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PROPOSTA TECNJCA - QUESITO 1

Subquesito I — RaciocInio Básico

A economia brasileira. que já apresentava baixo crescimento na iiltima década. viu o PIB recuar

4,1% em 2020. a major queda em 25 anos. corn a pandemia, evidenciando a desigualdade social

no pals. Basta sair de casa para constatar como cresceu o nümero de moradores de rua. pessoas

que perderam o emprego. a habitação. a dignidade. A empregabilidade tomou-se escassa em

todo opals. Faltam oportunidades efetivas para 33.3 milhOes de brasileiros. o que significa trés

em cada dez trabaihadores. de acordo corn dados do Institute Brasileiro de Geografia e

Estatistica (IBGE)’. NAo é preciso ser rnatemático nem econornista para perceber que o pals

continua sendo a naçAo do futuro. mas ainda não a do presente.

A Pesquisa Panorama da Educaçao de 2021 do Inep — Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anisio Teixeira2 — comenta as principais informaçOes da publicação anual

Education at a Glance 2021. da Organização para Cooperaçao e Desenvolvimento EconOmico

(OCDE). um forum de paises que discute questOes corno educação, economia e meio ambiente.

Nessa ediço. reunlu dados do BrasH e de rnais de 40 naçOes para abordar como a equidade

impacta o ambiente educacional. 0 estudo destacou a parcela especifica da populacao jovem

entre lB e 24 anos que não estuda nem trabalha, os Them-nern”. Enquanto o BrasH registrou

35.9% dessapopulacao nessacondição, o indice OCDE atinge 15.1%.

Por falta de oportunidades. cresce o nümero de jovens que nem estudam nem trabaiham.

fazendo surgir uma necessidade urgente de politicas de capacitacAo e emprego. Em novembro

deste ano. a Cãmara dos Deputados chegou a se mobilizar corn a realizaçao do seminário

Juventude Brasileira Depois da Pandemia: Carninlios para a Retomada da Educação e do

Emprego3. Programas. porém. ainda não ha. 0 Governo do Estado de São Paulo decidiu assumir

o protagonismo criando projetos que reduzam a evasão escolar e. ao mesmo tempo. ofereçam

condiçOes de empregabilidade. Entre des. o Novotec. corn cursos técnicos e

Fain tic oportunidudes no mercado atinge 3 cm cada Ii) brasileiros na tbrça de trabaiho. aponta uRGE. (H. JUde junho tic
2021. Dtsponi-.el cm: htps://gi iobocom/economiaInotici2021l06f30lfalta-de-oportunidades-no-mercado-aEinge-3-em-
cada- I 0-brasileiros-na-forca-de-trabalho-aponta-ibge.ghtml
2 Panorama da Educaçäo de 2021 — Education cit a Glance YL?l. Disponitei cm:
https:/fdownload.inep.gov.br/pubuicacoes’institucionaislesatisticas e indicadores.’panorama da educacao destaiues do ed
ucation at gancc 2021 .ndf

Seminário debate rca mada do emprego a educaçao entrc osjovens após a pandemia. Agéncia Câmara. 2311 2021.
Disponi ci em:
j ovens-ape s-a-pandemial
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profissionalizantes. o Programa de Ensino Integral, corn a oferta de mais de I milhâo de vagas
em todo o Estado. e o Bolsa do Povo Educação. corn auxilio financeiro. Uma das iniciativas foi
pensada especificarnente para fornentar a econornia de uma das regiOes mais pobres do Estado
ate 2030. o Vale do Ribeira. Chamada de Vale do Futuro. a região possui em sua carteira de
açOes 75 projetos em andarnento, 24 deles no eixo emprego e renda. abrangendo 22 municIpios.
o desaflo nao C pequeno. A economia local gira em torno da agricultura. tendo a banana corno
cultura chefe. Iguape. lIha Comprida e Cananeia concentram o turisrno mais forte da região.
rnas Registro. lIha Cornprida e Cajati (que alCm da agricultura conta com o rnaior parque
industrial do Vale) ê que somam o major P18. 46%. quase metade da producao econômica de
toda a regiäo. Para crescer, evoluir. o Vale precisa de incentivos. entre des o preparo de
profissionais para atender ao mercado.

Determinado a mudar essa realidade e fomentar a empregahilidade na região. o Governo. pot
meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. criou o Prospera Jovern. aliando-se a outros
programas ja conduzidos pot Ia. Lançado em 2020. tern o objetivo de capacitar estudantes da

e 3’ series do Ensino MCdio da rede püblica estadual dos municIpios integrantes do Vale do
Futuro. preparando-os para entrar no mundo do trabaiho. No contraturno escolar. ganham
capacitacäo tCcnica e profissional corn acompanhamento e orientação vocacional. ApOs
participarern das atividades. os jovens recebern um incentivo financeiro. que chega a R$
2200.00 em dois anos de programa. para pot em prática seu tlano de vida.
o Ensino TCcnico tem papel fundamental no desenvolvimento de qualquer economia uma vez
que acelera a entrada dos estudantes no rnercado de trabalho. ao mesmo tempo que supre a
demanda por mao de obra especializada. Ha desafios. porCm. Entre des a evasào escolar.
principalmente corn a pandemia e a diticuldade de acesso de milhOes de estudantes as aulas on
line. Em 2020. o Ensino TCcnico no Vale do Ribeira teve participacào de 26.6% no total de
matriculas do Ensino MCdio, percentual 3% rnenor que a taxa do Estado. Apenas trCs cidades
— Registro. Iguape e Apiaf — concentram 84% do total de matriculas da regiAo5. Outro desafio
C fazer corn que o jovern integrante do programa consiga urna oportunidade de trabalho e nAo
participe dele apenas para receber a ajuda financeira. E preciso bayer continuidade para que a
iniciativa seja bem-sucedida. reconhecida e tenha urna forte marca construida.

‘ [tttps://www.valedofuturo.sp.gov.br/observatorio-de-indicadoresiindicadores economia mercado zrabalho.php
https://www.valedofuturo.sp.gov.br/observatorio-de-indicadores/indicadores educacao.php
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Outro ponto também faz corn que o prograrna seja desatiador: a baixIssirna visibilidade obtida
atd o rnornento. Poucas rnatdrias foram encontradas tanto na grande imprensa quanto na
regional e praticamente todas parecern urna reprodução de releases de serviço enviados pela
assessoria de irnprensa da Secretaria, informando as caracterIsticas do prograrna e as fornias de
inscrição. Foi possivel perceber isso pois as rnatérias observadas em nossas buscas e no link
deste edital são rnuito similares. quando nAo iguais. Com baixa visibilidade. nAo ha construção
de marca. engajarnento e mobilizaçao. Diante desse cenario. a CDN criou urna estratégia que
prima pela humanizaçao do programa. Em 2022 serã a terceira ediçao do Prospera Jovern e e
hora de rnostrar os primeiros resultados. NAo apenas námeros de participantes e cursos como
indicadores de sucesso. rims. principalmente, como o programa foi capaz de efetivamente
rnudar a vida do jovern integrante. No lançamento da iniciativa. a cornunicação do Prospera
Jovem informou que ele apoia a realizaçao dos sonhos” e ajuda a desenhar o plano de vida”
do adolescente matriculado. Agora é o mornento de apresentar exatamente isso.

Chances de crescer. de ir alérn. E disso que trata o programa e é nesta fase que a cornunicação
do Prospera Jovern deve estar. Sabemos que o perfil do participante. pordm. não acompanha as
noticias por meio da imprensa. As pautas a serem veiculadas atingem o formador de opiniâo e.
eventualmente, Os pais dessejovem. 0 adolescente de 15 a 17 anos que tern celular nao o larga
das rnãos. E por meio das redes sociais que ele se integra ao mundo exterior. Em razão dessa
importante especificidade. nossa proposta extrapola o edital ao incluir tambérn iniciativas que
apoiern a equipe de redes sociais da Secretaria de Desenvolvirnento Social. por rneio de
sugestoes de açOes que complementam o trabalho de comunicação. ern urna jornada 360°. capaz
de fazer o programa ocupar o patamar de visibilidade que merece, Entre elas. a utilizaçao de
embaixadores locais e de dmhito nacional (alguns deles tambérn influenciadores digitais) que
validern o programa e se aproximern do pUblico-alvo. alérn de demonstrarern exemplo de
sucesso aos jovens e conferirem a essa iniciativa social urna espécie de selo” de credihilidade.
Fortalecer parcerias corn prefeituras e instituiçOes da sociedade civil é fundamental nesta fase
da cornunicação do programaem que o mais importante é gerar visibilidade qualilicada. engajar
os jovens e seus pais e auxiliar o Vale do Futuro a se transformar em
uma região referenda no crescimento econórnico e social do Estado de São Paulo Nesse
sentido. a proposta da CDN estd equilibrada em qiLatro pilares de ação a serem descritos
no próximo capitulo.
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Subquesito 2 — Piano de Açäo: Estratégia de relacionamento corn a mudia

Programas que começam e não terminarn ou dos quais nao se tern mais notfcia ë 0 mac/us

operant/i de muitas iniciativas soclais no pals. São poucos aqueles que perrnanecern. Os que se

sustentarn contarn corn urn escopo consistente e urna comunicação alinhada aos seus objetivos

e pUblicos-alvo e apresentam seus resultados de forma que comprovem que desenvoker a

cidadania em urna sociedade é garantir condiçOes de educação e ernpregabilidade. criando urn

circulo virtuoso de transformaçao C a possibilidade de uma rnobilizaçao significativa de talentos

e recursos. 0 Prospera Jovern ë urn prograrna que tern todas as condiçOes para atingir esse

patarnar. Corn essa visão em mente a CDN desenhou a estrategia a seguir,

o pIano de ação proposto tern corno objetivo construir a reputacao do Prospera Jovern como urn

programa inovador, auténtico. que procura. junto corn outros já conduzidos por outras

Secretarias do Governo. transformar o Vale do Futuro ate 2030. ano da Agenda 2030

da Organizacao das NaçOes Unidas. que visa erradicar a pobreza e prornover o desenvolvimento

econôrnico. social e ambiental. Esse porno vale ser mencionado. pois mostra o papel da

Secretaria de Desenvolvirnento Social como irnportante contribuinte do comprometimento que

o Govemo do Estado de São Paulo rnantCrn corn a Agenda 2030.

A inha comunicacional tern. então. corno objetivos: I) Construir a rnarca Prospera Jovem a

partir de uma visão humanizada. capaz de enraizar o prograrna como modelo não apenas no Vale

do Futuro. mas tarnbCm no Estado e. por que não. no pals: LI) Criar maior engajamento e

mobilizaçao do publico-alvo do programa. o jovem de 15 a 17 anos. assim como de seus pals ou

responsáveis; III) Estirnular novos participantes a integrar o prograrna: e IV) Fortalecer laços

corn importantes parceiros dos âmbitos pUblico. privado e social.

Para que esses objetivos sejarn atingidos. a CDN propOe trabalhar em quatro frentes de atuaçao:

1) Assessoria de imprensa. por meio da geração de uma exposicAo ampla e qualiuicada.

ocupando espaços em veiculos de expressão e tambCm na midia regional: 2) AçOes de relaçOes

páblicas. iniciativas diferenciadas que gerern repercussão na mIdia: 3) Engajarnento via redes

sociais para atingir mais efetivarnente o pñblico-ako: e 4) Parcerias estratégicas a tim de
fortalecer o programa.
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1) Assessoria de imprensa

Jovens de comunidades carentes que tern a oportunidade de fazer urn curso protissionalizante.

ganhar unia bolsa para isso e Se preparar para ingressar no mercado de trabalho nao C algo que

se veja todo dia. Muito rnenos rio cenãrio atual em que a falta de empregabilidade e
oportunidades esmigaiha a esperanca de rnuitos. Corn duas ediçOes do programajá serã possivel

contar histórias reals de born Cxito. A CDN criou urna cornunicação voltada para a hurnanizaçäo

do Prospera Jovem dividida em duas frentes: 1) ocupar espaços ern velculos de expressão; e 2)

ampliar e qualificar a exposição na rnidia local.

Para que as açOes de assessoria de irnprensa sejarn bern-sucedidas. propornos a criaçAo de dois

times de atendimento para a Secretaria de Desenvolvimento Social: urn voltado para a grande

imprensa e o outro para as relaçOes mais próxirnas corn a mIdia regional do Vale do

Futuro. Ambos os times serAo responsáveis por apoiar corn orientaçOes e insights o tirne de

redes sociais da Secretaria. corn as ideias propostas neste exerciclo.

Quando falarnos em grande imprensa. alCrn dos veiculos que ocuparn a capital. corno Foiha de
S.Paulo. 0 Estado de S. Paulo. telejornais corno SPI e SP2. eritre outros. levarnos em conta

aqueles corn repercussão nacional. como Jornal Nacional.jornal 0 Globo. Fantastico. Domingo

Espetacular etc. Corn relaçäo a rnidia regional. Registro. considerada a capital do Vale”,

concentra a rnaior imprensa. 0 Noticias do Vale é o principal jomal ha 39 anos. A Tribuna de

Santos tambCm circula na regiAo. e o grupo C o ñnico que faz cobertura televisiva. corn

correspondente local da TV Tribuna. afiliada da Rede Globo. A TV Record conta com produtor

e trabalha corn irnagens e lotos divulgadas por redes soclais. I-là radios locals na cidade. corno

a radio 99. corn jomalismo em sua grade. e a radio Regional AM. 0 GI conta corn

correspondente. e o site Portal da Cidade tern boa representatividade.

Jà nas demais cidades existem jornais menores. corno o Gazeta do Vale, que circula em

Canineia. [guape. I Iha Cornprida e Pariquera-Acu. ou o Portal lIha Comprida. alCm de sites

pequenos e radios regionais. Por esse rnotivo. entendernos que serà necessária a
complementaçao por midias soclais. alCm de outro tipo de comunicaçäo. que acreditarnos que

vai ser efetiva na região. açOes essas a serem destacadas a seguir.

2) AçOes de relaçOes püblicas

Iniciativas de relaçOes püblicas são capazes não apenas de gerar noticias, mas tanibCrn de

engajar publicos estratCgicos. Para começar, sugerirnos a escolha de “embaixadores’ locais para

t
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apadrinhar a campanha corn açOes em suas redes sociais e, dessa forma. gerar major impacto

na massa populacional. 0 grupo Caixa Preta de Teatro investe na cultura local de Registro e

fbi recomendado pelo jomalista responsável pelo Portal da Cidade (como pane da apuracäo

realizada pela CDN). A ideia é que o Estado e o Sebrae patrocinern uma peça destinada aos

integrantes do Prospera Jovem que aborde o tema do proleto. a irnportância da qualificaçào para

a realizaçao dos sonhos’ e do projeto de vida” C seja exibida nas escolas estaduais e também

no CEU de Registro. via parceria corn a prefeitura local.

Outro recomendado para embaixador local é o ernpresãrio Vitor Maragni. proprietário do Rei

do Churrasquinho. que começou como ambulante e hoje possui uma das redes de restaurantes

mais farnosas da cidade. Em entrevista ao Portal da Cidade de 13/10/20216. ele menciona sua

experiëncia corn cursos do Sebrae, justamente onde os integrantes do Prospera Jovem se

qualificarn: Os cursos que eujiz no Sebrae sempre me ajudaram muito, mas especi/Icamente

nesse mornento de pandemiajoram essenciais para a planejamento e a gerenciamenro do men

restaurante”. Os detalhes dessa parceria podem ser construidos corn os departamentos de

Procuradoria e Administrativo da Secretaria de Desenvolvirnento Social.

Para que o Prospera Jovern ocupe a posição de programa exernplar na preparacão de jovens

para o mercado de trabaiho. a CDN entende que contar corn urn embaixador’ nacional

colaborara para atrair a grande imprensa. podendo alavancar a imagem do prograrna em nivel

estadual e nacional. Eduardo Lyra, criador da Rede Gerando FalcOes. nascido e crescido

em uma favela em Guarulhos, é considerado urna referência quando se alia educaçäo a

oportunidade para jovens da periferia. Tornou-se urna das pessoas mais influentes do Brasil

corn idade ahaixo dos 30 anos. segundo a Forbes. e foi selecionado pelo Forum EconOmico

Mundial corno urn dos 15 jovens brasileiros que podem rnudar o rnundo. Para isso. agarrou-se

aos estudos corno caminho para fazer valer o que sua mae Ihe aconselhava. Interessante seria

alinhar uma parceria corn a Gerando FalcOes para lear o Prospera Jovern. corno urn projeto

piloto. a favela de Guarulhos onde Edu Lyra cresceu. urna forrna de contrapartida ao uso de sua

irnagem.

A CDN entende que tambérn ser faz necessãrio contar corn açOes de R.P. que coloquem o jovern

integrante do prograrna corno protagonista. seguindo assim a linha estabelecida na estratégia: a

6 Dorm do Rd do Churrasquinho so adaptou para crescer https:/Jregistro.portaIdacidade.cor&noticias/economidono-do-rei
do-churrasguinho-em-registro-vitor-maragni-se-adaptou-para-crescer-225 I
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hurnanizaçâo. Nesse sentido. sugerimos duas iniciativas: I) “Meu sonho para prosperar na

vida”, urn concurso de redaçao corn os integrantes do prograrna, coordenado pelas escolas

estaduais. As melhores cornporäo urn c-book ilustrado. e as frases mais marcantes dos textos.

assinadas por seus autores. poderao virar uma exposiçAo a céu aberto corn projecâo mapeada

em locais de bastante movirnentação. como a praca Beira Rio em Registro ou o Centro HistOrico

de Cananela. uma forma não apenas de estimular novos integrantes a participarern do programa.

como tarnhëm de gerar visibilidade ao rnesrno: II) A vida muda corn urn emprego, uma

enquete com os participantes do Prospera em 2020 e 2021 para compreender os beneficios do

prograrna e divulgá-los.

3) Engajamento via redes sociais para atingir mais efetivamentc o püblico-alvo

Quem mais pode falar do prograrna que nAo o próprio jovem? Dar voz a esse protagonismo ë

fundamental para que a mensagem se conecte de forma mais e[icaz. Sugerimos duas açOes que

mesclarn o R.P. e o engajamento nas redes sociais: I) Aprendi no Prospera: lives corn

participantes do programa (os meihores alunos. urn por turma). Cada urn terã 15 minutos para

ensinar algo que aprendeu nas capacitaçOes do Prospera. As lives podern ser veiculadas no

perfil da Secretaria no Facebook; e 11) Concurso no TikTok: “0 que eu quero scr agora que

cresci”: incentivar os integrantes do programa a postarern videos corn essa ternática. Os autores

dos 22 melhores videos, urn por cidade. poderao ser agraciados corn certiticado e medalha. algo

sirnbolico. masque ojovern possa ter orguiho de rnostrar a famIlia. amigos. pendurar na parede

de casa e. claro. divulgar ern sua rede social.

4) Parcerias estratégicas a fim de fortalecer o Prospera Jovem

Parcerias são poderosas na construção da marca Prospera Jovern ao lado de aliados estratdgicos.

Uma das lacunas do programa. apontada inclusive em entrevista realizada corn profissionais do

Centro de Referéncia da Assisténcia Social (Cras) corno pane da apuracão da CDN. é a não

continuidade do apoio ao jovem após sua capacitação. Assim. sugerirnos aproveitar parcerias

já existentes corn o Sebrae. corn prefeituras regionais do Vale e instituiçOes da sociedade civil

para criar urn evento anual: a Feira do Emprego no Vale do Future. 0 evento pode contar

corn estandes de ernpresas para divulgarern suas vagas. palestras de especialistas ern rnercado

de trabaiho e desenvolvimento regional. e urna agenda de apresentaçOes. corno a peça do grupo

t
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Caixa Preta de Teatro. Todas as açOes descritas nos itens 2). 3) e 4) devem ser transformadas

em pautas.

Subquesito 3— Piano de AçAo: AçOes a serem desenvolvidas pela contratada

Para conquistar espaços na imprensa nacional. estadual e regional. é preciso construir urna

agenda de pautas diversiticadas. capazes de hurnanizar a narrativa. Sugerimos tambérn

estabelecer açöes de relacionarnento corn jornalistas e formadores de opiniAo para que o

Prospera Jovem possa criar urna conexAo corn stakeholders estratégicos. que impulsionarao a

irnagern do programa.

AcOes de relacionarnento

Convidarjornalistas e intluenciadores digitais que acompanham o tema educaçao para conhecer

as aulas do Prospera Jovem, como. por exemplo. Ana Julia Matos (deuskdminhavaga).

vencedora do Prérnio Destaque. prornovido pela plataforma Negócios da Comunicaçao. na

categoria EducaçAo. A ação precisa ser “materializada” e sair do papel. e a meihor forma é

apresentar as açOes “in person”. 0 mesmo pode ser feito corn o evento proposto. a Feira do

Emprego no Vale do Futuro. que merece uma divulgaçAo especial. corn criaçao de sala de

imprensa e convite ajomalistas e formadores de opiniâo. como diretores do Senac, Senai, Fiesp.

MEC. Gerando Falcoes. Instituto Ayrton Senna. entre outros.

As açOes sugeridas no Subquesito 2 podem virar não apenas pautas. mas tambem gerar

oportunidades de aproximaçAo corn püblicos estratégicos. visando a urna major conexäo e.

ciaro. visibilidade por rneio de canais ainda nào explorados pelo Prospera Jovem. 0 concurso

de redaçAo “Meu sonho para prosperar na vida”. por exemplo. pode gerar um cartäo corn

QR Code que. ao ser lido pelo celular. leve ao c-book com a redaçAo e o perfil de cada vencedor.

Pode ser entregue a jomalistas que cobrem educaçao. assirn como influenciadores corno

represeritantes do Google for Education. este. inclusive. parceiro do Govemo do Estado ern

2019 corn o Prémio Educação nas Redes: Novos Influenciadores Digitais.

Professores youtubers atraem milboes. justarnente por fugirem da educaçAo forrnal e se

aproxirnareni dos adolescentes. As lives Aprendi no Prospera e o Concnrso no TikIok: “0

que eu quero ser agora que cresci” poderao ganhar visibilidade nesses canais. A ideia é enviar

urn material explicativo sobre o Prospera Joxem e ambas as iniciativas nas redes. acompanhado

de um kit do programa. que pode conter urn pequeno quebra-cabeca corn o texto: Jovens que
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ciersczrwn o Ensino Técnico têtiz mciiores chances de consegitir teiti emprego c/c carreira
assinada e ama rernuneraçcio meihor do que aqueles que ndo lizeram
urn curso pro/issionalizc:nte. Urn rnirno simples. que pode ser compartilhado nas redes desses
youtubers como forma de promover e valorizar o Prospera Jovem,

A projeção mapeada pode ser urn born mote para convidarjornalistas regionais para a exibição
em Registro corno parte de urn tour” pelo Prospera Jovem. o qual pode incluir urna
apresenracAo do programa pelos alunos e professores que dde participant

Grande Imprensa e Imprensa Regional:

Balanço Prospera Jovem — Dois anos jã se passararn desde que o prograrna começou. o que
torna possivel reunir nümeros que comprovern a açAo bem-sucedida corno aumento de
participantes da primeira para a segunda edição. personagens que concluiram o prorama e
coriseguirarn ingressar no mercado de trahaiho. Essa pauta deve ser explorada de forma
diversificada. nos veIculos irnpressos. on-line. ernissoras de TV e prograrnas de entrevistas em
radios. Celia Parnes. secretãria de Desenvolvirnento Social de São Paulo. e uma mulher
articulada e merece ganhar mais protagonismo no Prospera Jo em. devendo set a porta-voz
dessa divulgacAo.

Grande Imprensa:

Editoria Educaçao — A evasão escolar e a falta de emprego estão fazendo corn que muitos
jovens sejam classificados de nern-nem’ nem trabalharn nem estudam —. reduzindo as
chances ddes de reaHzar seus sonhos”. Essa pauta propOe discutir esse perfil de jovens e
estirnular o debate apresentando soluçOes. como o Prospera Jovem. Outra pauta para esta
editoria e discutir o papel dos cursos tCcnicos na geracão de oportunidades no mercado de
trabaiho. a partir de dados que compro em a importãncia desse tipo de capacitação para major
empregabilidade. 0 tema pode gerar pautas conjuntas corn as Secretarias de Desenvolvirnento
Econornico e de Educaçao. A enquete A vida muck corn urn emprego. realizada corn os
participantes do Prospera em 2020 e 2021, pode ser transformada em uma pauta para a mesma
editoria.

Editoria Cidadania — 0 Prospera Jovern tem total alinhamento corn alguns objetivos da
Agenda 2030 da ONU. uma forrna de reforçar os esforços do Goemo do Estado nesse sentido.
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Propornos urna pauta que apresente corno as Secretarias de Desenvolvirnento Social,

Econômico e da Educaçao estão colaborando corn o Governo. trazendo dados e cases de sucesso

dejovens que conseguirarn seu prirneiro emprego por melo desses programas.

Social — Efemérides são sempre exploradas pela imprensa. que. cornumente. dependendo do

apelo do assunto. publica encartes especiais. 0 Dia Intemacional para a Erradicação da Pobreza.

em 17 de outubro. é urn born exemplo de corno o Prospera Jovem pode pegar carona.

Notas de coluna — Notas em colunas. corno Monica Bergarno. na Folha de S.Paulo. por

exemplo. ou Sonia Racy. ern 0 Estado de S. Paulo. são responsáveis por pautar rnuitos

jornalistas. Reunir n(lrneros sobre o sucesso do Prospera Jovern — corno investimentos.

participantes nas duas ediçOes. total de cursos realizados etc. — pode render urna boa

repercussão. assirn como urna entrevista de Eduardo Lyra corno embaixador do prograrna.

Artigos — Nesta Ease de construçAo de marca e importante ocupar espacos nobres. voltados para

o leitor formador de opinião. Propomos que a secretâria de Desenvolvirnento Social assine

artigos para publicaçAo na grande irnprensa e midia regional. Temas: os mern-nern”. a

capacitação lécnica do jovern que constrói o Vale do Futuro para o amanha. entre outros.

Pautas de TV — Ha muitos programas qualiticados e corn espaco para reportagens mais

profundas do que aquelas veiculadas em noticiários diãrios. Entre eLes o Antena Paulista. que

pode 5cr pautado para a criação de urn programa especial sobre o primeiro emprego do jovern

ern São Paulo. 0 Globo Reporter ë urn dos principais prograrnas de reportagern da TV aberta

do pais e ainda possui bastante credibilidade e alcance. Por isso. propomos a elahoração de urna

pauta que renda urna reportagern especial sobre o jovern brasileiro do arnanha.

Imprensa Reional:

Para iniciar a divulgaçAo regional. sugerirnos que a secretária Celia Panes realize uma agenda

de visitas a imprensa local. concedendo entrevistas sobre os dois anos do prograrna. como jã
descrito rnais acirna. Na TV Iribuna. por exemplo. pode ser pautada urna reportagem: Urn dice

no v/do de urn prospera ,overn ‘; no NotIcias do Vale. urn encarte sobre o futuro protissional do

jovem do Vale do Futuro — quatro páginas que expliquern o prograrna. mostre seus avanços.

conte corn entrevista da secretária e. principalrnente. reUna jovens que se empregararn ern

setores distintos da economia local: agricultura. turismo. serviços. cornércio. entre outros. alem

daqueles que desenharam em seu plano de vida” a criação de urn ernpreendirnento local,
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visando. ao mesmo tempo. ao crescimento da região. Todas as demais pautas mencionadas para

a grande imprensa devem tambem ser divulgadas para a midia regional.

As pautas serâo divuigadas via e-mail. WhatsApp e Telegram corn o auxilio do Media Room

4.0 da CDN. sisterna inovador de owned media. capaz de mapear jornalistas qte reaiizam a

cobertura dos temas propostos.

Subquesito 4 — Piano de Açao: Materials a serem produzidos

Para o atingirnento dos objetios de comunicação deste piano. a CDN utilizara desde

ferramentas tradicionais da assessoria de irnprensa ate rnaterial amparado pelas mais modernas

tendCncias na comunicação institucional. Entre des estã o website

v.prosperajovetmsp.gov.br. que funcionarã como urn tub’ de inforrnaçOes do programa

para a irnprensa. participantes e formadores de opinião A seguir. listamos aiguns deles já

citados ao longo deste pIano. mas que consolidamos aqui para faciiitar a avaiiaçAo.

t
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Arquivo digital de

personagens

Arquivo digital de irnagens

e videos

Para que a estratCgia de humanizaçAo funcione. é preciso que

o time de comunicação faça urn garirnpo e alinharnento no

Cras de cada cidade para identificar os participantes do

programa que foram colocados no mercado de trabaiho. assim

como aqueles que tiveram major destaque nos cursos. e

podem ser bons porta-vozes. A CDN criará um arquivo digital

de personagens para consulta e utilizaçao quando necessário.

E importante ter um bom banco de imagens para poder

atender a imprensa de São Paulo (que está longe do Vale do

Ribeira) e a midia do Vale. tao carente de recursos. Propomos

a criação e manutenção de fotos e videos que mostrem.

principalmente. os jovens em ação: desenhando o pIano de

vida”, sendo capacitados. trabalbando etc.

E-hook que reüna as redaçOes vencedoras do concurso

coordenado pelas escolas estaduais e possa ser divulgado para

dov.nload no Facebook da Secretaria de Desenvolvimento

E-book ilustrado
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Social e no site do Prospera Jovem. além de ser distribuido a
imprensa.

Kits de imprensa Press-releases. avisos e sugestoes de pauta. artigos e notas

para puhlicacao em veicutos nacionais. estaduais e locais.

Manual de crise Docurnento corn diretrizes e movimentos a serem tomados

em casos de crise. Listará açOes. porta-vozes e mensagens

chave.

Paper para porta-vozes
- A tim de dar subsidios aos porta-vozes para que tenham born -

desempenho nas entrevistas. propomos a criação de novas

mensagens-chave para preparo dos entrevistados corn breve

relato da pauta. perfil do repOrter e veiculo. além de Q&A.

Paper para respostas ao 0 time de atendimento. tanto da grande imprensa quanto da

questionamento mIdia regional. ficará responsável pela produçao de respostas

da imprensa imediatas as dernandas de jornalistas. reverterido qualquer

percepção equivocada a respeito das iniciativas.

Produção de - conteüdo Podcast a ser divulgado nas escolas estaduais no Vale do

para o podcast Meu Futuro. que re(rna entrevistas de profissionais regionais e

Primeiro Emprego tambérn de âmbito nacional corn dicas de colocaçao tais

como: ernpresários. consultores. profissionais de RH.

educadores etc.

Produçâo de conteüdo Midias sociais serão os canais de contato mais prOximos do

para redes soclais jovem que participa ou pode participar do Prospera Jovem. o

piiblico que queremos engajar e motivar a fazer pane de todo

esse movimento em busca de urn futuro melhor. Tanto as

açOes de R.P. quanto os temas das pautas a serem divulgadas

aos jornalistas podern ser transformados em posts. porém

dentro de uma linguageni mais acessivel. levee motivacional.

Produçao de conteUdo As frases mais marcantes das redaçOes vencedoras do

para a projecäo mapeada concurso corn a participação de integrantes do prograrna

podem virar urna exposiçào a céu aberto via projeçäo
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rnapeada a ser feita em locals de grande circulaçao dos

municipios do projeto.

Projeto editorial website - Mesrno que iniciativas digitais não façam pane deste edital. a

Prospera Jovem CDN sugere a criaçao de urn website que possa ser o hub de

inforrnaçOes do programa. reunindo tarnbëm todo conteñdo

digital, corno podcast e videos do YouTube etc. Pode incluir,

ainda. dados de serviço. formularlo para inscrição. endereço

dos Cras. lista de vagas atualizadas ofertadas nos 22

municipios do Vale do Futuro. alern de urn banco de talentos

dosjovens que passaram pelo programa. Como iniciativas on

line como redes sociais e website não estâo contempladas no

edital, a CDN podera desenhar o projeto editorial do website.

RelatOriossemanais, Confecçao de relatOrios corn descriçao das açoes. demandas,

mensais c anuais seus endereçarnentos e resultados. lnserçao de capitulo corn

as análises das principals noticias relacionadas ao Prospera

Jovem, incluindo os riscos e os ganhos para a irnagem, as

sugestOes de estratégia e de ação da assessoria diante do

material analisado.
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Subquesito 5— Oportunidades de mIdia positiva

Governo de São Paulo faz da educação unia de suas principals bandeiras
Juntas, as Secretarias de Desenvolvirnento Social. Econômico e de Educaçdo reónem urn
nümero considerável de iniciativas que primarn pela reduçao da evasão escolar e pelo
oferecimento de oportunidades ao prirneiro ingresso no mercado de trabaiho. Novotec. Bolsa
do Povo Educaçao. Jovem Cidadao. Meu Prirneiro Trabaiho. Aprendiz Paulista. entre outros.
foram criados desde que a pandernia irnpulsionou a evasAo escolar. A inclusao ë peca-chave
nesse processo de resgate educacional. 0 Governo do Estado entende que manter os jovens do
Ensino Médio na escola. estimular sua participação nas atividades escolares e meihorar sua
aprendizagern são formas de pavirnentar urn futuro meihor para essa populaçao. E preciso.
porém. dar urn sentido de permanéncia e fortaleza a todas essas atividades. Corn o piano de
cornunicaçAo do Prospera Jovern. a CDN entende que se torna importante reunir essas
oportunidades de maneira transversal. envolvendo outras Secretarias mencionadas acirna. e
criar urn grande guarda-chuva para fomentar a reputaçAo do Governo corno urn Estado que
investe no seu adolescente e faz da educaçao urna de suas handeiras no desenvolvimento da
região. A criaçAo de urn norne pode. inclusive. gerar major visibilidade. por isso sugerimos que
as açOes sejam reunidas debaixo do programa: Jovem do Amanhã.

Prospera Jovem procura quebrar o ciclo dos “nem-nem”

Se ames do cenário pandêrnico o BrasH jã contava corn urn nümero cons iderável dejovens que
não estudavarn e nAo trahalhavarn. as especificidades da crise provocada pela Covid-19
agravaram esse quadro. na rnedida em que contribuirarn para aumentar o contingente de
adolescentes que interrompem seus estudos e param de buscar ernprego. ampliando o grupo dos
mern-nern” desengajados da força de trahaiho, A crescente fatia dos “nern-nem” esta sendo
muito abordada desde o inIcio da pandemia. em razão da baixa empregabilidade.
principairnente entre quern nunca teve urna experiéncia profissional. Não forarn poucas as
reportagens encontradas em nossas pesquisas. entre elas urna publicada ern 29/04/2021. no
Valor EconOrnico7. que rnostra que a proporço de jovens que nem estudam nern trabaiharn

Pandemia elc’a titia de jocns 11cm-Hem. Va’or EconOmico. 2904 202L Disponhel em:
https://valor.globo. com/brasil/noticia/202 1/04/29)pa ndemia-eleva-fatia-de-jovens-nem-nem.ghtml
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atingiu no flhimo trirnestre de 2020 o major valor em oito anos da Pesquisa Nacional por

Amostra de DomicIlios (Pnad) Continua, do Instituto Brasileiro de Geografla e Estatistica

(IBGE). Dados sobre evasâo do IBGE mostrarn que. em 2019, 20% das pessoas entre 14 e 29

arms ou abandonararn a escola ou nunca a frequentararn. São mais de 10 rnilhOes dejovens. a

maioria (71%) preta ou parda8. 0 jovern que nAo termina os estudos recebe salários menores. d

menos produtivo e tern mais prohabilidades de se envoker corn a criminalidade. 0 Prospera

Jovern e urn prograrna que procura justarnente quebrar esse ciclo. Urn terna atual que tern

grandes chances de boa receptividade na imprensa. nas redes sociais e entre formadores de

opiniao. Além disso. a iniciativa traz para esse jovem a oportunidade de procurar empreender.

Corn o recebirnento do auxilio financeiro. esse adolescente pode desenhar seu piano de vida

para criar urn negOcio de baixo custo. seja artesanato. seja venda de lanches. por exemplo.

possibilidades que antes nAo navegavarn no seu escasso mar de opcOes. 0 ernpreendedorisrno

ensjnado desde a mais tenra idade é urn destaque a ser mostrado. ern iinha corn o principal

parceiro desse programa. o Sebrae. Para comprovar. sugerirnos a enquete A vida muda corn

urn ernprego. proposta no Subquesito 2.

Prospera Jovern colabora corn quatro objetivos da Agenda 2030 da ONU

o Governo do Estado de São Paulo se comprometeu corn os Objetivos de Desenvolvirnento

Sustentãvel presentes na Agenda 2030 da ONU ejã sorna. nesta gestão. mais de 90% dos seus

prograrnas correlacionados a esses objetivos. de acordo corn a Secretaria da Fazenda e

Pianejarnento em apresentacão de 7 de outubro de 2019. Porérn. muito espaco ë dedicado as

açOes de ESG (Environmental. Social and Corporate Governance) das ernpresas e fala-se pouco

sobre corno as autoridades e os governos abraçararn essa causa e o que fazern efetivarnente. A

visibilidade das ernpresas é obtida em grande parte porque essas corporaçOes divulgarn rnetas

e resuitados claros. celebrarn suas conquistas. engajam seus funcionãrios e levarn tudo as redes

sociais de forrna robusta. Se antes essas referidas açOes do Governo não forarn arnarradas corn

a Agenda 2030. agora o mornento chegou e a Secretaria de Desenvolvirnento Social deve

auxiiiar o Govet-no na busca dessa visibilidade. rnencionando ern todas as cornunicaçOes os

objetivos que são aicançados corn o Prospera Jovern.

Escolasem sen[idoë partedoproblemadosnem-nem. Foihade S.Paulo. 1806,2021. Disponielem:
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Subquesito 6— IdentificaçAo dos riscos a imagem

Adolcscentes participam do Prospera Jovem so para obter o auxIlio financeiro

E fato que muitos participantes do Prospera Jovern se inscreverarn e se inscreveräo para obter

o auxilio financeiro. F não se trata apenas de uma percepção. os prOprios entrevistados do Cras

Ribeira consultados pelo time CDN citararn essa questao. Entendemos que o estimulo

financeiro ë fundamental para a Secretaria de Desenvolvimento Social cumprir a primeira meta

do programa. que é evitar a evasão escolar, alinaL sO recebe e participa quern permanece

matriculado e frequentando as aulas. Esse ë. portanto. outro motivo por que se torna tAo

importante hurnanizar a comunicaçAo. E preciso criar uma conexAo major corn esse püblico

alvo. os jovens. e seus pais. plantando uma semente de esperança em urn futuro meihor. a

realizaçAo de urn projeto de vida. cornprovando isso por meio de cases reals. Isso pode ser

feito a partir da criaçAo do Arquivo digital de personagens (descrito no Subquesito 4— Materiais

a serem produzidos), por meio do qual estudantes corn histórias bem-sucedidas podern ser

identiticados e transformados em personagens que cornprovern corno a gratificaçAo foi

transformada ern oportunidade. Por exemplo. urna jovem que fez born uso dos RS 1200.00

recebidos e ernpreendeu localmente confeccionando bijuterias. ou urn adolescente que corneçou

a fazer lanches e vender na porta da escola.

Prospera Jovem trava na falta de encatninhamento as vagas

A falta de encaminhamento dos jovens que concluem o prograrna é urn problema real no

Prospera Jovern. 0 nAo oferecimento de urn empurrAozinho” pam que o adolescente seja

favorecido corn a ernpregabilidade tAo alrnejada e prornetida ao longo de dois anos de

capacitacao e o tipo de lacuna que tern todo o potencial de virar pauta negativa. transformando

em rnanchetes e ate fake news que alardeiam para urn suposto fracasso do Prospera Jovern ao

nAo oferecer sua continuidade. Quern ja conseguiu emprego apOs as duas ediçOes? Como

garantir urn percentual adequado no inicio. apOs as primeiras turrnas concluirern os dois anos

de capacitacAo? Perguntas corno essas surgirAo. e a preparação para elas será desenvolvida no

novo material para porta-vozes que este planelarnento rnenciona no Paper para respostas ao

questionarnento da irnprensa. descrito no Subquesito 4 — Materiais a serern produzidos. AlCrn

disso. outra forma de combater esse tipo de questionarnento é a divulgaçao rnaciça de açOes

que reforcern o incentivo da Secretaria aosjovens participantes como a Feira do Emprego no
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Vale do Futuro e a criação do website do Prospera Jovern, o qual contará corn urn banco de

talentos C uma lista de vagas atualizadas ofertadas nos 22 municipios do Vale do Futuro.

Falta de acesso a internet dificulta evolução do Prospera Jovem

Muitos jovens não conseguem dar continuidade a sua formaçAo desde que a pandernia teve

inicio e as aulas passaram a ser on-line. Diticuldade de acesso a internet e falta de equipamento

5O os irnobilizadores. Cerca de 4.1 milhOes de estudantes brasileiros da rede pñblica não

tinham acesso a Internet ao tim de 2019. de acordo corn o LBGE9. seja por falta de dinheiro para

contratar o serviço ou cornprar urn apareiho. seja por indisponibilidade do serviço nas regiOes

onde viviarn. 0 ensino a distãncia está entre os principais motivos de evasão escolar durante a

pandernia. Na rede püblica estadual de São Paulo. cerca de 91 mu alunos nao acompanharam

as aulas rernotas nern entregararn nenhuma atividade letiva em 2020. segundo o mesmo estudo.

Os representantes do Cras contatados como forma de pesquisa de carnpo para este edital

alertaram sobre essa questao e disseram que algumas escolas oferecem internet e equiparnento

no contraturno para que possam acompanhar as aulas on-line do Sehrae pelo Teams. mas a

disputa na escola continua. afinal. não ha equiparnento para todos. o que desestimula tambEm

a participaçao nessas aulas de capacitacao protissional. Esse porno poderá ser levantado pela

irnprensa. e a CON entende ser fundamental urn capItulo sobre o terna no Manual de crise a ser

elaborado para o Prospera Jovem e. em contrapartida. divulgar massivamente Os cases de

sucesso do programa. já descritos neste planejamento.

0 ScLIscIn lR(L. 4. ni,lhOes de cstudantcs hrasilert,s entrarum na panjemia seiji icessi’ 1 iniernet. I-oHm He S.Rnilo.
14 14 2112 I. Disponi’ ci em: https://wwwhfolha.uol.com.br/educacao/202 I/04/segundo-ibpe-43-miihoes-de-estudantes-
brasi Ieiros-entraram-n a-pandemia-sem-acesso-a-i ntemet. shim!

t
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Análise:

o Govemo do Estado de São Paulo recebe importante espaco de ‘isibilidade positiva

em sites que destacam o lançamento do prograrna Prospera Farnilia. que oferece renda.

tuentoria. qualificacão e acompanharnento a pessoas em extrerna pobreza e corn dependentes

na primeira infãncia.

Corn o mesmo conteñdo. oito sites publicam a rnatéria intitulada Govemo de São

Paulo lança Prospera Farnilia para incentivar a inclusao produtiva de fares monoparentais’ oit.

de forma abre\iada. SP lança Prospera FarnIlia para incentivar a inclusão produtiva de fares

rnonoparentais. credirada ao Portal do Governo.

o govemador João Doria é desiacado como protagonisia da ação. tançamos o

Prograrna Prospera no Vale do Ribeira no ano passado. sendo ha mais de urn ano realizado

exitosarnente no Vale do Futuro. Agora. a vantagern deste programa ë que dc prioriza a familia

corno urn todo. dá a oportunidade de todos participarem e usufruirern do aperfeiçoamento e do

resultado dos seus trabalhos. Mais do que apenas assisténcia social e tinanceira. oferece a

capacitacao para a atividade ernpreendedora”. alit-ma o govemador. em aspas destacada na

matéria.

t
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Pr ANALESE ifiARIA 03/03/2021
1

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Pregrama Prospera Severn — Seu Future Corneça Agora

Destaques do dia:

Portal do Governo do Estado de São Paulo; CliqueABC: Primeira Ediçao: Mix Vale:

FEDAP: Bomba Bornba; Defesa - SP lança Prospera FamIlia para incentivar a inclusão

produtiva de [ares monoparentais

Clikar: Mulher Deterrninada - Governo de São Paulo lança Prospera Farnilia pat-a

incentivar a inclusao produtiva de fares monoparentais



0 texto ainda detalha o pUblico-alvo da açAo, qual seja familias monoparentais, corn

crianças de 0 a 6 anos, em situação de extrerna pobreza. (ou seja, que sobrevivem mensalmente

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

atendidas por programas e seniços destinados a primeira infância.

A Secretdria de Desenvolvirnento Social do Estado, Celia Panes, tambthm C citada no

texto, reforçando que o programa direciona o olhar para chefes de familias corn mUltiplas

vulnerabilidades sociais e que desempenham papCis duplos na criação dos seus filhos. Com

isso. buscarnos gerar oportunidades para que essas familias se desenvolvarn e conquistem

autonomia e sustentabilidade financeira”. explica a secretária.

A rnatCria cita o “Prospera Jovem”, indicando que ele foi a base de elaboraçao do

Prospera Farnilia. 0 texto destaca a bem-sucedida rnetodologia do “Prospera Jovem”. que já
irnpulsionou a mobilidade social de 400 estudantes do Vale do Ribeira.

f
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PONTOS POSITIVOS: A contrihuição do Govemo do Estado de São Paulo é destacadajá

no tItulo das rnatCrias. de forma explicita ou abreviada como SP”. 0 govet-nador C indicado

corno protagonista da ação que ira incentivar a inclusao produtiva de lares monoparentais. 0

püblico-alvo. assim como o investimento. são destacados no inicio da reportagem. 0

prograrna Prospera Jovem” C citado como uma referCncia rnetodologica.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário nAo traz riscos a imagem do Govemo do Estado de São

Paulo.

AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Novas pautas podem ser desenvolvidas

explorando a hem-sucedida merodologia do “Prospera Jovem”. que já impulsionou a

mobilidade social de 400 estudantes. E possivel indicar que pontos desta metodologia

impulsionaram os resultados do programa.
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I ANALISE DIARIA 04/03/2021

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Scu Futuro Comcça Agora

Destaques do dia:

Jomal 0 DIA SP Jornal Estação - SP lança Prospera Familia para incentivar inclusAo

produtiva de lares monoparentais

Primeira Pãgina - SP lança programa para incentivar inc[usâo produtiva de [ares

monoparentais

ABC do ABC - Governo de São Paulo lança Prospera Familia

Beto Ribeiro Reporter - Programa Prospera Familia é lançado em SP para incentivar

inclusao produtiva de lares monoparentais

ABC do ABC - Govemo de São Paulo lança Prospera Farnilia

Arujã Reporter - Arujã receberá programa Prospera Familia para fomentar renda a farnilias

carentes

Análise:

No dia seguinte a publicaçAo 5P lança Prospera FamIlia para incentivar a inclusao

produtiva de lares monoparentais” pelo Portal do Govemo do Estado de São Paulo. a notIcia

permanece em visibilidade tanto em sites de notIcia. quanto em publicacOes impressas (0 DIA

SP. Estaçao e Primeira Página). 0 Governo do Estado recebe importante espaco de visibilidade

positiva nos velculos que destacarn o lançamento do programa Prospera Familia. que oferece

renda. mentoria. qualiticaçao e acompanhamento a pessoas em extrema pobreza e corn

dependentes na primeira infãncia.

Corn titulos similares e rnesnio conteñdo. sete eiculos replicararn a matdria creditada

ao Portal do Govemo. Logo no inicio do texto. são destacados os objetivos do programa -

t
CON Comur’icação Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863854/0001-19

t São Paulo - Rio de Janeiro - Orasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 -5° e 6° Aridares, Sala 3 - Vila Olirnpia - 04550-004 - São Paulo - SP



— - -. — —
- -

promove a geração de renda, autonornia e mobilidade social por meio do acesso ao mercado de

trabaiho e inclusAo -, a populaçao beneficiada. sua localização e o investimento realizado.

0 govemador João Doria ë destacado como protagonista da ação. corn exceção do texto

publicado no jomal Estação. que credita o lançamento ao governo de São Paulo”. 0 texto

replicado pelos veiculos de comunicação ainda detalha o pñblico-alvo da ação e cita o “Prospera

Jovem”. indicando que dc foi a base de elaboração do Prospera Familia. 0 texto destaca a hem

sucedida metodologia do trospera Jovem”. que já impulsionou a mobilidade social de 400

estudantes do Vale do Ribeira.

t
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PONTOS POSITIVOS: 0 Governo do Estado de São Paulo é destacado diretamente no

titulo de duas matérias e. indiretamente. em outras trës como executor do programa. Na

rnaioria das matérias. o governador E indicado como protagonista da açAo que ira incentivar

a inc[usão produtiva de lares monoparentais. 0 pUblico-alvo. assim como o investimento. são

destacados no inicio da reportagern. 0 programa trospera Jovern” é citado como uma

referéncia metodolOgica.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiãrio não traz riscos a imagem do Governo do Estado de São

Paulo.

AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: 0 protagonismo da ação do estado pode ser

reforçado em novas matérias sobre o assunto. Sobre o “Prospera Jovem’. vale a pena indicar

que pontos da metodoogia utitizada resultaram no sucesso do programa e. consequentemente.

na utilizaçao deste como modelo para o lançamento do recente trospera FamIlia”.
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Aná use:

0 programa Prospera Familia fol destacado pelo jornal Jovern Pan. mesmo dois dias

apds a data de lançarnento no Palãcio dos Bandeirantes — citado pela reportagem. 0 Govemo

do Estado de São Paulo recebeu visibilidade positiva no veiculo. que o destacou já no tItulo

Govemo lança programa de assisténcia a familias monoparentais”. 0 inicio da reportagemjá

cita as mais de 2 ml! familias de 24 municIpios do Estado de São Paulo que participarão do

programa.

A materia da Jovem Pan cita os objetivos do programa. elencados a seguir: oferecer

renda. mentoria. qualiticacAo e acompanhamento a pessoas em extrerna pobreza e corn

dependentes na prirneira infãncia. por meio da inclusao produtiva e da geração de renda. Corno

autoridade. a reportagern escoihe char a secretãha de Desenvoiximento Social do Estado. Celia

Pames. que atirma. no texto: Direcionamos nosso olhar para familias corn mültiplas

vulnerabilidades sociais e que desempeniiani papéis duplos na criação dos seus filbos e

dependentes na primeira infância. Familias ainda rnais fragilizadas devido a pandemia da covid

19 e que tiverarn a renda e segurança alimentar cornprornetidas. Corn isso. buscarnos quebrar o

ciclo de pobreza e gerar oportunidades pan que se desenvolvam e conquistem autonomia

pessoal e sustentabilidade tinanceira”. 0 governador João Doria. a despeito de ser destacado na

matCria oficiat do Govemo e icr participado do lançamento da ação. não C citado nesta

reportagem.

t
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ANALISE DIARIA 05/03/2021

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Jovem Pan Baum - Govemo lança prograrna de assisténcia a familias monoparentais

São Paulo para Crianças - Atençao macs chefes de familia: SP Iança Prograrna “Prospera

FamIlia’. que oferece renda. rnentoria e qualificaçao para lares rnonoparentais
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0 prirneiro de cinco intertitulos da matéria assinada peLo reporter Lucca WiLlians. da

Jovern Pan. destaca a Ediçao Prospera Jovem 2020’. No texto, o reporter cita que o prograrna

Prospera Farnilia foi elaborado corn base na bem-sucedida metodologia Prospera, já

executada no “Prospera Jovem”, prograrna lançado em 2019 para incentivarjovens do Vale do

Ribeira a desenvolverem seus projetos de vida. Diferenternente de outras rnatërias originadas a

partir da matëria do portal do Governo. a reportagem da Jovern Pan credita o desenvolvimento

da rnetodologia a Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo Corn o titulo

“Atençâo rnães chefes de farnilia: SP lança Prograrna “Prospera EarnIlia. que oferece renda.

mentoria e qualificacão para lares monoparentais. o site São Paulo para Crianças replica a

matéria oficial do governo. dois dias após o lançarnento do prograrna. Corno diferencial, o texto

charna atenção as rnães de familia, já no tItulo da reportagern.

t CDN Comunicação Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863854/0001-19

4 São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Ri.ja Alvorada, 1151 -5° e 6° Andares, Sala 3- Vila Olimpia - 04550-004 — São Paulo - SP
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PONTOS POSITIVOS: 0 Governo do Estado de São Paulo é destacado diretamente e

indiretarnente no titulo das duas matérias sobre o assunto publicadas no dia. A matéria do site

voltado a infância chama atençäo as mães de farnilia. enquanto a matéria da Jovem Pan.

assinada por reporter do jornal. abre urn intertitulo dedicado ao programa Prospera Jovem”.

citando a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo corno responsável

peto desenvolvimento de bem-sucedida metodologia que foi usada corno referenda ao novo

prograrna. A audiCncia da matCria veiculada pela Jovem Pan é considerada relevante.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário não traz riscos a imagem do Governo do Estado de São

Paulo.

AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: 0 prograrna trospera Jovern’ pode

explorado em novas pautas. a partir de metodologia desenvolvida pela Secretaria de

Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo. 0 desenvolvimento da metodologia pode

ser associado a cases de sucesso. entre os mais de 400 estudantes já impulsionados pela ação.



Análise:

Ainda três dias após a publicaçAo SP lança Prospera FamIlia para incentivar a inclusao

produtiva de lares rnonoparentais’ pelo Portal do Governo do Estado de São Paulo, a noticia

ganha espaco na publicaçAo impressa Foiha de Itapetinga. 0 Governo do Estado recebe

importante visibilidade positiva no veiculo, que destaca o lançarnento do prograrna Prospera

Farnilia. A açäo oferece renda. mentoria, qualificaçao e acompanharnento a pessoas em extrerna

pobreza e corn dependentes na prirneira infância.

Corn o mesmo titulo e conteUdo. o jornal publica a matéria produzida pelo Portal do

Govemo. Logo no inicio do texto. são destacados os objetivos do programa - prornove a geracão

de renda. autonornia e mobilidade social por rneio do acesso ao mercado de trabalho e inclusão

-, a populacao beneticiada. sua IocalizaçAo e o investirnento.

No texto replicado da comunicação oficial do Estado de São Paulo. o govemador Joao

Doria ë destacado como protagonista da ação. tançarnos o Programa Prospera no Vale do

Ribeira no ano passado. sendo ha mais de urn ano realizado exitosarnente no Vale do Futuro.

Agora. a vantagem deste prograrna é que dc prioriza a familia como urn todo. dâ a oportunidade

de todos participarern e usufruirern do aperfeiçoarnento e do resultado dos seus trabalhos. Mais

do que apenas assistëncia social e financeira. oferece a capacitacão pam a atividade

empreendedora’. atirma o governador. ern aspas destacada na matéria.

0 texto ainda detalha o publico-alvo da ação. qual seja farnilias monoparentais. corn

crianças de 0 a 6 anos. em situação de extrema pobreza. (ou seja. que sobrevivem rnensalrnente

t
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ANALISE DIARLA 06/03/2021

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Folha de Itapetinga - SP lança Prospera Familia para incentivar inclusao produtiva de [ares

monoparentais



corn ate RS 89 por pessoa) e estelam devidamente cadastradas no CadUnico. preferencialmente

atendidas por programas e serviços destinados a primeira infância.

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Celia Pames. tambCm C citada no

texto. reforçando que o prograrna direciona o olhar para chefes de familias corn mU[tip[as

vulnerabilidades sociais e que desernpenham papCis duplos na criação dos seus filhos. Com

isso. buscamos gerar oportunidades para que essas famIlias se desenvolvam e conquistern

autonomia e sustentabilidade tinanceira”. explica a secretária.

A matéria cita o trospera Jovern”, indicando que ele foi a base de elaboraçao do

Prospera Familia. 0 texto destaca a bem-sucedida metodologia do “Prospera Jovern”, que já
impulsionou a mohilidade social de 400 estudantes do Vale do Ribeira.

t
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PONTOS POSITIVOS; A contribuiçao do Govemo do Estado de São Paulo é destacadajã

no titulo da reportagern. de forma indireta. 0 governador C indicado como protagonista da

açAo que ira incentivar a inclusao produtiva de lares monoparentais. 0 pàblico-alvo. assirn

corno o investirnento. são destacados no inicio da reportagem. 0 programa “Prospera Jovern’

C citado corno urna referCncia metodolOgica.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiãrio não traz riscos a imagem do Governo do Estado de São

Paulo.

AçOEs DE ASSESSORIA DE IMPRFZIWSA: Novas pautas podern ser desenvolvidas

explorando a bern-sucedida rnetodologia do Prospera Jovem. quejá irnpulsionou a mobilidade

social de 400 estudantes. E possivel mapear a localizaçao dos estudantes beneficiados para a

indicaçao de pautas locais.



Análisc:

o Govemo do Estado de São Paulo e. mais especificamente. a Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social recebe importante espaco de visibilidade positiva no prograrna

Metrópole em Foco. da Radio Irianon 740 AM. A secretária estadual de Desenvolvimento

Social. Celia Parnes, foi entrevistada pelo âncora Pedro Nastri, Os comentaristas Adilson de

Moraes e CCiio Egidie também questionararn a entrevistada. que teve a oportunidade de elencar

açOes de gover’no. incluindo o lançamento do prograrna Prospera Familia. ocorrido no dia 3 de

marco. no Palácio dos Bandeirantes.

O äncora Pedro Nastri pontuou o iançamento do programa. indicando o anUncio do

atendimento a 12 mu famIlias em 23 municipios do estado de São Paulo. Ao ser questionada

sobre detaihes da ação. Celia Parnes reportou que o projeto teve inIcio no Vale do Ribeira.

como “Prospera Jovem”. e que arnpliou sua proposta para estirnu[ar familias a garantirem urna

fonte de renda.

No Vale do Ribeira dc era focado em jovens. agora nesses 23 municipios aqui do

estado todo dc C focado em mulheres. Mas a metodologia ë a mesma e eu explico. A ideia C

apoiar essas mulheres em urn recurso para sua subsisténcia. paras suas compras. para o seu dia

a dia. para o seu mercado. suas contas. (...) Toda a iógica desse prograrna C criar uma fonte de

geracão de renda pem’ianente e sustentávei para essa familia. pam que cia nunca rnais volte a

ser da pobreza ou da extrema pobreza. Então. todo esse ano cia é capacitada a entender que cia.

sirn. conseguc. que cia. sim. C capaz. e que cia. sim. pode sair da pobreza e que cia vai ter o

negócio dela. E corn isso a gente interompe o cicio, as vezes intergeracional. da manutençao

t
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ANALISE DIARIA 08/03/2021

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Scu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Radio Trianon 740 AM — Entrevista com a secretária estadual de Desenvoivimento Social.

Celia Pames

3c/
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dessa familia na pobreza”. destacou a secretári& na matCria de radio. Celia Panes explicou que

o projeto auxiliará mulheres chefes de familia em suas compras. aplicando valores em urna

poupanca e estimulando as mesmas a se desenvolverem profissionalmente dentro de suas

aptidoes. A secretãria ainda reforçou que o piloto feito no Vale do Ribeira foi nomeado de

“Prospera Jovem” pelo governador João Doria, mas que a metodologia era a mesma do Prospera

FamIlia.

Na entrevista. a secretária de Desenvolvimento Social ainda citou outros programas

conduzidos pelo governo. 0 âncora salientou que a entrevistada foi responsável por

implementar o Centro do Idoso no estado de São Paulo e a secretária comentou sobre as

atividades de sua pasta e o seu empenho no auxflio aos idosos. A secretãria ainda enfatizou a

relevância dos programas Viva Leite. Alimento Solitário e, especificamente. do Bom Prato. Em

relaçao a este. a entrevistada atirmou que os 59 restaurantes que funcionam no estado não

paralisaram seus serviços durante nenhum dia durante a pandemia. No tim da entrevista. Celia

Panes citou aumento do P18 de São Paulo. em relaçao a quedas nos Indices do Brasil e do

mundo.

t
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PONTOS POSITIVOS: 0 programa Metrópole em Foco. da Radio Trianon 740 AM.

oferece oportunidade para a secretária estadual de Desenvolvimento Social ahordar diversos

programas conduzidos pelo govemo do Estado de São Paulo. que ganha prolagonismo ao

longo da entrevista. Na ocasião. a secretária indica o lançamento do programa “Prospera

FamIlia”. atirmando que a metodologia foi originada do programa “Prospera Jovem”.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário náo traz riscos a imagem do Governo do Estado de São

Paulo.

AçOEs DE ASSESSORIA DE IMPRELWSA: 0 Iançarnento do “Prospera Famili&’ dá

margem para falar sobre os beneficios gerados pelo programa “Prospera Jovem”. que

fomeceu a metodologia ao novo programa. Novas pautas podem ser geradas. a partir dessa

conexão entre os programas. As similaridades e as diferenças entre os programas podem ser

ahordadas.
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Análise:

0 Governo do Estado de São Paulo recebe importante espaço de visibilidade positiva

em site que destaca o lançamento do prograrna Prospera N4ulher. que oferece renda. mentoria,

qualificacão e acompanhamento a pessoas em extrema pobreza e corn dependentes na primeira

infância.

Corn o tItulo Governo de São Paulo lança Prospera Muiher”. a matCria destaca o

protagonismo do govemo. por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social”. A matCria tern

como base o texto produzido por assessoria do govemo e oferece destaque especial a Secretaria.

incluindo aspas da secretária de DesenvoLvirnento Social do Estado. Celia Parnes.

‘0 Govemo de São Paulo trabalha prioritariarnente para a populaçao mais fragilizada.

mantendo sempre urn olhar atencioso para as familias monoparentais lideradas por muiheres.

que desempenharn papCis duplos na criação dos seus filbos enfrentando rnültiplas

vulnerahilidade sociais”. afirma Celia. no texto.

A matCria explicita as prernissas do prograrna. que incluern a inclusao produtiva.

estimulando a geração de renda através do acesso ao trabalho. o empreendedorisrno.

capacitacOes e oportunidades de oficio atrelado a urn piano de futuro que combina aspiraçOes

pessoais. profissionais. sociais e financeiras. alCrn do incentivo a bancarizaçao e cultura de

poupança. corn a transferCncia de recursos.

Ainda de acordo corn informaçOes trazidas pela reportagem. o apoio financeiro, corn

acompanharnento continuo para desenvolvimento de vinculo interpessoal e referëncia positiva.

acontece corn a transferéncia de renda para a rnanutenção de despesas primárias. com vhlores a

partir de R$WO.OO rnensais. e incentivos financeiros destinados a cornpra de ferranèn’iàs de

t CON Comunicação Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57863.854/0001-19

t São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 -5°c 6° Andares, Sala 3- Vila Olimpia -04550-004 - São Paulo - SP

10103/2021ANALISE D1ARIA 1Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

ABC do ABC - Governo de São Paulo lança Prospera Mulher
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trabaiho e a cultura de poupanca e bancarizaçao, que chegam a ate R$ 2.000,00. Os

beneficiarios da ação — 12 ml! familias do Estado. corn foco nas chefes de famIlias

monoparentais — tambCm são incluIdos no texto.

A matCria cita que o lançamento utiliza a ‘bem-sucedida metodologia do Prospera

Jovem. que jä irnpulsionou a mobilidade social de 400 estudantes da região do Vale do Ribeir&’.

No lançamento do programa. ocorrido no dia 3 de marco. o nome indicado era trospera

Familia”. Assim. essa matéria ainda traz esse norne no fim da reportagem. diferente do nome

trazido pelo titulo — “Prospera Muiher”.

t
CDN Comuriicaçao Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19

t São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 5° e 6° Andares, Sala 3- Vila Olimpia 04550-004 - São Paulo - SP
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PONTOS POSIT! VOS: A contribuiçao do Governo do Estado de São Paulo é destacadajã

no titu!o da reportagem. Logo no inicio do texto. a Secretaria de Desenolvimento Social

tambCm é citada como executora do programa. 0 Prospera Jovem” C citado corno uma

referenda metodolOgica no tim da reportagem.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiãrio não traz riscos a imagem do Govemo do Estado de São

Paulo. Ponto de atenção: a reportagem utiliza dois nomes para o mesrno progrania. em funçao

de possivel mudança pelo governo. 0 mesmo programa C norneado como “Prospera Mulher’

e trospera Familia”.

AçOEs OF ASSESSORIA DE IMPRENSA:

exp!orando a hem-sucedida metodologia do

Desenvo!vimento Social pode ser oferecida como

similaridade entre os programas.

Novas pautas podem ser desenvolvidas

trospera Jovem”. A secretária de

fonte para novas reportagens. reforçando a
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Anállse:

0 Governo do Estado de São Paulo recebe urn born espaco de visibilidade positiva em

publicaçOes online e irnpressa que destacarn o Iançamento do prograrna Prospera Mulher, que

oferece renda, mentoria. qualiticacao e acornpanhamento a pessoas ern extrerna pobreza e corn

dependentes na prirneira infãncia.

Corn titulos variados. rnas utilizando o mesmo conteiido de autoria da assessoria da

Secretaria de Desenvolvirnento Social. quatro sites e urn jomal impresso publicam texto

relacionado a ação governamental. Das matérias do dia. duas delas creditarn o texto a
Assessoria de lmprensa do Govemo do Estado de São Paulo ou a Secretaria de

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Produzida pela assessoria governarnental. a rnatëria oferece destaque especial a
Secretaria. incluindo aspas da secretdriu de Desenvolvirnento Social do Estado. Celia Parnes.

‘0 Governo de São Paulo trabaiha prioritariarnente para a populacao rnais fragilizada.

mantendo sempre urn olhar atericioso para as farnilias monoparentais lideradas por mulFeres.

f
CDN Comunicaçao Corporativa itda. CNPJ/MF 57.863.854/0001-19

t São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 -5° e 6° Aridares, Sala 3- Vila Olimpia - 04550-004 - São Paulo — SP
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Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

ANAIJSE DIARIA

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Jornal Ouvidor - São Paulo lança programa para incentivar a inclusão produtiva ern

farnulias dirigidas por muiheres

Jomal Ouvidor: Portal do Alto TietC (Portal Empreendedor) - Governo de São Paulo lança

Prospera Mulber para incentivar a inclusão produtiva ern lares monoparentais

Click Guarulhos - Prospera Mulher para incentivar a inclusao produtiva em lares

monoparentais C lançado em São Paulo

CliqueABC - SP lança Prospera Mulher para incentivar a inclusao em lares rnonoparentais
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que desempenharn papëis dupios na criaçdo dos seus tilhos enfrentando rndltiplas

vulnerabilidade sociais’, atirma Celia. no texto.

A matCria explicita as premissas do programa. que inciuem a inclusAo produtiva.

estirnulando a geracão de renda através do acesso ao trabaiho. o empreendedorismo.

capacitacães e oportunidades de oficio atrelado a urn piano de futuro que cornbina aspiraçOes

pessoals. profissionais. sociais e financeiras. além do incentivo a bancarizaçao e cuitura de

poupança. corn a transferCncia de recursos. Os beneficiãrios da ação
— 12 mu farnIlias do

Estado. corn foco nas chefes de familias monoparentais — tambCm são inciuidos no texto.

0 texto ainda cita que o lançarnento utiliza a tern-sucedida metodologia do trospera

Jovem’, que já impuisionou a mobilidade social de 400 estudantes da região do Vale do

Ribeira’. No lançamento do prograrna “Prospera N4ulher”. o norne indicado era “Prospera

Familia’ e a rnatéria Eraz essa referenda no urn da reportagem.

PONTOS POSITEVOS: 0 Govemo do Estado de São Paulo é citado norninalrnente no tItulo

de duas das cinco matdrias sobre o lançarnento do programa. publicadas no dia. Logo no inicio

de todos os textos. a Secretaria de Desenvolvimento Social é citada corno executora do

programa. 0 trospera Jovem” é citado corno urna referenda metodolOgica.

RI SCOS A IMAGEM: 0 noticiário não traz riscos a imagern do Govemo do Estado de São

Paulo. Ponto de atençao: a reportagem utiliza dois nomes para o mesmo programa lançado

pelo govemo: trospera Muiher’ e trospera Familia”.

AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: 0 nome do prograrna. trospera Muiher”.

pode ser explicitado ern ação oticial do governo. A correção na utilizaçao de dois nomes pode

ser pedida aos veIcu[os que os publicaram. A ação pode ser uma oportunidade para explicar

a mudança e pautar nova matCria sobre o tema.

t
CDN Comunicação Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19¶ São Paulo Rio de Janciro- Brasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 -5° eG° Andares, Sala 3- Vila Olirnpia - 04550-004 - São Paulo — SP



Análise:

0 Governo do Estado de São Paulo recebe importante espaco de visibilidade positiva

em duas pubiicaçOes impressas que destacam o lançamento do prograrna Prospera Mulher. que

oferece renda. mentoria. qualificaçAo e acompanharnento a pessoas em extrema pobreza e corn

dependentes na primeira infãncia. Corn tItulos variados. mas utilizando o mesmo contetido. os

doisjornais publicarn texto relacionado a ação governarnental.

Produzida pela assessoria govemarnental. a matéria oferece destaque especial a
Secretaria. incluindo aspas da secretária de Desenvolvimento Social do Estado. Celia Parnes.

“0 Goemo de São Paulo trabaiha prioritariamente para a populaçao mais ti-agilizada.

mantendo sempre urn olbar atencioso para as familias monoparentais lideradas por mulheres.

que desernpenham papCis duplos na criação dos seus filhos enfrentando rnñltiplas

vulnerabilidade sociais”. afirma Celia. no texto.

A rnatdria explicita as premissas do programa. que incluern a inclusao produtiva.

estirnulando a geração de renda atravCs do acesso ao trabalho. o empreendedorismo.

capacitaçOes e oportunidades de oficio atrelado a urn piano de futuro que combina aspiraçOes

e financeiras. além do incentivo a bancarizaçao e cultura de

de recursos. Os beneticiários da ação — 12 mu famIlias do

famIlias monoparentais — tambdm são incluldos no texto.
/

f
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ANALiSE DIARIA 1 12/03/2021

Secretaria Estadual tie Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Correio do Povo - Governo de São Paulo lança Prospera Nlulher para incentivar a inclusao

produtiva em lares monoparentais

A Trihuna Piracicabana — Governo de São Paulo lança Prospera Mulher

pessoals. profissionais, sociais

poupanca. corn a transferência

Estado. corn foco nas chefes de



0 texto cita ainda que o lançamento utiliza a tem-sucedida metodologia do Prospera

Jovem, quejã impulsionou a mobilidade social de 400 estudantes da região do Vale do Ribeira”.

No lançamento do programa “Prospera Mulher. ocorrido no dia 3 de marco. o nome indicado

era Prospera Familia” e a matéria ainda traz essa referëncia no tim da reportagem.

t
CON Comunicação Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57863854/0001-19

t São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 .50 e 6° Andares, Sala 3- Vila Olimpia - 04550-004 - São Paulo - SP

p

PONTOS POSITIVOS: 0 Governo do Estado de São Paulo é citado nominalmente no titulo

das duas matérias sobre o Lançamento do programa. publicadas em jomais impressos. Logo

no inicio de todos os textos. a Secretaria de Desenvolvimento Social e citada como executora

do programa. 0 Prospera Jovem é citado como urna referéncia rnetodológica.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário não traz riscos a imagem do Governo do Estado de São

Paulo. Ponto de atenção: a reportagem utiliza dois nomes pam o mesmo programa Iançado

pelo governo (Prospera Mulher e trospera FarnItia).

AçOES LiE ASSESSORIA LiE LMPRENSA-. 0 nome do prograrna. trospera Mulber.

pode ser reforçado em açAo oficial do govemo. A assessoria de imprensa pode explicitar a

mudança nas redaçOes que publicaram o texto. o que pode ser uma oportunidade para a

indicação de novas pautas sobre o assunto. A oferta de uma personagern que seria beneticiada

pela ação pode render uma suite ao material.



Análisc:

As açOes de protecao social do Governo do Estado de São Paulo, realizadas por meio

da Secretaria de Desenvolvimento Social. recebem importante espaco de visibilidade positiva

em site especializado em questoes raciais. A matéria Programas sociais de SP focam em

capacitacão e inclusão produtiva de jovens e mulheres’ destaca. já no primeiro parãgrafo. que

os programas do governo visam beneficiar a populacao paulista mais vuinerável.

principalmente no momento complicado da pandemia.

o abre da reportagern cita os programas “Prospera Jovem e o recém-lançado Prospera

£vlulher” em poilticas de transferencia de renda, capacitaçao e inclusAo produtiva de jovens e

muiheres. A matéria explica que o programa “Prospera Jovem” oferta oportunidades para os

jovens em situação de vulnerabilidade social. por meio da construção de elaboraçao de projeto

de vida, tutoria. capacitacao e transferéncia de renda para pouparica. 0 texto ainda cita que. em

sua primeira ediçao. o programa beneficiou cerca de 400 jovens da regiâo do Vale do Ribeira.

sendo que 54% dos beneficiarios se autodeclararam negros”.

Os dados trazidos pela reportagem aproximam o programa do pñblico leitor do veiculo.

que ainda publica aspas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Celia Parnes. “A

primeira edição do “Prospera Jovem” foi muito bem-sucedida. Para as próximas ediçOes.

pretendemos tambCm viabilizar a capaciracâo em afroempreendedorismo. promover a

representatividade (corn mais tutores e orientadores negros) e ampliar o conhecimento em

saberes afro-brasileiros e africanos”. destaca Celia. na reportagem.

t
CON Comunicaçao Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19

t São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700
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I ANALISE DIARIA 28/04/2021
-V.

Secretaria Estadu-al de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Prograrna Prospera Severn — Seu Futuro Corncça Agora

Destaques do dia:

Revista Raça - Programas sociais de SP focam em capacitacao e inclusao produtiva de

jovens e muiheres

31,j
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0 texto da Revista Raça tarnbém inclui dados atualizados do programa Prospera Muther.

lançado no mês de marco. Segundo a reportagem. o prograrna •visa a inclusão produtiva,

estimulo a geração de renda e empreendedorismo para rnulheres chefes de farnilias

monoparentais. corn flihos de 0 a 6 anos. e em situação de extrema pobreza”. 0 texto

informativo ainda traz a previsAo de iniclo do programa e a estimativa de muiheres

autodeclaradas negras que podern participar. segundo os critérios estabelecidos. Novamente. o

pUblico-alvo do site especializado é incluido ernie possiveis beneficiários do programa de

go verno.

A matéria ainda traz dados do ültimo Censo do IRGE. apontando que cerca de 30 % da

populaçao paulista é negra: “No Estado de São Paulo, 49% dos inscritos no Cadastro Unico

(CadUnico). base da polItica socioassistencial. se autodeclaram negros. sendo que as muiheres

negras representam 58% dessa fatia”.

PONTOS POSITIVOS: 0 programa “Prospera Jovern” é citado já no lead da reportagem.

como urna ação da Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo. A ação

social é destacada pot beneficiar a populacAo paulista mais vulneravel. em especial no

momento da pandernia.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário não traz riscos a imagem do Governo do Estado de São

Paulo.

AçOEs DE ASSESSORIA bE IMPRENSA: Novas pautas podem set desenvolvidas

explorando o pliblico beneticiário do Prospera Jovern”. que jã impulsionou a mobilidade

social de 400 estudantes. E possivel indicar alguns ovens para dat depoimentos positivos a

respeito do prograrna. reforçando os beneficios sociais da ação.

t
N Comunicação Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863854/0001-19

t São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151-5° e 6° Aridares, Sala 3- Vila Olimpia - 04550-004— São Paulo — SP
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Análise:

A reportagem publicada no site Raça Negra é reproduzida integralmente. dois dias

depois. em publicaçao online voltada ao mesmo püblico-alvo. As açOes de protecao social do

Governo do Estado de São Paulo. realizadas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.

recebem importante espaço de visibilidade positiva tambem no site Mundo Negro,

especializado em questOes raciais. A matéria Programas sociais de SP focam em capacitacão

e inclusao produtiva de jovens e mulhere&’ destaca.ja no primeiro parágrafo. que os programas

do govemo visam beneficiar a populaçao paulista mais vulnerável. principalmente no momento

complicado da pandemia.

o abre da reportagem cita os programas trospera Jovem” eo recém-lançado “Prospera

Mulher” em politicas de transferéncia de renda. capacitaçAo e inclusão produtiva de jovens e

muiheres. A matéria explica que o programa ‘Prospera Jovem” oferta oportunidades para os

jovens em situaçao de vulnerabilidade social. por meio da construção de elaboraçAo de projeto

de vida. tutoria. capacitacão e transferéncia de renda para poupança. 0 texto ainda cita que. em

sua primeira ediçao. o programa beneticiou cerca de 400 jovens da região do Vale do Ribeira.

sendo que 54% dos beneficiarios se autodeclararam negros”.

Os dados trazidos pela reportagem aproximam o programa do publico leitor do velculo,

que ainda publica aspas da Secretária Estadual de Desenvolvimento Social. Celia Parnes. A

primeira ediçao do trospera Jovem” foi muito bem-sucedida. Para as próximas ediçOes.

pretendemos também viabilizar a capacitaçao em afroempreendedorismo. promover a

J

t
CDN Comunicaçao Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19

I São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 -5° e 6° Andares, Sala 3- Vila Olimpia - 04550-004 — São Paulo — SP

ANALISE IMARIA 30/04/2021

Secretaria Estadual tie Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Comcça Agora

Destaques do dia:

Mundo Negro - Programas sociais de SP focam em capacitaçAo e inclusao produtiva de

jovens e muiheres



representatividade (corn rnais tutores e orientadores negros) e ampliar o conhecirnento ern

saberes afro-brasileiros e africanos’. destaca Celia. na reportagem.

0 texto do Mundo Negro tambCrn inclui dados atualizados do prograrna trospera

Mulher”. Iançado no rnCs de marco. Segundo a reportagem. o prograrna “visa a inclusao

produtiva, estimulo a geração de renda e empreendedorismo para rnulheres chefes de familias

rnonoparentais. corn flihos de 0 a 6 anos. e em situaçao de extrema pobreza”. 0 texto

informativo ainda traz a previsão de inicio do programa e a estimativa de rnulheres

autodeclaradas negras que podem participar. segundo os critérios estabelecidos. Novarnente. o

pUblico-alvo do site especializado é incluido entre possIveis beneficiários do programa de

governo.

A matCria ainda traz dados do Ultirno Censo do IBGE. apontando que cerca de 30 % da

populaçAo paulista é negra: “No Estado de São Paulo, 49% dos inscritos no Cadastro Unico

(Cadünico). base da politica socioassistencial. se autodeclararn negros. sendo que as muiheres

negras representam 58% dessa fatia”.

t
CDN Comunicaçao Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19

t São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 - 5° e 6° Andare5, Sala 3 - Vila Olimpia - 04550-004 - São Paulo - SP

PONTOS POSITIVOS: 0 prograrna “Prospera Jovern” é citado já no lead da reportagem.

como uma ação da Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo. A ação

social e destacada por beneticiar a populaçao paulista rnais vulneravel. ern especial no

momento da pandemia.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário não traz riscos a irnagern do Govemo do Estado de São

Paulo.

AçOEs DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Novas pautas podern ser desenvolvidas

explorando o püblico beneficiário do Prospera Jovem. quejá irnpulsionou a mobilidade social

de 400 estudantes. E possivel indicar algunsjovens para dar depoimentos positivos a respeito

do prograrna. reforçando os beneficios sociais da ação.
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Análise:

0 Govemo do Estado de São Paulo recebe importante espaço de visibilidade positiva

no site da Prefeitura de Capão Bonito. que destaca o lançarnento do programa Prospera FarnIlia.

que oferece renda. mentoria. qualificaçäo e acompanhamento a pessoas em extrema pobreza e

corn dependentes na prirneira infância.

Em matéria que utiliza a base do texto produzido pelo Portal do Governo. na ocasiAo do

lançamento do programa — 3 de marco -. a prefeitura informa que ira executar o prograrna. já

que foi urna das beneticiadas (por integrar lista de 23 rnunicipios corn rnaior concentração de

pessoas em vulnerabilidade social) da primeira fase da ação.

Já no inicio do texto. a prefeitura destaca o investirnento de mais de R$ 63 rnilhOes

recebidos pela iniciativa, prevista para beneticiar 12 mu familias. Segundo a matéria. o prefeito

Julio Fernando fez adesao ao prograrna. possibilitando a sua execução em Capao Bonito. No

texto. o prefeito explica que o püblico-alvo da ação são farnilias monoparentais. corn crianças

de 0 a 6 anos. em situação de extrema pobreza. (ou seja. que sobrevivern mensairnente com ate

R$ 89 por pessoa) e estejarn devidamente cadastradas no CadUnico. preferencialmente

atendidas por prograrnas e serviços destinados a prirneira infãncia.

Com a adesAo ao programa estarnos direcionando nosso olhar para chefes de farnilias

corn rnültiplas vulnerabilidades sociais e que desempenharn papCis duplos na criaçAo dos seus

6thos. Corn isso. buscarnos gerar oportunidades para que essas farnilias se desenvolvarn e

conquistem autonomia e sustentabilidade tinanceira”, explicou o preleito, no texto.

A matCria da prefeitura ainda recupera aspas do governador JoAo Doria. incluidas na

matCria oficial de lançarnento do prograrna. creditada ao Portal do Governo: Lançamos o

t
CDN Camuriicaçao Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19
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07/05/2021ANALISE DIARIA

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Prefeitura de Capão Bonito - Capao Bonito executará o Prospera Farnilia
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Prograrna Prospera no Vale do Ribeira no ano passado. sendo ha mais de urn ano realizado

exitosarnente no Vale do Futuro. Agora, a vantagern deste prograrna ë que dc prioriza a famulia

corno urn todo. dã a oportunidade de todos participarern e usufruirem do aperfeiçoarnertto e do

resultado dos seus trabalhos. Mais do que apenas assisténcia social e financeira. oferece a

capacitacao para a atividade ernpreendedora.

A maléria cita o Prospera Jovem”. indicando que dc foi a base de elaboraçao do

Prospera Farnilia. 0 texto destaca a bern-sucedida rnetodologia do trospera Jovern. que jã
irnpulsionou a rnobilidade social de 400 estudantes do Vale do Ribeira.

f
CON Comunicação Corporativa ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19

t São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 _50 e 6° Andares, Sala 3- Vila Olimpia - 04550-004 — São Paulo — SP 43j

PONTOS POSETIVOS: A contribuição do Governo do Estado de São Paulo ë destacada na

rnatéria. que reforça a participacão de Prefeitura de Capão Bonito no programa trospera

FarniIi&. A matéria utiliza conteüdo e declaraçOes oficiais do Governo e inclui aspas

especilicas voltadas ao ptablico local. 0 programa trospera Jovern’ é citado como urna

referéncia rnetodolOgica do prograrna que seth adotado pela Prefeitura.

RISCOS A IMAGEM: 0 nouciãrio não traz riscos a irnagem do Governo do Estado de São

Paulo. No entanto. a matéria cita o programa corno trospera Farnilia”. e não como trospera

Mulher. Nao ha urn consenso sobre o nome da iniciativa.

AOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Novas pautas podern 5cr desenvoLvidas

explorando a bern-sucedida rnetodologia do trospera Jovern”. que jã irnpulsionou a

mobilidade social de 400 estudantes. E possivel tentar mapear jovens heneticiados pelo

programa ern Capao Bonito. o que renderia urna pauta local hurnanizada.
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Análise:

A Secretaria de Assistëncia e Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo gan.ha

visibilidade positiva no site Estação Litoral SP. que destaca a abertura de inscriçOes para o

programa Prospera FarnIlia em ltanhaént A Prefeitura local também é citada. corno parceira da

ação que visa prornover a autonornia e a mobilidade social por rneio do acesso ao mercado de

trabalbo e inclusAo.

A matdria informa que o projeco está corn as inscriçOes abet-ms e tern corno pUblico-ak o

famIlias monoparentais. corn crianças de 0 a 6 anos, que estejam em situaçao de extrema

pobreza. ou seja. que possuern renda familiar de ate R$ 89 por pessoa. devidamente cadastradas

no CadUnico. 0 texto ainda informa link para efetivar a inscrição.

0 texto autoral informa que. no decorrer do atendimento. os beneticiarios terão

capacitacOes protissionais. corn cursos de aprendizagern e/ou aperfeiçoamento de urn oficio.

além de mentonas direcionadas ao ernpreendedorisrno. gestao e execução do rnodelo de

negócio detinido no projeto de vida. Ainda segundo a reportagern. o prospera familia acontecerd

ern media duas vezes por semana. corn encontros ern grupos. e duração media de 02 horas por

atividade. Contatos para maiores informaçOes são oferecidos aos leitores.

A rnatCria da Estação Litoral recupera uma suite produzida pelo Portal do Governo na

ocasião do lançarnento do prograrna Prospera Eamilia. ocorrido em 3 de marco. 0 texto informa

que a ação foi elaborada corn base na bern-sucedida rnetodologia do “Prospera Jo’ em”. quejá

impulsionou a mobilidade social de 400 estudantes do Vale do Riheira.

t
CON Comunicaçao Corporativa Ltda. CNPJ/MF 57.863.854/0001-19
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15/05/2021F ANALISE

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Scu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Estação Litoral SP - Prograrna de incentivo a inclusao produtiva de lares rnonoparentais
abre inscriçOes ern ItanhaCrn
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PONTOS POSITIVOS: A Secretaria de Assisténcia e Desenvolvirnento Social do Estado

de São Paulo ganha destaque na reportagern. ao lado da prefeitura de Itanhaérn. A matéria

traz informaçoes de serviço mais detaihadas ao leitor. corn contatos e links. 0 texto evidencia

tuna chamada para ação. ao convidar o leitor para inscriçOes. 0 texto informa que a ação foi

elaborada corn base na bem-sucedida metodologia do Prospera Jovetn.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiãrio não traz riscos a irnagem do Governo do Estado de São

Paulo.

AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: 0 cardter de sen’iço da matthria pode

explorado em outros municipios em que a ação seja realizada. Em todas as matérias

produzidas. as sirnilaridades entre as metodologias do “Prospera Jovem’ e do Prospera

Familia” / trospera Muiher” devem ser exploradas.



Análise:

Após anunciar a participaçAo no prograrna Prospera FamIlia”. no ültirno dia 7 de maio,

a Prefeitura de Capao Bonito anuncia que as inscriçOes para o programa estão abertas.

Novarnente. o Govemo do Estado de São Paulo recebe importante espaco de visibilidade

positiva no site da Prefeitura. que destaca as diretrizes do programa: oferta de renda. mentoria.

qualiticacao e acompanhamento a pessoas em extrema pobreza e corn dependentes na primeira

in fãnc i a.

Em matëria que utiliza a base do texto produzido pelo Portal do Governo, na ocasião do

lançamento do programa — 3 de marco -. a prefeitura int’orrna agora que estâ corn inscriçOes

abertas para o prograrna. jã que foi uma das beneficiadas (por integrar lista de 23 municipios

corn major concentração de pessoas em vulnerabilidade social) da prirneira fase da ação Jã no

inicio do texto. a prefeitura informa que o Programa Prospera. coordenado pela Secretaria de

Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo. está corn inscriçOes abertas em Capao Bonito.

Os interessados devem procurar o CRAS localizado na avenida Massaichi Kakihara. Os

investimentos de rnais de RS 63 milhOes recebidos pela iniciativa. que serão utilizados para

berteficiar I? mil farnilias. rambérn são citados.

Em referenda ao o secretário Matheus Francatto. a matCria intbrma que o programa

promoe a geracào de renda. autonomia e mobilidade social por meio do acesso ao mercado de

trabaiho e inclusao. A vantagem deste prograrna C que dc prioriza a farnilia corno urn todo. dá

a oportunidade de todos participarem e usufruirem do aperfeiçoarnento e do resultado dos seus

trabalhos. Mais do que apenas assistCncia social e financeira. oferece a capacitação para a

atividade empreendedora”, afirma Matheus Francatto. no texto.

t
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I São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700
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F ANLISE DIARJA 31/05/2021

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Prefeitura de Capao Bonito - InscriçOes abertas pam o Prograrna Prospera FamIlia em
Capão Bonito

(a’



Em seguida. a matéria traz o prefeito local, Julio Fernando. explicando que o püblico
alvo da ação são familias monoparentais. corn crianças de 0 a 6 anos. ern situaçAo de extrema
pobreza, (ou seja. que sobrevivern mensalmente corn ate R$ 89 por pessoa) e estejam
devidamente cadastradas no CadUnico. preferencialmente atendidas por prograrnas e serviços
destinados a primeira infância.

“Corn a adesao ao programa estamos direcionando nosso olhar para chefes de FamIlias
corn mñltiplas vulnerabilidades sociais e que desempenham papCis duplos na criação dos seus
flihos. Corn isso, buscarnos gerar oportunidades para que essas farnIlias se desenvolvam e
conquistern autonornia e sustentabilidade financeira”. afirma o prefeito. A matCria cita 0

•Prospera Jovem”. indicando que dc foi a base de elaboraçao do Prospera Familia”. 0 texto
destaca a bern-sucedida metodologia do trospera Jovern”. que ja irnpulsionou a rnobilidade
social de 400 estudarnes do Vale do Ribeir&

t
CDN Cornunicaçao Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19
São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700
Rua Alvorada, 1151 - 50e 6a Andares, Sala 3- Vila Olirnpia - 04550-004 - São Paulo - SP

PONTOS POSITIVOS: A contribuiçao do Governo do Estado de São Paulo ë destacada na
rnatCria. que informa sobre a abertura de inscriçOes para o prograrna “Prospera Farnilia”,
executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. na prefeitura de Capao Bonito. A
materia utiliza conteüdo oticial do Governo e inclui aspas especificas voltadas ao pühlico
local. 0 prograrna “Prospera Jovern” C citado corno urna referCncia metodológica do
programa que será adotado pela Prefeitura.

RISCOS A IMAGENI: 0 noticiãrio não traz riscos a irnagem do Governo do Estado de São
Paulo. A rnatCria cita o prograrna como “Prospera Familia”. e não corno “Prospera Mulher’.
Nao ha urn consenso sobre o norne da iniciativa.

AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Novas pautas podern ser desenvolvidas
explorarido a rnetodologia do “Prospera Jovem”. A rnedida que as inscriçOes forern feitas. C
possivel fazer halanços e retomar a pauta da sirnilaridade entre os dois programas — “Prospera
Jovern” e trospera Familia”.
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Análise:

0 Governo do Estado de São Paulo recebe importante espaço de visibilidade positiva

no site. que destaca a abertura de inscriçOes para prograrna “Prospera Jovem” 2021. 0

Governo do Estado” ë citado já no tItulo da matéria. ganhando protagonismo na ação. Ao

mesmo tempo. no primeiro parãgrafo, a matéria destaca o pUblico-alvo do prograrna (jovens do

ensino rnédio). o conectando aos leitores do Vale do Ribeira.

A reportagern explica, em seguida. que o programa social ë focado em planejamento.

empreendedorismo e suporte financeiro aosjovens do 2°c 3° ano do ensino mëdio para planejar

e dar os próximos passos da sua vida. Seu objetivo é trazer mobilidade social. além de

inceritivar a rnanutençAo e conclusAo do Ensino Mëdio’, informa o texto.

Corn urn caráter explicativo. a matéria aborda o funcionarnento do programa. Nesse

trecho. afirrna que ao longo da 2 e 3 series do Ensino tVlCdio. os jovens participantes contarão

corn um tutor que ira acornpanhar e orientar o desenvolvimento do seu Projeto de Vida. atravCs

de oficinas de ernpreendedorisrno rnão-na-massa. reflexoes e planejamento acerca de sua vida.

Explicita. ainda. que os jovens EerAo acesso a cursos de capacitação tCcnica e

profissiona] para se preparar para entrada no rnundo do trabalbo e seguir corn seu Projeto de

Vida. Iodo ano. após participar de todas as atividades da trilha do Prospera Jovern. os

participantes receberão urn incentivo financeiro diretarnente na poupança para colocar seus

pianos em prãtic&’. informa o texto.

t
CDN Cornunicação Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 5Z863.854/0001-19

t São Paulo Rio de Janeiro - Sras(lia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 5°c 6° Andaces, Sala 3 - Vila 0I(rnpia - 04550-004 — São Paulo — SP 4 S)

09/06/2021
I—

ANALISE DIARIA
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Secretaria Estadual de Desenvolsimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Diário do Riheira - Governo do Estado ahre inscriçOes pan o Prograrna Prospera Jovem

2021
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Apesar de näo contar corn declaraçOes. o texto prima pela informaçao e. também. pelo

seniço ao cidadao. No tim da reportagem, o texto traz, em topicos, quem pode se candidatar e

a forma de faze-b. oferecendo o forrnulário de inscriçao e o link para o Manual do Candidato.

A matCria ainda informa que a inscriçAo será sornente online e deverá ser realizada

atravCs do preenchimento do Formulario de Inscrição disponivel no final da publicaçao ou

procurar o GRAS da sua cidade: o Periodo de InscriçAo para o programa Prospera Jovem”

202! encerra no próximo dia 27.

t
CON Comunicaçao Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19

I São Paulo - Rio de Janeiro - Bras(lia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 - 5° e 6° Andares, Sala 3 - Vila Olimpia - 04550-004 — São Paulo — SP

p

PONTOS POSITEVOS: 0 Governo do Estado” é destacado no titulo da matCria. como

executor de programa voltado aos jovens, corn inscriçOes abertas. Dessa forma. o governo

aparece de forma ativa diante de urna poiltica publica. A matCria é bastante inforrnativa e

oferece urn born serviço ãquebes que desejarn realizar as inscriçOes. 0 texto ainda chama

atenção aos jovens do Vale do Ribeira. região dapublicacao.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário não traz riscos a irnagem do Governo do Estado de São

Paulo.

AçOES DE ASSESSORIA 1W IMPRENSA: A matéria corn foco em serviço pode

sugerida a outras bocalidades em que o prograrna atua. Jovens beneficiados em fases

anteriores do programa podern ser indicados como personagens para produção de rnatCrias

mais elaboradas.



— ø....4.E 4

-,

¶.

___

Análise:

0 Governo do Estado recebe importante espaço de visibilidade em veiculos online que

destacam inscriçOes em dois programas do governo e agenda positiva do governador João Doria

na região do Vale do Ribeira. A Prefeitura de Itanhadm chama atenção para a prorrogação das

inscriçOes para o prograrna Prospera Earnilia. que atende fanfilias monoparentais. corn crianças

de 0 a 6 anos. que estejam em situaçAo de extrerna pobreza. 0 Orgão informa que. por rneio da

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. e em parceria corn o Govemo do Estado

de São Paulo. estd implantando o programa. 0 texto indica o pñblico-alvo da açAo e os contatos

para rnaiores informaçOes. lernbrando ainda lembra que o programa foi elaborado com base

na bern-sucedida metodologia do Prospera Jovem. que jã impulsionou a rnobi[idade social de

400 estudantes do Vale do Ribeira”.

f
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ANALISE DIARIA 11/06/2021

Secretaria Estadual de Desenvoivimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Comcça Agora

Destaques do Wa:

Prefeitura de Itatthaém — InscriçOes para o Prospera Eamilia são prorrogadas ate esta sexta

feira(l1)

[SN Portal; Diário do Ribeira - Doria acornpanha inIcio das obras de Hospital Beviláquia.

em Pariquera-Açu. neste sábado (12)

O Vale do Ribeira - Governador DOria vjsita o Vale do Ribeira neste sabado

0 Vale do Ribeira — Prograrna Prospera Jovem tern inscriçOes abertas para estudantes das

e 3’ series do Ensino MCdio

Portal da C idade - Registro SP - Governador João Doria cumpre agenda neste sãbado (12)

em Pariquera-Açu
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Jã o texto do site 0 Vale do Ribeira destaca a abertura de inscriçOes para o “Prospera

Jovern. que pode ser acessado por estudantes do Ensino Médio. A matéria indica a data limite

para as inscriçOes do prograrna. urna “açAo da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo. que apoia a realizaçao dos sonhos dos ovens corn orientaçao. cursos de

capacitacão e recursos em poupanca para a realizaçao do projeto de vid&’. 0 texto indica quern

pode se inscrever e o funcionarnento do prograrna. Por firn, a matéria lembra que o programa

integra o Vale do Futuro. da Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado, e conta corn

apoio do Departarnento Municipal de Desenvolvirnento Social. 0 texto finaliza corn urn serviço

para o atendimento das inscriçOes.

No rnesrno dia. outros veiculos destacarn agenda do govemador João Doria ern

Pariquera-Açu, na região do Vale do Ribeira. Utilizando o rnesmo texto. os jornais online

informarn que o govemador acompanha inicio de obras em um hospital e descerra a placa de

urna clinica de saüde. As matérias lembrarn que a agenda inclui o lançarnento de nova ediçao

do trospera Jovern”. prograrna de rnobilidade social vai atender 2 rnil estudantes na região

do Vale do Ribeira. corn investirnento de R$ 2.5 rnilhOes”. informa os textos.

PONTOS POSITIVOS: 0 Govemo do Estado de São Paulo é destacado em todas as

rnatérias do Wa. seja ern funçao das inscriçOes para os programas trospera Familia” ou

trospera Jovern”; ou mesmo ern funçao da agenda do governador João Doria. 0 prograrna

trospera Jovern” e citado como urna referéncia metodolOgica do “Prospera Farnilia” e, em

matéria especitlca. tern o funcionarnento detalhado. As agendas do governador ainda incluem

urn serviço pam o Iançarnento de nova edição do trospera Jovern”.

RISCOS A IMACEM: 0 noticiãrio não traz riscos a imagern do Govemo do Estado de São

Paulo.

AOES DE ASSESSORIA 1W IMPRENSA: 0 lançarnento de urna nova ediçao do

“Prospera Jovern” rnerece urna pauta especItica para detalhar os beneficiarios e o vaLor

investido,

f
CDN Comunicaçao Carporativa Ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19

t São Paulo - Rio de janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Rua Al’jorada, 1151 .50 e 60 Andares, Sala 3 - Vila Olimpia - 04550-004 — São Paulo — SP



Análise:

A matéria SP inicia obras de rnodernizaçao e ampliacao do Hospital Regional Vale do

Ribeira. creditada a Secretaria de C’omunicaçao do Governo de São Paulo. d publicada.

integralmente. corn o mesmo titulo. por I] veiculos online. Outros dois veiculos fazeni

pequenas alteraçOes no drnlo. incluindo o “Governo de SP” e. ainda. o investimento. [ma

terceira rnatëria utiliza o conteüdo oficial do governo. mas dã destaque ao “Prospera Jovern” já

no titulo — isso porque uma nova ediçao do programa foi anunciada no evento relacionado ao

hospital. Outras trés matdrias também utilizam material oferecido pela Secom. mas produz

conteüdo rnais autoral relacionado a agenda. Nesse caso, o texto foi produzido pelo portal GI.

I
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Rua Alvorada, 1151 50 e 6° Andares, Sala 3 - Vila Olimpia - 04550-004 - São Paulo - SP
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ANALISE DIARIA 12/06/2021

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do Wa:

Portal do Governo do Estado de São Paulo; Mix Vale; Informativo Plãcido: Na Festa:

Radar MT: Maranhao em Pauta: Informativo Astral; 0 Reporter Regional; Mustach;

ConexAo na Cidade; Antenados: São Gonçalo Agora; TV Interbam: Tribuna Paulista; Ele I;

Jomal A Voz do Povo - SP inicia obras de rnodernizaçao e ampliacao do Hospital Regional

do Vale do Ribeira

Gi; Blitz Paralba: Radio 97 WEB Baixada Santista - Doria visita cidades do Vale do

Ribeira e acompanha inicio de obras no Hospital Regional de Pariquera-Açu

Itaponews - Governo de SP inicia obras de modernizaçao e ampliação do Hospital Regional

do Vale do Ribeira; investimento de RS 28 milhOes

Diário do Riheira - Governo de SP inicia obras de modernizaçao e ampliação do Hospital

Regional do Vale do Ribeira

0 Vale do Riheira - Govemo de SP lança Prospera Jovem 2021 para 2 mu estudantes

p1
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Dc qualquer forma. a amplitude da reproduçao do material oficial oferece urna ótima

visibilidade positiva ao Govemo do Estado de São Paulo e ao prograrna ‘Prospera Jovem. que

e citado nas matérias em um intertitulo — com exceção do texto publicado pelo site Vale do

Ribeira. que destaca o programajã no titulo.

Dc acordo corn a matéria, o Governador Joao Doria anunciou o inIcio das obras de

ampliaçAo e modemização do Hospital Regional do Vale do Ribeira, localizado em Pariquera

Açu. 0 release oficial reproduzido pela imprensa conta corn urn trecho dedicado integralmente

ao Prospera Jovem’ 2021. Segundo o texto. o programa visa promover a mobilidade social de

2 mil estudantes. corn investimento total de RS 2.5 milhOes. A matéria publicada pelo Vale do

Ribeira reforça o novo lançamento do programa. explica a metodologia exclusiva. oferece urn

serxiço sobre as inscriçOes. alern de urn histOrico da ação. [ma dec[araçao da secretária

Estadual de Desenvolvimento Social. Celia Pames. sobre o programa. tambCrn C inclulda: E
corn muita alegria e entusiasmo que anunciamos as inscriçOes para a ediçao 2021, do Prospera

Jovem, que agora ira beneficiar 5 vezes mais estudantes da região do Vale do Futuro”.

Já no texto publicado pelo 01 e republicado por outros dois sites, a agenda do

governador C acompanhada mais de perto — o texto inclui o horário de chegada do governador

a pauta. assim quem o acompanhava. A matCria abre urn intertitulo sobre investimentos”. onde

cita o anüncio de RS 2.5 milboes voltados a nova ediçao do ‘Prospera Jovem”. A rnatCria cita

que alunos terAo apoio no desenvolvimento de seu Pro jeto de Vid&.

t
CDN Cornunicação Corporativa ltda. CNPJ/MF: 57.863.854/0001-19

j
São Paulo Rio de Janeiro - Brasilia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 .50 Andares, Sala 3- Vila Olimpia - 04550-004 - São Paulo - SP

PONTOS POSITIVOS: 0 Governo do Estado de São Paulo recebe boa visibilidade positiva

nas matCrias do dia. que creditarn textos reproduzidos a Secom do Governo. MatCrias mais

autorais acompanham a agenda do govemador João Doria. abrindo intertitulo ao programa

Prospera Jovern”: ou mesmo dedicam urn texto integralmente ao lançamento de nova ediçao

do programa.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiãrio não traz riscos a imagem do Govemo do Estado de São

Paulo.

AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: 0 prograrna “Prospera Jovem” pode

explorado em novas pautas, a partir do novo lançamento.
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Anãlise:

Urn dia apis a publicacao do texto “SP inicia obras de modernizaçäo e ampliaçao do

Hospital Regional Vale do Ribeira” pela Secretaria de Comunicaçao do Governo de São Paulo,

ocorre a reproduçao no site da Defesa.com.br. Assim, o Governo ganha visibilidade positiva ao

receber protagonismo tanto em obras, quanto em programas anunciados.

Dc acordo corn a matCria oficial. reproduzida integralrnente. o Govemador João Doria

anunciou o inicio das obras de ampliacAo e modernização do Hospital Regional do Vale do

Ribeira. localizado em Pariquera-Açu. E uma obra muito importante. ha muitos anos que se

espera esse novo hospital. Na verdade. é uma obra tao intensa. tao importante. são quase RS 30

milhOes. C praticarnente urn novo hospital aqui ern Pariquera-Açu. Estamos felizes e satisfeitos

de, dentro do programa Vale do Futuro. realizar este investimento. contratar a construção e a

recuperacão do hospital, colocando 98 leitos. sendo 18 de UTI e 80 de atendimento primário.

Assim como vãrias outras areas serão implementadas, equipamentos comprados e novas

equipes de profissionais. medicos. enfenneiros e fisioterapeutas”, destacou Doria. no texto. 0

texto informa que as meihorias contarão corn urn investimento total de RS 28 milhOes.

A matCria dedica trechos a outras entregas e anüncios realizados pelo governador. no

evento. Na ocasião. o Governador tambCrn entregou oficialmente a Clinica Satide em Ação/

CAPS (Centro de AssistCncia Psicossocial) Atihe Wahib Mathias. em Registro. que será

referência para tratamento de saUde mental na cidade. Ainda no mesrno evento. o Governador

Joao Doria e a Secretária de Desenvolvimento Social, Celia Parnes, anunciaram a construçAo
N
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ANALLSE DIARJA 13/06/2021

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Defesa - SF inicia obras de rnodernizaçao e ampliaçao do Hospital Regional do Vale do

Ribeira
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de urn Centro de Convivéncia do Idoso em Iguape na região do Vale do Ribeira. Também foi

anunciado que os municIpios de lIha Comprida, Iguape e Registro receberao o projeto Casa da

Juventude. que vai oferecer espacos multiuso de apoio ao pñblico jovern no inicio da vida

profissional.

0 release oficial dedica ainda urn intertItulo especifico ao prograrna Prospera Jovem”

202l, que teve uma nova ediçao anunciada durante o evento de Pariquera-Acu. 0 programa

visa promover a mobilidade social de 2 mu estudantes, com investirnento total de R$ 2,5

rnilhOes. A iniciativa beneficiara cinco vezes rnais esludantes da região do Vale do Futuro se

cornparado corn a ediçao anterior Com rnetodologia exclusiva. o programa preza pela

autonornia e crescimento pessoal e prot’issional dos jovens que querem ser os vetores de

mudança das suas familias e comunidades. afirma o texto. A matéria tambérn informa que o

“Prospera Jovem” está corn as inscriçOes abertas para os estudantes do 2° e 3° ano do ensino

médio da Rede Pñblica Estadual de Ensino. A1ém de construçAo de urn projeto de vida,

ouicinas, capacitacOes e tutoria constante. o prograrna prevé ainda o incentivo financeiro de ate

R$ 1,2 rnil para cada participante. ao final do ciclo”, inforrna.
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PONTOS POSITIVOS: A contribuição do Crovemo do Estado de São Paulo C destacadajá

no tItulo da reportagem. 0 texto reproduz integralrnente release publicado pela Secorn do

Govemo. 0 texto dedica trecho exciusivo ao lançamento de nova ediçao do prograrna

lrospera Jovern’.

RISCOS A (MACEM: 0 noticiario não traz riscos a imagern do Govemo do Estado de São

Paulo.

AOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Novas pautas podern ser desenvolvidas

explorando a bern-sucedida metodologia do trospera Jovern”. 0 lançarnento da nova edição

pode ser utilizado para aprofundar itens da rnetodologia que chegou a inspirar o outro

prograrna do Governo.



Análise:

I”—

Dois dias após a publicaçao de “SP inicia obras de rnodernizaçao e ampliacao do

Hospital Regional Vale do Ribeira” pela Secretaria de Comunicação do Govemo de São Paulo,

o texto ainda e reproduzido pelos sites ISN Portal e Portal da Cidade. Assim, o Governo ganha

visibilidade positiva ao receber protagonismo tanto em obras. quanto em programas

anunciados.

Dc acordo corn a matéria oficial. reproduzida integralmente. o Governador João Doria

anunciou o inIcio das obras de ampliação e modemização do Hospital Regional do Vale do

Ribeira. localizado em Pariquera-Açu. E urna obra muito importante. ha muitos anos que se

espera esse novo hospital. Na verdade. ë urna obra tao intensa, tao importante. são quase RS 30

milhOes. e praticamente urn novo hospital aqui em Pariquera-Acu. Estamos felizes e satisfeitos

de. dentro do programa Vale do Futuro. realizar este investirnento, contratar a construção e a

recuperação do hospital, colocando 98 leitos, sendo 18 de UTI e 80 de atendimento primário.

Assim como várias outras areas serão implernentadas. equipamentos comprados e novas

equipes de profissionais. medicos. enfermeiros e fisioterapeutas”, destacou Doria. no texto. 0

texto informa que as melhorias contarão corn urn investimento total de R$ 28 milhOes.
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ANALISE DIARIA 14/06/2021

—

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

ISN Portal — Governo de SP inicia obras de modemização e ampliacao do Hospital

Regional do Vale do Ribeira

Portal da Cidade - SP investe R$ 28 mi na reforma e ampliacão de Hospital Regional do

Vale

Portal da Cidade - Govemo de SP lança Prospera Jovem 2021 para 2 mu estudantes



- —

A matéria dedica trechos a outras entregas e anüneios realizados pelo governador, no

evento. Na ocasião. o Governador também entregou oficialmente a ClInica Saüde em Ação/

CAPS (Centro de Assisténcia Psicossocial) Atihe Wahib Mathias, em Registro, que será

referéncia para tratamento de saüde mental na cidade. Ainda no mesmo evento. o Governador

João Doria e a Secretária de Desenvolvimento Social. Celia Parties. anunciaram a construçao

de um Centro de Convivéncia do Idoso em Iguape na regiAo do Vale do Ribeira. Tambérn foi

anunciado que os municipios de Nba Comprida. Iguape e Registro receberao o projeto Casa da

Juventude. que vai oferecer espaços multiuso de apoio ao pühlico jovern no inicio da vida

profissional.

0 release oficial dedica ainda urn intertitulo especitico ao programa ‘Prospera Jovern”

2021. que teve urna nova ediçao anunciada durante o evento de Pariquera-Açu. 0 programa

visa promover a mobilidade social de 2 mu estudantes, com investimento total de R$ 2.5

milhOes. A iniciativa beneticiará cinco vezes mais estudantes da região do Vale do Futuro se

comparado corn a ediçao anterior. A matéria tarnbCm informa que o Prospera Jovern” está corn

as inscriçOes abertas para os estudantes do 2°c 3° ano do ensino mCdio da Rede Püblica Estadual

de Ensino. 0 Portal da Cidade dedica uma segunda rnatéria integralmente ao lançarnento da

nova ediçAo do programa. explicando a metodologia exclusiva e oferecendo urn serviço sobre

as inscriçOes. alérn de um histórico da ação. Urna declaraçao da secretária Estadual de

Desenvolvirnento Social. Celia Parties. sobre o programa. tambEm é inclujda: E corn rnuita

alegria e entusiasmo que anunciarnos as inscriçOes para a ediçao 2021. do “Prospera Jovern”.

que agora ira beneficiar 5 vezes mais estudantes da região do Vale do Futuro”.
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PONTOS POSITIVOS: Dois sites reproduzem integralmente release publicado pela Secom

do governo. corn trecho dedicado ao “Prospera Jovem”. Urn dos sites ainda dedica pauta

exclusiva ao programa.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiãrio nAo traz riscos a imagern do Governo do Esrado de São

Paulo.

AçOEs DE ASSESSORLA DE LMPRENSA: Novas pautas podem ser desenvolvidas

explorando o lançarnento da nova edição do programa “Prospera Jovem”.



Análise:

Dois veiculos online destacarn o prograrna “Prospera Jovern”. do Governo de São Paulo.

No site 0 Regional Online. o Governo d citado já no titulo da reportagern. corno executor a

politica que ira beneficiar 2 mit estudantes. Ja no site 0 Expresso. o foco estã no auxilio que o

programa pode conceder aos jovens. Nos dois casos. a politica é considerada benéfica a
população. entregando urn born reconhecimento a Secretaria de Desenvolvirnento Social do

Estado de São Paulo.

O Regional Online dedica urna rnatéria para o lançarnento da nova ediçao do prograrna,

explicando a metodologia exclusiva e oferecendo urn serviço sobre as inscriçOes. aldrn de urn

histórico da ação. Uma declaraçao da secretária Estadual de Desenvolvirnento Social. Celia

Parnes. sobre o prograrna. tarnbCm C incluida: E corn muita alegria e entusiasrno que

anunciarnos as inscriçOes para a ediçao 2021. do Prospera Joem. que agora ira beneficiar 5

vezes rnais estudantes da região do Vale do Futuro”. 0 texto cita ainda a construção de um’

Centro de ConvivCncia do ldoso em lguape. tarnbCrn na região do Vale do Ribeira. A matCria

é a rnesrna jã publicada por outros veiculos. nos ñltirnos trés dias.

O Expresso. por sua vez. produz urna rnatCria autoral sobre a abertura de inscriçOes para

o trospera Jovem”. No prirneiro parágrafo. o texto evidencia que a ação é urna parceria entre

a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande. atravCs do Departamento de Assisténcia Social. e o
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15/06/2021W ANALISE DIARIA
1

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Jonal 0 Regional Online - Govemo de SP lança Prospera Jovern 2021 para 2 rnil estudantes

Jornal 0 Expresso - Jovens de Ribeirao Grande poderao receber auxilio de R$ 1.200,00 do

prograrna Prospera Jovern
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Govemo do Estado. 0 destaque ao auxilio financeiro. no valor de RS 1.200,00. aos jovens que

conclufrern os cursos profissionalizantes. chama atenção do pâblico-alvo para as inscriçOes,

A matéria informa que os interessados deveni estar cursando o 2° ou 3° ano do Ensino

Medio e ter o devido cadastro no CadUnico da Diretoria de Desenvolvimento Social. “0

objetivo dessa parceria corn o Governo do Estado ë capacitar os estudantes em vulnerabilidade

social por rneio de cursos profissionalizantes e transferéncia de renda”, explica o prefeito

Macedo Nunes. no texto. A diretora de Assisténcia Social. Priscila Morais. tambem ganha

declaraçAo na matdria: 0s cursos serão definidos pela Govemo do Estado. pois. devido a

pandemia. ainda não está sendo possIvel colocá-los em prática. Mas as inscriçOes já estão

abertas para adiantar o processo”. No tim do texto. telefone e link para o cadastro de

interessados são informados.

PONTOS POSIT! VOS: As publicaçôes dedicarn pauta exclusiva ao programa Prospera

Jovern”, corn declaraçOes. 0 prograrna ganha rnais credibilidade quando os textos contam

corn aspas oficiais a respeito.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário não traz riscos a imagem do Governo do Estado de São

Paulo. PorEm. no tim do texto. a matéria cirn o programa Prospera FamIlia. recdm-Iançado

pelo govemo. o que evidencia uma confusao em torno dos nornes das politicas.

AçOE5 DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Em rnuitos casos. o “Prospera Jovem” ticou

em segundo piano a partir do lançamento de nova polftica baseada nele. 0 lançamento de urna

nova ediçAo do programa não ganhou grandes contomos. E possivel evidenciar essa nova

ação. A matéria rnais autoral sobre o assunto deixa claw que ha interesse das prefeituras em

divulgar a parceria. o que pode sec estirnulado pelo Governo do Estado.
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Análise:

Trés veicuios online destacarn a abertura de inscriçOes para o programa “Prospera

Jovern”, do Governo do Estado de São Paulo. A politica püblica d evidenciada jã no titulo das

publicacOes. entre elas o GI. corn grande audiéncia. 0 espaco ë de visibilidade positiva e ótimo

alcance.

Jã no intertitulo da matéria do Gi. destaca-se que o “projeto do Govemo do Estado

oferece oficinas. mentorias e urn incentivo financeiro de ate RS 1.2 mu parajovens em situação

de vulnerabilidade’. 0 texto divulga a abertura de inscriçOes em Ribeirão Grande e Tapiral

(SP). ao informar que “0 projeto do governo estadual tern corno objetivo ajudar jovens do

Ensino MCdio a planejarern os prOximos passos da vida profissional”. fl
A matCria cita a Secretaria de Desenvolvirnento Social ao explicar que o ‘Prospera esta\

focado ern planejamento. empreendedorisrno e auxilio financeiro para ajudar jovens ern

situaçAo de vulnerabilidade social a correrern atrás dos seus sorthos; e inforrna que o projeto

também C realizado em outras 20 cidades que integram a região do Vale do Riheira.

Como urn sen iço a populacao. o texto inforrna que os interessados teriam ate o dia 27

de junho para fazer a inscriçäo nos Centros de RelerCncia de AssistCncia Social (CRAS) ou

pelo site: podem participar estudantes matriculados no 2° e 3° ano do Ensino MCdio da rede

püblica estadual. corn cadastro no Cad(Jnico (farnIlias corn renda rnensal de ate rneio salario

t
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ANALISE DIARIA 16/06/2021

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Sen Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

G I - RibeirAo Grande e Tapiral abrem inscriçOes para prograrna Prospera Jovem

Diário do Ribeira - Cidade de Registro anuncia inscriçOes para o Prospera Jovem

Registro - SP - Programa Prospera Jovem abre inscriçOes para estudantes das r e 3° series

do Ensino MCdio da rede pñblica
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rninimo por pessoa) e que moram nos municipios que integram o programa. Os estudantes que

tiverem o cadastro aceito receberao capacitacOes tdcnicas. mentorias e, ao concluir 0 curso. urn

incentivo tinanceiro de ate R$ 1.2 mu. reforçao texto.

Os jornais Diário do Ribeira e Registro-SP publicarn praticarnente o mesmo texto.

focado em divulgar a abertura de inscriçOes na cidade de Registro. Estao abertas as vagas para

o “Prospera Jovem”, urn prograrna do Govemo do Estado de São Paulo, por rneio da Secretaria

de Desenvolvimento Social, que vai ajudarjovem do ensino rnédio. a planejar e dar os próximos

passos de sua vida”, informam as matCrias. jã no prirneiro paragrafo.

Os textos são curtos, rnas üteis ao que se propOern, informando o funcionarnento do

“Prospera Jovern”. “0 programa está focado em planejamento. ernpreendedorisrno e ajuda

financeira para estudantes da 2” 3a series do ensino mCdio da Rede Estadual de Ensino. Para

participar C preciso estar inscrito no Cadastro Unico e ter renda familiar de ate meio salârio

minimo por pesso&’. afirma. No contraturno das atividades escolares. os jovens terão acesso

a cursos de capacitaçao tCcnica e profissional para se preparar pam sua entrada no mundo do

trabalho e seguir corn seu Projeto de Vida”. completa. 0 püblico-alvo e um serviço completo

corn link para inscriçOes e telefones de diversos Centros de Referéncia de Assistëncia Social

(CRAS) tambCm são informados.
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PONTOS POSITIVOS: Textos com foco em serviço garantem um born acesso. InforrnaçOes

adicionais, como telefones de contato, colaboram corn o sucesso do prograrna.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiario não traz riscos a irnagern do Govemo do Estado de São

Paulo.

AçOE5 DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Novas pautas de serviço podern ser indicadas

a localidades corn inscriçOes abertas do prograrna.
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Análise:

Cinco dias apOs a publicaçAo de SP inicia obras de rnodernização e ampliacão do

Hospital Regional Vale do Ribeir& pela Secretaria de Comunicaçao do Governo de São Paulo,

o texto ë reproduzido no jomal impresso Notfcias do Vale. 0 Govemo ganha visibilidade

positiva ao receber protagonismo tanto em obras, quanto em programas anunciados. Dc acordo

corn a rnatdria oticial, reproduzida integralmente. o Governador JoAo Doria anunciou o inicio

das obras de arnpliaçao e modernizaçao do Hospital Regional do Vale do Ribeira. localizado

em Pariquera-Acu. E uma obra muito importante. ha rnuitos anos que se espera esse novo

hospital. Na verdade. é urna obra tao intensa. tao importante. são quase RS 30 milbOes. e
praticamente urn novo hospital aqui em Pariquera-Açu. Estarnos felizes e satisfeitos de. dentro

do prograrna Vale do Futuro. realizar este investimento. contratar a construção e a recuperacão

do hospital. colocando 98 leitos. sendo 18 de [JTI e 80 de atendimento primário. Assim corno

várias outras areas serão implernentadas. equiparnentos comprados e novas equipes de

protissionais. rnédicos. enfermeiros e fisioterapeutas. destacou Doria. no texto. 0 texto

informa que as melhorias contarão corn urn investimento total de R$ 28 rnilhOes.
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Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Noticias do Vale — Governo inicia obras de modernizaçao e ampliacão do Hospital

Regional do Vale do Ribeira

Noticias do Vale — Programa Prospera Jovem abre inscriçOes para estudantes das 2a e

series do Ensino Médio da rede püb[ica

Portal da Cidade (Registro SP) - Programa Prospera Jovem abre inscriçOes para estudantes

do Ensino MCdio



O release oficial dedica urn intertitulo especifico ao prograrna “Prospera Jovem” 202L

que teve uma nova edição anunciada durante o evento de Pariquera-Acu. 0 programa visa

promover a mobilidade social de 2 rnil estudantes, corn investirnento total de R$ 25 rnilhOes.

A iniciativa beneficiará cinco vezes mais estudantes da regiAo do Vale do Futuro se comparado

corn a ediçao anterior. A rnatëria tambérn informa que o “Prospera Jovern” está corn as

inscriçOes abertas para os estudantes do 2° e 3° ano do ensino rnédio da Rede Püblica Estadual

de Ensino. 0 impresso e o online Portal da Cidade dedicam urna rnatëria especifica sobre a

abertura de inscriçOes na cidade de Registro. “Estao abertas as vagas para o Prospera Jovem.

urn programa do Governo do Eslado de São Paulo. por rneio da Secretaria de Desenvolvirnento

Social. que vai ajudarjovem do ensino rnédio. a planejar e dar os próximos passos de sua vida”.

informarn as matérias, já no prirneiro parágrafo. Trata-se do mesmo texto ja publicado em

outros portais no dia anterior.

Os textos são curtos. mas üteis ao que se propOem. informando o funcionarnento do

“Prospera Jovem”. - programa está focado ern planejarnento. empreendedorismo e ajuda

financeira para estudantes da 2a ou 3 series do ensino mCdio da Rede Estadual de Ensino. Para

participar C preciso estar inset-ito no Cadastro ihnico e ter renda familiar de ate meio salário

rninirno por pessoa”. afirma. 0 póblico-alvo e urn serviço cornpleto corn link para inscriçOes e

telefones de diversos Centros de ReferCncia de AssistCncia Social (CRAS) tarnbCrn são

informados.
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PONTOS POSITIVOS: A agenda oticial do govemador Jodo Doria continua sendo

reproduzida pela irnprensa. rnesrno alguns dias apOs a data. Corn isso. as realizaçOes do

govemo seguern em evidCncia. 0 veiculo irnpresso e outro online ainda divulgam inscriçOes

do programa “Prospera Jovern”. corn matCrias de serviço a população.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário não traz riscos a imagem do Governo do Estado de São

Paulo.

AOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Novas pautas podem set- desenvolvidas

explorando a abertura de inscriçOes para o prograrna Prospera Jovern’. ern todas as

localidades ern que a politica for realizada.



Análisc:

Em entrevista concedida a Radio liha. a secretaria de Desenvolvimento Social, Celia

Parnes. ganha espaço para falar exclusivamente sobre a execuçäo do programa “Prospera

Jovem” na regiAo do Vale do Ribeira. 0 Govemo do Estado de São Paula ganha urn importante

espaco de visibilidade positiva em veiculo de apelo popular Ao ãncora Renato José. a secretária

explica que o programa foi lançado em 2020. em urn formato photo. e ira oferecer duas mu
vagas na região do Vale do Ribeira. Dc acordo corn Celia. o programa busca atender osjovens

no desen’volvimento da carreira. Ernao. o Prospera é urn programa que dã tutoria para esse

jovem. da acompanharnento no seu projeto de vida, na sua carreira. ou mesmo se des quiserem

investir em suas faculdades. em suas universidades. Entao. é urn projeto que acompanhajovens

do segundo edo terceiro ano do ensino rnCdio. E. enfim. escuta essejovem, escuta essejovern

na sua ambiçao, na sua vontade de se desenvolver, de empreender. ou mesmo de fazer uma
Huniversidade atLrma Celia. na entrevista.

Ao ser questionada sobre o caráter de estirnulos académico e empreendedor do

programa. a secretária reforça que. para participar. o jovern deve estar na escola formal, no

Ensino MCdio. para receber o acompanhamento do programa Prospera Jovem”. “E dc vai

aprendendo tambérn a gerir os seus recursos, o seu dinheiro. a sua poupança. e no final desse

programa, dc recebe urn reforço na poupanca, para que dc possa então fazer. empreender, abrir

o seu negócio. pensar no desenvolvirnento aI seu e de sua familia. Entao. ë urn programa bern
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18/06/2021F ANALISE NARIA
1

Secretaria Estadnal tie Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Sen Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Noticias Concursos: Dc Fato Online — Govemo de SP Lança Prospera Jovem 2021 para 2

mil estudantes

Radio Ilba 87.9 FM (Pariquera-Açü) — Entrevista corn Secretária de Desenvolvimento

Social de SR Celia Parnes



j$L
____

_____

e -

__

pensado. de impulsão dessesjovens. de encorajamento, de capacitaçao e tutoria. Urn prograrna

pensado para manter. reter Os jovens tatentos aqui no Vale do Ribeira. para que des possarn

não so se desenolver. mas possarn tambern desenvolver o prOprio Vale. que d o desejo do

nosso govemador João Doria. quando dc criou o Prograrna Vale do Futuro. E urn programa

que olha o Vale como urn todo. e todas as particularidades potenciais do Vale do Ribeira”,

desenvolve a secretária.

Já os veiculos Dc Fato Online e Noticias Concursos destacarn que o governador do

Estado de São Paulo. Joào Doria. acompanhado da Secretária Estadual de Desenvolvimento

Social. Celia Parnes. lançou especiticarnente na região do Vale do Ribeira. a nova edição do

programa Prospera Jovem”. ‘E corn muita alegria e entusiasrno que anunciamos as inscriçOes

para a edição 2021. do Prospera Jovern. que agora ira heneficiar 5 vezes rnais estudantes da

região do Vale do Futuro”, afirma Celia Panes, no texto. A rnatériajá publicada em outros

jornais online explica que o prograrna preza pela autonomia e crescirnento pessoal e profissional

dos jovens que querem ser os vetores de mudança das suas famIlias e cornunidades. 0 texto

indica que o prograrna está corn inscriçOes abertas para os estudantes do 2° e 3° ano do Ensino

Médio da Rede Pühlica Estadual de Ensino. Alem dos requisitos, a rnatCria oferece link para

inscrição. 0 texto do site NotIcias Concursos ainda inclui urn intertitulo sobre a reformulação

do prograrna na pandemia. explicando a rnudança de aulas para o formato online, a partir de

2020.

PONTOS POSITIVOS: Entrevista a radio representa urna inserção qualitativa da pauta.jã

que a audiCncia tern oportunidade de ouvir o terna de forma rãpida. mas com prot’undidade.

A relevância do prograrna ganha um reforço. Os veiculos online destacarn o Iançarnento do

programa na região do Vale do Ribeira.

RISCOS A IMACEM: 0 noticidrio nao traz riscos a irnagem do Governo do Estado de São

Paulo.

AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: 0 Vale do Ribeira serve como exemplo para

a divulgaçAo de inscriçOes para o programa em outras regiOes. 0 contato corn outros eiculos

de pequeno e mCdio porte pode ser efetivo para se chegar ao püblico-alvo do prograrna.
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ANALISE OIARIA 19/0612021

Secretaria Estadual de Descnvolvimcnto Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaqucs do dia:

Jornal A Trihuna de Santos - 0 Vale das oportunidades

Boa InforrnaçAo — Governo de SP Lança Prospera Jovern 2021 para 2 mu estudantes

Análisc:

A região do Vale do Ribeira e terna de urn nobre espaco do jornal irnpresso A Tribuna.

o espaço editorial tribuna Livre”. Escrito pelo ex-prefeito de Itanhaem e coordenador geral

do programa estadual Vale do Euturo. Marco Aurëlio Gomes, o artigo “0 Vale das

oportunidades chama atenção pam o investirnento na região. citando o programa Prospera

Jovern’. 0 Governo do Estado de São Paulo. por rneio de representante. ganha urn importante

espaco de visibilidade positiva. que costuma ser lido por formadores de opinião e lideres. 0

governador Joao Doria ë citado como idealizador do programa Vale do Futuro. que tern a

intençao de impulsionar o desenvolvirnento socioeconOmico das 22 cidades que cornpOem a

região.

0 Hospital Regional de Pariquera-Açü será ampliado e já teve o inicio das obras

autorizado pelo govemador. que tarnbém deterrninou a implantaçao de nova Case do Prograrna

Prospera Jovem e a inclusao da cidade de Cananéia no prograrna de concessâo de balsas”.

escreve o autor, Apesar de o “Prospera Jovem” entrar como uma citaçâo no texto. o espaco
\I

global concedido ao mesmo equilibra o valor da inserçäo. No artigo. o coordenador enurnera

açOes realizadas no Vale da Ribeira. corno investirnentos em infraestrutura urbana e turistica. a

entrega de obras de saneamento. obras de recuperacão e melborias ern rodovias e a entrega de

leitos ern hospitals.
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0 integrante do governo cita que “a pandemia irnpös aos gestores püblicos mais desafios

e a necessidade de explorar novos potenciais de suas cidades” e que. corn este olhar, o governo

trabalha corn o foco em projetos inovadores e corn visão de futuro. O Prograrna Vale do Futuro

ganha contornos mais amplos neste momento de pandeniia. E preciso apontar a büssola ern

direçAo ao progresso. priorizando o desenvolvirnento econOrnico corn todas as suas

possibilidades, em urn conjunto de açOes e diretrizes que garantarn a populaçao a sua própria

forma de ganhar a vida. reforçou Marco Aurëlio.

Por outro lado. o veiculo online Boa Informação divulga o lançamento do Prospera

Jovern para dois rnil estudantes. A matCria, publicada no dia anterior por outros sites. inforrnarn

que o governador do Estado de São Paulo, João Doria. acompanhado da Secretária Estadual de

Desenvolvirnento Social, Celia Pames. lançou especificarnente na região do Vale do Ribeira.

a nova ediçAo do programa Prospera Jovem’. E com muita alegria e entusiasmo que

anunciarnos as inscriçOes para a edição 2021, do Prospera Jovem. que agora ira beneficiar 5

vezes mais estudantes da região do Vale do Futuro, afirma Celia Pares, no texto. A matéria

explica os objetivos do prograrna e indica que o mesrno está corn inscriçOes abertas para os

estudantes do 2° e 3° ano do Ensino MCdio da Rede Püblica Estadual de Ensino. Alérn dos

requisitos para participação. a matCria oferece link para inscrição.
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PONTOS POSITIVOS: 0 Governo do Estado de São Paulo ganha urn importante espaco

de visibilidade positiva. considerado nobre para formadores de opiniAo. Em artigo sobre o

Vale do Futuro, integrante do govemo cita o lançarnento de nova ediçao do Prospera Jovem.

Apesar de ser apenas citado no texto. o programa reverbera diante da irnporiância do contexto

em que C inserido.

RISCOS A IMAGEtS’I: 0 noticiário nào traz riscos a irnagem do Govemo do Estado de São

Paulo.

AçOEs DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: 0 espaço qualitativo conquistado por urn

artigo pode gerar interesse em outras pautas relacionadas ao trospera Jovern’. que podern

aprofundar o assunto. Novos artigos. especificamente sobre o prograrna. podern ser sugeridos

a dernais publicacOes.



Análise:

Em matéria corn caráter de serviço. o site Registro informa sobre o iltimo dia de

inscrição no trospera Jovern”, um programa do Govemo do Estado de São Paulo. por meio

da Secretaria de Desenvolvirnento Social. que vai ajudar adolescentes a planejar e dar os

prOximos passos de sua vida, 0 Governo é citado logo no primeiro paragrafo do texto,

oferecendo visibilidade positiva na matéria focada em chegar ao pübllco-alvo da politica

pUblica.

0 texto informa que o Prospera” está focado em planejamento. empreendedorismo e

ajuda financeira para ajudar os jovens de Registro a conquistarem os seus sonhos e mudarem

de vida. Ainda é informado que. para participar. é preciso seguir os seguintes requisitos: cursar

a 2 ou 33 series do ensino rnddio da Rede Estadual de Ensino, ser cadastrado no Cadastro Unico

e ter renda familiar de ate meio salãrio-rninirno por pessoa.

Em urn trecho que ë aberto pelo intertItulo Como será’. a matCria indica que. ao longo

da 2 e 33 series do Ensino MCdio. os jovens participantes contarão corn urn tutor que ira

acompanhar e orientar o desenvolvimento do seu Projeto de Vida, atravCs de oficinas 4ç
\•\

empreendedorismo mão-na-massa. retlexoes e planejamento acerca de sua vida. “No\\

contraturno das atividades escolares. os jovens terão acesso a cursos de capacitaçAo técnica e

profissional para se preparar para sua entrada no mundo do trabalho e seguir corn seu Projeto

de Vida”. explica o texto.

Ainda segundo a matCria, após participar de todas as atividades da trilha do trospera

Jovem”, os participantes receberao urn incentivo financeiro diretamente na poupança para

t
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ANALISE DIARIA 22/06/2021

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Registro (SP) — Prograrna Prospera Jovern encerra inscriçOes neste domingo (27/6)
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colocar seus pianos em prática. 0 rexto ë finalizado corn urn link para inscriçOes e corn contatos

para Centros de Referência em Assistência Social da cidade de Registro.

t
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PONTOS POSITEVOS: 0 site Registro atualiza o conteUdo de matéria jã publicada

anreriormente para lembrar sobre o término de inscriçöes no programa trospera Jovem”. A

iniciativa e importante como urn serviço para a politica pUblica. que pode receber mais adesao

a partir da parceria corn o veicuio acessado peia comunidade local,

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário nao traz riscos a irnagern do Govemo do Estado de São

Paulo.

AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A rnesrna chamada para a ação. rejacionada

aos Ultirnos dias de inscriçOes no prograrna. pode ser sugerida para outros veiculos de

cornurncação.



Análise:

Texto veiculado pelo Diário do Ribeira informa sobre o Ultirno dia de inscriçoes no

prograrna “Prospera Jovem”. A matéria corn carãter de serviço reforça que “as inscriçOes para

o Prospera Jovern. do Govemo de SP, se encerrarn neste domingo (27)”. 0 Governo de São

Paulo ganha visibilidade positiva corno proativo ern açäo que visa promover a autonornia da

juventude local. A rnatéria é curta. mas cumpre o propOsito de alerta aos jovens que desejam se

inscrever no programa. 0 texto explica que o “Prospera Jovem” está focado em planejamento.

empreendedorismo e ajuda financeira para estudantes da 2 ou 3a series do ensino rnCdio da

Rede Estadual de Ensino: pam participar. C preciso estar inscrito no Cadastro Unico e ter renda

familiar de ate rneio salário-mfnirno por pessoa. “No contraturno das atividades escolares. os

jovens terão acesso a cursos de capacitacAo tCcnica e profissional para se preparar para sua

entrada no mundo do trabaiho e seguir corn seu Projeto de Vida”. inforrna a matCria.

0 site ainda informa que todo ano. apOs participar de todas as atividades da trilha do

“Prospera Jovem . os participantes receberao urn incentivo tmnanceiro diretarnente na poupança

para colocar seus pianos ern prãtica. A matCria finaliza com urn link para inscriçOes e corn

telefones dos Centros de ReferCncia em AssistCncia Social da cidade de Registro. onde podem

ser obtidas mais informaçOes.

Jã o jornal impresso NotIcias do Vale publica rnatCria divulgada pela Secretaria de

Cornunicação do Governo de São Paulo no dia 12 do rnCs. 0 texto •SP inicia obras de

f
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ANALISE DIARIA 23/06/2021

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Pesquisa: Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora

Destaques do dia:

Diário do Ribeira - [nscriçOes para o Prospera Jovem se encerrarn neste domingo (27)

Noticias do Vale/Registro — Govemo inicia obras de modernizaçAo e ampliacao do Hospital

Regional do Vale do Ribeira
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modemizaçao e arnpliação do Hospital Regional Vale do Ribeira” ë reproduzido integralmente

no jornal. De acordo corn a matéria oticial. o Govemador Joao Doria anunciou o inicio das

obras de arnpliaçao e modernizaçao do Hospital Regional do Vale do Ribeira. localizado em

Pariquera-Acu. E urna obra muito importante. ha muitos anos que se espera esse novo hospital.

Na verdade, ë urna obra tao intensa. tao importante, são quase R$ 30 milhoes. é praticarnente

urn novo hospital aqui em Pariquera-Açu. Estarnos felizes e satisfeitos de, dentro do programa

Vale do Futuro. realizar este investimento. contratar a construçao e a recuperaçAo do hospital.

colocando 98 leitos. sendo 18 de Vu e 80 de atendirnento primário. Assim como várias outras

areas serão implernentadas. equipamentos cornprados e novas equipes de profissionais.

medicos. enfermeiros e fisioterapeutas”. destaca Doria. no texto. 0 texto informa que as

meihorias contarAo corn urn investimento total de R$ 28 milhOes.

0 release oficial dedica um intertitulo especifico ao programa “Prospera Jovern” 2021.

que teve urna nova ediçao anunciada durante o evento de Pariquera-Açu. 0 programa visa

prornover a mobilidade social de 2 mu estudantes, corn investimento total de R$ 2,5 milhoes.

A iniciativa beneticiará cinco vezes mais estudantes da região do Vale do Futuro se cornparado

corn a ediçao anterior. A rnatCria tambérn informa que o trospera Jovern’ está corn as

inscriçOes abertas para os estudantes do 2° e 3° ano do ensino rnCdio da Rede Püblica Estadual

de Ensino.

J

t
CDN Comunicação Corporativa Ltda. CNPJ/MF: 57863.854/0001-19¶ São Paulo - Rio de Janeiro - Bras(lia / 11 3643-2700

Rua Alvorada, 1151 -5°c 6° Andares, Sala 3- Vila OlimpEa - 04550-004 - São Paulo — SP

PONTOS POSITIVOS: Agenda oticial do governador JoAo DOria ë reproduzida por veiculo

impresso. dias apOs a data. Corn isso. as realizaçOes do govemo. incluindo a abertura de

inscriçOes para o Prospera Jovern. seguem ern evidCncia. Jã veiculo online reforça o alerta

para ingresso no prograrna. indicando que o periodo de inscriçOes estã próxirno ao tim. 0

serviço agrega rnais participaçOes a açAo govemamental.

RISCOS A IMAGEM: 0 noticiário não traz riscos a irnagem do Govemo do Estado de São

Paulo.

AçOEs liE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Urn rnapeamerno de pequenos veiculos

impressos da regiAo pode ser realizado. para que envios de releases atualizados sejam feitos

corn regularidade.


