhos

essenciais da secretaria deve ser um dos pontos que deve permear as divulgações. Em outra

frente, mostrar as orientações dos técnicos da secretaria para reduzir as perdas dos produtores

nesse período e, em outra vertente, oferecer informações à comunidade em relação à segurança

alimentar na pandemra.
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ANÁLISE DIÁRIA - Maio 2O2O

. Data: 11512020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 3 / Impresso: 0 /Total: 3

Reportagem de destaque:

Portal Notícias Agrícolas - Notícia - CNA pede apoio e Ministério da Agricultura recomenda

reabertura defloricultura para o Dia das Mães.

Resumo:

A chegada do Dia das Mães e o fornecimento de flores para o mercado consumidor trouxe

preocupação para os produtores, como informa o site Notícias Agrícolas.

Atendendo a um pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o

Ministério da Agricultura recomendou a liberação das vendas do produto nas próximas duas

semanas, diante da demanda do Dia das Mães.

A CNA apoiou a açáo do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) junto à Secretária de

Agricultura do Estado de São Paulo para a reabertura de floriculturas e garden centers durante o

período da pandemia no estado. A determinação foi publicada pela secretaria. Conforme a decisão,

o setor está incluído nas atividades agropecuárias e pode continuar operando, desde que respei-

tados e implementados os cuidados devidos para prevenção da transmissão do novo coronavírus.

O site Cidade Azul Notícias informa que a decisão da secretaria é parte de um pacote de ações

pleiteado pelo prefeito de Holambra (Capital das Flores no estado), Fernando Fiori de Godoy,

e pelo Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura), por cooperativas e outros representantes do

mercado parareduzir os graves prejuízos financeiros e de emprego impostos pela crise.

Já o Portal R3 traz noticiário sobre o lançamento do índice de preço de importação de borracha

natura pelo Instituto de Economia Agrícola e Abastecimento do Estado (IEA-APTA) e a CNA.

Pontos positivos - A liberação da comercialização de flores para o Dia das Mães val ao encon-

tro das demandas do setor, que enfrenta uma séria crise por conta da pandemia do novo corona-

vírus. A outra notícia do dia, sobre a criação de um índice de preço de importação de borracha,

traz mais uma importante ferramentapara o dia a dia do agronegócio.

Riscos à imagem - Não encontramos

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode aproveitar o "gancho" do Dia das

para produzir uma pauta sobre as flores produzidas pelos agricultores paulistas. A sugestão é

oferecer como exclusiva para a repórter Ananda Apple, da TV Globo, que é conhecida por gos-

tar de jardinagem. Em outra frente, o assunto também pode render uma pauta econômica, para
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. Data: 6/512020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 5

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 5 / Impresso: 0 /Total: 5

Destaques:

G1 -Notícia- Comércio deflores tem autorização parafuncionar no Dia das Mães;

Site Agrolink - Notícia - Secretaria de Agricultura apresenta sucesso das pesquisas com

algas marinhas.

Resumo:

A liberação do comércio de flores no Dia das Mães continua repercutindo. O Gl informa que

o Governo do Estado de São Paulo autorizou o funcionamento de floriculturas, garden centers

e mercado de flores.

"Hâ cerca de um mês vínhamos discutindo o assunto com a Secretaria de Agricultura e Abas-

tecimento do Estado e com o Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura)", disse Renato Abdo,

secretário de Agricultura de Mogi das Cruzes. O site Segs também lembrou que a secretaria

permitiu a abertura, seguindo os protocolos de saúde. No site do Jornal Mais Bragançuacidade

montou um drive thru para venda de flores.

A pesquisa com algas marinhas é outro assunto do dia, divulgada pelo site Agrolink. O Insti-

tuto de Pesca (IP-APTA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, tem desenvolvido pesquisas para o cultivo de algas marinhas e seu potencial fornecimen-

to de soluções como o sequestro de gás carbônico na atmosfera. Os estudos também mostram os

beneficios na alimentação humana e animal e a disponibilidade de biomassapara as indústrias

agrícolas, alimentícias, cosméticas, farmacêuti cas e de biofertilizantes.

Pontos positivos - As repercussões da liberação do comércio de flores continuam positivas na

imprensa em várias regiões do estado. A iniciativa paulista inclusive inspirou outras similares

nos estados. Também merece destaque a publicação sobre as pesquisas pioneiras com algas

marinhas.

Riscos à imagem - Não encontramos

Sugestões de ações -A assessoria de imprensa pode retomar apauta com as pesquisas com

algas marinhas. O assunto pode render outras emplacadas em publicações segmentadas

Revista Fapesp, Revista Globo Rural e Canal Rural.
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. Data: 141512020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I I

TV: I /Rádio:0/Intemet: 10/Impresso: 0/Total: 11

Destaques:

TV TEM/Globo - Notícias - Secretaria de Agricultura promoga prazo para declaração de

vacinação de febre aftos a ;

Site Estado de Minas - Notícias - Indústria inova em processo de conservação de alimentos;

Site Agrolink - Notícias - Pesquisadores integram centro de pesquisa inovador na área de

canavicultura no Brasil.

Resumo:

A quinta-feira tem noticiário variado e positivo para a Secretaria de Agricultura e Abasteci-

mento do Estado de São Paulo.

Na TV TEM, afiliada da TV Globo em ltapetininga e região, reportagem de 3"24' informa que

a secretaria proffogou para 10 de julho o prazo para a declaração online da vacinação do gado.

O veterinário William Alves Correa, da Defesa Agropecuária, foi entrevistado sobre ao assunto.

As inovações no processo de conservação de alimento na indústria foi assunto no site do

jornal O Estado de Minas. As pesquisadoras Fiorella Dantas e Silva Dantas, do Ital (Instituto

de Tecnologia de Alimentos), explicaram que existem, pelo menos, 21 métodos de conservação

começando pelos mais simples. O site Dois Mais Alimentos também divulgou apauta.

A secretaria também trouxe orientação aos consumidores com a alimentação em casa, que

aumentou durante a pandemia. A pesquisadora Claire Sarantópolus, do ltal, detalhou como

devem ser higienizados os locais de conservação dos alimentos e como eles também devem ser

tratados. O assunto foi pauta nos sites Crazykiwi, Dois Mais Alimentos e Notícias Agrícolas.

No site EcoDebate, a orientação da secretaria foi para a produção de sabão caseiro.

O site Agrolink frazreportagem informando que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo participará do Centro de Pesquisa em Engenharia Fitossanidade em Cana-de-

-açúcar. Com investimento de R$ 8 milhões em cinco anos, o estudo tem o objetivo de desenvolver

estratégias contra pragas e doenças da cana por meio do controle biológico e comportamental.

O pesquisador Afonso Peche Filho, do IAC (Instituto Agronômico de Campinas) faz impor-

tante contribuição apontando algumas estratégias autoprejudiciais na agricultura brasileira por

meio de entrevista ao site Giro do Boi.

Pontos positivos - O noticiário variado com referências positivas reforça a importância da se-

cretaria não apenas na vida do produtor rural, mas também no dia a dia da população.

com contribuições pioneiras para o país
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Riscos à imagem - Não encontramos.
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Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode retomar a pauta com as orientações de

higiene em casa e os cuidados com os alimentos durante a pandemia. Assunto como este pode

ser oferecido, inclusive,para o Jornal Nacional. Enquanto durar a pandemia, essas dicas são

fundamentais para evitar o contágio com o novo coronavírus. 
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. Data: 241512020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 18

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 18 / Impresso: 0 / Total: 18

Destaques:

Portal Estadão - Notícia - Dia Nacional do Cafe: Confira I0 curiosidades sobre a bebida;

Gl - Notícia - Alto Tietê tem queda de até 60% na produção de hortaliças, mas produtores

rurais se unem para manter abastecimento.

Resumo:

O Dia Nacional do Café dominou o noticiário neste dia com referências à secretaria. A se-

gunda bebida mais consumida do mundo foi assunto em 16 veículos. Entre eles, estão o sites da

revista Exame, IstoÉ e Portal Terra.

O portal Estadão trouxe 10 curiosidades apontadas pela Secretaria de Agricultura e Abas-

tecimento sobre o café. Entre de 35o/o e 40o/o do desse produto consumido no mundo são

produzidos no Brasil. Em 2020, o país deve ter safra recorde, de 70 milhões de sacas, apro-

ximadamente.

Em São Paulo, o cafe ocupa o quinto lugar no valor da produção agropecuária do Estado e no

porto de Santos há o embarque de 80% do cafe exportado. "Temos em São Paulo mais de 17 mil

imóveis rurais que produzem café e somos o estado que mais consome a bebida", afirma Celso

Vegro, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola, da Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (APTA).

No Gl, o diretor da regional da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

(CDRS) em Mogi das Cruzes, órgão da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento,

Felipe Almeida, avalia em até 600/o, a queda na produção dos agricultores da região. "Pro-

dutores da região dependem 85% do Ceagesp. Com o fechamento temporário dos principais

consumidores do setor como hotéis, shoppings, eventos festivos, restaurantes e até mesmo

gardens alguns produtores registraram queda de até 95o/o na comerciali zação no primeiro mês

do isolamento" avalia Almeida.

No site Abre, reportagem informa que os métodos de processamento de alimentos permitem

maior conservação e disponibilidade durante o ano todo. As pesquisadoras Fiorella Dantas e

Silvia Dantas, do Ital (lnstituto de Tecnologia de Alimentos), da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, explicam que o princípio básico das tecnologias de conservação é conter ou eli-

minar micro-organismos deterioradores dos alimentos, seja destruindo as células microbianas,

eliminando uma ou mais das condições favoráveis ao seu desenvolvimento, ou adicionando ao

produto substâncias que impeçam sua multiplicação.

Pontos positivos - As l0 curiosidade para o Dia do Cafe foi uma pauta simpática e com relação

direta com o consumidor, que conquistou boa repercussão na mídia. O levantamento da região

de Mogi da Cruzes também ajuda a secretaria a adotar medidas de ajuda ao produtor rural.
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Riscos à imagem - Não encontramos.

Sugestões de ações -A assessoria de imprensa pode retomar apauta sobre conservação de ali-

mentos. A proposta é oferecer orientações para o dia a dia das famílias e sugerir o assunto para

programas de culinária como o Mais Você (TV Globo).
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ANALISE DIARIA - Junho 2020

. Data: 71612020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I 5

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 14 / Impresso: I / Total: 15

Destaques:

Site Notícias de Campinas - Notícias - SP produz 90% do amendoim brasileiro e movimenta

economia do setor

Resumo:

O final de semana tem noticiário variado para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo. A produção de amendoim e leite são algumas dos assuntos do noti-

ciário do domingo.

O estado responde por 90o/o da produção do amendoim brasileiro e isso foi assunto em dez

veículos neste dia. Entre eles estão: Portal R3, MixVale, Portal Mariliense e RP 10. No site

Notícias de Campinas, a reportagem informa que dados do Instituto de Economia Agrícola

(IEA-APTA) mostram que a produção de amendoim em São Paulo, em20l9, foi de 602,9 mll
toneladas, saídas de 1,5 mil propriedades rurais, localizadas, principalmente, em Jaboticabal,

Presidente Prudente, Tupã, Marilia, Barretos, São José do Rio Preto, Assis, Lins, Catanduva e

Ribeirão Preto. O valor de produção do Amendoim no ano foi de R$ 1,03 bilhão.

Ao todo, 198 mil toneladas de amendoim em grão foram exportadas pelo Estado de São

Paulo, principalmente para Rússia, União Europeia e Argélia. Outras 39 mil toneladas de óleo

de amendoim foram também exportadas pelo estado para China e [tëüa.

No Diário da Região, de São José do Rio Preto, o destaque fica por conta da reportagem sobre

o aumento dos investimentos dos produtores para atender demanda da tangerina ponkan. No No-

roeste paulista, de acordo com a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS),

em20l9, apenas na região de Rio Preto, oito mil novos pés de tangerinas ponkan foram plantados,

sendo 4l,4mil árvores em produção e uma colheita de 103.760 caixas (de 40,8 quilos) da fruta. Já

na região de Jales, o crescimento do citros foi ainda maior, com 65.750 novos pés; em produção

são 166.500 plantas e a colheita, de 447 .200 caixas de tangerina da variedade ponkan.

O Dia Mundial do Leite, comemorado em l0 de junho, foi pauta do Jornal de Nova Odessa.

A publicação ressalta que a secretaria busca a produção de leite de excelente qualidade e alto

valor agregado por meio do desenvolvimento científico e tecnológico, do trabalho de extensão

rural e de transferência de tecnologia e conhecimento em gestão e qualidade.

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Portal Mariliense trouxe

sobre as ações da secretariapara a produção agropecuária sustentável. Segundo a publicação,

em 2019, os dez municípios paulistas com o melhor desempenho no desenvolvimento rural

sustentável receberam premiações em dinheiro, para utilizarem na execução de projetos alinha-

dos à proposta sustentável. Em 2020,393 municípios apresentaram interesse em participar, e
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220 jiltiveram a adesão confirmada. O site do Jornal de Nova Odessa e Amanhecer das notícias

também trouxeram pauta sobre o assunto.

Pontos positivos -Aprodução de amendoim no estado alcançou boa repercussão nas mídias do
-!- .

interior. E importante a premiação da secretaria para os municípios com melhor desempenho no

desenvolvimento rural sustentável.

Riscos à imagem -Não encontramos

Sugestões de ações - Os dados sobre a produção de amendoim podem ser trabalhados como

nota exclusiva em uma coluna de veículos de grande circulação como o Broadcast (Estadão),

Mauro Zafalon (Folha de S. Paulo) ou mesmo o Painel S/A (Folha de S. Paulo).
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. Data: 201612020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 7

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 5 / Impresso: 2 I Total: 7

Destaques:

Site Notícias de Campinas - Notícia - Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudá-

veis para alimentos e bebidas;

Portal Terra - Notícias - Calcárío ajuda no combate à erosão, que afeta 20% dos solos

paulistas;

Site Agrolink - Notícia - SP desenvolve vacinas para peíxes.

Resumo:

O Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

mais uma vez aparece com uma iniciativa de destaque no noticiário do dia.

Em parceria com outras instituições, o Instituto promove eventos online gratuitos para divul-

gar conhecimentos, tecnologia e novos ingredientes para alimentos e bebidas mais saudáveis.

Segundo o site Notícias de Campinas, as áreas abordadas compõem a Plataforma Biotecno-

lógica Integrada de Ingredientes Saudáveis (PBIS), parceria do Ital com a Unicamp e a USP,

envolvendo consórcio de empresas. O assunto também foi pauta daGazeta de São Paulo, Folha

de Itapetininga e do site AtaNews.

No portal Terra, reportagem destaca a importância da recuperação do solo com calcário.

Segundo os pesquisadores do Instituto Agronômico (IAC-APTA), da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de São Paulo, o solo é essencial para o ciclo da água. Por isso, a

importância de evitar a erosão.

O site Agrolink informa que São Paulo é o segundo maior produtor de peixe cultivado no

país. O IPTA (Centro de Pesquisa da Aquicultura do Instituto de Pesca) está desenvolvendo

estudos sobre vacinas para esses animais. Elas previnem doenças, levam renda ao produtor e

mantêm as criações saudáveis.

No jornal Diário da Região, de São José do Rio Preto, o biólogo Alexandre Moreira, da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, explica a importância da

produção de ervas na substituição do sal na culinária.

Pontos positivos - Mais uma importante iniciativa do Ital permite ampliar o conhecimento de

novas tecnologias para a alimentação e incentivar outros pesquisadores a estudar o assunto. O

desenvolvimento de uma vacina para peixes é outro assunto que pode render boas pautas.

Riscos à imagem - Não encontramos

Sugestões de ações - O evento do Ital é mais uma iniciativa para ampliar Plataforma Biotec-
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nológica Integrada de Ingredientes Saudáveis (PBIS). A assessoria de imprensa pode \\,
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um mailing qualificado,parauma ação específica sobre essas atividades do Ital e a Plataforma.

A proposta é convidar alguns jornalistas para um conhecimento mais amplo dessa iniciativa,

que deve trazer muitos impactos para o desenvolvimento tecnológico aplicado aos alimentos

nas próximas décadas.
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. Data: 27/612020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 6

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 4 / Impresso: 2 I Total: 6

Destaques:

Jornal Agora - Notícias - Moradores de apartamentos podem cultivar hortas em pequenos

espaços;

Site Notícias de Campinas - Notícias - Governo de SP e iníciativa privada iniciam trabalho

integrado para inovar o agro.

Resumo:

Um dia de reportagens simpáticas para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Além

de dicas para o público leigo, a mídia traz ainda o desenvolvimento de pesquisas dos institutos

ligados à pasta.

No jomal Agora, o leitor vai encontrar dicas para cultivar hortas em pequenos espaços. O

pesquisador Luis Felipe Vllani Purquerio, do Instituto Agronômico (IAC), oferece sugestões

de plantas para esses locais: "É uma atividade muito gratificante e pode ajudar as pessoas, que

gostam de lidar com plantas, a terem alimento fresco".

O trabalho do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-APTA), Instituto Agronômico

(IAC-APTA) e Instituto Biológico (IB-APTA) em parcerias com a iniciativa privada é assunto

do site Notícias de Campinas. De acordo com a publicação a proposta dos estudos é resolver

problemas do agronegócio paulista.

O site Cana Online afirma que a junção de esforços tem objetivos como desenvolver ingre-

dientes saudáveis para a indústria de alimentos a partir de resíduos e coprodutos, aumentar a

produtividade, qualidade e manejo sustentável de citros, cana e café, além de desenvolver no-

vos bioprodutos para a agricultura tropical.

Na mídia do interior do estado, o site A Cidade Online, de Campinas,fraz reportagem sobre

os 133 anos do IAC (InstitutoAgronômico de Campinas). Em Taquaritinga, o jornal O Defen-

sor também trouxe reportagem sobre a produção de amendoim no Estado de São Paulo.

Pontos positivos - As dicas para a criação de uma pequena horta ampliam a visibilidade da

secretaria para o grande público. Em outra frente, as pesquisas dos institutos vinculados à se-

cretaria abrem novas oportunidades de pautas para outros veículos.

Riscos à imagem - Não encontramos.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode trabalhar um pouco mais parceria entre os

institutos vinculados à secretaria e a iniciativa privada. O assunto tem potencial para uma repor-

tagem de revista como Exame ou IstoÉ Dinheiro. Vale a pena investir na apuração de números

L

t e um follow up mais personalizado com jornalistas desses veículos
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. Data: 301612020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 5

TV: 0 /Rádio: 0 / Internet: 5 / Impresso: 0 /Total: 5

Destaques:

Site Notícias de Campinas - Notícias - Webinar gratuito aborda potencial dos extratos fenólï
cos como ingredíentes saudaveis;

Site NotíciasAgrícolas -Notícias - Instituto Agronômico alerta mercado sobre uso indevido de

þrmulações que estariam sendo produzidas com NAC.

Resumo:

A quinta-feira traz noticiário variado pa.ra a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O

potencial das pesquisas dos institutos, alerta sobre uso de formulações e o monitoramento dos

recursos pesqueiros são os assuntos do dia.

No site Notícias de Campinas, reportagem informa sobre mais um encontro digital promovi-

do pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) para tratar de extratos fenólicos, suas fontes

alternativas e efeitos na saúde e os desafios na aplicação.

A vice-diretora do Ital, Gisele Camargo, afirma em entrevista ao site Cana Mix que a propos-

ta do instituo é "viabilizar a aplicação de processos biotecnológicos sustentáveis para produção

de alimentos e bebidas através da integração dos sistemas produtivos, do incentivo ao uso de

matérias-primas nacionais e do aproveitamento de subprodutos e descartes".

No site Notícias Agrícolas, reportagem traz alerta do Instituto Agronômico (IAC-APTA,

para o uso indevido da tecnologia do N-Acetil-Cisteína (NAC), solução gerada por pesquisa da

instituição, sendo já patenteada e licenciada.

O site Agrolink produziu reportagem sobre a contribuição da secretariapara o monitoramen-

to dos recursos pesqueiros do Estado de São Paulo. A publicação lembra que o acompanhamen-

to vem sendo feito há quase 80 para a pesca marinha.

Pontos positivos - O desenvolvimento tecnológico sustentável na alimentação é um assunto

com forte potencial para novas pautas. Na outra frente, o trabalho no desenvolvimento da pesca

no estado é outro tema que pode render novas reportagens.

Riscos à imagem - O uso indevido da tecnologia desenvolvido por um instituto ligado à secretaria

pode levantar eventuais questionamentos sobre o domínio das pesquisas financiadas pelo Estado. Por

outro lado, é uma oportunidade de mostrar o interesse da iniciativa privada pelos estudos paulistas.

Sugestões de ações - A assessoria de imprensa pode sugerir uma pauta sobre o futuro dos

alimentos tendo como base os estudos do Ital. A proposta é mostrar muito do que já existe e o

que, em breve, já vai estar na mesa do consumidor. Essa é um assunto que pode, inclusive, a ser

trabalhada com o Jornal Nacional, Jomal da Band, entre outros.
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ANALISE DIARIA - Julho 2020

Data: 31712020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 1 / Rádio: 0 / Internet: 0 / Impresso: I / Total: 2

Reportagem de destaque:

Valor Econômico - Reportagem- "Cooperativas paulistas têm dfficuldade de acessar subven-

ção estadual ao seguro rural"

Resumo:

Reportagem no Valor Econômico relatou que produtores rurais de São Paulo estão apreensi-

vos com a indisponibilidade, até o momento, de recursos estaduais para a subvenção do seguro

rural da safra2020l2l.

AOrganização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp) afirmou ter enviado ofi-

cios à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP) com pedi-

dos de orientação e ainda não ter obtido retorno.

A secretaria por sua vez, disse estar "estudando os valores para a liberação do seguro rural

da safra de verão aos produtores". Também lembrou o montante de R$ 50 milhões liberado no

ano anterior e afirmou que a liberação normalmente ocorre entre os meses de setembro e outu-

bro, período em que os produtores começam o plantio.

Já reportagem da TV Alesp noticiou a recepção de Gustavo Junqueira, Secretário de Agri-

cultura e Abastecimento, por deputados na Comissão de Atividades Econômicas da assem-

bleia. A reunião apresentou tom amistoso, com elogios do presidente da comissão, deputado

Itamar Borges (MDB), a Junqueira. O secretário foi cumprimentado pela gestão à frente da

secretaria e pelo acolhimento e atendimento às demandas dos parlamentares. Apresentou as

ações da pasta durante a pandemia, com destaque para o apoio à agricultura.

Pontos positivos - A recepção do secretário Gustavo Junqueira pela comissão da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo reforça a imagem de uma secretaria atuante e com bom

trânsito junto ao legislativo.

Riscos à imagem - Jâ a reportagem do Valor Econômico apresenta reclamação das cooperati-

vas no estado, que fraz o risco de estabelecer a imagem de falta de apoio da secretaria aos pro-

dutores rurais. A nota da SAA, ao não trazer uma resposta efetiva e direta ao pedido de recursos

da Ocesp, uma entidade bastante poderosa e respeitada, eleva esse risco.

Sugestões de ações - Assim que a SAA contar com uma nova previsão quanto à disponibiliza

ção de recursos, a assessoria de imprensa deve dar destaque à divulgação das datas e recursos

relacionador. É interessante a produção de um artigo do secretário Gustavo Junqueira, cuja

família tem tradição cooperativista, sobre a importância de a pasta apoiar a atuação das goope-

rativas de produtores rurais no estado. 
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. Data: 9/712020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 1

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 0 / Impresso: 1 / Total: 0

Reportagem de destaque:

Folha de S.Paulo - Reportagem- "Bancada paulista briga para apadrinhar R8 58 mílhões em

emendas em eno eleitoral"

Resumo:

O jornal repercutiu a disputa entre deputados estaduais, na Alesp, em torno de emendas da

bancada paulista para a compra de tratores e máquinas agrícolas para cidades do interior. O

secretário estadual da Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, enviou ofício aos parla-

mentares em uma tentativa de apaziguar os ânimos. O documento permite que os parlamentares

apresentem certificado de autoria da emenda para que possam mostrar a prefeitos e nas redes

sociais que são os donos da verba. As emendas totalizam um montante de R$ 58 milhões e já

renderam um "bate-boca" no plenário.

Pontos positivos - A reportagem reforça a imagem de uma secretaria comprometida não ape-

nas com ações de apoio ao desenvolvimento econômico do Estado, mas também com a neces-

sária articulação política do governo junto ao Poder Legislativo.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - Monitorar o desdobramento das disputas dos parlamentares em torno das

emendas e o impacto do assunto na imagem da SAA.
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. Data: 2510712020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: x / Rádio: 0 / Intemet: 0 / Impresso: I /Total: I

Reportagem de destaque:

Folha de S. Paulo - Nota - "Mortes: Defensora da natureza, ganhou um recanto no mar"

Resumo:

O obituário da Folha de S. Paulo noticiou o falecimento da escrivã Nilda Martins de Oliveira

Fonseca, responsável por atender casos de violência contra a mulher em uma delegacia de polí-

cia em Registro (SP). O texto mencionado o fato de ela ter sido aprovada no concurso público

da Secretaria da Agricultura e abastecimento do Estado de São Paulo.

Pontos positivos - Não há.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - Seguir o monitoramento diário do obituário da Folha de S. Paulo para

verificar possíveis menções à Secretaria.
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. Data: 301712020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 1

TV: 0 /Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 0 / Total: 1

Reportagem de destaque:

Folha de S. Paulo - Reportagem - "A polêmica batalha para impedir sacriJício de cavalo que

ganhou habeas corpus em SP"

Resumo:

O site da Folha de S. Paulo publicou reportagem da BBC News, responsável por contar a his-

tória do cavalo Franco do Pec. O animal está envolvido em polêmica após ter sido proibido de

participar de competições de equinos devido a uma suposta doença grave, motivo pelo qual está

recluso há três anos para evitar a propagação de uma zoonose contagiosa. O diagnóstico é ques-

tionado pelo dono do animal e pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

A pasta questionou na Justiça exame realizado na Alemanha e defendeu que devem prevale-

cer os resultados nacionais. Acabou por ser concedido habeas corpus ao animal. Contudo, ainda

resta um recurso a ser julgado e o cavalo segue recluso por tempo indeterminado.

Pontos positivos - É positiv a para a imagem da SAA o apoio ao produtor rural que é proprie-

tário do cavalo Franco do Pec.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - Monitorar a tramitação do caso na comarca de São João da Boa Vista

(SP), onde resta recurso a ser apreciado, e o desfecho da história do animal.
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ANÁLrSE DrÁRrA - Agosto 2020

. Data: l5l8l2l Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 2 I Impresso: 0 I Total" 2

Reportagem de destaque:

Rede Brasil Atual - Reportagem - "Projeto de Doria extingue serviços essenciais oo povo e

que não oneram estado"

Resumo:

A Rede Brasil Atual publicou reportagem a respeito do PL (Projeto de Lei) 529120, que

extingue autarquias, fundações e empresas públicas com o objetivo de equilibrar as contas pú-

blicas. Entre os órgãos, está a Fundação Instituto de Terras de São Paulo, mantida pela SAA. O

site é ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e apresenta tradicionalmente uma cobertura

contrária ao Governo do Estado'

com o título <projeto de Doria extingue serviços essenciais ao povo e que não oneram es-

tado>>, a matériarelatou que os <<moradores do Estado de São Paulo correm risco sério de ficar

sem uma série de serviços essenciais". Foram publicadas declarações de deputados estaduais

de oposição ao governo contrários ao PL. Não foi ouvido nenhum representante do governo ou

da secretaria.

Já o portal RCIA relatou o <profundo pesar que os servidores da Itesp receberam a notícia da

possível extinção do órgão>. A matéria, em um tom similar à publicação da RBA, afirmou que

<a dispensa dos servidores, representa um retrocesso com a política pública realizada e, princi-

palmente, perda inestimável do capital humano, altamente especializado e qualificado durante

décadas de atuação.> O veículo é ligado à Associação Comercial e Industrial de Araraquara e

ao Sindicato Rural de Araraquara'

Pontos positivos - Nenhum

Riscos à imagem - A cobertura negativa de ambos os sites apresente a imagem de um govemo

contrário aos interesses da maioria da população, e omite a importância do corte de gastos pú-

blicos no Estado e a discussão em torno do PL 529120. Por enquanto, trata-se de veículos com

pouca penetração mas o assunto tende a se espalhar, ampliando o risco de imagem da secretaria.

Sugestões de ações - Monitorar a cobertura do tema por parte de veículos vinculados à oposi-

ção ao Governado do Estado e próximos a entidades classistas. Demandar dos dois veí

L-.:

t-

apresentação da versão da Secretaria

o
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' Data: 171812020 Pesquisa:SecretariaAgriculturaeAbastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 2 / Impresso: 0 / Total; 2

Reportagem de destaque:

Website Adusp - Reportagem - "PL 529 de Doria extingue FUR| Sucen, CDHU, EMTU e

Itesp, majora contribuíções do lamspe e abocanha receitas das universidades e Fapesp"

Resumo:

O site Clique ABC republicou o mesmo texto reproduzido pelo Portal RCIA no último sába-

do ( 15). Já o site da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo (Adusp) publicou

nota da entidade, contrária ao PL 529. AAdusp afirma que não há necessidade de extinguir os

órgãos mencionados no projeto e menciona, entre elas, o Itesp.

Pontos positivos - Nenhum.

Riscos à imagem - Prossegue a disseminação de uma versão negativa sobre as iniciativas do

Govemo do Estado. No caso do site daAdusp, é explicável porque trata-se de uma entidade que

se opõe às diretrizes do Governo do Estado. Persiste o risco de a cobertura negativa sobre o PL

529120 alcançar meios de comunicação mais influentes.

Sugestões de ações - Seguir o monitoramento da cobertura do tema por parte de veículos vin-

culados à oposição ao Governo do Estado e próximos a entidades classistas. Pedir a publicação

da versão da secretaria, onde for o caso.
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. Data: 1810812020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 1

TV: 0 /Rádio: 0 / Internet: 1 / Impresso: 0 /Total: I

Reportagem de destaque:

Brasil de Fato - Reportagem - "Doria pode deixar 9 mil famílias rurais sem assistência na

pandemia, diz associação "

Resumo:

Segue a cobertura negativa do PL 529120 por parte de veículos que fazem oposição ao Go-

vemo do Estado. O site Brasil de Fato, veículo tradicional de esquerda no país, publicou repor-

tagem para ressaltar que "o governador João Doria (PSDB) pode deixar 9 mil famílias rurais e

quilombolas sem assistência e 500 funcionários sem emprego" com o fechamento da Itesp. A
matéria citou nota da Associação de Funcionários do órgão, contrária ao Projeto de Lei.

Pontos positivos - Nenhum

Riscos à imagem - Embora os veículos de oposição ao governo tenham pouco alcance na opi-

nião pública, a continuidade da cobertura negativa do PL 529 e o destaque ao fechamento da

Itesp mantêm a imagem da Secretaria de Agricultura e Abastecimento associada a uma pauta

política negativa. E continua a existir o risco de esse tema chegar, de forma negativa, a meios

de comunicação mais influentes. /

Sugestões de ações - Seguir o monitoramento da cobertura do tema pelos veículos vinculados

à oposição ao governo. Demandar a publicação da versão da secretaria, quando for o caso.

(

66



'rFato Relevante

. Data: 2010812020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 /Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 0 /Total: 1

Reportagem de destaque:

De Olho nos Ruralistas - Reportagem - João Doria pretende extinguir Itesp, fundação que pres-

ta assistência a 36 quilombos

Resumo:

O site De Olho nos Ruralistas, que se apresenta como um "Observatório do Agronegócio

no Brasil", publicou matéria crítica ao fechamento da Itesp. Citou declaração do presidente da

Associação dos Funcionários do Itesp, Robson Ivani de Oliveira. Em tom de denúncia, Oliveira

apontou que podem existir outros motivos pataaextinção da entidade além do ajuste das contas

públicas estaduais. "A gente sabe que tem outros interesses. A sociedade deveria se manifes-

tar em relação a esses interesses escusos. No Pontal do Paranapanema temos uma quantidade

muito grande de terras devolutas que são passíveis de novos assentamentos. Ou o governo faz

novos assentamentos ou tifula em nome de quem está hoje, os posseiros", afirmou.

A matéria também destacou que o governo prevê que as atividades do Itesp sejam assumidas

pela SAA.

Pontos positivos - Não há.

Riscos à imagem - Embora o site tenha pouco alcance sobre a opinião pública geral, trata-se

da primeira publicação que envolve diretamente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento na

discussão em torno do projeto de lei.

Sugestões de ações - Seguir o monitoramento da cobertura do tema pelos veículos

à oposição ao governo.
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. Datâ: 2110812020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 3 / Impresso: 0 / Total: 3

Reportagem de destaque:

Carta Capital - Reportagem- "Reitores criticam projeto de Doria que tira verbas de universi-

dades e instituições de pesquisa"

Resumo:

O site da revista Carta Capital, publicação tradicional de esquerda no país, veiculou repor-

tagem em que destacou nota do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas

(Cruesp) contrária ao PL 529120. O órgão defendeu que a proposição representa uma "afronta

à autonomia universitária de gestão financeira e patrimonial" e que, por conta de artigo rela-

cionado à destinação da arrecadação estadual, devem diminuir os recursos disponíveis para as

instituições de educação. A reportagem não ouviu o Governo do Estado e, em seu último pa-

râgrafo, mencionou a Itesp entre as entidades que devem ser extintas caso o PL seja aprovado.

O site do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior, por sua vez,

também publicou matéria em que defendeu o mesmo ponto abordado pela reportagem da Carta

Capital. A Itesp foi mencionada na lista de entidades. Já o site Racismo Ambiental reproduziu a

reportagem publicada ontem (20) pelo site "De olho nos Ruralistas".

Pontos positivos - Nenhum.

Riscos à imagem - Ao contrário dos veículos menores de oposição ao governo, a revista Carta

Capital tem maior alcance na opinião pública, o que eleva a disseminação da pauta negativa

relacionada à Itesp.

Fâto Relevante

e nosSugestões de ações - Seguir o monitoramento da cobertura do PL 529 na grande

veículos alinhados à oposição ao governo.
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. Data: 2110812020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 3 / Impresso: 0 / Total: 3

Reportagem de destaque:

Jovem Pan - Reportagem - "Inovação no sistema da secretaria da agricultura de SP"

Resumo:

O canal no YouTube da Jovem Pan realizou entrevista com o secretário de agricultura e abas-

tecimento Gustavo DinizJunqueira. Ele foi questionado sobre o fechamento da Itesp e afirmou

que a secretaria tem passado por uma "grande modernização". Defendeu que a última reforma

na pasta ocorreu nos anos 90 e que é necessária a remodelação para acompanhar as mudanças

no setor de agricultura. O apresentador Tejon conduziu a entrevista em tom favorável à SAA.

Já o site do Estadão, por sua vez, noticiou que o presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB),

recebeu uma manifestação subscrita por 15 ex-secretários de Justiça do Estado que decidiram

se unir paramarcar oposição ao PL 529120.Areportagem destaca, em seu primeiro parâgrafo",

que "entre as unidades administrativas a serem cortadas está a Fundação Instituto de Terras do

Estado de São Paulo (Itesp), movimento que é contestado no documento".

Foi dado espaço à nota da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão do Governo, que des-

tacou que "nenhum assentamento rural ou comunidade quilombola do Estado de São Paulo vai

ficar sem atendimento com a extinção do Itesp" e que a "prestação deste serviço será absorvida

pela estrutura de assistência técnica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que já conta

com estreito relacionamento com os pequenos produtores rurais."

Reportagem da Rede Brasil Atual, site vinculado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ainda

seguiu com a coberlura cntica ao projeto de lei. A matéria afirmou que "a proposta é tão nefasta para

a sociedade e a produção de alimentos que a resistência une servidores, assentados, quilombolas,

especialistas, parlamentares dos mais diferentes partidos, professores, estudantes e os movimentos

sociais e sindicais". Não foi dado espaço para um posicionamento do governo sobre o assunto.

Pontos positivos - O secretário de agricultura e abastecimento Gustavo Diniz Junqueira res-

pondeu bem ao questionamento da Jovem Pan a respeito do fechamento da Itesp. É positiva a

linha argumentativa de que a secretaria necessita passar por uma modemização.

Riscos à imagem - As críticas ao fechamento da Itesp tiveram espaço, pela primeira vez, em

um veículo da grande imprensa de cobertura que não seja tradicionalmente contrária às gestões

tucanas no Estado.

Sugestões de ações - Acompanhar a cobertura do PL 529120 na grande imprensa. Caso o des-

taque nos veículos aumente, é importante que sejam trabalhados artigos na rnídia em defesa do

projeto de lei e da absorção da Itesp pela secretaria.
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ANALISE DIARIA - Setembro 2020

. Data: 0210912021 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 1

TV: 0 /Rádio: 0 i Internet: 0 / Impresso: I /Total: I

Reportagem de destaque:

Folha de S.Paulo - Nota - "Trovoadas"

Resumo:

A coluna Painel S.A publicou, por meio de nota, que "Gustavo Junqueira, secretário de Agri-

cultura de SP, levou Wesley Batista Filho, presidente da Seara, a uma reunião com João Doria

nesta terça (1') para mostrar ao governador o plano de investimento da empresa no estado nos

próximos dois anos". A coluna ainda relatou que o'segundo quem acompanhou o encontro, será

feito um grande anúncio em breve".

Já o site da Adusp, por sua vez, publicou um novo texto contrário ao fechamento da Itesp e

à absorção de suas atividades pela SAA.

Pontos positivos - A coluna de um dos jornais mais importantes do Estado noticiou uma reu-

nião que reforça a imagem de uma SAA articulada junto ao poder econômico para promover o

desenvolvimento do setor de agricultura.

Riscos à imagem - A publicação no site da Adusp mantém a cobertura negativa da discussão

em torno doPL 529.

Sugestões de ações - Seguir o monitoramento de informações de bastidores nas colunas econô-

micas dos principais jornais de grande mídia, assim como a cobertura do PL 529 nos

de cobertura contrária ao governo.
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. Data: 1010912020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 2 I Total: 3

Reportagem de destaque:

Folha de S.Paulo -Nota - "Panela de Pressão"

Resumo:

A coluna Painel S.A da Folha de S.Paulo e o jornal Agora São Paulo repercutiram reunião

entre a SAA e o Procon-SP. O motivo da agenda foi articular o acompanhamento pelo segundo

órgão da alta de alimentos nos supermercados. A pauta econômica tem sido politizada pelo go-

verno federal, que pediu aos supermercados que reduzam os preços.

Já o site daAdusp, mais uma vez, publicou texto contrário ao fechamento da Itesp e à absor-

ção de suas atividades pela SAA.

Pontos positivos - A repercussão da reunião entre o Procon-SP e a SAA reforça a imagem de

uma secretaria cuja atuação vai além de ações de financiamento do setor de agricultura.

Riscos à imagem -Hâ a possibilidade que a secretaria seja contaminada pela pauta política

daalta dos preços nos superrnercados. Atualmente, o governo federal tem criado atritos com o

governo do Estado. Também segue viva a cobertura negativa ao PL 529120.

Sugestões de ações - Monitorar a continuidade da cobertura da alta dos preços nos supermerca-

dos. Seguir com o monitoramento da cobertura do PL 529 pelos veículos contrários ao governo.
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. Data: lll09l2l Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 3

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 3 / Impresso: 0 /Total: 0

Reportagem de destaque:

Tamoio News - Reportagem- "Ameaçado de ser extinto, ITESP atua em comunidades quilom-

bolas e processos de regularização fundiária no Litoral Norte"

Resumo:

O site Tamoio News publicou texto contrário ao fechamento da Itesp e à absorção de suas

atividades pela SAA. A reportagem ouviu o coordenador Regional Sudeste da Fundação Itesp,

Manoel Martins dos Santos. Santos teria afirmado que "a extinção do órgão, se confirmada,

terá impacto negativo para a Procuradoria Geral do Estado e para os municípios que mantêm

convênios com o órgão para trabalhos de regularização fundiária".

Já site do Estadão repercutiu, por meio de reportagem, o anúncio do governo do Estado de

uma força-tarefa para fiscalizar os preços de produtos da cesta básica. A SAA foi mencionada

como parceira do Procon-SP na iniciativa. Em outra matéria, o site também noticiou o início da

exposição virtual "Planeta Inseto". A disponibilizaçáo do acervo faz parte do projeto "Venha

Visitar Virtualmente", realizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Pontos positivos - A SAA foi emplacada em duas reportagens positivas no Estadão, relaciona-

das à observação do abastecimento nos superrnercados dos Estados e ao apoio a uma iniciativa

educativa pela secretaria.

Riscos à imagem - Embora o site Tamoio News seja um veículo de alcance reduzido, chama

a atenção a entrevista do representante do Itesp contrário ao fechamento. Há o risco de que o

coordenador Regional Sudeste dê declarações similares a veículos de grande mídia.

Sugestões de ações - E recomendado que a SAA entre em contato com o coordenador regional

para que seja passada a ele orientação de como se posicionar na mídia a respeito O" 
? 

529/20,

com base nas mensagens-chave já aprovadas a respeito do projeto de lei.
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. Data: 1610912020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 4

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 3 / Impresso: I / Total: 4

Reportagem de destaque:

Folha de S.Paulo - Nota - "Lupa"

Resumo:

A coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, noticiou que a Associação Paulista de

Extensão Rural (Apaer) entregou uma carta em protesto à decisão do Governo de SP de extin-

guir fisicamente as Casas da Agricultura, que prestam serviços de orientação aos agricultores

familiares, com o atendimento passando a ser presencial. A coluna também ouviu o secretário

Gustavo Junqueira, que declarou que os funcionários das casas trabalharão em conjunto com

municípios e cooperativas para a continuidade do serviço e que "o produtor rural nunca fr,carát

sem atendimento fisico".

Segue a cobertura negativa ao PL 529. O site Jornalistas Livres, de cobertura contrária ao

governo, noticiou uma manifestação contrária ao projeto em frente à residência do governador

João Doria. Já o site A Cidade On noticiou protesto em frente à sede da Itesp em Araraquara

(SP). Um texto crítico ao PL ainda foi publicado no site do Movimento dos Trabalhadores Sem

Tena (MST).

Pontos positivos - Foi positiva a resposta do secretário Gustavo Junqueira às críticas da As-

sociação Paulista de Extensão Rural a respeito da mudança no funcionamento das Casas da

Agricultura. O chefe da SAA deixou claro que o produtor rural não frcarâ desassistido.

Riscos à imagem - Mesmo que a resposta da SAA tenha rebatido por completo a afirmação da

Apaer, a critica ainda impacta a imagem de uma secretaria preocupada em dar assistência aos

produtores rurais. Também continua a cobertura negativa do PL 529 nos veículos de oposição

ao governo.

Sugestões de ações - Monitorar possíveis novas publicações relacionadas às Casas de Cultura.

Produzir um artigo para a grande mídia com o intuito de defender o PL 529 das afirmações

apresentadas por veículos contrários ao governo. A sugestão é oferecer texto exclusivo à Folha

de S.Paulo. Outra opção é um texto para o site do Estadão, onde críticas ao projeto

veiculadas
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. Data: 2510912020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 1

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 0 / Impresso: 1 /Total: I
Reportagem de destaque:

Folha de S.Paulo - Nota - "Digestão"

Resumo:

A coluna Painel S.A, do jornal Folha de S.Paulo, noticiou que o governo encaminhou PL à

Alesp que altera norrnas de inspeção e fiscalização sanitária e industrial de produção de origem

animal no Estado. A mudança atraiu a atenção do mercado, segundo o jornal. A atividade de

inspeção poderá ser delegada ao setor privado.

Em entrevista à coluna, o secretário Gustavo Junqueira declarou que "a legislação do serviço

de inspeção no estado passou 30 anos sem atualização, enquanto o agronegócio se transfor-

mou". Ele também defende que 'oa nova lei vai tornar o perfil a fiscalização mais orientativo, ao

invés de punitivo, convergindo com os interesses da cadeia".

Pontos positivos - A coluna repercutiu uma importante ação da secretaria para afinlizar a

legislação e incentivar o setor agropecuário.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - Monitorar a continuidade da repercussão do projeto nos veículos de

grande mídia.
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ANALISE DIARIA - Outubro 2020

. Data: 0611012020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 2 / Impresso: 0 / Total: 2

Reportagem de destaque:

Folha de S.Paulo -Nota - "EUA querem exportar mais em 2021 e contam com o Brasil"

Resumo:

O site da Folha de S. Paulo noticiou que agricultores têm reclamado do atraso na entrega de

sementes de feijão pela SAA. AAssociação Paulista de Extensão Rural (Apaer) afirmou que a

Secretaria não produziu as sementes no tempo ideal. A SAA, por sua vez, declarou que "desde

março, os atendimentos passarama ser realizados por teleatendimento, em função da pandemia,

e que a distribuição de sementes não foi afetada".

Já o site do Estadão publicou artigo crítico ao PL 529120. Os autores são Andrew Toshio

Hayama, Defensor Público no Vale do Ribeira e Mestre em Direito Socioambiental pela PUC/

PR, e Isadora Brandão, Defensora Pública Coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa da

Diversidade e Igualdade Racial e Doutoranda em Direitos Humanos pela USP. Eles afirmaram

que "Um dos inúmeros órgãos que está na mira do Governador João Dória é a Fundação Insti-

tuto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes Silva, o ITESP" e que "apesar do argumento

supostamente técnico, o governo não apresenta dados para fundamentar as escolhas políticas

contidas na proposta".

Pontos positivos - Não há.

Riscos à imagem - A reclamação da Apaer ameaça a imagem de uma secretaria comprometida

com o apoio aos produtores rurais. A resposta da secretaria à Folha de S.Paulo apenas negou o

atraso das sementes e dá margens ao argumento de que a atuação da pasta foi afetada pela crise

sanitária. Já em relação ao artigo no site do Estadão, mais umavez críticas ao PL 529 ganharam

espaço na grande mídia.

Sugestões de ações - Monitorar possíveis novas críticas da associação que venham a ser vei-

culadas pela mídia. Produzir artigo em defesa do projeto de lei e oferecer com exclusividade ao

site do Estadão. É importante que o lado do govemo também seja inserido no veículo.
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. Data: 811012020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 1

TV: 0/Rádio:0i Internet: I /Impresso:0/Total: 0

Reportagem de destaque:

CNN Brasil - Reportagem - "Governo Doria desiste de privatizar 4 empresas e tenta avançar

ajuste fiscals "

Resumo:

O site da CNN Brasil noticiou que o Governo Doria desistiu de privatizar a ltesp, além de ou-

tras entidades como a Furp (Fundação para o Remédio Popular). OPL 529 foi reformulado após

o governo sofrer derrotas legislativas na sua tramitação.

Pontos positivos - Embora se trata de uma derrota política para o govemo, a tendência é que a

cobertura na mídia do PL 529 passe a não ter mais relação direta com a SAA, devido à retirada

da Itesp da lista de órgãos a serem extintos.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - Monitorar a cobertura na mídia em relação à tramitação do projeto de

lei na Alesp. Convidar a jomalista Elis Franco, produtora da CNN Brasil, para um encontro

de relacionamento com o secretário Gustavo Diniz. Trata-se da primeira menção ao projeto na
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emissora e, mesmo com a retirada da Itesp do projeto, é uma oportunidade de

cionamento da pasta com o veículo.
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. Data: 0911012020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 1 / Impresso: 0 /Total: 1

Reportagem de destaque:

Carta Capital - Reportagem - "PL 529: Alesp aprova projeto de Doriø que extingue CDHU e

outras empresos "

Resumo:

O UOL noticiou a promessa da base de apoio do governo na Assembleia Legislativa de re-

tirar a Itesp, entre outras entidades, do PL 529. Todos os itens devem entrar de forma separada

no roteiro de votação do projeto. O compromisso de retirar a extinção de quatro entidades e as

regras do ITCMD foi costurado entre a base do governo e a deputada Janaina Paschoal. A opo-

sição classificou a proposta acertada com Janaína como "entreguista". A promessa do governo

também foi noticiada no site da Adusp como um "recuo".

Pontos positivos * Há uma tendência de que a cobertura na mídia do PL 529 passe a não ter

mais relação direta com a SAA, devido a retirada da Itesp da lista de órgãos a serem extintos.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - Monitorar a cobertura na mídia em relação à aprovação do PL 529120,as-

sim como novas menções à ltesp. Convidar Tulio Kruse, repórter responsável pela reportagem

no UOL, para um encontro de relacionamento com o secretário Gustavo Diniz. 
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. Data: 1411012020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 4

TV: 0 /Rádio: 0 / Internet: 4 / Impresso: 0 / Total: 4

Reportagem de destaque:

Portal Gl -Reportagem - "Alesp concluivotação do ajustefiscal de Doria e retira do texto

final a proposta de extinção de quatro empresas públicas"

Resumo:

O Portal G1, Agora São Paulo, Rede Brasil Atual, Diário de Transporte, Portal JC Concur-

sos, Centro do Professorado Paulista e Instituto Socioambiental repercutiram a aprovação do

PL 529120 na Alesp e o seu envio para a sanção ao Poder Executivo. O Itesp segue mencionado

entre as entidades que foram retiradas do projeto de lei e que não serão mais extintas.

Pontos positivos - A cobertura na mídia do PL 529 não tem apresentado mais relação direta

com a SAA, devido a retirada da Itesp da lista de órgãos a serem extintos.

Riscos à imagem -Não há.

Sugestões de ações - Seguir monitorando a repercussão da aprovação do projeto de lei. Produ-

zfu um artigo a respeito da importância da Itesp para os produtores rurais para divulgá-lo em um

momento oportuno, após a repercussão do PL na mídia ter diminuído
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ANALISE DIARIA - Novembro 2020

. Data: 0311112020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 1 / Impresso: 0 /Total: 1

Reportagem de destaque:

Folha de S.Paulo - Reportagem - "Dez empresos díscutem na Justiça R8 26,1 bilhões em im-

postos pora o governo de SP"

Resumo:

Reportagem do jornal Folha de S. Paulo deu destaque ao grupo de dez empresas que encabe-

çama lista de débitos tributários com o Estado de São Paulo, com uma cifra discutida na Justiça

de R$ 26,1 bilhões em impostos. Para exemplificar, foi citada a situação da Drogacenter Distri-

buição de Medicamentos, a primeira do ranking. A matéria afirmou que a dívida é superior aos

orçamentos somados de cinco secretarias do governo estadual - Secretaria da Cultura, Secre-

taria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria da Habitação, Secretaria de Desenvolvimento

Regional e Defensoria Pública.

Pontos positivos - Não há.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - Monitorar possíveis novas menções à secretaria em notícias relacionadas

a dívidas tributárias no estado. Aproveitar a menção e produzir um artigo a respeito das ações

realizadas pela pasta a partir do seu orçamento. O texto deverá ser assinado pelo secretário

Gustavo Diniz e oferecido com exclusividade para a Folha de S. Paulo.

t

(
{

!
{

{

I

\

)'"
I

79

a-

t

t.



( Fi
Fâto Relevânte

( . Data: 0511112020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: I / Rádio: 0 / Internet: 0 / Impresso: 0 /Total: I
Reportagem de destaque:

Agro* - Entrevista - "Ceses de agricultura do estado de São Paulo"

Resumo:

O canal de TV a Cabo Agro+ entrevistou o vice-presidente da Associação Paulista de Exten-

são Rural, David Rodrigues, a respeito da decisão de fechar mais de 500 Casas de Agricultura.

O anúncio havia sido feito durante uma reunião com extensionistas rurais e o secretário Gusta-

vo Junqueira. O chefe da SAA foi mencionado na descrição do programa disponível no canal

do YouTube da emissora.

Na entrevista, Rodrigues criticou a decisão anterior da SAA e disse que a mudança ocolreu

após a reunião com o secretário, que fez um "aceno positivo" para manter as casas abertas. Ela

ainda afirmou que "o bode deu o passo para sair da sala".

Pontos positivos - Não há.

Riscos à imagem - A entrevista dá destaque a uma decisão anterior da secretaria considerada

errada pela secretaria.

Sugestões de ações - Sugerir à emissora entrevista com o secretário Gustavo Junqueira para

apresentar o lado da pasta. Produzir um artigo do chefe da secretaria sobre a importância das

Casas de Cultura e distribuir para um mailing de veículos nacionais. Monitorar possíveis novas

entrevistas na mídia de porta-vozes da Associação Paulista de Extensão Rural
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. Data: 2311112020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 0 / Impresso: I / Total: I

Reportagem de destaque:

Estadão - Nota - "Summit Agronegócio Brasil 2020

Resumo:

O jornal O Estado de S. Paulo noticiou a realizaçáo do Summit Agronegócio Brasil 2020,

com o tema "Agronegócio brasileiro e a sustentabilidade". O evento, promovido pelo veículo,

vai discutir a evolução do setor em termos ambientais e os pontos em que ainda precisa avançar

entre os dias23 e25 de novembro. O evento contará com a pafücipação do secretário de Estado

da Agricultura e do Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira.

Pontos positivos - E positiva apafücipação do titular da SAA em um evento responsável por

discutir a pauta da sustentabilidade junto ao agronegócio. O desenvolvimento sustentável se

trata de um tema çada vez mais relevante para a opinião pública e é importante vinculá-lo à

imagem da secretaria.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - Monitorar a repercussão na mídia do Summit Agronegócio Brasil 2020.

Sugerir para a repórter Márcia De Chiara, autora da matéria, uma entrevista com o secretário

Gustavo Diniz. O tema da conversa deverá ser o mesmo do evento: <Agronegócio brasileiro e a

sustentabilidade>. É uma oportunidade de o chefe da pasta abordar o setor e apresentar as ações

que têm sido realizadas pela secretaria.
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ANALISE DIARIA - Dezembro 2020

Data: 0811212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 1

TV: 0 /Rádio: 0 / Internet: 1 / Impresso: 0 /Total: 1

Reportagem de destaque:

Valor Econômico - Nota- "Agronegócio paulista teve superávit de USï 10,94 bilhões de janeí-

ro a outubro"

Resumo:

Nota no jornal Valor Econômico informa que o agronegócio paulista registrou um superávit

US$ 10,94 bilhões em sua balança comercial de janeiro a outubro, com um aumento de 23,8%o

em relação ao mesmo período de 2019. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

foi mencionada como fonte para os números, junto ao Instituto de Economia Agrícola (IEA).

Pontos positivos - Os dados são positivos para o agronegócio no Estado e apenas reforçam a

imagem de uma SAA cujo trabalho resulta no desenvolvimento da agropecuária paulista.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - Produzir um artigo do secretário Gustavo Junqueira, a partir dos números

relacionados ao superávit, em que seja destacada a atuação da SAA, que contribuiu para esse

resultado. O texto pode ser oferecido com exclusividade para o Valor Econômico. Uma segunda

opção é o caderno Economia & Negócios do jornal O Estado de S. Paulo.
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. Data: 1711212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: I / Impresso: 0 /Total: I

Reportagem de destaque:

Valor Econômico - Reportagem - "'Futuro da Ceagesp não é uma questão política, mes técnica"'

Resumo:

O jornal Valor Econômico destacou declaração do secretário Gustavo Junqueira em relação

à pretensão do Governo do Estado de construir uma nova sede para a Ceagesp. O Govemo

Federal, por questões políticas, negou a mudança de local do órgão. Junqueira afirmou que "o

futuro da Ceagesp não é uma questão política, mas técnica". Ele ressaltou o prejuízo financeiro

atual do órgão para defender a proposta de fechar o entreposto de São Paulo e permitir que a

iniciativa privada explore em outros locais a atividade de abastecimento.

Pontos positivos - A declaração do secretário Gustavo Junqueira foi positiva ao apresentar um

argumento técnico e distanciar a SAA e o Govemo Estadual da politização do assunto levada

pelo Governo Federal.

Riscos à imagem - Embora o secretário tenha se posicionado bem, o tema ainda traz riscos de

que a SAA tenha a sua imagem impactada pela politização do assunto.

Sugestões de ações - Monitorar a repercussão da proposta do Governo do Estado e seus desdo-

bramentos. Produzir um artigo sobre a visão técnica da proposta e oferecer com exclusividade

ao Valor Econômico. Uma segunda opção é a pâgina de opinião do jornal Folha de S. Paulo.
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. Data: 1911212020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: 2

TV: 1 / Rádio: 0 / Internet: 1 / Impresso: 0 / Total: 2

Reportagem de destaque:

Canal do Boi - Entrevista - "Secretario de Agricultura de SP fala sobre novos hábitos de

consumo"

Resumo:

O Canal do Boi entrevistou o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, Gustavo Junqueira, a respeito da pandemia do Covid-19 e das mudanças nos hábitos de

consumo e na cadeia de alimentos paulista. Junqueira destacou como o agronegócio se manteve

forte mesmo durante o período da crise sanitária e abordou o crescimento do setor de delivery.

Já o site do Valor Econômico noticiou etapa brasileira da Startup V/orld Cup 2020, no qual

etapa foi vencida pela agfintech TerraMagna. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo foi citada como uma das responsáveis pela iniciativa.

Pontos positivos - A entrevista ao Canal do Boi foi positiva, dado que o secretário Gustavo

Junqueira apareceu como um especialista e conhecedor da cadeia de alimentos do estado. A
nota no Valor também é importante ao destacar a secretaria como apoiadora de um evento no

qual participam empresas modernas relacionadas ao agronegócio.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações -Aproveitar o tema abordado pelo secretário Gustavo Junqueira e produzir

um artigo na mesma linha, que deve ser oferecido a um mailing de veículos nacionais e de eco-

nomia. Seguir o monitoramento da cobertura na mídia da Startup l[orld Cup 2020



f

r

r
(

I
t

t

(

Ii

tì
Fato R€levante

i
\

{

I(_.

. Data: 2lll2/2020 Pesquisa: Secretaria Agricultura e Abastecimento

Reportagens analisadas: I

TV: 0 / Rádio: 0 / Internet: 0 / Impresso: 1 /Total: 1

Reportagem de destaque:

O Estado de S.Paulo - Editorial - "A resposta a Bolsonero"

Resumo:

Em editorial, o jomal O Estado de S. Paulo destacou e apoiou o posicionamento do secretário

Gustavo Junqueira em relação à pretensão do Govemo do Estado de construir uma nova sede

para a Ceagesp, repercutido pelo Valor Econômico em reportagem na última quinta-feira (17).

O texto destacou diversas declarações feitas pelo secretário. Ainda criticou uma'oenxurrada de

bobagens que o presidente Jair Bolsonaro pronunciou".

Pontos positivos - O editorial se trata de um texto que representa a opinião institucional de um

veículo de imprensa. O apoio de um dos principais jornais do Estado e do país às declarações

do secretário Gustavo Junqueira é extremamente positivo.

Riscos à imagem - Não há.

Sugestões de ações - Seguir monitorando a repercussão da proposta do governo do Estado e

seus desdobramentos. Aproveitar o destaque dado pelo Estadão e produzir um artigo sobre a

visão técnica da proposta. A sugestão é oferecer o material ao jornal Folha de S. Paulo, outro

veículo paulista de relevânciapara a opinião pública do estado

{

t

\
y'r

.q
l

85




