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3.2.1.1. RACIOCINIO BASICO

3.2.1.1. Raciocinio Básico

“0 importante da educaçAo nAo é apenas formar urn mercado de trabalho, mas formar

uma nação corn gente capaz de pensar”, disse o filósofo, ensasta e professor universitário

brasileiro José Arthur Giannotti. em 2015. Associada a af1rrnaçao de Giannotti. sorna-se

a argurnentação do escritor russo Karl Marx. em 1922. de que “a guerra e a locornotiva

da história’. Seu argumento; desenvolvirnentos sociais que norrnalrnente se desenrolam

ao longo de decadas podem ocorrer concomitantemente ao conflito.

Urn século depois, ajunçâo destes pensamentos vai ao encontro do fenorneno econôrnico

social causado pela pandemia do coronavirus. A doença impôs rnudanças radicals a quase

todos os campos da existéncia humana em urn periodo excepcionalrnente curto. Ao

mesmo tempo, a Covid-19 representou urn divisor de águas sern precedentes para o

Governo de São Paulo. Em paralelo a cornunicação eficaz de informaçoes sobre a

proliferaçao da doença e a importãncia da vacinação, crescia o nümero de jovens em

busca de capacitação para ingressar no mercado de trabaiho. Esta é urna situaçAo

especialmente coniplexa quando nos ocupamos da oferta de novos postos de trabalho aos

jovens e da forrnaçao acadernico-profissional exigida por urn mercado de trabalho cada

vei mais exigente e seletivo.

Para exemplificar, apenas na cidade de São Paulo são 2.57 milhoes de pessoas entre 15 e

29 anos de idade. Quase 30% delas estão em situação de vulnerabilidade social. São mais

de 766 mu jovens sern oportunidade de estudo ou emprego formal. Os que jd forarn

chamados de geração Nem-Nem agora querem ser vistos corno jovens-poténcia a procura

de oportunidades para superar o racismo estrutural, a evasão escolar, a falta de trabalho e

a exclusão digital na periferia da niaior metropole do pals. Outro ponto importante a ser

considerado: de acordo com dados de 2020 da Fundaçao Roberto Marinho, cadajovern

evadido da escola no Brasil custa cerca de RS 372 mil por ano.

0 programa Prospera Jovem, imptementado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento

Social do Estado de São Paulo, trouxe um modo inovador de equilibrar atividades

educacionais, empreendedorismo, formação profissional e destinaçao de recursos

publicos para urn segmento da população fundamental ao desenvolvimento do pals, mas
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que estava relegado a urn segundo piano, preso ao binOmio de poucas opartunidades x

capacitacäo profissional adequada.

Dados do Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023, elaborado pelo Serviço Nacional de

Aprendizagern Industrial (SENAJ) para guiar a oferta de cursos. mostrarn que o Brasii vai

precisar quaiificar 10,5 milhoes de trabaihadores nos niveis superior, técnico,

quaiificacAo proflssionai e aperfeicoarnento ate 2023. Ao investir em educaçao

profissional, o governo paulista aposta em modelo de aprendizagern corn foco no

desenvolvimento de cornpetências e habilidades técnieas para suprir a demanda do

mercado de trabaiho. Mais do que isto: ao irnplementar o projeto-piloto do Prospera

Jovern no Vale do Ribeira. permite que esludantes dos segundo e terceiro anos do ensino

medio tenharn condiçOes reals de se preparar para o trabalho formal na rnais carente

região do Estado.

Este Piano de Cornunicaçao Social (PCS) elaborado pela Trio apresenta estratégia clara

para avaliar, gerenciar e, quando possivel. evitar quaisquer irnpactos potencialrnente

negativos nas comunidades contempiadas peio Prospera Jovern. Assirn. o PCS tern como

objetivo garantir, integrar e rnonilorar o acesso a informaçOes a todos os püblicos

envoividos no Prograrna, prevendo diversas formas de cornunicaçAo entre o poder

-i püblico, a comunidade interessada e a imprensa.

LI AlCrn dos veiculos de comunicaçAo, o Piano objetiva construir e estabelecer

reiacionarnento diretarnente corn as cornunidades assistidas e. tambérn, corn as do entorno

dos iocais onde serão realizadas as atividades, cornpreendendo as escoias, universidades,

associaçôes comunitãrias e dernais equipamentos püblicos. Sornarn-se entidades
3

empresariais. clubes de serviços e instituiçOes nào govemarnentais que curnprem
LI importante papei par serem formadores de opiniâo e conslituirern as forças indiretas

i-I influenciadoras do sisterna. Visa ainda a producAo e disponibilizaçao continua de

Li inforrnaçOes. através de canais e diversas ferramentas de cornunicaçAo. para a interação

H) diaiogo entre o participante do Prospera Jovern e a sociedade. corn o objetivo de mitigar

os eventuais atritos e desgastes durante a reaiizacäo do Programa.

Em geral. assuntos corno o Prospera Jovern apenas atraem o interesse da irnprensa ern seu

iançarnento, no perlodo de matriculas ou quando contérn vies negativo, seja por

probiernas de infraestrutura ou reciarnaçOes dos alunos. A Trio ideaiizou urn piano de

Li (
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Coniunicação corn a lrnprensa segmentado em trés patamares corn atividades especificas

que seräo detathadas no item 3.2.1.2. Pela larga experiéncia de nossos profissionais em
açöes serneihantes, identificamos que o relacionamento corn os meios de comunicaçäo
traz rnelhor resultado quando realizado em segmentos contInuos e simultâneos corn a
midia cornunitária. Os meios de comunicaçäo regionais e os veiculos considerados da
Grande Imprensa. associados a urna constante açäo nas redes sociais e na Internet sobre

o andamento dos programas.

A Trio Ira atuar em conjunto corn as equipes técnicas, participando, inclusive, de
abordagens e reuniOes corn os estudantes para o levantaniento de pautas. elaboraco de
entrevistas e identificaçao de lideranças que poderao se converter em porta-vozes
evangelistas do Prospera Jovern. Nossos profissionais — 6 jomalistas, todos coin
conhecimento de Digital PR — participarAo ativarnente da criaçäo e implernentaçao da
campanha de comunicaçäo. que tern corno objetivo conscientizar sobre a importância da
iniciativa. divulgando. inclusive, os conceitos de emprcendedorisrno e açöes de âmbito
econôrnico e social. como a geração de trahalho e renda. alern de solucionar dñvidas de
farniliares dos participantes.

o PIano de Comunicação da Trio procura. portanto. orgariizar todas as açOes de

informação a serem desenvolvidas para os meios de cornunicaçAo. tendo corno matriz

organizacional as etapas do desenvolvirnento do Prospera Jovern, incluindo as familias e

as comunidades de origern dos participantes, alern de forrnular uma campanha de
inforrnaçao interativa. envolvendo diretamenle as equipes técnica. social e pedagdgica,
contemplando as trés etapas de divulgaçao a irnprensa sugeridas e o funcionamento dos
mecanismos de participaçAo da comunidade.

Li
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3.2.1.2. PLANO LW ACAO

a) Estratégia de relacionarnento corn a rnidia

0 PIano de ação proposto pela Trio. que será apresentado em detalhes a seguir, tern como

diretriz o desenvolvimento de açöes de divulgação junto aos veiculos de cornunicação das

atividades realizadas pelo Prograrna Prospera Jovern nos meios de comunicação

(emissoras de radio e TV, jornais e revistas impressos, sites e blogs) da imprensa em geral
(cornunitária. local, regional e nacional). Desla forma, a equipe da agência contará corn

profissionais em campo para levantar estas informaçoes. dar o tratamenlo ideal para o

veIculo aos quais serAo endereçadas e rnanter contato frequente corn as midias e

jornalistas que tenliam reiaçao corn o assunto. Para alcançar o objetivo de urn processo

de comunicação horizontal é fundamental que haja o engajarnento das comunidades-alvo

por rneio de consultas contmnuas de planejarnento e gestão plena da cornunidade de

implementaçao e monitorarnento das atividades em andamento. Ainda para subsidiar os

alicerces de nosso Piano de relacionamento corn a nildia ressaitarnos a necessidade inicial

de reconhecer a cornunidade em questAo para garantir que estes stakeholders sejarn

consultados sobre questOes relevanles e possarn participar corno fontes para as atividades
[. do Programa. incluindo planejamcnto e implementacao.

A participação destes segmentos — estudantil. educacional. empresarial. pñblico.

[3 munIcipes e imprensa - focada no dialogo horizontal. perrnanente e inclusivo pode fazer

a diferença no processo cornunicacional e, por consequência. no sucesso de açOes

r 1
desenvolvidas para a midia.

Os projetos que envolvern a participação ampla e diversificada em todas as fases do

processo de divulgaçâo corn a midia. em diferentes mornentos. apresentarn resultados
Li mais positivos porque näo so as necessidades básicas destes grupos são apresentadas

[1 como também expressam suns expectativas desde a irnplernentação do Programa.

j Considerar a comunicaçAo corno pedra angular dos processos de mudança social e

forrnação prouIssional. tendo corno principals aliados os meios de comunicaçAo. e fator

preponderante no processo de inciusao proposto pelo Prospera Jovem. uma vez que

permite que as atividades de aprendizado praticadas ulirapassern os hancos escolares e

ganhern as pdginas dejornais ou sejam pautas de prograrnas de radio e televisão.
U
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A participação da comunidade como estratdgia de comunicação é importante para o futuro

das famulias dos integrantes. pois cria oportunidades de trabaiho conjunto na construçâo

de polos urbanos onde se desenham novos projetos voltados ao empreendedorismo.

Em razAo da proposta de atuaçäo apresentada. a Trio sugere que as etapas de divulgaçao

do Prograrna Prospera Jovem sejam divididas em seis fases. Assim. as açöes de

relacionamento corn a midia acompanharao esle cronograrna. buscando dar consislência

a divuIgaço e permitindo, também. o levantarnento de pautas focadas nos parlicipantes

e nos stakeholders do Prograrna. E importante destacar que ao enfatizar estes ültimos,

abre-se espaço tambem para a participação do poder püblico, urna vez que cabe a ele a

decisAo final sobre a idealizaçao e realizaçao de atividades e possiveis mudancas de

diretrizes caso sejam soliciladas e, após analise. consideradas validas.

Simultanearncnte ao progresso das açães de comunicaçAo, a Trio ira apresentar urn

mapeamento dos veiculos de comunicação que tenham relaçào corn o projeto em arnbitos

local (midia comunitãria e nanoinfluenciadores). regional (jornais. radios, publicacoes e

influenciadores digitais) e estadual (Grande Imprensa, mega influenciadores digitais e

formadores de opiniâo) e nacional. Para atender a proposta de comunIcaçâo

horizontalizada, estimarnos quc 50% do foco de divulgaçao estaräo voltados para a midia

3 local, enquanto que a midia regional recebera 30% dos esforços e a Grande Imprensa os

fl restantes 20%. Assim. a comunidade estarã permanentemente atualizada sobre o

andarnento das atividades e açöes a serem desenvolvidas. enquanto que cabera a midia

regional
a divulgaçao de açöes mais representativas e a Grande Lmprensa. matérias onde

o destaque esteja no desenvolvimento do Prograrna e no processo de absorçao desta mao

de obra no mercado de trabalho.

Li 3.2.1.2. PLANO DE ACAO

LI b) ,4cöes a serern desenvolvidas funto a midia

As fases de execuçäo do Nano de Cornunicaçao da Trio obedecern a urn padrão de

atuaçAo. que para efeito de cronograma de açOes estratégicas a serem desenvolvidas corn

a midia seräo divididas nos seguintes pontos:

LI

CA. da Silva Comunicaço Corporativa
Li Avenida Moema, 728—cj. 21
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b. I - Acöes tie curio prazo -J a 4 meses

b. 1.1.- Prioridade de atendimento

A Trio entende que a conslrução de urn born relacionarnento corn a rnidia não pode abrir

mao do respeito aos prazos de fecharnento dos jornalistas. Para cumprir esse ponto os

assessores atuarAo no sentido de conscientizar lanto as Direlorias e Coordenadorias da

Secretaria e dos órgãos ligados a cia quanto o corpo técnico sobre a irnportãncia do rapido

levantarnento de informaçOes, aprovaçOes de respostas para a imprensa e disponibilizaçao

de porla-vozes. Nesse sentido. o relacionarnento inlerno corn o clienle refletirá

diretarnente no born atendirnento aos jornalistas, urna vez que a assessoria de imprensa

não atua sozinha. E preciso que o cliente participe corn prestação de inforrnaçOes

compativeis corn a agilidade que a apuração jornalistica exige. Essa prernissa deve valer,

sobretudo, nos casos de pautas criticas ern que a prestaçAo de inforrnaçOes claras e

transparentes é urna das chaves para manter a credibilidade do órgAo.

1

b.1.2.- Follow up

Toda divulgacAo feita pela Trio por e-rnail ou aplicativo. seja release. aviso de paula ou

nola, serã acompanhada de eontato telefanico corn as redaçOes para enfatizar os principais

pontos do assunto e sua relevância enquanto notIcia. 0 contato mais personalizado

LI tarnbérn é irnportanle para identificar e esciarecer especificidades da cobertura do veiculo.

b. 1.3.- Briefing

Antes de cada entrevista, urn assessor de irnprensa da Trio ira orientar o porta-voz sobre

o perfil do veiculo e do reporter e corno atender as paflicularidades da pauta. Tambem

será produzido rnaterial de apoio corn informaçoes. dados e histórico do assunto.

LI

LI b.1.4.- Consité de crise

LI Prevendo evenluais crises que possam ter repercussAo na irnprensa, a agência ira

[j organizar urn comité corn as Diretorias e Coordenadorias da Secretaria Esladual de

Assisténcia e Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo (SEADS). Esse grupo deve

estar disponivel para ser acionado pela assessoria de irnprensa ern casos de dernandas

rnais criticas para a rapida tornada de decisao, inclusive aos finais de sernana. Será feito

CA. da Silva Comuncação Corporativa

Avenida Moema, 728— cj. 21

O4O77O23 — São Paulo — SP
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urn trabaiho de conscientizaçáo sobre a imporlância de corner crises a nos prirneiros

sinais para reduzir o impacto negativo a imagern da Secretaria. Os membros do cornité

seräo constantemente informados pda assessoria de imprensa sobre eventuais situaçães

criticas que possam ganhar major visibilidade junto a midia e configurar urna crise de

irnagern. Esses alertas serão importantes para que os membros do comilê se antecipem

corn medidas preventivas.

b. 1.5— Bunco tie dados

- CriacAo de banco de dados que identifique caracteristicas-chave da regiäo. dados dos

municipios, equiparnentos disponiveis, acompanharnento de levantarnento de prograrnas

oferecidos no Prospera Jovem etc., inclusive corn irnagens fotograficas e videos.

b.I.6. — Levantatnento das midias

- Levantarnento detalhado dos velculos de cornunicaçâo da rcgiào (jomais. radios,

revistas e emissoras de radio e tv). formadores de opiniâo (colunistas, blogueiros ou

jornalistas que atueni na Grande Imprensa rnas que tenharn relaçao corn a região) e

influenciadores digitais corn mais de 500 seguidores.

Li

b. 1.7. Porta-vozes

Li - Levantamerito e treinarnento de porta-vozes do poder piabtico tanto em âmbito técnico

ri corno de gestáo do Prograrna. Estes profissionais. ao lado do corpo diretivo da SEADS.

farao pronunciarnentos e prestarâo atendirnento aos veicutos de cornunicaçAo.
LI

Li b.1.8.-Media training

LI Após a definiçao dos porta-vozes, a Trio fará treinamento corn orientaçâes sobre como

LI responder adequadarnente aos questionarnentos, alérn de dicas para fugir de “armadilhas”

[3 dos jornalistas. Os encontros contarAo corn a participaço de jornalistas que atuam na

1 Grande lrnprensa.

L. I
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b.1.9. — Equipe de atendirnento

- Definiçao da equipe de jornalistas de campo da Trio (4 profissionais de atendirnento e
2 Digital PR) e atribuiçoes de tarefas. As atividades pot rneio de aplicativo de gestão de
projetos. inclusive corn acesso para os gestores da area do Prospera Jovern para
acompanhar o processo.

b.1.1O. —Apresentaçäo as redaçàes

- Visita as redaçOes para apresentar e notificar o Iançamento do Prograrna. Os jornalistas
receberao press kit sobre o assunto.

b.L1l. — Levantaniento dos stakeholders

- Visita aos locais de Prograrna e contatos corn os participantes e cornunidade envolvida.
A partly dal, a equipe da Trio passard a trabaihar diretarnente na area. 0 objetivo inicial é
identiuicar os formadores de opiniAo da cornunidade. corno radios e TVs cornunitdrias. e
nanoinfluenciadores. A produçào de pautas positivas também será atribuiçao desta
equipe. Posts para redes sociais e matérias para o site do Prospera passarn a ser regulares.

Lj

[3 b. 1.12. — Pautas positivas

r -j - Levantarnento de pautas positivas. evidenciando o conceito diferenciado do Prograrna,

1 a serern sugeridas para veiculo de cornunicaçäo.
Li

L
b. 1.13 — Envio de avisos de pautas

ri —
- Aviso de pauta sobre prograrnas e atividades realizadas pelo Prospera Jovern para as
midias local, regional e Grande Imprensa. Divulgacâo de autoridades confirmadas, local,
horario e porta-vozes. Elaboraçào de press kit para 0 evento. Envio de notas para

[] colunistas.

r
I

b.1.14.- Artigos em biogs

A Trio produzirá artigos sernanais para os principais blogs de Educaçào e
Empreendedorismo do pais. Os artigos serâo assinados pela Secretaria ou Técnicos da

U
..- CA. da Silva Comunicaçao Corporativa
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SEADS e trarão uma visAo baseada em dados e fatos sobre o futuro do mercado de

trabalho. programas e açOes exemplares executadas pela Secretaria etc.

b.1.1i—AproxirnaçJo corn imprensa comunitdria

Para dar mais visibilidade as atividades do Prospera Jovem, será incentivada aproximação

dos polos de trabaiho corn cm formadores de opinião, ou seja. blogueiros. radios e TVs

comunitdrias. A proposta e estabelecer major vinculo de relacionamento entre técnicos e

educadores corn a comunidade do entorno para divulgar programas. açöes e projetos

voltados para a area onde acontece o Programa.

b. 1.16. — Jornal Mural

- Lançamento de jornal mural mensal “Prospera Jovern” com fotos das açOes

desenvolvidas e depoirnentos dos estudantes participantes do Prograrna. Os jomais serAo

fixados no comércio local e serviços publicos dos municIpios.

b. 1.17. — Newsletter Digital

- Lançamento de newsletter digital “Prospera Jovem” que trará conteüdo semelbante ao

jornal mural. acrescidos de videos das atividades.

b.1.18. —Apps tie dudlo

- CriaçAo de sala nos apps ClubHouse e GreenRoom. A proposta é disculir semanalmenle

.1
questöes voltadas a educaçao. mercado de trabalho e empreededorismo corn estudiosos

-
da area com intuito de aprimorar esse processo. Jornalistas especializados no assunto e

estudantes serão convidados a participar.

Li

Li b. 1.19. — Participaçao at/va na midia regional

3 - ArticulaçAo para a participacão mensal do gerente/ lider do Prospera Jovern ern

-j prograrnas de radio da regiào. 0 objetivo será apresentar o desenvolvimento da inicialiva

e esciarecer dñvidas de ouvirites.

Li

J
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b.2 - Açöes de médlo prazo —5 a 8 men’s

- Divulgação intensa do andarnento do Prospera Jovem, especialmente para as midias

regional e nacional.

b.2.I.- Entrevistus cxciusivas nacionqis

- A Trio organhzard urn calenddrio de entrevistas exciusivas da Secretaria em algumas

capitals corn a finalidade de aproximar a SEADS dos principais veiculos do Brasil.

demonstrando corno São Paulo é pioneiro na implernentacao em programas para jovens
voltados para capacitaçAo profissional. apresentar os diferenciais do Prospera, benefleios,

i dificuldades e exemplos de estudantes que estào se destacando.

1

b.2.2.- Notaspara colunistas

- Envio de notas para coiunislas da Grande Imprensa corn curiosidades e destaques do

Prograrna e açOes desenvolvidas junto a cornunidade que surtiram resultados positivos.

b.2.3. Podeast Supera Joven,

-J
- Lançarnento do podcast quinzenal “Olha ads aqui . apresentando açOes e atividades que

Li gerararn resultados positivos a cornunidade e aos estudantes. A producao e apresentação

[1 dos prograrnas serão dos participantes do Prospera Jovcrn.

LI
b.2.4. — Prograrna no Voutube

- Lançamento do programa mensal Olha nds aqui no can& do Youtube e Instagram do
L.J

empreendimento. A proposta é levar informaçOes a cornunidade sobre as açäes socials
r 1

desenvolvLdas pelo Prospera Joem. Mensalrnerae urn iornahsta da região serã convidado

LI para participar. 0 âncora do prograrna serã escolhido entre jovens da comunidade.

Li
b.2.5. — Visitas as redaçoes corn jovens participantes

- Organizaçao de visitas dos jornalistas da região aos polos do Prospera Jovern corn

acompanhamento do gerente local do Prograrna. A proposta é valorizar a presença da

imprensa estirnulando as boas relaçoes entre Governo de São Paulo e os rneios de

cornunicação.

U
r
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b.3 - AçOes de longo prazo —9 a 12 ,ncses

&3.I. — Supera Joi’em no Vale do Futuro

- Realizaçao de encontro corn a rnIdia. formadores de opiniäo e influenciadores digitais

em rnunieípio do Vale do Ribeira para apresentar o andarnento dos trabaihos. Será urna

grande apresentaçáo do Prograrna. suas caracteristicas e resuitados positivos. 0 evento

será feito ern parceria corn veiculo de cornunicação. SerAo convidados integrantes da

SEADS, da adrninistraçao municipal e ernpresários da regiào.

b.3.2. — Progranias de treinaniento tIe participantes para a comunidade

- Prograrnas de treinamento para geraçâo de Trabaiho e Renda realizados pelos estudantes

em parceria corn os municIpios participantes do Vale do Futuro. A iniciativa deve gerar

o interesse dos rneios de eornunicaçäo regional e da Grande Imprensa.

3.2.1.2. PIANO DE ACAO

c) Materials a serem produzidos

c. I. - Mural “Prospera Jovern”

Veiculo mensal de comunicaçào corn forrnato A3 e irnpressão em quatro cores e tiragern

de 300 exernplares. Sera fixado em locals de grande fluxo corno bares. postos de saüde,

restaurantes. ônibus urbanos, entre outros. Trará imagens das atividades desenvolvidas

acompanhadas de pequenos textos. A proposta é rnanter os municipes atualizados sobre

o andamento do Prospera Jovem na regiäo.
Li

c. 2. - Newsletter digital “Prospera Jovem”

Li Corn propósito sernelhante ao mural, a newsletter trard assuntos voltados ao Prograrna.

[J Serào rnatérias urn pouco mais detalhadas tambern corn grande quanlidade de imagens.

r 0 material será enviado por email ou WhatsApp, inclusive para Os rneios de cornunicaçào

locais e regionais.

ci
-1

Cl

CA. da Silva Cornunicaçäo Corporativa
Avenida Moema, 728— cj. 21

r] 04077-023 — So Paulo — SP
j3/O2o22

H



•
CONCORRENCIA N*081202i

— PROCESSO SEGOV-PRC -2021102218

.1 110 CA DA SILVA COMUNICAAO CORPORATIVA - .34.182.448/0001-95

c.4. - Posts para redes socials

Elaboraçao de criativos sobre o desenvolvimento de atividades, testemunhais de

estudantes, novidades sobre mercado de trabalho, fotos e videos de atividades, entre

outros assuntos. As midias preferenciais serão Facebook e Instagram e, em segundo

pIano, o Tik Tok. corn a participação de influenciadores locals.

c.5. - Podcast “Qua tids aqul”

A Trio criará o podcast quinzenal para tratar de assuntos do Prograrna e suas

oporlunidades apresentando açOes e atividades que geraram resultados positivos a
comunidade e aos estudantes. Lideranças locais seräo convidadas para apresentar seus

pontos de vista e debater corn os profissionais das areas técnicas. Urn jornalista

reconhecido na regiAo será convidado para participar de cada episddio.

c.6. — “Otha nós aqul” no Voutube

Progratna rnensal de assuntos variados corno rnercado de trabaiho, ernpreendedorismo,

saüde. entre outros temas. 0 apresentador será urn dos intluenciadores locais e contará

corn participacäo dejornalista de velculo da região. 0 programa será exibido ern canal do

Youtube e no Instagrarn. Todas as ediçoes estarão disponibilizadas no site do Prospera

Jovern.

Li
c.7.-PapoBlog

Mensairnente a Secretaria terã encontro corn blogueiros das areas de Econornia, Negócios

e Ernpreendedorisrno e jornalistas de veiculos do Vale do Ribeira. A pauta priorizarã as

novidades e o dia-a-dia do Prograrna. 0 encontro será virtual corn duraçäo de I hora.
r
I-

LI c.8. - Perguntas e respostas ‘Q&4)

[3 A Trio ira elaborar urn guia digital corn respostas para urna grande gama de perguntas

que possarn surgir sobre o Prospera Jovern. Esse material será de extrerna irnportância

para que todos os porta-vozes e assessores de irnprensa estejarn alinhados e näo prestern

inforrnaçOes divergentes. 0 Q&A tambern será ferrarnenta fundamental de apoio para
Li preparar os poa-vozes, principalmente para questionamentos mais crfticos.
U
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a 9. - Cartilh a informativa

Corn apoio das areas técnicas da SEADS. a Trio elaborara uma cartilha digital corn

questOes prdticas sobre as atividades da Secretaria, o Prospera Jovern e dernais prograrnas

oferecidos. A cartilba terá relaçao compteta das atividades desenvolvidas peia Pasta,
contatos üteis para os usudrios, glossario do setor, enderecos de sites e redes sociais da
SEADS, assirn como contatos da assessoria de imprensa. A cartilba funcionará corno urn

guia para ojornalista e poderd ser disponibilizada nos sites da Secretaria.

c.1O. -Press kit

A Trio fortalecera as relaçoes corn a imprensa corn apoio de press kit que incluira release
sobre as açôes desenvolvidas, corn infográficos. rnapas da regiäo atendida, telefones üteis

e inforrnaçOes sobre a atividade. 0 texto do release indicara. ainda. o endereço digital

para osjornalistas acessarem a cartitha informativa.

Esse material serd disponibilizado pela Trio no formato digital. A distribuiçAo será feita
por e-mail para todas as redacOes do mailing. seguida de contato telefénico de checagern
de recebimento. 0 press kit tarnbem podera ser disponibilizado nos sites da SEADS.

c.11. —Natas e avisos depauta

A agéncia ird trabalbar com o forrnato de notas e avisos de paula para divulgar balanços
de participantes de açOes e projetos especIflcos do Prospera Joveni e tarnbêm programas

da Secretaria que tenharn relaçAo corn o rnercado de trabalho para jovens. 0 objetivo e
pautar o assunto na midia e levar dados inleressantes sobre as atividades da SEADS e do
Programa. As notas terào caráter de exclusividade. antecipando-se aos releases.

c. 12.- Press Releases

Os press releases sào considerados materials de base para a comunicação da Trio corn a

Imprensa sobre as açOes da SEADS e o Programa Prospera Jovern. Sendo assim, sernpre
estarào acornpanhados de açöes coniplernentares para fortalecer o sen conteudo e

despertar interesse da imprensa. Desse modo. toda distribuiçao de release serd seguida

por follow up ou sugestäo de entrevista, por exemplo. Os textos dos releases produzidos

pela agéncia terâo como direlriz a geraçäo de oportunidades de trabalho parajovens.

CA. da Silva Comunicaçäo Corporativa
Avenida Moema, 728—cj. 21
04077-023 — São Paulo — SP
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3.2.1.3. OPORTUNWADES DE MIDIA POSIT!VA

A Secretaria Desenvolvimento e Assisténcia Social do Eslado de São Paulo (SEADS)

vern incentivando o ensino profissionalizante associado ao ensino formal por meio do

E 1 Prograrna Prospera Jovem. A iniciativa tern corno grande diferencial oferecer aulas de

El Ensino Médlo associadas a cursos no contratumo de aulasjá ofertadas aus alunos. Desta

forma, São Paulo Sal na dianteira nacional ao irnplernentar açOes com foco nosjovens que

ingressarAo no rnercado de trabaiho em um periodo muito conturbado e desconhecido no

pos-pandernia da Covid- 19. Considerando essa iniciativa, a Trio identificou as trés

oportunidades abaixo para explorar pautas positivas.

I

[3 1. Divulgacao em âmbito naciona!

0 Prograrna Prospera Jovern ë urn diferencial irnplementado pela gestão Doria para a

-

formacAo profissional dejovens. As diversas açOes disponibilizadas colocam o Prograrna

em urn elevado patarnar no processo de educaçao püblica. Mais do que isto: o Prospera

Jovern traz urn sopro de rnodernidade para a grade do Ensino Médio. Ao aliar educaçAo
I. I formal corn ensino protissionalizante no contraturno de aulas do participante. São Paulo

Li assume seu pionerismo frente aos dernais Estados da Uniao ao oferecer, ainda, recursos

[3 tinanceiros para que os participantes possam se iniciar no ernpreendedorisrno.

A proposta da Trio é divulgar experiencias bem-sucedidas do Programa para outros

Estados. Releases. avisos de pauta, notas, agrendamento e sugestöes de entrevistas serão

encaminhados para os principals veiculos de cornunicação do pals para apresentar o

- Prospera Jovern, sinalizando tarnbérn corno pode ser adotado pelos Estados. Desta
Li o Prospera Jovern ira romper as fronteiras paulistas para se tornar referéncia nacional em

gestão de prograrnas para jovens do Ensino Médio da rede pñblica.
1

[1 2. Participacdo da comunidade

Em urna sociedade corn desigualdade social corno a que vivemos, a escola püblica

rj representa rnuitas vezes a principal fonte de acesso as inforrnacOes e aos recursos

tecnologicos. de jovens e das familias da classe trahalhadora de baixa renda. 0 tema

ganha ainda rnais relevãncia quando se trata do Vale do Ribeira. Ernbora São Paulo seja

o estado brasileiro corn os mais altos indices de desenvolvirnento, condiçoes históricas e1

Li
CA. da Silva Comunicação Corporativa
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geograficas acabaram isolando Os municIpios do Vale do Ribeira das demais regiOes

paulistas. Como consequência, as cidades da regiäo tern médias piores em indicadores

como PIB per capita, percentual de inscritos em programas sociais, renda media de

emprego formal e mortalidade infantil, entre outros. 0 ID!-! (indice de Desenvolvimento

Humano) da região é de 0,711 (nivel medio), abaixo da media estadual de 0,783 (nivel

alto).

Paralelamente a esta realidade. iniciativas corno o Prospera Jovem trazem novos ares para

- a populacao. Em razAo disto. a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Estado
.1 de S. Paulo deve intensificar os encontros desses grupos em âmbito das Diretorias

1 Regionais on mesmo da Capital para atrair a Grande lmprensa. Oferecer pautas de casos

1 de sucesso da relaçao da escola — associaçao/conselho — com a comunidade é importante

j para a divulgaçäo do assunto.

3- Fortalecitnento tIe vinculos corn osformadores locals de opiniâo.

0 Programa Prospera Jovem ira permitir que o poder pñblico. por meio de seus

representantes nas comunidades, tenha papel importante na rotina das pessoas. Em

conjunto com esta situação. deve ocorrer o aumento considerdvel no nivel de

I relacionamento entre os meios de comunicaçAo e fommdores de opiniAo locais com

agentes - sociais e de comunicaçâo - que atuam diretamente corn a comunidade no

desenvolvimento das atividades.

r A relaçao de confiança e interação deve permanecer mesmo após o tdrmino das atividades

c-i
previstas pelo Programa, transformando os estudantes participantes em evangelistas de

açOes semeihantes idealizadas pelo Governo do Estado em suas comunidades. Para que
Li isto aconteça deve-se manter relacionamento transparente e clareza nas informaçoes aos

Li rneios de cornunicação.

1 Finalrnente. a Trio acredita que o envolvimento com as panes interessadas e o

cornpartilhamento dgil de informaçOes é fator preponderante para a manutençâo do

relacionamento.

‘-I

Li
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3.2.1.4 - IDENTIFICAAO DOS RISCOS A IMAGEM

0 Prograrna Prospera Jovem trouxe urna lOgica totalmente nova ao estabelecer que o

Ensino Médio seja ministrado como urn processo que reüne educaçao formal e atividades

voltadas para a capacitaçAo para o rnercado de trabalho corn o diferencial de distribuição

de recursos de participantes na conclusão do prograrna. Mesmo assirn eslá sujeito a uma

serie de criticas e mal—enlendidos. Surgem. assim. novos desafios, que impulsionam a

necessidade de repensar práticas, adequando-se ao novo modelo de sociedade. Em andlise

do edital edo clipping, a Trio identificou os trés pontos abaixo como os mais propensos

a oferecer riscos a irnagem da SEADS e sugere estratégias para evitar, minirnizar ou

reverter seus impactos negativos.

ii

1. Interpretacao equivocada do Programa Prospera Jovem

ri 0 Programa Prospera Jovem apresenlou nova dinâmica na geslão de prograrnas voltados

para jovens do Ensino MEdio. A introduçao de atividades voltadas a forrnaçao

H
profissional. ao lado da grade curricular tradicional. trouxe rnodernidade para uma area

- ainda presa a amigos paradigmas. No entanto. essa mudança pode desagradar pane dos

pais de alunos, que podem interpretar a realizaçao do Prospera Jovern. inicialmente.

Li apenas no Vale do Ribeira como protecionismo. Essas dernonstraçoes de insatisfaçao

[1 chegarn corn facilidade aos ouvidos da Imprensa, que tern falta de interesse em divulgar

açOes positivas sobre o assunto. Este é urn alto fator de risco para adoçao definitiva da

r] medida nas escolas püblicas estaduais.

Açoes para a divulgacao da irnportãncia do Prospera Jovern pam a imprensa, cornunidade

escolar e a sociedade são prirnordiais. Vale destacar tarnbem o papel das AssociaçOes de
Li

Pais e Mestres como multiplicadores do prograrna. As unidades devern estar atentas a

ruIdos de cornunicação que venham a surgir e devem, imediatarnente. comunicar a

Assessomia de lrnprensa das secretarias de Educacão ou Desenvolvirnenlo para tomar as

Li medidas necessdrias para esclarecer a questào.

2. Baixo nárnero de escolas participantes do Prospera Joveni

•1 0 Programa Prospera Jovern e resultado de diversas mudancas que vérn ocorrendo no

-- perfil dos estudantes, na sua relação corn o rnercado. no processo de decisao frente ao seu

t--j

1 CA. cia Silva Comunicaçào Corporativa

Avenicia Moema, 728—cj. 21

1 04077-023 —5 Paulo—SP



•
CONCORRENCIA N*O8/202I —PROCESSO SEGOV-PRC -2021102218.1:. 0 CA DA SILVA coMuNacAçAo CORPORATIVA - 34.182.448/0001-95

1
futuro profissional e, especialmente, na indefiniçao de corno será o mercado de trabaiho

• corn o tim da pandemia da Covid-19. Corn o novo prograrna, a possihilidade de obter
fl• urna posiçâo em disputado mercado profissional cresce consideravelmente. No entanto.

caso o prograrna não seja adotado de imediato em escolas de Ensino Medio de outras

regiOes do Estado. pode causar a sensação de insatisfaçao e de protecionismo. o que gera

movirnento contrário a sua adocAo. Pode ainda provocar procura nas escolas do Vale do

Ribeira que oferecem a rnodalidade contra a baixa adesAo daquelas que ofertam o Ensino

Médio tradieional.

A proposta e atuar corn transparéncia e participaçAo. Ou seja. transmitir aos alunos as

lirnitaçoes da unidade em termos de capacidade fisica e de recursos hurnanos e finahzar

as linhas de trabaiho educacionais corn as lideranças comunitdrias. Em paraldo, oferecer

programas de formaçao e aprimorarnento constantes dard uma nova dirnensao a unidade

e, por consequëncia. valorizard os Mores envoividos. Os cursos devern ser comunicados

a irnprensa e aos formadores de opiniAo das comunidades. Sugerimos que na conclusao

do prograrna, integrantes do grémio estudantil, Associaçao de Pais e Mestres e Conseihos

facam as entregas dos certificados de participacao.
Li

ri
3. Rejeiçâo por porte de 0141ros Estados

El 0 Programa Prospera Jovern e inovador e tern perspectiva de resultados excepcionais. De

acordo corn o apurado nas matérias disponibilizadas para análise de irnagem, a SEADS

LI oferta milhares de vagas do Prograrna no Vale do Ribeira. as quais são preenchidas

rapidamente. Este modelo vencedor deve ser multiplicado ern outros Estados do pals. No

ri
entanto. a ação deve ser bern coordenada para evitar atribuir qualquer aspeclo de

arrogância ao modelo de São Paulo. Para conquistar. ë preciso modestia e auséncia de
Li soberba. A Trio aeredita que ao ser foote de matérias sobre formaçao de mao de obra

qualificada de outros Estados, a SEADS ira, naturalmente, se colocar como importante

LI mecanismo para a capacitaçAo de jovens no BrasH. Outro ponto a ser levado em

consideraçao e que São Paulo saiu na frente e. portanto. tern experiências concretas a

serern reLatadas.
Li

L•• I

LI
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4/MARCO/2021

Námero de matérias: 3

Web: 0 Impresso: 3 radio: o TV: 0

Resutno do dia: As matdrias de hoje forarn publicadas nos jornais Primeira Página (São

Carlos I SP), Estaçao (SAo Paulo / SP) e 0 Dia (São Paulo I SP) e trataram sobre o

Lfcarnenio do Prospera Farnilia.

Matéria de referéncia: SP lanya prograrna para incentivar inclusao produtiva de lares
monoparentais

Veleulo: jot-nal Prirneira Pagina (São Carlos / SP)

• Andlise dii matdrua: 0 jornal do interior paulista informa que o governo de São Paulo

lançou nesta quaria-feira (3) o programa Prospera Farnilia. da Secretaria de

Desenvoivimento Social do Estado. que promove a geraçAo de renda. autonornia e

mobilidade social por rneio do acesso ao mercado de trabalho e inclusão. A iniciativa

recebeu investirnento de mais de R$ 63 milbOes e beneficiard 12 mil farnilias em 23

municipios do Estado.

De acordo corn o veiculo. o prograrna tern como publico-alvo farnilias monoparentais.

corn crianças de 0 a 6 anos. em situação de extrerna pobreza, (ou seja. que sobrevivern
Li rnensalmente corn ate RS 89 por pessoa) e eslejam devidarnente cadastradas no CadUnico,

Li preferencialmente atendidas por programas e serviços destinados a prirneira infância,

H
Elaborado corn base na bern-sucedida rnetodoiogia do Prospera Jovern. que jã

impulsionou
a mobilidade social de 400 estudantes do Vale do Ribeira, o Prospera

FarnIlia visa a inclusao produliva, estimulando a geracão dc renda por rneio do acesso ao

trabaiho, ernpreendedorisrno e oportunidades de oficio atrelado a urn piano de ftturo que
Li combina aspiraçOes pessoais, profissionais, sociais e financeiras; alern do incentivo a
Li bancarizaçao e a cultura de poupanca. corn a transferéncia de

&
CA. da Silva Cornunicação Corporativa
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Ao todo. participarão 23 municipios de reglOes corn major concentração de pessoas em

vulnerabilidade social. São eles: Miracatu. Iguape. Capao Bonito. Francisco Morato. São

Lourenço da Serra, Ernbu-Guacu, Pirapora do Born Jesus. Juquitiba, Cajarnar, Jtanhaem,

Guararema, Bertioga, Biritiba-Mirirn, Teodoro Sampaio, Peruibe, Mongagud, Embu das

Artes, Itararé, Pod, Registro, Arujd, ltaquaquecetuba e Carapicuiba.

Riscos a inuigem: Nao ha. Assunto altarnente positivo.

1
Pontospositivos: A rnatéria traz infontaçOes basicas sobre o programa Prospera Farnilia

e os rnunicipios beneficiados.

Sugestao de estratJgia: Assessoria deve intensificar a divulgaçao do Prosra Farnilia.

uma vez que se tram de assunto de alto interesse social e que merece tratamento
- diferenciado pelos veiculos de comunicaçAo. E importante oferecer porta-vozes para as

ruidias para oferecer rnaior quantidade de informaçoes sobre o Programa a poulacAo.

-_1

Li

Li

LI

[I

LI

Li

CA. cia Silva Cornunicaçào Corporatva
Avenida Moema, 728— cj. 21

Li 04077-023 — Säo Paulo — SP
J3/CJ/ .22&

H 4U1t. 23



• CONCORRENCIA N*08/2021
— I’KOCESSO SEGOV-PRC

‘“I i” 0 CA BA SILVA coMuNIcAçAo CORPORATIVA - 34.182.448/0001-95
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Námero de matirias: I

Web: 0 Impresso: 1 radio: 0 TV: 0

Resumo do dia: 0 destaque de hoje e matéria publicada no jornal Foiha de itaetinina

(Itapetininga / SP) sobre o Iançamento do Prograrna Prospera Familia.
-J

Matéria de referéncia: SP lanca programa para incenhivar inclusão produtiva de lares
monoparentais

Velculo: jornal Foiha de Itapelininga (Itapetininga I SP)

-I
.4ndlise da inatéria: Ojornal informa que o Governador Joao Doria Iançou nesta quarta

feira (3) o programa Prospera Familia. da Secretaria de Desenvolvirnento Social do

Estado. que promove a geração de renda. autonomia e rnobilidade social por meio do

acesso ao mercado de trabalho e inclusao. A iniciativa receheu investirnento de mais de

RS 63 rnilhOes e beneficiara 12 mu farnIlias em 23 municipios do Estado.

H
n

“Lancamos o Programa Prospera no Vale do Ribeira no ano passado, sendo ha mais de

um ano realizado exitosamente no Vale do Futuro. Agora. a vantagem deste programa é

que ele prioriza a familia como um todo. dá a oportunidade de todos participarern e

[-1 usufruirem do aperfeicoamento e do resultado dos seus trabalhos. Mais do que apenas

Li assisténcia social e Financeira. oferece a capaciacäo para a atividade empreendedora”.

afirmou o Govemador.

De acordo corn a Folha de Itapetininga, o programa tern como pñblico-alvo familias

monoparentais. coni crianças de 0 a 6 anos, em situaçäo de extrema pobreza. (ou seja, que
Li

sobrevivem mensaimente corn ate RS 89 pot pessoa) e estejam devidamente cadastradas

Li no Cadlnico. preferencialmente atendidas por prograrnas e serviços destinados a primeira

Li infância.

CA. da Silva Cornunicaçäo Corporativa
3 Avenida Moema, 728— cj. 21

04077-023 — Sào Paulo — SP j ,, oJ/ A22
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Direcionarnos nosso olhar para chefes de farnulias corn multiplas vuinerabilidades

sociais e que desempenharn papéis duplos na eriação dos seus fllhos. Corn isso. buscamos

gerar oportunidades para que essas farnilias se desenvolvam e conquistern autonornia e

sustentabilidade financeira”, explica Celia Parnes, Secretaria de Desenvoivirnento Social

do Estado.

Elaborado corn base na bern-sucedida rnetodologia do Prospera .lovem. que ja
irnpulsionou a rnobilidade social de 400 estudantes do Vale do Ribeira. o Prospera

Familia visa a inclusao produtiva, estimulando a geração dc renda por meio do acesso ao

trahaiho, empreendedorismo e oportunidades de oficio atrelado a urn piano de futuro que

[1 coinbina aspiracOes pessoais. profissionais, sociais e financeiras; além do incentivo a
[1 bancarização e a cultura de poupanca, corn a transferéncia de

Ao todo. participarão 23 municipios de regiOes corn maior concentração de pessoas em

vulnerabilidade social. São eles: Nliracatu. lguape. Capao Bonito, Francisco Morato. São

Lourenço da Serra. Embu-Guaçu. Pirapora do Born Jesus. Juquitiba. Cajaniar. ltanhaém.
Li Guararema. Bertioga. Biritiba-Mirirn. Teodoro Sampaio, Peruibe, Mongaguá, Ernbu das

[I Artes, Itararé, Pod, Registro, Arujd, Itaquaquecetuba e Carapicuiba.

F
t

Riscos a imagem: Nao ha. Assunto altamente positivo.

Pontospositivos: A rnatéria traz inforrnaçOes bdsicas sobre o programa Prospera Farnilia

e os municipios beneticiados.

LI Sugestflo tie estratégia: Assessoria deve iniensificar a divulgação do Prospera Farnilia,

uma vez que se trata de assunto de alto interesse social e que merece iratamento

diferenciado pelos veiculos de cornunicaçAo. E importante oferecer porta-vozes para as

H
midias para oferecer major quantidade de informaçOes sobre o Prograrna a poulaçào.

Li

Li

L

I-i
CA. cIa Slva Comunkação Corporativa

H Avenida Moema, 728—cj. 21

Li 04077-023 — São Paulo — SP
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Nümero de inatérias: I

Web: 0 Impresso: 0 radio: L TV: 0

Resumo do diii: 0 destaque de hoje flea para entrevista ao vivo da secretária Celia Parnesi
para a radio Trianon 740 AM de São Paulo (SP) corn duraçao de 31 minutos sobre o

Maléria de referenda: Entrevista corn Celia Parnes, secrelãria de Desenvolvirnento
i Social do Estado de S. Paulo

ri Veiculo: radio Trianon 740 AM (São Paulo / SP)

,4ná!ise da matdrua: Na radio Trianon (SP). no prograrna MetrOpole em Foco, as 09h03.

o âncora Pedro Nastri anuncia entrevista corn a secretária estadual de Desenvolvirnento

Social de São Paulo. Celia Fames, no dia Intemacional da Mulher. A secretaria afirmou

que integra a gestão de ioão Doria no Governo de São desde antes do inicio desta geslão,

j uma vez que os trabalhos corneçam em oulubro, corn o processo de transição.

1] 0 ãncora salientou que a entrevistada foi responsável por implementar o Centro do Idoso

no estado de São Paulo. A secretdria comentou sobre as atividades de sua pasta e ressaltou

o funcionarnento do Centro Dia do ldoso, criado para auxiliar no cuidado de pessoas corn

mais idade permitindo que seus familiares trabalhern.
Li 0 cornentarista Adilson de Moraes questionou a entrevistada sobre o funcionamento do

LI Born Prato durante o periodo de pandemia. A secretária iniciou a resposta enfatizando a

Li relevância dos programas Viva Leite, Alirnenlo Solitdrio e Born Prato. Em relaçao ao

[1 Born Prato a entrevistada afirrnou que Os 59 restaurantes que flincionarn no estado não

paralisararn seus serviços durante nenhum dia, pontuando que o programa está

funcionando 7 dias da sernana fomecendo café da rnanha, alrnoço ejantar, desde o inIcio

da pandemia. Celia Parnes defendeu as açOes do governador João Doria em prol da
Li

alirnentaçao da populacão mais carente do estado.

0 cornentarista Célio Egidio perguntou sobre o programa Prospera Familia. Pedro Nastri

U pontuou que esse prograrna foi anunciado a pouco pelo Governador Doria, que prevê

rj auxiliar 12 mu farnilias em 23 municipios do estado de São Paulo. Celia Parnes reportou

CA da Silva Comunicacäo Corporativa
Li Avenida Moema, 728—cj. 21

04077-023-- São Paulo — SP j3/cJ/2022
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que o projeto teve inicio no Vale do Ribeira como Prospera FamIlia, mas rnudou seu nome

para Prospera Muiher, já que o projeto auxiliara mulheres chefes de farnilia em suas

compras, aplicando valores em uma poupança e estimulando seu desenvolvimento

profissional.

Pedro Nastri destacou que o governador João Doria destinou 202 rnilhoes ao Fundo

Estadual de Assistência Social e a entrevistada esclareceu sobre as aplicaçOes deste

recurso em municipios do Estado de São Paulo.

Adilson de Moraes levantou que a entrevistada veio do 3° setor, questionando sobre as

diferenças de atuaçäo no 10 setor e sobre a relação do estado corn ONGs. Celia Parnes

afirrnou que ja trabalhou no 10, 2° e 3° setores, tendo dito que o setor publico necessita

das ONGs para promover suas açOes. A entrevista relatou que a assisténcia social trabalha

em rede envolvendo todos os setores. Parnes ressaltou que a pandemia intensificou a

parceria entre Os três setores.

Pedro Nastri registrou que a pasta de Desenvolvimento Social está sendo intensarnente

rnonitorada durante esse perfodo de pandemia. Celia Pames destacou os desafios que

ainda serão enfrentados em decorrência da vigente ação do virus, evidenciando, porém,

em relaçAo as açOes do govemo de São Paulo para meihorar a situaçáo da populaçAo.

Li Riscos a imagem: Nan ha. Assunto altarnente positivo.

Pontos positivos: A matéria traz inforrnaçôes irnportantes sobre a atuaçAo da Pasta e os

principais prograrnas oferecidos a populaçao carente do Estado.

Sugestào de estratégia: Assessoria de Comunicaçao deve intensificar a divulgaçao dos

Li services oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pois tratam-se de

Li programas irnportantes para uma faixa da populacao cada vez maior. A assessoria deve

LI oferecer porta-vozes para entrevistas, buscando amplificar a inforrnaçao.

1

L

5

CA. da Silva Comunicação Corporativa

Avenida Moema, 728—cj. 21

ii 04077-023 — São Paulo — SP
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Nümero de matérias: I

Web; 0 Impresso: I radio: 0 TV: 0

Resumo do dia: 0 destaque de hoje é matéria publicada no jornal A Tribuna

Piracicabana (Piracicaba / SP) sobre o lançamento do Prograrna Prospera Mulher.

Matéria tie referenda: São PauLo lanca prograrna para incentivar a inclusão produtiva
em farnilias dirigidas por rnulheres

1 VeIculo: jomal 0 Ouvidor (Santa Isabel / SP)

1

Análise di, matéria: 0 jornai do rnunicipio de Piracicaba informa que o Governo do

Estado de São Paulo. por rneio da Secretaria de Desenvolvimento Social. lançou o

prograrna Prospera Mulher. que prornove geração de renda. autonornia e mobilidade

.1 social. pot tneio do acesso ao mundo do trabalho e inclusão.

“0 Governo de São Paulo trabalha prioritariarnente para a populacao mais fragilizada,

mantendo sempre urn olhar atencioso para as farnilias monoparentais lideradas por

muiheres, que desempenharn paptis duplos na criação dos seus fllhos enfrentando

mültiplas v&nerabilidade sociais”, cornenta a Secretãria de Desenvolvirnento Social do

Estado dc São Paulo, Celia Pames.

1-

I Segundo o jornal piracicabano. o prograrna tern como prernissa a inclusao produtiva.

[3 estirnulando a geração de renda através do acesso ao trabalho, empreendedorismo,

9 capacitacOes e oportunidades de oficio airelado a urn piano de flituro que cornbina

aspiraçöes pessoais. profissionais. sociats e financeiras. alern do incentivo a bancarizacão

e cultura dc poupança. corn a transferéncia de recursos.
[I

LI o apoio ñnanceiro, corn acompanhamento continuo para desenvolvimento de vinculo

El interpessoai e referéncia posiliva. acontece corn a transferência dc renda para a

Li rnanulenção dc despesas primárias. corn valores a partir de R$ 100,00 rnensais, e

LI
CA. da Silva Comunicaçäo Corporativa

L Avenida Moema, 728— C]. 21
f_I 04077-023 —São Paulo—SP
Li

LI
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incentivos financeiros destinados a compra de ferrarnentas de trabaiho eà cuitura de

poupança e bancarização. que chegarn a ale R$ 2.000.00.

Esta prirneira fase do Prospera Muffler visa beneficiar 12 mu familias em todo 0 Estado

e 1cm conio püblico-alvo as chefes dc familias monoparentais. corn crianças dc 0 a 6 anus,

e que estejarn cm situação dc extrerna pobreza. (ou seja, que sobrevivern mensairnente

corn ate R$89 pot pessoa). devidarnente cadastradas no CadUnico e. preferencialmente.

atendidas por prograrnas e serviços destinados a prirneira infância.

Eiaborado corn base na bern-succdida metodologia do Prospera Jovern, que já
irnpuisionou a rnobiiidade social de 400 estudantes da região do Vale do Ribeira. o

F] Prospera Farnilia tern corno prernissa a inclusao produtiva. estimulando a geracão dc

renda atravds do acesso ao trabaiho. empreendcdonsmo e oportunidades de oficio

atrelado a piano dc futuro cornbinando aspiraçöes pessoais, profissionais, sociais e

financeiras; eo incentivo a bancarizaçao e cultura de poupança, corn a transferencia dc

tecursos.

LI 0s23 municipios que participarAo desta prirneira fase do prograrna são: Miracatu, Iguape.

LI Capao Bonito, Francisco Morato, São Lourenço da Serra, Ernbu-Guaçu, Pirapora do Born

rj Jesus, Juquitiba, Cajamar, ltanhaem, Guararerna, Bcrtioga, Biritiba-Mirirn. Teodoro

1] Sarnpaio, Peruibe. Mongagud, Ernbu das Artes, Ftarare, Poá, Registro. Arujd,

- Itaquaquecetuha e Carapicuiba.

Riscos ci imccgem: Nao ha. Assunto altarnente positivo.

Pontospositivos: A rnatéria traz inforrnaçoes basicas sobre o prograrna Prospera Famiiia

e os municipios beneficiados,

1
Sugestão de estratdgia: Assessoria de Cornunicação deve intensificar a divulgaçAo do

Prospera Muiher. urna vez que se trata de assunto de alto interesse social. A assessoria
çj deve oferecer porta-vozes para as midias buscando arnphficar a informaçào.

Li
CA. da Silva Comunicaço Corporativa

Avenida Moema, 728—cj. 21

1 04077-023 — Säo Paulo— SP
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-: 13/MARO/2O2I

Námero de matérias: I

i Web: 0 Impresso: I radio: o TV: 0

Resumo do diii: 0 destaque de hoje d matéria publicada no jornal 0 Ouvidor (Santa

Isabel I SP) sobre o lançamento do Prograrna Prospera Muiher.

Matéria de referenda: São Paulo lanca proprama para incentivar a inclusao produtiva
em farnulias dirigidas por mulheres

l/eIculo: jornal 0 Ouvidor (Santa Isabel / SP)

Andlise da matéria: 0 jornal do rnunicipio de Santa Isabel informa que o Governo do

Estado de São Paulo. por rneio da Secretaria de Desenvolvirnento Social, lançou o

programa Prospera Muiher. que promove geracAo de renda. autonornia e mobilidade

social, por rneio do acesso ao mundo do trabaiho e inclusao.
r
L

[1 “0 Governo de São Paulo trabaiha prioritariarnente para a populacao mais fragilizada,

mantendo seinpre urn olbar atencioso para as familias monoparentais lideradas por

1
mulheres. que desempenharn papéis duplos na criaçAo dos seus fllhos enfrentando

- multiplas vulnerabilidade sociais”. comenta a Secretária de Desenvolvimento Social do
I Estado dc São Paulo, Celia Parnes.

Li Segundo o jornal. o prograrna tern corno prernissa a inclusao produtiva, estirnulando a

Li geração de renda através do acesso ao trabalho, empreendedorismo, capacitaçOes e

LI oportunidades de oficio atrelado a urn piano de futuro que combina aspiraçOes pessoais,

U
profissionais. sociais e financeiras. alérn do incentivo a bancarização e cultura dc

poupanca. corn a transferencia de recursos.

Li 0 apoio financeiro, com acompanhamento continuo para desenvolvirnento de vinculo

I interpessoal e referéncia positiva. acontece corn a transferéncia dc renda para a

manutenção dc despesas prirnárias, corn valores a partir de R$100,00 rnensais, e

CA. da Silva Comunicaçâo Corporativa
Avenida Moema, 728—cj. 21
04077-023 —Sao Paulo—SP :3) oJ/A’-2
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incentivos financeiros destinados a compra de ferrarnentas de Irabalho eã cultura de

poupança e bancarização, que chegam a ate R$ 2.000,00.

Esta primeira fase do Prospera Muiher visa beneficiar 12 mu familias em todo o Estado

e tern corno publico-alvo as chefes dc farnilias monoparentais, corn crianças dc 0 a 6 anos.

e que estejarn cm situação dc extrema pobreza, (ou seja, que sobrevivern mensalmente

corn ate R$89 por pessoa), devidarnente cadastradas no CadLTnico e, preferencialmente,

atendidas par prograrnas e services destinados a pritneira infancia.

Elaborado corn base na bern-succdida metodologia do Prospera Jovern, que já
impulsionou a mobilidade social de 400 estudantes da região do Vale do Ribeira, o

Prospera Farnilia tern como prernissa a inclusao produtiva. estimulando a geraçAo dc

renda através do acesso ao trabalbo. empreendedorismo e oportunidades de oficio

atrelado a piano dc futuro combinando aspiraçôes pessoais, profissionais, soclais e

financeiras: eo incentivo a bancarizaçao e cultura de poupança, corn a transferëncia dc

rccursos.

Os 23 municipios que participarão desta primeira fase do prograrna são: Miracatu, lguape.

Capão Bonito. Francisco Morato, São Lourenco da Serra. Embu-Guaçu. PIrapora do Born

Jesus, Juquitiba, Cajarnar, ltanhaern, Guararerna, Bcrtioga. Biritiha-Mirirn. Teodoro

Sarnpaio, Peruibe, Mongaguá. Embu das Artes, itararé. Poá, Registro, Arujá,

Itaquaquecetuba e Carapicuiba.

Riscos ii itnagem: Nao ha. Assunto altamente positivo.

Pontospositivos: A rnatéria traz inforrnaçOes basicas sobre o prograrna Prospera Farnilia

e os municipios beneficiados.

Sugestao tie estratdgia: Assessoria de Cornunicaçao deve intensificar a divuigacao do

Prospera Muiher. urna vez que Sc trata de assunto de alto interesse social. A assessoria

deve oferecer porta-vozes para as midias buscando amplificar a inforrnaçAo.

CA. da Silva Comunicaço Corporativa
Avenida Moema, 728— ci. 21
04077-023 — Sao Paulo — SP
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16/JUN 110/202 1

Nñmero tie matérias: .1

Web: I Impresso:0 radio: o TV: 0

flResumo do dia: A matéria de hoje foi publicada no site GI/Nacional sobre a abertura1
inscriçOes para o Programa Prospera Jovern.

114’atiria tie referéncia: Ribeirao Grande e Tapiral abrem inscricOes gala programa
‘Prospera Jovern

Velculo: site 01 /Itapetininga e Regiao

.4nálise do inatéria: Site produz matéria corn base em informaçOes de reporlagern da TV

Tern (SP) e informa que estão abertas as inscriçOes para o prograrna “Prospera Jovem’
LI em RibeirAo Grande e Tapirai (SP). 0 projeto do governo estadual tern como objetivo

H ajudarjovens do Ensino Médlo a planejarern os próximos passos da vida profissional.
r

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social. o “Prospera” está focado em

r] pianejamento, empreendedorismo e auxilio financeiro para ajudar jovens em situação de

vulnerabilidade social a correrem atrás dos seus sonhos.
U

0 01 afirma ainda que o projeto tambern e realizado em outras 20 cidades que integram

U a região do Vale do Ribeira. Os interessados tern ate o dia 27 de junho para fazer a

LI inscrição nos Centros de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) ou pelo site.

[]
Podem participar estudantes matriculados no 20 e 30 ano do Ensino Médio da rede pühlica

estadual. corn cadastro no CadUnico (famIlias corn renda mensal de ate rneio salário
[1

minimo por pessoa) e que moram nos municipios que integrarn 0 programa.

Os estudantes que tiverern o cadastro aceito receberAo capacitaçôes técnicas. mentorias
J e, ao concluir o curso, urn incentivo financeiro de ate R$ 1,2 mil.
F- --

1--

LI

H
CA. da Silva Comunicaço Corporativa

LI Avenida Moema, 728—cj. 21
04077-023 — So Paulo — SF’H
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kiscos ci imagem: Nao ha. Assunto altamenle positivo.

Pontospositivos: A matéria traz informaçOes básicas sobre o prograrna Prospera Jovem.

como e onde se inscrever.

Sugestdo tie estratigia: Assessoria de ComunicacAo deve inlensificar a divulgação da

abertura das inscriçOes do Programa Prospera Jovem uma vez que se trata de assunto de

alto interesse social. A assessoria deve oferecer porta-vozes para as midias buscando

amplificar a informaçao.

CA. da Silva Comunicaçáo Corporativa
Avenida Moema, 728— cj. 21
04077-023 —So Paulo—SP
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18/JUNHO/2021

Nümero de matérias: ±

Web: 0 Impresso: 0 radio: L TV: 0

Resumo do diii: 0 destaque de hoje flea para entrevista ao vivo da secretária Celia Parnes

para a radio lIha 87,9 FM de Pariquera-Açu (SP) corn duraçao de 4 minutos sobre o

Programa Prospera Jovern.

MatErua de referenda: Entrevista corn secretaria CeLia Panes.

Vekulo: radio JIha 87,9 FM (Pariquera-Açu I SP)

Andlise eta matéria: Ern entrevista ao vivo para a radio de Registro, a secretaria Celia

1
Parnes detalha o Prospera Jovern, conduzido pela Secretaria do Desenvolvimento Social

do Estado de São Paulo e que integra o prograrna Vale do Futuro, idealizado pelo governo
H Joao Doria.

H Segundo a Secretaria do Desenvolvimento Social. o “Prospera’ estã focado em

[3 planejarnento. empreendedorismo e auxilio financeiro para ajudarjovens em situação de

ci vulnerabilidade social a correrern atrás dos seus sonhos.

El

O GI afirma ainda que o projeto tarnbérn é realizado em outras 20 cidades que integram

a região do Vale do Ribeira. Os interessados tern ate o dia 27 de junho para fazer a
C] inscrição nos Centros de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) ou pelo site.

[I

[1 Podern participar estudantes matriculados no 20 e
30 ano do Ensino Mëdio da rede pñblica

ii estadual. corn cadastro no Cadunico (farnilias corn renda mensal de ate rneio salário

3 minirno por pessoa) e que moram nos municipios que integrarn 0 programa.

Os estudantes que tiverern o cadastro aceito receberáo capacitaçOes técnicas. mentorias

e. ao conduit o curso. urn incentivo financeiro de ate R$ 1.2 rnil.

i-i

C.A. da Silva Comunicaçäo Corporativa
H Avenida Moema, 728—cF 21
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Riscos ci imagem: Nao ha. Assunto altaniente positivo.

Pontos positivos: A matéria traz informaçocs importantes sobre o programa Prospera

Jovern, como e oride se inscrever.

Sugestilo tie estratdgia: Assessoria de Comunicaçao deve intensificar a divulgacAo da

abertura das inscriçOes do Programa Prospera Jovem . urna vez que se IrMa de assunto de

alto interesse social. A assessoria deve oferecer porla-vozes para as nildias buscando

ampliticar a iriforrnacAo.

CA.
cia Silva Comunicaço Corporativa
Avenida Moema, 728—cf 21
04077-023 — 5äo Paulo — SP
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23/JUNHO/2021
El

Námero de matérias: I

I Web: 0 Impresso:L radio: 0 TV: 0

Resutno do dia: A matéria de hoje foi publicada no jornal Noticias do Vale (Registro fl
SP) e aborda o inicio das obras do Centro de Convivência do Idoso de Iguape (SP).

—-I
Matéria de referenda; Governo inicia obras de modemizacao e ampliacao do Hospital
Regioual do Vale do Ribeira

Veleulo: jomal Noticias do Vale (Registro ISP)

1
Andlise ds matéria: Em matdria sobre modernizaço do Hospital Regional da região, o

jornal do Vale do Ribeira traz retranca destacando que no mesmo evento, o Governador
1

JoAo Doria e a Seeretaria de Desenvolvimento Social Celia Parnes. anunciaram a

constwçâo de tim Centro de Convivência do Idoso em Iguape, tambem na regiäo do Vale

El do Ribeira.

1 novo equipamento receberá investimento de R$250 mil. Ao todo. a atual gestào já

H
entregou 48 equipamentos para idosos em todo Estado. 0 Centro de Convivéncia do Idoso

terá 200 m2 de area construida e caparidade de atender cerca de 200 idosos independentes
Li em situação de vulnerabilidade, a partir de 60 anos. Os espacos de sociabilizaçao

ofereceräo atividades socioethicativas, aprendizado de novas habilidades e inclusao

El digital.

u 0 jornal informa que tarnbém foi anunciado que as cidades de Jiha Comprida, Iguape e

Registro receberâo o projeto Casa da Juventude. que vai oferecer espaços multiuso de

apoio ao publico jovem no inicio da vida profissional

U Riseos a imagem: Nao ha. Assunto altamente positivo.

Pontospositivos: A matéria traz inf’ormacOes hasicas sobre o novo Centro de Convivencia

do Idoso em Iguape.

Li
CA. da Silva Comunicaço Corporativa

Avenida Moema, 728— cj. 21

H 04077-023 — Sâo Paulo — SP , Q/
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Sugestao de esiratégia: Assessoria de Comunicação deve intensificar a divulgaçào dos

Centros de Atendirnento ao Idoso no Estado, pois é urn serviço importante para urna faixa

da populacào cada vez rnaior. E importante oferecer porta-vozes para entrevistas,

buscando amplificar a informaçao.

- I
CA. da Silva Comunicaço Corporativa

Avenida Moema, 728—cj. 21
• 04077-023 — So Paulo — SP
-) o3)J22
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3.4 — Expcriência, Capacidade de Atendimento e Habilidades dos Profissionais

Relaçao de clientes, lnstalaçOes. Capacidade de Atendimento. Sistemárica de

Atendirnento e Qualit5cacao da Equpe:

- RelacJo nominal (los clientes atuais:

Tia Pipoca

C.N.P.J: 30.938.122/0002-75

Desde: 2019

megahE(
Megahub Marketing Digital LTDA.

C.N.P.J: 09.242.259/0001-13

Desde: 2019

- InstalacOes e infraestrutura:

Escritório:

Av. Moerna. 728. Conj. 21. Moerna C’EP 04077-023 — São Paulo - SP

C A da Silva Comunicação Corporativa

C.N.P.J: 34.1 82.448/0001-95

CA. da Silva Comunicação Corporativa

Avenida Moema, 728—c]. 21
04077-023 —Sâo Paulo—SP

,3OJ/thY2i



•
CONCORRENCIA N*08/2021

— PROCESSO SEGOV-PRC -2021/02218

‘—‘—‘I ri0 CA DA SILVA coMuNlcAcAo CORPORATIVA - 34.182.448/0001-95

Dados Bancarios:

Banco Banco do Brasil

Agenda: 825 8-9

Coma Corrente: 0671-8

Representante Legal

Carlos Alberto da Silva — Telefone: (011)96510-5671

E-mail: carlos’ä’Trio.etc.br

Sóeio Administrador:

Carlos Alberto da Silva

Area: lOOm2

Funcionários: 5 (atual)

- Capacidade de atendirnento:

A Trio ë nina agência de RelaçOes Püblicas e Comunicação Corporativa, especializada

em desenvolvimento de negócios, corn profissionais corn mais de 30 anos no rnercado;

Possui sede em São Paulo:

Centraliza uma gama de serviços e expertise em torno de urna potente estrutura de

RelaçOes Püblicas. que busca o crescimento de seus clientes;

Seus profissionais possuern vasta experiéncia nas areas de Negocios. Real Estate.

Finanças. Econornia. Teenologia. Transporte. Logistica. Terceiro Setor. Educaçao e

Cultura.

CA. cia Silva Comunicação Corporativa
Avenida Moenia, 728—cj. 21
04077-023 — Sâo Paulo — SP
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Umui agêneia completa gue disponibiliza serviços de:

Marketing;

Media Training;

Constrnçao de ReputacAo;

Gerenciamento tie Riscos e Crises;

Eventos;

- Recursos materiais:

Computadores:

7 — Notebooks — HP — Windows 10 — Modelo: Core 15, 6GB,

3 —Notebooks
— MacBook Air — Inspiron — 8GB — Intel Core i5,”

2 — Computadores — Dell — Windows 7 — Modelo: Inspiron One 2320—Intel R 2.50 0HZ

— Memória: 6 GHZ — Sistema Operacional: 64 bits

3 — Computadores — AOC — Windows XP — Modelo: 7l2Sa
— Intel R 2.00 0HZ —

MernOria: 1,60 0HZ — Sisterna Operacional: 32 Bits

2 — No break — TS Shara — UPS Mini 500 Mono 11 5V

Impressoras:

I
— Xerox Phaser — Modelo: 6510

— Samsung — Modelo: ML-6125

C.A. da Silva Comunicaçào Corporativa
Avenida Moema, 728—cj. 21
04077-023 —Säo Paulo—SP
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Telefonia:

— Apareiho digital PABX— Inteibras

6 —Aparelho de telefone sern fib — Samsung

4 — Aparelhos de telefone comum — Inteibras

Mobilidrio:

2 — EstaçOes de trahaiho. cada urna corn quatro lugares

— Sala de reuniAo. equipada corn TV e Notebook.

Insunws:

2 — Máquina de Café Nexpresso

— Purificador de Agua — Eletrolux

— Microondas — Consul

2—TV ‘27”—Sony

1 —TV “50” Phillips

Camera Fotogrãfica

Gravador de voz — Sony

CA. da Silva Comunicaçào Corporativa

Avenida Moema, 728—cj. 21

04077-023 — Sáo Paulo — SP
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- Sistemática de Atendimento

A Trio apresenta abaixo sistemática de atendimento para cumprir as exigéncias previstas

em edital. assim como o piano de açäo para o desaflo proposto. 0 inicio dos trabaihos

leva em consideraçAo que a dinâmica de funcionarnento da assessoria de imprensa da

SECRETARIA DE ASSISTENC1A F DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO

DE S. PAULO nào pode ser interrompida sob pena de trazer prejuizos de imagem

e de relacionarnento corn a mIdia. ApOs essa fase inicial, scM implantado o modelo de

atendimento proposto, considerado flexjvel para ser reorganizado em rnomentos de crise

ou major volume de demanda corno, por exemplo, lançamento de IicitaçOes e inicio de

operacão de novas concessOes. A sistemática proposta pela Trio prevé o atendimento

diâcio. sete dias por sernana. trabaLhando corn escala de plantoes aos finals de semana,

feriados e periodo noturno.

Etapa de transição

A Trio fara urn diagnóstico da estrutura atual da SECRETARIA DE ASSISTENCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO para tbrrnular urn

relatorio com avaliação das dernandas em andamento. de eventos prograrnados, pautas

negativas fi-equentes e propostas para minirnizar ou reduzir seus impactos.

Em sequência, a Trio levantara quern serão seus principais contatos dentro de cada area

da SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO

ESTADO DE S. PAULO e agendará reuniOes a fim de apresentar a estrutura de

atendimento da assessoria de imprensa. a dinârnica de fechamento de matérias das

redaçOes e a importância da participaç-âo e envolvimento dos colaboradores para a

imagern da SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO

ESIADO DE S PAULO/Governo do Estado de São Paulo junto a sociedade.

CA. da Silva Comunicaçäo Corporativa
Avenida Moema, 728—cj. 21
04077-023 — Sào Paulo — SP
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Nesse traba!I,o inicial serdo feitas, ainda, as sega/ales aedes:

Planejamento das atividades de assessoria de imprensa para os 15 meses seguintes. Serão

considerados os calendarios de atividades de cornunicaçáo. publicidade e marketing da

SECRETARiA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO

DE S. PAULO, datas comernorativas que possarn render pautas corn dados. entre outros

rnarcos previsiveis. Essa agenda será sernanalmente revista para incluir novas açOes e

reprograrnar datas quando necessário.

Anãlise de rnIdia dos 30 dias que antecedern o inicio de contrato da Trio. Esse trabalbo

resultará em relatorio corn avaliaçao da exposiçâo do SECRETARIA DE ASSISTENCJA

E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO e propostas para

aprimorarnento de irnagern.

A Trio iniciarã urn processo de identificaçao de novos porta-vozes, além dos ja elencados

no levantamento de clipping e que permanecem no quadro da SECRETARIA DE

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO. A

equipe de imprensa providenciara todo o apoio necessário para a qualificaçao dos porta

vozes, de forrna que se posicionem diante da nildia afinados corn as polIticas püblicas

desenvolvidas pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO e em sinergia corn os serviços e orientaçâo da

assessoria de imprensa.

Esses representantes serão treinados para lransrnitir as mensagens de forrna articulada.

corn clareza e transparéncia para total cornpreensão e entendirnento dos mais diversos

segmentos sociais. Os profissionais que já atuarn corno porta-vozes da SECRETARIA

DE ASSISTENCIA F DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO

também receberAo treinamento e orientaçöes conlo forma de reciclagem e constante

aprinwrarnento. 0 treinamento serã contInuo. urna vez que antes de cada entrevista, Urn

assessor de irnprensa da SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO ira orientar o porta-voz sobre o peril] do veIculo,

do reporter e como atender as especificidades da pauta.

CA. da Silva Comunicaçáo Corporativa
Avenida Moema, 728— cj. 21
04077-023 — São Paulo — SP
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A Trio organizará urn comité de crise corn diretores do SECRETARIA DE

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO e

técnicos. Akin de reuniOes periodicas. esse grupo será acionado em casos de demandas

mais crIticas para a rapida tornada de decisAo. inclusive aos tinais de semana.

Seus membros serào permanenternente informados pela Trio sobre evenluais situaçOes

negativas que possam vir a configurar urna crise de imagem pal-a o SECRETARIA DE

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO.

Esses alertas possibilitarao que os membros do_comitë se antecipem em medidas para

tentar conter problernas antes que virern crise de imprensa.

Atendimento didrio e equipe

A Trio estudou o dirnensionamento da equipe necessária para o atendimento de rotina da

SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO

DE S. PAULO após analisar o clipping e suas divulgacOes de iniprensa feitas no ano de

2020. Considerando o volume de trahalko avaliado. serAo alocados para atuar na sede da

SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESEN VOL VIMENTO SOCIAL DO ESTADO

DE S. PAULO 6 (seis) jornalistas de niveis senior e pleno. Havendo necessidade a Trio

disponibilizara colaboradores extras de seu quadro para atuarern temporariamente no

atendimento a SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DO ESTADO DE S. PAULO.

A assessoria de imprensa funcionara de segunda a sexta das 6h as 20h presencialmente.

A Trio tambem fttra o atendimento no perlodo noturno e aos tlnais de semana e feriados

alocando os pro fissionais em escala de trabalbo.

Todos os jornalistas estarão disponIveis. em regime de revezarnento. para representar a

SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO

DE S. PAULO no atendimento a imprensa em eventos. coletivas e rcuniöes externas entre

outras atividades, inclusive aos tinais de semana e feriados. Esse acompanhamento

compreende deslocamentos estaduais e nacionais. conforme estipulado cm editaL

C.A. da Silva Cornunicação Corporativa
Avenida Moema, 728— cj. 21
04077-023 — So Paulo — SP



•
CONCORRENCIA N*08/2021

— PROCESSO SEGOV-PRC -2021/02218

“tI I0 CA DA SILVA coMuNlcAçAo CORPORATIVA - 34.182.448/0001-95

ReuniOes semanais corn toda a equipe de atendimento da Trio para avaliar o desempenho

da assessoria e a elicácia dos rnetodos adotados, definir providéncias corn relaçAo as

demandas em andamento e previstas para a semana, além de levantar pautas para os 15

dias subsequentes para apuraçOes intemas de inthrmaçOes e definiçOes de estratégias de

divulgaçao. Essa agenda será compartilhada corn a, SECRETARIA DE ASSISTENCIA

E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO e. eventualmente, corn

outros órgãos que sejam correlatos aos temas que serAo trabaihados. A Trio ira estirnular

esse compartilhamento entre Orgäos e secretarias para evitar sobreposiçao de pautas,

alinhar dados e identificar possibilidade de trabalho conjunto para ampliar a repercussAo.

Reuniôes sernanais corn a geréncia de comunicaçAo da SECRETARIA DE

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO para

alinhar o trabalho de ambos os tirnes.

O sucesso dos trabalhos de assessoria de imprensa e coniunicação depende da integração

e sinergia entre esses profissionais e suas agendas de açOes.

No atendimento direto a mIdia fcito pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO. todas as demandas dos

jornalistas serAo encaminhadas a assessoria por escrito, no endereço de e-rnafl de

imprensa, para oficializar o pedido e manter controle dos questionamentos e respostas.

Esse padrAo será essencial para preparar relatorios e gráficos de atendimento, assim como

rnanter ern arquivo todo o processo para dirirnir eventuais dávidas e conflitos. Sera

consolidado diariarnente o total de demandas enviadas por email e as recebidas pelo

aplicativo.

Para as dernandas corn potencial negativo serão emitidos previamente “alertas de pauta

critica”, especialmente as de velculos de repercussão nacional, tanto para a

SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO

DE S. PAULO quanto para as secretarias afins. Tais pautas rnerecerão acompanharnento

rninucioso ate o final da produçao da reportagem e de sua veiculaçao. Posteriormente será

feita avaliação. ern equipe, sobre a adequacao e efetividade das estratégias adotadas,

assim como a necessidade de pedir espaco para resposta frente as eventuais incorreçOes.

fl
C.A. da Silva Comunicação Corporativa

Avenida Moema, 728—c]. 21
04077-023 — São Paulo — SP
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A troca de c-mails para docurnentação do atendimento näo dispensara o contato direto

corn o profissional de midia. tanto na fase de entendirnento da pauta. negociaçào de

espaço e de prazos. quanto na fase final. quando a dernanda ja foi respondida por escrito.

Esse contato deve ser arnistoso e prolissional. a firn de estreitar o relacionarnento e dirirnir

eventuais equIvocos em relaçao ao posicionarnento da SECRETARIA DE

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO. A

experiência da Trio tern demonstrado que esse é o caminho mais correto e eficiente.

A Trio estabelecerá diretrizes para gestAo de eventuais crises corn revisOes sernestrais de

procedirnentos frente as experiéncias mais reccntes. Sernpre que identificado qualquer

foco de potencial conflito. a equipe de imprensa seiá reunida por seu coordenador para

avaliar a situação e planejar as estratégias adequadas de enfrentarnento do problema para

sua irnediata soluçAo. incluindo membros do comité de crise no debate e tornada de

decisAo.

0 monitoramento do noticiário será feito diane continuamente, de segunda a sexta-feira,

das 6h as 21h. corn envio aos destinatários de trés ediçoes consolidadas do clipping. sendo

a primeira ate as 7h e a Ultirna, ate as 2 lh. Sempre que necessário. seräo enviadas ediçOes

extraordinarias do clipping.

A Trio ma monitorar constanternente todos os peniódicos indicados no edital para

assinaturas, assirn corno dernais veIculos que tenharn versOes online e façarn cobertura

dos assuntos relativos a SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO. Os arquivos do clipping estarão acessiveis pela

internet formando urn banco de dados de facil acesso remoto disponivel para todos Os

colaboradores da SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO.

Diariarnente. todas as matérias receberao auditoria de imagern corn classificaçOes de

sentimento quanto ao conteádo, sendo positivas ou negativas. Sera avaliada, ainda, a

repercussão da niatéria e. sernpre que necessário. a Trio tomará providéncias quanto ao

conteudo. seja por conter equlvocos ou por näo trazer posicionarnento da SECRETARIA

DE ASSISTENCIA F DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO.

CA. da Silva Comunicaçào Corporativa 9Avenida Moema, 728—cj. 21
04077-023 — São Paulo — SP
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As sextas-feiras. a Trio fará urn relalOrio corn os resultados da semana consolidados em

gráficos corn os balanços qualitativos e quantitativos dos atendimentos. 0 material servirã

de base para o planejamento e desenvoLvirnenlo das açOes de assessoria de imprensa e

para estipular novas rnetas e objetivos a serern alcançados.

0 material de divulgaçao da Trio será baseado ern informaçOes devidarnente apuradas

junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO

ESTADO DE S. PAULO, inclusive com dados estatisticos

e docurnentaçao, sempre que pertinente. Esse trabaiho de apuração scM feito para os

atendimentos as demandas e para as divulgaçOes proativas e cornpreenderá, ainda,

entrevistas junto a fontes oticiais. A Trio produzirá. seguindo as diretrizes da

SECRETARJA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO

DE S. PAULO. todo material de assessoria de imprensa corno re/eaves. avisos de pauta.

notas de esclarecimenlo. artigos. respostas a cartas de leitores e comentários de ouvintes.

A divulgaçao desses materiais scM feita por ineio do mailing da Trio, que inclui redaçOes

de todo o Estado e dos principais veiculos do pals. resultado do relacionarnento próxirno

que seus assessores construirarn junto a imprensa. Toda divulgacão scM seguida de

reforço pot telefone ou plataforma digilai. quando do envio de releases e avisos de paula.

Além das divulgaçOes amplas, a Trio identificara quando o assunto pode ser tratado de

rnaneira atrativa para espacos privilegiados dos veIculos, oferecendo a pauta de forrna

exclusiva para colunistas e formadores de opinião.

A Trio produzirá. ainda, materiais de caráter informativo e para consumo interno, com a

finalidade de preparar porta-vozes sobre assuntos de competéncia da SECRETARIA DE

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO. São

rnateriais corno papers. O&A (perguntas e respostas) e inforrnalivos. por exemplo. corn

dados atualizados sobre temas que possarn ser abordados pela irnprensa ern evenlos e

coletivas. Esse levantamenlo seta feito para comprornissos de representantes da

SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO

DE S. PAULO. mas lambém para secrclários e para o Governador. sempre que solicitado.
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Da mesma forma, a Trio produzirá e disponibilizará todos os materiais necessãrios para

o cumprirnento da agenda de eventos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO.

Durante o contrato, a Trio ira compor urn banco rnultimidia digital corn arquivos de fotos,

áudios e videos decorrentes de eventos, obras. apresentaçOes, fiscalizaçOes, e qualquer

atividade da SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DO ESTADO DE S. PAULO que seja executada corn o acompanharnento da assessoria

de imprensa. 0 material será disponibilizado para a imprensa.

Re!atórios sobre as acöes de assessoria de imyrensa

A Trio produzira diariamente. ao final do expediente. relatOrio consolidado sobre as

atividades diarias dc atcndirncnto a rnidia, corn detalharnento das situaçOes que incorram

em risco a irnagem da SECRETARIA DE ASSISTENCIA F DESENVOLVIMENTO

SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO. 0 arquivo será disponibilizado para a diretoria

da Cornunicação para acompanharnento de assuntos relativos ao Governo Estadual.

As sextas-feiras, o relatório conterá o material do dia, assirn como os grãficos corn

balanço sernanal de solicitaçOes de rnIdia e atendirnento das dernandas. No final de cada

més, a Trio produzirá relatorio de clipping corn auditoria de irnagem.

Anualrnente. serã editado urn e-hook corn as principais matérias irnpressas, assirn corno

dados estatisticos de ocupação de espaços na rnIdia. A Trio produzirá, ainda, relatorio

sernanal e rnensal, corn avaliaçao da efetividade da aplicaçao do plano estratégico de ação.

Em situaçOes de crise, poderao scr produzidos relatorios adicionais sobre o assunto a tim

de avaliar o atendimento e estipular novas açOes. Serao feitos, ainda, relatOrios especIficos

corn dernonstraçao de resultados de pautas positivas e cobertura de eventos.
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Atendimentos emerpenciais

Entre as prernissas da Trio de seus colaboradores estã o atendimento ininterrupto a seus

clientes corn equipes que operarn em regime de revezarnento. Assirn, sempre havera

jornalista acessivel por meio de telefone celular de plantao e, inclusive, disponIvel para

deslocarnentos, quando necessário. 0 sisterna adotado funciona 24 horas para

atendimento a imprensa pela Trio. ern situaçOes ernergenciais. A agéncia Ira

disponibilizar manual dc atendirnento emergenci& corn check list de açOes a serem

tornadas para a rápida prestaçáo de informaçOes a sociedade por meio da imprensa.

Esta é a sinopse da sislernática de atendimento que será implantada pela Trio para

prestaçAo dos serviços de irnprensa SECRETARIA DE ASSISTENCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE S. PAULO. ern conforniidade com

as exigencias da licitaçao no que Se refere a quantidade de horas previstas em edital. A

Trio destaca. ainda. que conta corn infraestrutura c capacidade operacional para o

atendirnento integraL das exigéncias descritas no Edital dc concolTéncia para a

contrataçäo de prviços de assessoria de irnprens&’ (CONCORRENCIA N° 08/2021).
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