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o 1. RaciocInio Básico

a
o Mobilidade social é urn dos principais desaflos do Brasil. Em um estudo realizado pela

OCDE (OrganizacAo para a Cooperacao e Desenvolvimento Economico) corn dados de 30

o paises, ocupamos a segunda pior posicAo, ficando atrás apenas da ColOmbia. Isso significa que

o seriam necessárias nove geraçOes para que os descentes de urn brasileiro entre os 10%

o pobres atingissem o nIvel médio de rendimento do pals1.

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Pasta responsável

pelas politicas de proteção social e promoção do desenvolvimento do paulistano, mantérn pelo

o menos 30 programas para ajudar no enfrentamento do crescimento da pobreza e da

o vulnerabilidade no Estado — e no Brash2. Em 2021, principalmente em decorréncia das

o consequências da pandemia iniciada em 2020, o governo paulista investiu R$ I rnilhão para
0 criar o maior programa de assisténcia social e transferéncia de renda da história do Estado, o

Bolsa do Povo. A expectativa e que mais de 500 mU pessoas em situação de vulnerabilidade

o social sejam beneficiadas.

o As perdas de aprendizagem durante a pandemia, sobretudo entre os estudantes de renda

o mais baixa, e o aumento no námero das taxas de desemprego deverao impactar diretamente no

aumento da desigualdade social nos próxirnos anos.3 Tal fato, aliado a inforrnação de que

o historicarnente o nivel de renda e escolaridade dos fllhos está atrelado ao nIvel de renda e

o escolaridade dos pais, faz corn que o Governo do Estado de São Paulo adote como urn de seus

o muitos pilares a promocAo da mobilidade social de rnaneira fluida na area da educaçAo e no

social, perinitindo que a populaçao de mais baixa renda tenha acesso a educaçAo e, em

consequéncia, a melbor renda.

o Entre os programas corn esse foco está o Prospera Jovern, da Secretaria

o Desenvolvirnento Social, lançado em 2020 corno parte do projeto Vale do Futuro, urna

o iniciativa inovadora intersecretarias, criada pelo Governo do Estado, em outubro/201 9,

O 1 OECD Brasil. DisponIvel em https://www.oecd.org/brazil/social-mobililtv-20 18-BRA-

a PT.pdf. Acesso em 03/01/2022.
2 Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Disponivel em

o https://www.desenvolvirnentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/. Acesso em

o 04/01/2022.

Portal Exame. Disponivel em https ://exame.com/bloWregina-esteves/desigualdade-social-ern

o tempos-de-pandemia/. Acesso em 04/01/2022.
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impulsionar açôes de curIo, rnédio e longo prazo que contribuam para o desenvolvimento social

e econOrnico dos 22 municIpios da região mais vulnerável do Estado de São Paulo, o Vale do

Ribeira. No Prospera Jovem, alunos do 2° e 3° anos do ensino médio, corn renda familiar mensal

de ate meio saiário-rninimo por pessoa, tern o apoio de urn tutor para desenvolver urn Projeto

de Vida que apoie na mobilidade social, a partir de oficinas de ernpreendedorisrno, reflexoes e

planejamento. No contra turno das atividades escolares, os jovens realizarn cursos de

capacitação técnica e profissional que contribuern para a reahzaçAo do Projeto de Vida

desenhado. ApOs cumprirern todas as etapas do prograrna, urn incentivo financeiro é depositado

direto na poupança para ajudar a colocar os pianos de melhoria de vida em prática: R$ 1,2 mu

para Os JOVenS do 3° ano, cujo curso na edição 2021 tern duraçao de cinco meses; e R$ 2,2 mu

para os alunos do 2° ano, corn duraçao total do curso de 10 rneses.4 Em 2021, o prograrna

cresceu e conta corn aproximadarnente 2 mil estudantes, em um investirnento total de R$ 2,5

rnilhOes. Em 2020 forarn 400 jovens beneficiados.

0 apoio financeiro e a orientação para urn planejarnento de vida ern busca de melhores

condiçOes pode ser fundamental para a inserção desses jovens no mercado de trabaiho, aldrn de

contribuir para incentivar o término dos estudos. Sornente no Estado de São Paulo são

aproximadarnente 3,5 milhöes de desempregados e os jovens são os que rnais sofrem.

Motivada ern grande parte pela falta de experiência e de formaçao técnica, a taxa media de

desernprego chegou a 29,8% na faixa etária entre 18 e 24 anos6.

Ern busca de urn meihor entendimento da imagem e percepção do Prospera Jovem pelos

seus pñblicos, a RPMA analisou mais de 120 matérias publicadas no periodo entre 12/2020 e

12/2021 sobre o prograrna, o projeto Vale do Futuro, a Secretaria de Desenvolvirnento Social e

a secretária da Pasta, Celia Pames. Também realizou urn estudo da presença do Prospera Jovem

nas redes sociais no perlodo.

Entre as principais percepçôes, vemos que o Prospera Jovem aparece majoritariarnente

em matérias ern toni de serviço, geralmente sobre a abertura de inscriçOes, corn forte presença

na mIdia regional do Vale do Ribeira. As mençOes na grande imprensa acontecem em citaçOes

dentro de urn contexto rnais arnpio sobre os investimentos no desenvolvimento econOmico e

“ Portal Vale do Futuro. Disponivel em https://www.valedofuturo.sp.gov.br/prospera-jovern

2021 -mais-gue-dobra-o-numero-de-aiunos-atendidos-no-vale-do-ribeira/. Acesso ern

26/12/2021.

Fundação Getulio Vargas. DisponIvel em https://cutt.ly/nrn8boND. Acesso ern 04/01/2022.
6 IPEA. Disponivel em https://cutt.ly/Orn8bgAk. Acesso em 04/01/2022.

)r. das Naçôes Unidas, 12901 - Cidade MonçOes, São PauLo
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social do Estado, como em artigo assinado pelo governador JoAo Doria, publicado em

agosto/21, no jomal 0 Estado de S. Paulo. Os porta-vozes do tema para a imprensa foram o

próprio governador, a secretária da Pasta e o coordenador do programa, Danilo Erly, No

entanto, ë possivel notar que boa parte das reportagens analisadas foi publicada a partir do

compartilhamento de conteüdo de release divulgado pela Secretaria.

No ambiente online, percebemos uma forte divulgação do programa e suas etapas pelas

prefeituras dos municIpios contemplados, reforçando o reconhecimento pelos municIpios da

importãncia do Prospera .Jovem para o desenvolvimento social da região. Nas redes sociais

notamos que o programa está presente no Facebook e Instagram, sern, no entanto, gerar

engajamento e adotar uma estratégia planejada de produçflo de conteüdo adequado para cada

urn dos canais.

Diante do contexto apresentado, identificamos os principais desafios e oportunidades

que se apresentarn para o Programa Prospera Jovem no que diz respeito a comunicaçAo e

relacionamento corn a midia, a saber:

- Ampliar a exposição do Prograrna na midia nacional, fortalecendo a sua

importância e valor na contribuição para o desenvolvimento econômico e social do

Estado de São Paulo, e do Brasil;

- Fortalecer a exposição do Prospera Jovem na midia regional, apoiando o

reconhecirnento dos páblicos acerca da importância do programa pam o Vale do

Ribeira no curto, médio e longo prazo;

- Utilizar o Prospera Jovern como impulsionador da exposição da Secretaria do

Desenvolvimento Social e do Governo do Estado como referencias em

investimento na promoçAo da reduçao da desigualdade e do aumento da mobilidade

social no Pals;

- Mitigar eventuais crIticas que possarn surgir ao Governo de São Paulo no que se

refere a atuação, por rneio da Secretaria, para o desenvolvimento social do Estado,

a partir da divulgaçao planejada e consistente de seus programas, como o Prospera

Jovem.

das Naçoes Unidas, 12901 - Cidade Monôes, São Paulo /\ /\ )C1PJ - oz,o,8o6/oooi-o1 I ,pmacomunicacao.contbr I (ii) 6601-4656
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2. Piano de Ação — Estratégia de Relacionamento corn a Midia

Assim como investidores e a sociedade tern exigido do mundo corporativo cada vez

mais a adoção de práticas ESG (sigla em inglés para açôes relacionadas as areas ambiental,

social e de goverriança), a populaçao também está muito mais atenta e atuante no que se refere

ao que os governos fazem para efetivamente combater a desigualdade e a vulnerabilidade social,

contribuindo para estimular a mobilidade social ascendente em suas regiOes.

E por isso que varnos dar voz ao Prospera Jovem e utilizá-io como como fomentador

da irnagern da Secretaria do Desenvoivirnento Social e do Governo do Estado de São Paulo

no que diz respeito ao comprornisso relevante corn o desenvoivimento econêrnico e social

da populacão paulista. Faremos isso apoiados, principalmente, na producão de mais conteüdo

qualificado sobre o programa, na expansão dos pñblicos alcançados e no planejamento da

comunicaçAo. A estratégia que adotarernos no relacionamento corn a mIdia estará pautada em

trés verticais que nos levarAo ao alcance desses resultados:

para mais pessoas

COMUNICAR corn mais conteádo

corn mais frequéncia

o Cornunicar para mais pessoas: Queremos ampliar o alcance das informaçOes
0 .compartilhadas a respeito do Prospera Jovem. Alern dos estudantes e dos moradores da regiao

o do Vale do Ribeira, já irnpactados pelas divulgaçOes de serviço, ressaltarernos a relevância do

o prograrna tarnbém para a populaçao em geral e para Os demais formadores de opiniâo 3—.--
o (influenciadores) nos temas relacionados ao programa.

Cornunicar corn mais conteüdo; 0 objetivo e ir além da exposição do Prospera Jovem

em matérias regionais de serviço (abertura de inscriçOes, divulgaçAo de lista de chamadas etc).

o Querernos que os páblicos percebarn a relevância do programa para o desenvolvirnento

o econômico e social do Estado.

o Cornunicar corn mais frequência: Queremos que os publicos se

espontaneamente do Prospera Jovem quando falannos em mobilidade social, em incentivo a

o educaçäo, em açOes para o desenvolvimento económico e social do Estado. Adotaremos tim

o planejamento estratégico para manter regularidade e constAncia nas divulgaçoes acerca do

yr. das Naçôes Unidas. 12901 - Cidade Monçoes, São PauLo
CNPJ - ozjgo.6o6/oooi-oa I rpmacomunieacaacontbr I (ii) 6501-4655
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Programa Prospera Jovem, gerando visibilidade regular ao longo do ano e prornovendo

engajamento.

0 mapeamento dos püblicos corn os quais nos cornunicarernos será realizado logo no

início dos trabalhos, em conjunto corn a Unidade de Cornunicaçao do Estado de São Paulo, e

será a base do sucesso da vertical Comunicar para mais pessoas. Com base no RaciocInio

Básico, identificarnos corno principals püblicos do Prograrna Prospera Jovern:

0
das Nacoes tinidas, i2901 - Cidade Moncoes são Paulo A /\ J\ /\ /\cNPJ - oa7go,BoB/000l-o1 I rpmacomunicacao.cornbr I (ii.) 5501-4655

Imprensa

Inelui jornais, radios, TVs, radios, portals e blogs, além dos

eanais de jornalistas e velculos nas redes sociais, corno

Facebook, Instagrarn, TikTok, YouTube, Spotify e outros, da

imprensa nacional e da região do Vale do Ribeira. E por rneio

da irnprensa que falaremos com os demais päblicos in maior

parte das açOes de comunicação.

Apesar do Prospera Jovem ter como foco os jovens do 2° ano

do ensino rnédio, falaremos tarnbërn corn os estudantes do 10

Estudantes ano do ensino rnédio e do ültirno ano do ensino ftrndamental,

para que possam conhecer suas opçOes para o futuro e se

inscreverern no mornento certo.

Toda a populaçAo do Estado de São Paulo que nAo é

diretamente impactada pelo Programa Prospera Jovem, mas

Populaçäo em geral que deve ter conhecimento das boas açOes da Secretaria e do

Governo ern prol do desenvolvimento econômico e social do

Estado.

Pessoas que não são da irnprensa rnas que são formadoras de

opinião para urn nUcleo de pessoas. Incluirnos pesquisadores,

Formadores de opiniao sociologos, representantes de ONGs e instituiçOes que atuam

(influenciadores) em prol do desenvolvirnento social, lideres das comunidades

onde o prograrna está presente, influenciadores digitais do

mundo jovem, e outros.

Estudantes do ensino rnédio e Ultirno ano do ensino

Comunidade fundamental, além dos demais moradores da regiAo do Vale do

Paralba.
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Porta-vozes das prefeituras dos municIpios da região do Vale

Prefeituras
do Ribeira que participarn do Programa Prospera Jovem.

Incluern demais secretarias que realizam projetos em pareeria

Orgaos governamentais, corn a Secretaria de Desenvolvirnento Social, além de

secretarias e demais instituiçöes e outros órgãos govemamentais corn atuação

instituiçOes relacionada ao desenvolvimento social e incentivo a educação

como fator transformador da mobilidade social no Estado.

0
Para not-tear o trabaiho que será

o desenvolvido, em atendimento a vertical

0 Comitnicar corn mais conteUdo,

o adotarernos o conceito criativo
0

a caininho que você quer trllhar. Prospera

Javem. Seu Futura corneça agara” que

3 servirá como guarda-chuva para a defrniçào

0 das açOes e materiais que serão utilizados

na divulgacao do programa. rospera
O

As mensagens-chave que serao
Seu futuro começa

o trabalbadas no conteudo a ser produzido agora. “

C) serão alinhadas corn a Unidade de

0 Comunicação no inIcio dos trabaihos, mas, desde já, ao menos duas se mostram essenciais para

a estratégia proposta:

o
O Principais mensagens-ehave

o 0 Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social,

fortemente para a promoção da mobilidade social paulista, contribuindo para o

desenvolvimento econOmico e social de São Paulo e, em consequência, do Brasil.

O Sendo educaçao e renda fatores determinantes para a possibilidade de mobilidade

o social, o Programa Prospera Jovein incentiva a continuidade dos estudos ao
0 tempo em que apoia o desenvolvimento do futuro profissional dos jovens da região do

Vale do Ribeira.

0

o
‘%das Naçôes Unis, 12901 - Cidade Monçôes, São Paulo

A°

cDlpJ - oa79o,606/000l-o1 I mmacomunicacaacoimbr I (ii) 5501-4655

Desenhe o
caminho que
você quertrilhar.
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Para assegurar a regularidade na frequéncia da exposição, mantendo o comprornisso corn a

o vertical Cornunicar corn rnais frequência, propornos a adoçao de cronograma de 12 (doze)

o meses corn o pianejarnento das principais comunicaçOes que serAo realizadas corn os pñblicos

ao longo de todo o perlodo.

Diferentes açôes e materials alinhados as práticas rnais atuais e modernas da

C comunicação serão a base da impiernentacão do piano de ação que nos ievará ao aicance dos

0 resuitados propostos. Faremos o uso de ferrarnentas de inteligéncia artificial para identificar
0 continuarnente os jornalistas e veIcuios que são estratégicos, por seu alcance e relcvância,

exposicão do Prospera Jovern na midia, bern corno para gerar insights de oportunidades

o positivas de comunicação e a identificaçao de temas sensIveis a serem mitigados.

Q Os principais porta-vozes continuarão a ser a secretária da Pasta, o governador do

o Estado em açOes rnais estratégicas e o coordenador do prograrna. E importante, no entanto, a

preparação de outros porta-vozes pontuals, corno das prefeituras da região do Vale do Ribeira,

quejá são divulgadores favorãveis, e de diretores de escoias, professores e tutores participantes

3 do Prospera Jovern, que poderao ser acionados nas divulgaçôes. Terernos tambérn urn banco de

0 personagens, forrnado por jovens participantes das ediçOes passada e atuai do prograrna, por

0 pais e/ou responsáveis por esses jovens que possarn contar a irnportância do Prospera Jovern

para o desenvoivimento da famIha como urn todo, entre outros.

o Para falar diretarnente corn os estudantes e atrair a atenção da irnprensa local e de

o cobertura nacionai, propornos a organização de urn evento no forrnato de “balada”, ern

0 aberta de urna escola ou grande area pñblica verde da região do Vale do Ribeira, em que, ao
0 som de rnüsica, serAo oferecidas diversas atraçOes sirnultâneas focadas no apoio ao jovem ern

relaçao ao planejamento de seu futuro. Ao mesrno tempo, nos aproximaremos do perfil do

programa corn a produçao de conteüdo para urna série de podcasts corn dicas de especialistas

o e cornpartilharnento de histOrias de participantes do Prospera

0 Para a irnprensa. promoverernos urn evento no forrnato de talk show, corn urn debate

saudávei acerca da rnobilidade social no Estado de São Paulo, corn a participação da secretária

da Pasta, do coordenador do Prospera Jovem e, corno convidado, o Instituto Mobilidade e

o Desenvolvirnento Social (IMDS). Criarernos Eambérn uma newsletter bimestral que, de forrna

o bern objetiva, mostrará as atividades que foram desenvolvidas peios estudantes participantes do

Programa no periodo. Irnagens e breves depoinientos, em audio e video, irão compor o material,

de rnodo a incentivar o compartilhamenlo nos canais online, corno portals, biogs e redes sociais

dos veiculos.

5$,

das Naçôes Unidas, 12901- Cidade Monçoes, São PauLo
C1PJ - 02.79o.6o6/000l-ol I rpmaconunicacao.coimbr I (ii) 5501-4855
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Teremos, ainda, a divulgaçao de urna pesquisa corn participantes do Programa em

coletiva online, materiais em diferentes formatos e outras açOes que nos apoiarAo na rotina de

irnpiementaçao do Piano e na rnanutenção da frequência da exposicão quaiificada do Prospera

Jovern na mIdia, como rnatriz de relacionamento com a imprensa, reieases digitais, sugestOes

especiais de pauta, artigos, alérn de urn prograrna de prevenção e gestão de crises.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
o 3. PIano de Ação — AçOes a serem desenvolvidas pela contratada

0
0 Eiencarnos a seguir as diversas açOes que cornpöern o nosso Piano de Ação e que darAo
0 vida a estratégia proposta. Bias conversarn corn todos os páblicos mapeados e serAo

implernentadas ern urn perlodo de 12 (doze) rneses, de acordo corn o cronograma proposto

o apresentado na página 13

o Balada Projeto do Futuro: Para

0 a atenção dos jovens e da irnprensa BaLada Projeto
para o Prograrna Prospera Jovern, do Futuro

O realizarernos urn evento ern formato

(‘3 atrativo para a faixa etária, ou seja,

0 uma “balada”. A ideia é reunir, ao sorn -

0 de rnüsica, em urn sábado, das i 2h as

20h, em um espaço aberto (area verde

ou externa de uma escoia pñblica),

0 atraçOes simuitaneas corno

0 consultorias rápidas corn especialistas

00 do Prograrna; debates corn a

o participação de estudantes das ediçOes

$ das Naçbes Unidas, 12got - Cidade Moncôes, São Paulo J\ /\ J\CNPJ - o2.lgo.BoB/000l-ol I rpmacomun4cacaacoimbr I (ii) 5501-4855

Principals resultados esperados

- Prograrna Prospera Jovern reconhecido pela popuiaçao ern geral;

- Reconhecirnento peios páblicos dos investirnentos da Secretaria e do Governo no

desenvoivimento sociai e econôrnico do Estado de São Paulo;

- Reconhecimento peio püblicos do forte cornpromisso do Governo

rnobihdade sociai a partir do incentivo a educaçao e geraçAo de renda;

- Fortaiecirnento da imagern do Prograrna na região do Vale do Ribeira.

do Estado com a

J

AO
PAULO
G&dflOOflTAOO

llh1 Sábado

das 12h

.1

- Prospera
-. jovem

Seu futuro começa
agora.

as 20h

AA
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anteriores e interessados nas próxirnas ediçoes; além da gravação de participaçOes para os

0 podcasts Jovern corn Futuro, entre outras. 0 governador e/ou a secretária participam corn urn

0 discurso de abertura sobre a irnportäncia do jovem para o futuro de São Paulo e o

comprornetimento do govemo corn a mobilidade social e a possibilidade de urna vida rnelhor

para as familias mais carentes. Convite para cobertura a imprensa regional, incluindo TVs e

Q radios, e divulgação de release digital corn imagens, áudios e videos para a imprensa nacional.

0 Talk show pan a imprensa: Fortaleceremos o relacionamento com a imprensa e a
0 referenda da Secrctaria (e do Governo) como prornotores da mobilidade social no Estado a

o partir de urn evento no forrnato de talk show para urn debate saudável acerca da mobilidade

o social em São Paulo. Teremos a participaçAo da secretária da Pasta, do coordenador do Prospera

Q Jovern e, como convidado, o Instituto £vlobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS). 0 evento

0 será realizado no próprio Palácio dos Bandeirantes e pode contar com a presença de outros

convidados parceiros do Governo no tema. Alérn da presença fisica da imprensa, propornos a

transmissão online para acompanhamento da midia regional. Em conjunto corn a equipe de

3 cornunicação digital, pode tambérn bayer a transrnissão ao vivo nos canais do Prograrna.

o Dia do Jovem (13 de abril): Em aproveitarnento a data, divulgaremos os resultados de

0 uma pesquisa especial que será realizada corn os alunos do Prospera Jovem via forrnulário do

Google. A ideia é entender o que eles esperarn do futuro, o que seria uma vida melhor para eles

o e corno acreditarn que o sucesso deles impacta na vida da farnIlia. A divulgaçao será

o por rneio de coletiva online, transmitida via estüdio do Palácio dos Bandeirantes. Corno

0 cornplernento, realizarernos tarnbém o posterior compartilhamento de release digital para a

0 irnprensa nacional e regional, incluindo TVs, radios e mIdia online, como portais, blogs e redes

sociais de veiculos.

o ha do Estudante (II de agosto): Em hornenagem a data, faremos urna divulgaçao

0 especial do Prospera Jovem com a produção de urn material em video contendo depoirnentos

0 rapidos de estudantes. orientadores e professores sobre a irnportância da educação para a
0 mobilidade social. 0 rnaterial será divulgado a imprensa em um release digital e, em

alinhamento com a equipe de comunicaçAo digital, poderá ser compartilhado também nas redes

3 sociais do Prograrna. No release, teremos também o histórico do Prospera Jovern, corn nümero

0 de jovens atendidos, horas de orientação e capacitacão, etc. citação a outras iniciativas do

0 Governo para estudantes e aspas da secretária da Pasta sobre o tema.

Alinharnento de cornunicaçäo corn as prefeituras: Virnos no Raciocinio Básico que

o as prefeituras tern papel relevante na divulgaçao do programa. Para manter o alinhamento corn

3 as rnensagens-chave estabelecidas para o prograrna e aproveitar ao máximo as oportunidades b
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de exposição positiva, farernos urn mornento de comunicação corn as prefeituras, via Zoom ou

C) ferrarnenta similar, corn duraçao de urna hora. 0 objetivo é agradecer a parceria e destacar os

0 atributos do Prospera Jovem que podern ser trabaihados na imprensa por cada rnunicIpio.

Treinamento de porta-vozes: Logo no inIcio do trabaiho, prepararemos os porta-vozes

do Prospera Jovem para a comunicação das mensagens-chave estabelecidas na estratégiajunto

0 a mIdia e formadores de opiniâo (influenciadores). Ern um perlodo de seis horas, ofereceremos

0 conteüdo teOrico, com apresentaçäo da imagern do programa e de onde queremos chegar, além

0 de exercIcios práticos de entrevista e de simulação de situaçöes sensIveis.

Programa de Prevençao e Gestao de Crises: Para manter urna comunicação segura

o em todos os momentos, iremos, em conjunto corn a Unidade de Comunicaçâo, incluir

C) Prograrna Prospera Jovern no prograrna de prevençào e gestâo de crise já existente da Secretaria

0 (ou criar urn novo, se necessário). Terernos urn cornitê de crise e processos estabelecidos para
0 orientar a atuação da equipe da Pasta em situaçOes sensIveis e o desenvolvirnento de urn manual

a de crise, corn o passo a passo para lidar corn a imprensa antes, durante e após as crises em

o diferentes cenários, por nivel de gravidade do

3 Monitoramenta de oportunidades e riscos: Faremos o acompanharnento continuo da

0 presença do Prospera Jovem e de temas relacionados na mIdia e nas redes sociais para

identificaçao de oportunidades visando a realizaçâo de açOes positivas e de riscos a imagem.

o Ern ambos os casos, a equipe ira apresentar a sugestao de açAo a Secretaria, corn indicaçAo de

Q possiveis cenãrios a serern explorados e/ou mitigados.

0
o 4. PIano de Açäo — Nlateriais a serem produzidos
0
0
o Em complemento a implementaçAo das açOes indicadas no subquesito anterior,

0 apresentamos abaixo os diferentes rnateriais que utilizaremos como apoio na comunicaçAo com

0 Os diferentes pâblicos da Secretaria no que se refere ao Prospera Jovem. E importante reforçar
0 que os materiais que estamos trazendo para a estratégia além de possibilitor a identificaçao corn

o püblico jovem, aproxirnarn a Secretaria do jornalista e facilitarn a utilizaçao da inforrnação

o por diferentes tipos de veIculos, desde o irnpresso, ate o online, radios e TVs.

0
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Conteüdo para podcasts:

Produziremos conte(tdo para urna série de 20

podcasts intitulada “Jovem corn Futuro”.

Serao 10 minutos de duraçAo por edição,

corn histOrias de jovens participantes do

programa em anos anteriores e especialistas

que abordarao a importância do

planejamento do ftituro e da continuidade

dos estudos na busca por uma vida ineihor.

Newsletter digital bimestral: Para

manter o interesse da imprensa no Programa

e criar oportunidades de exposição positiva,

teremos uma newsletter bimestral que apresentará nürneros relacionados ao Prospera Jovem

(como evolução de horas de orientação e capacitação realizados no ano, por exemplo) e as

atividades que foram desenvolvidas pelos estudantes no periodo. Para incentivar o uso das

informaçOes e o compartilhamento nos canais online, o material será cornposto também por

imagens e breves depoimentos de estudantes, professores e orientadores, em audio e video.

Banco de personagens: Em alinhamento corn a coordenaçao do programa e as escolas,

rnanterernos urn banco com peril! de personagens, incluindo atuais participantes do Prospera

Jovem, ex-participantes, professores, tutores, prefeitos, responsáveis por participantes do

programa, entre outros. Tais personagens poderAo ser acionados para entrevistas e composicão

de pautas para a imprensa ao longo da imp!ernentacão do piano. sempre corn triagem da equipe

de comunicação e preparação prévia, quando for o caso.

Release digital: Para melhor aproveitarnento da pauta peio jornalista, utilizaremos o

release digital, que permite a oferta de conteüdo em diferentes formatos, facilrnente replicados

em diferentes canais. Além do texto, poderernos inserir links ou QR Codes para acesso a

rnateriais compiementares como videos, irnagens, infogrãficos, podcasts, pesquisas etc.

Artigo de opinião: ProduçAo de artigo a ser assinado pela secretária da Pasta sobre a

importância educação para a mobilidade social, citando o Prospera Jovern como exemplo de

açäo de sucesso do Govemo. 0 objetivo é contribuir para a expansAo do conhecimento cia

popuiaçao sobre o compromisso do Estado corn o desenvolvimento social. Os veiculos

prioritários para a publicacão são 0 Estado de S. Paulo ou a Foiha de S.Pauio.

SugestOes de pauta: Para incentivar a regularidade da exposicão do Prospera Jovem na

irnprensa, trabaiharemos corn, ao rnenos, urna sugestão especial de pauta por mês sobre o terna.

i ).a Naçôes Unidas. 12901- Cidade l4onçães, São PauLo
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o Os temas poderAo incluir as açOes apresentadas no subquesito anterior, dados divulgados na

o newsletter bimestral, serviço (abertura de inscriçOes, charnada para matricula, etc), efemerides,

o lançamento de materiais relacionados produzidos pela Secretaria (como c-books), entre

Mailing inteilgente: Corn o apoio de ferramentas de inteligéncia artificial, iremos

elaborar urn mailing regional e outro nacional, incluindo os diferentes formatos de veiculos e

o editorias. Para as divulgacOes direcionadas, teremos a possibilidade do uso de filtros para a

o seleção de editoria, região, tipo de veiculo etc. Para se manter alinhado as constantes mudanças

nas redaçOes e ao surgimento/fecharnento de canals, o mailing permanecerá em constante

atualizaçAo.

o Matriz de relacionamento: Dada a especificidade do tema, a proximidade corn a

o imprensa é essencial na busca para que o programa seja referëncia sempre que houver exposicâo

o de ternas relacionados, como mobilidade social, incentivo a educaçAo, etc. Em paralelo as açöes
0 e dernais materiais apresentados, manteremos uma matriz de encontros de relacionamento da
0

secretária da Pasta e do coordenador do Prospera Jovem com veiculos e jornalistas estratégicos,

o incluindo grande imprensa, principais jornais regionais, radios e TVs e podcasts de interesse.

o 0 objetivo é realizar ao menos urn encontro mensal para construçäo e/ou fortalecimento

o relacionamento, sem intençäo de publicacao.

Conteüdo pan e-hook “Planejamento de futuro para jovdns”: Corn apoio dos

o tutores que atuam no Prospera Jovern, produzirernos conteüdo para urn c-book sobre a

o importAncia do planejamento do flituro e como os jovens podern se organizar para isso ao longo

o dos estudos. 0 material também terã informaçOes sobre o Prospera Jovem e sobre como se
o inscrever para as futuras ediçOes. A divulgação do lançarnento será feita pam a irnprensa

o regional e, em parceria corn a equipe de cornunicação digital, tarnbém nos canals das redes

o sociais do programa e da Secretaria.

o Relatorios de atividades e de resultados: Para garantir o alinhamento contInuo da

o comunicaçâo corn as necessidades da Secretaria, teremos relatórios semanais com indicaçào

das atividades realizadas pela equipe no perlodo e das previstas para o perlodo seguinte. Serâo

estabelecidos tambem, no início dos trabaihos, KPIs (indicadores chave de desempenho) para

o que possarnos mensairnente analisar os resultados obtidos na exposição do Prograrna na

o e ajustar o Piano de Açâo sempre que necessário.

o
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Cronograma de lmpiementacao do Piano de Açao

Foco direto na imprensa
Foco nos jovens corn divulgaçAo na irnprensa

Apoio no contato corn a irnprensa
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5. Oportunidades de MIdia Positiva

o EdiçAo 2022

0 Prospera Jovem é urn programa de grande irnportância no atual momenlo da

sociedade. E uma ação que btisca contribuir para o desenvolvimento social e econOmico da

o região mais vulnerável do Estado de São Paulo, em urn momento em que sentirnos o reflexo da

o pandernia, corn aurnento da pobreza, do desemprego e da evasão escolar. E valido, porlanto,

dar relevância a tudo que diz respeito ao programa ao longo do ano, e, principalmente, para o

lançarnento da ediçAo 2022, considerando que haja rnanutenção e/ou aurnento no nürnero de

o vagas disponibilizadas.

o 0 mornento perrnitirã urn resgate do histórico do Prograrna, corn nümero de jovens

o atendidos, farnIlias impactadas, total de horas de capacitaçao e de orientação corn tutores, entre

outros indicadores. Para tanto, realizarernos, assirn corno na ediçao passada, uma coletiva corn

o o governador do Estado e a secretária da Pasta, presencialmente, na regiAo do Vale do Ribeira,

o e. em parceria corn a equipe de comunicação digital, realizarernos a transmissão online nos

o canais oficiais do

o Cornpartilharernos corn a irnprensa, via e-mail, WhatsApp ou Telegram, urn release

online corn infograficos para apresentação do programa e gráficos evolutivos, alérn do histórico

o da região do Vale do Ribeira e inforrnaçOes cornplernentares sobre o projeto Vale do Futuro.

o Para ampliar o alcance da inf’ormação, serão conternplados os jomalistas que realizarem a

0 cobertura do evento e urn mailing corn velculos da irnprensa nacional, regional e corn
C) correspondentes estrangeiros no Brasil. A exposição pode ser arnpliada corn a citação de

nümeros tarnbérn do Prospera FarnIlia, voltado para lares de farnIlias monoparentais e com

o crianças na primeira infância, derivado do Prospera

Referência na promoçAo de mobilidade social no Estado e no BrasH

o Govemo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvirnento Social,

prornove diversas açôes que visam contribuir para a mobilidade social paulista, terna

extrernamente relevante e presente constanternente nas discussoes atuais da sociedade.

0 Prospera Jovern é oportunidade para fortalecer a irnagern da Pasta e do Governo, k
contribuindo para tomá-los referéncia em açOes inovadoras e efetivas no que diz respeito a
rnobilidade social. Para tanto, é vãlido trabalhar o terna de forrna rnacro, utilizando o Prospera

Jovem e o seu resultado na região do Vale do Ribeira como exernplo de que é possivel prornover

a rnudança a partir de urna atuação séria e cornprornetida do Estado.

das Naçôes Unidas, t2901 - Cidade Monçöes, São Paulo )\ J\ )\ J\ J\CkIDJ — El, wan RnA/nivtai I ,nn.tn,m ,nni k.. I t..1 eensan
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o Sugerirnos a realizaçao de urna série de açOes corn esse foco, incluindo encontros de

o relacionarnento, entrevistas e artigos da secretária para veIculos estratégicos de expressAo

o nacional, participacâo da Secretaria em eventos sobre mobilidade e desenvolvimento social,

3 realizaçao de investirnento ern branded content, para uma presença estratégica coordenada na

o grande irnprensa (realizaçao de seminário corn especialistas seguido por veiculaçao de

o em jomal impresso, canais de redes sociais da midia trabalbada, radios e revistas), além da

o organização de urn Prêmio de Jomalismo ern Mobilidade Social, ern conjurito corn o
o Mobilidade e Desenvolvirnento Social (IMDS) e parceria privada, incentivando a cobertura do

o terna pela imprensa.

0 Mobilidade Social na prática

0 Lançado ern 2019, o Prospera Jovern acumula mais de 2 rnil histórias de jovens, que já
passararn ou estâo passando pelo prograrna no Vale do Ribeira. Existe urna oportunidade ünica

o de, corn o apoio das escolas e tutores, identificar histórias rnarcarates que demonstrern, ma

(3 prática, a importância e relevancia do programa para o estudante, para a farnilia, para

o rnunicipio. E o exemplo de sucesso de umjovem que virou empreendedor no municipio em que

0 mora, de outro que conseguiu urn born emprego e agora consegue ajudar a farnilia, daquele que

tinha urn sonho de carreira e conseguiu entrar na faculdade, entre outros.

o Essas histórias podern ser utilizadas ao longo da comunicaçâo do prograrna corno parte

0 de sugestOes de pauta, divulgadas (ern alinharnento corn a equipe de cornunicaçAo digital) nos

0 canais das redes sociais do Governo e da Secretaria, e, ainda, podern dar origem a urn livro

digital que poderá servir de inspiraçâo para outros jovens. Para o lançamento do livro, é

o recornendada a realizaçao de uma coLetiva reunindo todos os jovens participantes e corn

o presença da irnprensa e influenciadores no

9
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o 6. IdentificaçAo dos Riscos a Imagem

0
0 Alcance limitado

Urn dos pontos possiveis de questionarnento pela imprensa e detratores é a limitaço do

o acesso ao Prospera Jovern, já que 0 programa está impiantado, atualmente, apenas em

o municipios do Vale do Ribeira.

0 Para mitigar tal abordagern, e importante que haja urn planejamento futuro em relaçào

ao Programa e transparéncia na comunicaçâo com a mIdia. Se houver pianos de expansão para

outras areas no curto, médio ou longo prazo, é válido comunicar os prazos previstos, bern como

as condiçOes para que isso possa ocorrer. Importante tambern ressaltar sempre que possIvel nas

o entrevistas os motivos da escoiha pelo Vale do Ribeira para impiantação do projeto e o impacto

0 que pode bayer no desenvolvimento da regiâo e, em consequência, do Estado.
C) Ao mesmo tempo, o tema deve estar presente nos media trainings e nos materiais de

apoio, para que os porta-vozes estejam preparados para abordar o assunto de forma segura e

o positiva para a Secretaria e o Governo. 0 monitoramento constante da midia e das

0 nas redes sociais pode contribuir para a antecipacAo de crises e mornentos sensiveis na

0 abordagem do programa.

Efetividade

o A efetividade do Prospera Jovem é um ponto que pode, a qualquer rnornento,

0 questionada pela imprensa e fonnadores de opiniâo. E recomendado que os porta-vozes da Pasta

estejam preparados para responder a tal questionamento a qualquer momento. Para tanto, é

importante que a Secretaria se antecipe na consolidaçao de indicadores que apontem para a

efetividade do programa na evoluçao dos anos, reunindo nñrneros que mostrem crescirnento

Q nümero total de estudantes que concluiram o ensino médio na região, ou o percentual de

o empregados após a participacAo no Prospera Jovem, percentual de empreendedores, de aurnento

de ingresso no ensino superior etc.
0

Como forma de mitigar a abordagem do tema, os indicadores podem ser trabaihados

proativamente pela Pasta na divulgaçao do Programa, a partir de sugestoes de pauta especiais

0 para velculos estratégicos na irnprensa nacional, bem como, em conjunto corn a equipe de

0 cornunicação digital e, em aiinhamento corn a Unidade de Cornunicaçao, serem divulgados nas

redes sociais do Govemo do Estado.

F

,
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o Ataques

0 Em anos eleitorais, como 2022, é cornutn que o atual Governo e suas açOes sejam

0 duramente questionados na imprensa e pela populacâo nas redes sociais, a partir de declaraçOes,

nem sempre verdadeiras, de opositores.

a A divulgaçao proativa do Prospera Jovern no periodo, bern corno os esforços para

0 reconhecimento do compromisso da Secretaria no desenvolvimento social do Estado, podern

o atrair atenção para a atuaçAo do Estado no tema mobilidade social, exigindo que baja uma rapida
0 resposta, consistente e firrne, para evitar desgastes de imagem tanto para o governo estadual

quanto para o programa.

o E fundamental a implementaçao de um programa de preveriçäo e gestao de crises em

Q alinhamento corn a Unidade de Comunicação, em que estejam mapeados todos os pontos

0 sensiveis em relação ao Prospera Jovem e o terna mobilidade social, bem como a forma de

abordagem de resposta para cada urn em caso de questionarnento na irnprensa ou redes sociais

o (em conjunto corn a equipe de comunicação digital). Ao mesrno ternpo, é importante que

0 durante todo o Piano de Ação, os materiais sejarn preparados a partir de dados consistentes e

C com abordagern transparente para evitar distorçOes de entendirnento pelos pübiicos. Uma
0 agenda de divulgaçOes positivas e a realizaçao de encontros de relacionamento da Pasta e do

Govemo (em alinhamento corn a Unidade de Comunicacao) tambérn contribuem positivarnente

para a blindagem da irnagem ao longo do perlodo.

0
0
0
0
0
0
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o Análise Diana de Imagem do Conteüdo Publicado e/ou

o PerIodo: marco a junho/2021

0

ANALALSE DEARIA 04/03/2021

o Secretania de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

o Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado
o de São Paulo e temas de interesse
0
o Destaques do

C Jornal 0 Dia: SP lança Prospera Farnilia para incentivar inclusao produtiva de lares

o monoparentai S

0
Jornal Estayao Free: SP lança Prospera Familia para incentivar a inclusao produtiva de lares

monoparentais

o Jornal Primeira Página: SP lança prograrna para incentivar inclusão produtiva de

O monoparentais

Gi: Governo de SP diz que rnanterájantares e refeiçOes aos finals de sernana no Born Prato

Tribuna da NotIcia On-line: Cajamar participa do lançarnento do Prograrna Prospera Familia

Análise:

E destaque no noticiánio irnpresso e digital o lançamento do prograrna Prospera FarnIlia,

que nasce corn base na mesma rnetodologia do projeto Prospera Jovern, prornovido no ano

passado pela Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo, na regiâo do Vale

do Ribeira.

As ediçOes irnpressas dosjornais Prirneira Página, EstadAo Free eQ Dia, além da página

na Internet do Tribuna da Noticia, trazern textos similares sobre o projeto, que evidenciarn

detaihes da iniciativa corno o püblico-alvo, a região de abrangéncia e o total de investirnento.

Todas as publicaçOes noticiam que a iniciativa do Prospera FamIlia tern como objetivo

promover a geração de renda para farnIlias monoparentais, corn crianças de 0 a 6 anos, ern

situaçao de extrerna pobreza. E complernentarn a cobertura corn a inforrnaçao de que o projeto

será disponibilizado para famIlias de 23 municipios do Estado, corn investirnento de mais de

RS 63 rnilhOes. Dessa cobertura, o Tribuna da NotIcia evidencia no tItulo a presença da cidade sç

de Cajarnar entre os 23 municIpios assistidos pela iniciativa. Ojornal, junto corn o Estação Free,

também divulga irnagern da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Celia Parnes, que

esteve presente no evento de lançarnento do Prospera Farnilia.
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DeclaraçOes da secretária e do governador de São Paulo, Joao Doria, constarn na

cobertura dos jornais 0 Dia e Primeira Página. DOria ressalta que o programa Prospera foi

lançado em 2020 no Vale do Ribeira, “sendo ha mais de urn ano realizado exitosamente no Vale

do Futuro”. Segundo ele, a vantagem desse programa ‘é que ete prioriza aJirnIlia como urn

todo, dá a oportunidade dc todos participarern e usufruirern do aperfeiçoatnento e do resultado

dos seus trabaihos “. Já a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Celia Parnes, destaca

que a Pasta direcionou o olhar para chefes de familias corn rnOltiplas vulnerabilidades sociais,

que desempenham papéis duplos na criação dos seus flihos. “Corn isso, buscarnos gerar

oportunidades paw que essas farnIlias se desenvolvarn e conquistern autonornia e

sustentabilidadefinanceira “, acrescenta a secretária.

Reportagem no GI sobre a decisao do governo do Estado em manter a oferta dejantares

nos restaurantes ‘Born Prato’ todos os dias e refeiçoes aos finais de semana e feriados

cornplementa o noticiário de interesse da Pasta nesta data.

0
o PONTOS POSITIVOS: Cenário positivo para a Secretaria de Desenvolvimento Social do

o Estado de São Paulo na cobertura de lançamento de mais urna iniciativa dentro do projeto
o do Programa Prospera. A declaraçäo da secretária estadual de Desenvolvimento Social,

Celia Pames evidencia empenho de sua adrninistração e do Govemo do Estado em dar

o oportunidade para que as famIlias se desenvolvam e saiarn da condiçao atual de

o vulnerabilidade

o RISCOS DE EMAGEM: Não ha risco de irnagem no noticiário desta data pan a cobertura
0 do Prospera Familia. Ja a matena do Gl sobre o Born Prato recorda critica que o Govemo

do Estado recebeu ao anunciar a reduçäo de refeiçOes na rede em rneio a pandernia. 0

governo estadual voltou atrás e ampliou o atendirnento em razão da crise gerada pela

0 pandernia.

o AçOES DE coMuNIcAçAo: Mapear a procura pelo prograrna nos 23 rnunicIpios e

o preparar evento de divulgacAo das prirneiras açOes do projeto nas localidades com major

o námero de famIlias em situação de vulnerabilidade. Preparar porta-voz da Secretaria para

o explicar o projeto e, se possIvel, preparar pessoas conternpladas para falarem da expectativa

o de mudança com o prograrna. Lembrar casos de sucesso obtidos via o prograrna Prospera

00 Jovem para ratificar ao püblico que se trata de um projeto transformador e que visa dar

o oportunidade de meihorar a condiçao de

0
0
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o ANALISE DIARIA I 05/03/202 1

o Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

00 Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do

o Estado de São Paulo e temas de interesse

o Destaques do

TV Cultura: SP prorroga oferta de trés refeiçOes diárias no Born Prato ate abril

o Site Jovern Pan (Baum): Governo lança programa de assistência a farnilias rnonoparentais

o Portal R7: SP: governo garante trés refeiçOes no Born Prato ate o firn de abril

O Site LeiaNotIcias: Governo de SP garante fomecirnento de trés refeiçOes em restaurantes

o Born Prato ate o fim de abril
0
0
o
o A cobertura de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São

o Paulo segue pautada por dois projetos nesta sexta-feira (05): o Prospera Familia e o Born Prato.
C Ambos os noticiários repetern informaçoesjá divulgadas no dia anterior.

0 site da radio Jovem Pan, da cidade de Baum, enaltece o lançamento do Prospera

o Familia corn extensa reportagern sobre o tema e participacão da secretária estadual de

o Desenvolvirnento Social, Celia Parnes. De acordo corn a publicacAo, “a Programa tern coma

O objetivo oferecer renda, mentoria, qua4Jicacao e acompanhamento a pessoas em situaçdo de

extrema pobreza e corn dependentes da primeira infdncia, por meio da inclusdo produtiva e da

o geraçaoderenda”.

o Celia Pames destaca que o prograrna visa atender as farnIlias corn rnültiplas

0 vulnerabilidades sociais e que desempenham papéis duplos na criação dos seus tilhos

dependentes na prirneira infáncia. Farnilias ainda mais fragilizadas devido a pandernia da

Covid-19 e que tiveram a renda e segurança alirnentar comprometidas. “Buscamos quebrar a

o ciclo de pobreza e gerar oportunidades para que se desenvolvarn e conquistern

Q pessoal e sustentabilidadejInanceira”, declara a secretária.

C A cobertura do site da Jovem Pan traz urn trecho sobre o Prospera Jovem 2020 e divulga
V os pilares e mais detalhes do Prospera Farnilia. “0 Prograrna [Farnilia] foi elaborado corn base

o na bern sucedida rnetodologia Prospera, já executada no “Prospera Jovern”, prograrna lançado

o ern 2019 para incentivarjovens do Vale do Ribeira a desenvolverern seus projetos de vida. A

o metodologia foi desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São

o Paulo”, acrescenta a publicaçao.
0
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o Sobre os pilares do Prospera FarnIlia informa que o programa tern como prernissa quatro

o pilares: projeto de vida dos beneflciarios, tutoria por rneio de profissionais para capacitar,

o orientar, direcionar e acompanhar continuarnente o desenvolvirnento das farnilias; capacitacAo

protissional e mentorias de negócios.

0 noticiário das páginas TV Cultura, portal R7 e Leia Noticias acompanham a decisao

o do govemador João Doria de prorrogar a oferta das trés refeiçOes diarias (café da rnanhã,

C alrnoço e jantar) em todas as 59 unidades do Born Prato, inclusive aos finais de sernana e
o

A página Leia NotIcias descreve o Born Prato corno “o rnaior prograrna de seguranca

o alirnentar”, coordenado pela Secretaria de Desenvolvirnento Social. Todos os trés sites usam

O inforrnaçOes do Governo de São Paulo corno fonte e divulgam declaraçäo da secretária estadual

o de Desenvolvirnento Social, Celia Parnes: ‘Esta prorrogaçdo mantém a proteçao social da
C populacdo que mais precisa de atençâo neste momenta, principalmente as pessoas em situaçâo

o de rua “,

a
o PONTOS POSITIVOS: Nos dois prograrnas que compOern 0 noticiário, o trabalho da
o Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo é enaltecido através da

dernonstraçao do comprornisso da Pasta ern zelar pelo bern estar e protecão social da

o populaçao mais vulneravel no Estado. No caso da cobertura do Born Prato, alérn do apoio

o social existe o trabaiho em conjunto corn a secretaria de Saüde, em razão da pandernia. E
o acertada a divulgaçao de declaraçAo da secretária estadual de Desenvolvirnento Social, Celia

Parnes, nas duas coberturas. Dá credibilidade ao conjunto de medidas defendidas e adotadas
0

pela Pasta no amparo a população rnais vulnerável.

o RISCOS DE IMAGEM: Não ha risco de imagern no noticiário desta data.

o AçOES DE C0MUNICAçA0: Mapear iniciativas de sucesso do setor social através de
0 açOes da secretaria no Estado. Encontrar excrnplo de jovens atendidos pelo Prospera que

tetharn avançado no rnercado de trabalho e meihorado a condiçao de vida de sua farnilia e

oferecer aos telejornais do interior e litoral.

C
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ANALISE DIARIA I 06/03/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do

Estado de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

Gi (Mogi das Cruzes): Unidades do Born Prato no Alto Tieté servirão trés refeiçoes

diárias ate o final de abril

Site Folha de Itapetininga: SP lança Prospera FarnIlia para incentivar inclusao produtiva

de lares monoparentais

Site A Tribuna (Santos): Estado prorroga entrega de trés refeiçOes por dia no Born Prato

ate o fim de abril

Site Correio de Itapecerica: Embu das Artes é conternplada corn o Prograrna Prospera

Farnilia

Site Tribuna de Jundial: Born Prato vai fornecer trés refeiçOes diárias ate o final de abril

Análise:

Born Prato e Prospera FarnIlia seguem na pauta do noticiário de interesse da Secretaria

de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo nesta data. 0 diferencial da cobertura sobre

o Prospera Familia é a publicacao do site Correio de Itapecerica que destaca a presença do

municipio de Embu das Artes entre os participantes do projeto e ilustra o texto corn imagem do

evento de lançarnento do prograrna, do qual participaram executivas da area social da cidade.

De acordo corn o site Correio de Itapecerica, “o Prospera FarnIlia vai promover geração

de renda, autonornia e mobilidade social por meio de acesso ao mercado de trabalbo e inclusao

de 1.860 famIlias do municIpio [de Ernbu das Artes] que são püblico-alvo do programa,

destinado as famIlias monoparentais corn criança na faixa etária de 0 a 6 anos e renda rnensal

de ate R$ 89 por pessoa”. Essas farnIlias precisarn estar cadastradas no CadUnico e,

preferencialrnente, ser atendidas por prograrnas e serviços destinados a prirneira infancia.

Já a publicação do jornal Foiha de Itapetininga repete o conteüdo divulgado nos dias

anteriores, no qual se destacarn as declaraçOes do governadorjoAo Doria e da secretária estadual

de Desenvolvirnento Social, Celia Parnes, sobre o prograrna.

0 G 1 (Mogi das Cruzes), A Tribuna (Santos) e a Tribuna de Jundial reportarn a decisao

do Governo de São Paulo de prorrogar o fornecimento de trés refeiçOes nos restaurantes da rede

Born Prato. 0 G I traz no abre da reportagern a noticia de que o govemo tarnbérn estendeu o

. a Naçôes Unidas, 12901- Cidade MonçOes, São PauLo
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prazo de gratuidade do atendimento as pessoas em situação de ma. De acordo com a secretária

estadual de Desenvolvimento Social, Celia Parnes, “esta prorrogação mantém a proteçdo

social da populacdo que mais precisa de atençdo neste momento, principalmente as pessoas

em situaçdo de i-na”.

A Tribuna (Santos) noticia os cuidados para evitar aglomeraçao nos restaurantes da rede

e informa que a Baixada Santista conta corn oito unidades do Born Pram: quatro em Santos,

duas em São Vicente e urna no Guarujá.

PONTOS POSITIVOS: E positiva a fala do govemador João Doria sobre o prograrna

Prospera Famulia por ressaltar que se trata de um projeto que visa oferecer capacitação para

a atividade empreendedora, ao invés de so fornecer assisténcia social e financeira, sern que

se busque mudar a condiçao daquela pessoa, da famIlia.

RISCOS DE IMAGEM: Não ha risco de irnagem no noticiário desta data.

AçOES DE COMUNICAAO: Preparar a secretária Celia Parnes para entrevistas em

radios e telejomais corn o objetivo de apresentar a programa Prospera. Destacar que nAo se

trata somente de uma iniciativa de assisténcia e sim de urn projeto corn potencial

transformador na vida de quem é assistido e tarnbém para a economia da região que passa a

contar com mais mao de obra capacitada.

9X
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ANALISE DIARIA 08/03/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do

Estado de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

Radio Trianon SP: Metrópole em Foco I Entrevista com a secretária estadual de

Desenvolvimento Social, Celia Pames

Análise:

Participaçäo da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Celia Panes, em

entrevista na radio Trianon forma a (mica cobertura de interesse da Secretaria de

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo na imprensa, nesta segunda-feira (08).

Na data em que se comernora o Dia Intemacional da Muiher, a radio Trianon convidou

a secretária para conientar a sua atuação a frente da Pasta social do Governo de São Paulo.

Durante 30 minutos, Celia Panes falou dos desafios de cornandar a Secretaria, falou do trabatho

conjunto corn o ernpresariado de São Paulo, destacou as iniciativas da Secretaria em curso e

falou do impacto da pandemia entre os mais vulneráveis.

Dentre os prograrnas da Pasta, Celia falou do Born Prato e do projeto Prospera Mulher,

que nasceu corn o nome de Prospera Farnilia e mudou para “Mulher” por serem as rnulheres a

grande maioria nos lares monoparentais do Estado. Segundo a secretãria, toda lógica desse

prograrna é criar uma fonte de geracão de renda permanente e sustentãvel para que essa farnilia

nunca mais volte a ser da pobreza ou da extrerna pobreza. E corn isso, interromper o ciclo, as

vezes intergeracional da manutenção dessa familia na pobreza, explica Celia Panes.

A secretária tarnbérn destacou que em ternpos de pandemia, o govemador João Doria

criou o Cornité Empresarial Solidário que é um comité de rnais de 400 empresas e empresários

que ten ajudado o govemo nas suas açOes sociais. ‘isso é absolutamente inovador, nuncafeito

anteriormente “, destaca Celia. Ela explica que o govemo estadual tem muitos rnapearnentos e

muitas sobreposiçOes de mapas para elencar regiöes mais vulneráveis e identiticar urn püblico

mais necessitado, prioritariarnente, então isso tem atraido o setor privado a apoiar as açOes de

governo. ‘0 governador Jodo Doria faz a cada 15 dias inna reuniäo corn mais de 400 \
etnpresários, a próxirna é agora dia 10, quarta-feira, its 8h da ,nanhd, aonde as empresitrios

se oferecem p1-a apoiar as açôes de governo e nós tainbémfazernos o pedido do que precisarnos

nesse momenta “, explica a secretaria.
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Por firn, ela tambérn explica que todo o recurso destinado aos municIpios, via a

Secretaria, C monitorado. “Nós teinos uma area na Secretaria que é a de Monitoramento e

Vigildncia Social onde mis acompanhamos os municIpios na sua execuçdo dos trabaihos de

assistência social, pensando sempre em primeiro lugar nasfamIlias mais vulneráveis do nosso

estado, nasfamiias que rnais precisam do atendimento da assistência social”.

o POINTOS POSITEVOS: Elucidativa e muito simpática, a entrevista corn a
C estadual de Desenvolvirnento Social, Celia Parnes, é rica em informaçOes sobre o trabaiho
0
o da Pasta na gestão do governador Joao Doria. Do Born Prato ao Prospera Jovem e o Prospera

Q Muiher, os projetos citados pela executiva demonstrarn a construção de urn ifituro diferente

o para as famulias assistidas, urn projeto de adrninistraçào que prioriza mudar a vida

0 pessoas. Não são apenas programas de assisténcia social, são prograrnas de transformaçao

social, dão oportunidade e capacitacão aos acoihidos.

o RISCOS DE IMAGEM: Não ha risco de imagem no noticiário desta data.

O AçOEs DE COMUN1CAAO: Fazer urn levantarnento do primeiro ano de atuação do

O Prospera Jovern corn dados para abastecer a imprensa regional: total de jovens participantes,

rnunicIpios conternplados, areas corn rnaior procura por capacitação e, se possivel, encontrar

o urn personagem que tenha mudado a vida da sua farnIlia através da oportunidade dada pelo

o
0
0
0
C
0
0
0
C
0
0
0
0
0
a
C
0
o
C)
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o ANALISE DIARIA I 10/03/2021

o Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo
0 .Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

o de São Paulo e temas de interesse

o Destaques do dia:

Site ABC do ABC: Governo de São Paulo lança Prospera Muiher

Portal News: ‘Prospera Mulher’ atenderá cinco cidades da região

o Site Porte Ferreira Hole: Governo de São Paulo lança prograrna para incentivar inclusAo

O produtiva e empreendedorismo feminino

0

Análise:

o Os sites ABC do ABC, Portal News e Porte Ferreira Hoje abordarn o lançamento do

o programa Prospera Ivlulher no noticiãrio desta data. Trata-se de cobertura pautada por

inforrnaçOes da Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo e corn declaraçAo
C da secretária estadual de Desenvolvirnento Social, Celia Panes.

Na ocasião, a secretária explica o objetivo do projeto e a preocupação do Governo de

Q São Paulo no atendirnento as famlijas mais vulneráveis: “0 Governo de São Paulo trabalha

o prioritariamerne para a populacão mais fragilizada, mantendo sempre urn olhar

0 pares as famIlias monoparentais lideradas por rnulheres, que desempenham papéis duplos na

criaçJo dos seusjilhos enfrentando mültiplas vulnerabilidades sociais”, comenta Celia.

a 0 texto não explica, mas o Prospera Mulber nasceu corn o norne Prospera Farnilia

O chegou a ser lançado dessa forma no inicio do més. Ao se identificar que as mulberes são

0 rnaioria no formato de familia monoparental, que e o modelo escolbido para esse projeto,
0 programa passou a ser direcionado para atender essa categoria.

PONTOS POSITIVOS: E positiva a declaraçao da secretária Celia Panes reforçando a

preocupação do Governo de São Paulo em atender a populacao mais vulnerável,

especialmente no rnornento de pandemia, corn o mercado de trabalho oscilando e a econornia

do Estado corn crescirnento lento. Vale ressaltar que faltou no texto uma explicacão sobre a

rnudança de norne do prograrna. Quern acompanhou o noticiário do inicio do rnës e o de hoje,

pode vir a achar que se tratam de dois projetos distintos.

RISCOS DE IMAGEM: Não ha risco de irnagern no noticiário desta data.

9
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o AçOES DE COMUNICAçAO: Importante ressaltar que o Prospera nâo é urn programa de

o destinaçao de verba, nos rnoldes do Bolsa FarnIlia e do AuxIlio Ernergencial, por exemplo.

o Isso precisa e deve ser trabaihado na midia corn presença de porta-vozes e especialistas

expliquern de forma simples a populacao que o Prospera é urn projeto de construçâo de vida,

o que visa transformar o flituro das farnulias através de capacitacäo profissional, educaçao

o financeira e planejamento.

0
0
C
C
C
a
a
a
C
a
a
C
0
C)
0
0
a
0
a
0
a
0
a
a
0
0
0
0
0
a
0
0
C)
o 4
y, das NaçOes Unidas. 12902 - Cidade Monçôes, São PauLo
CNPJ - oz.790.606/000a-o1 rpmaconuiicacaacombr I (ii) 5502-4655



RPMv%
ANALISE DIARIA 11/03/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Progrania Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

Site A Tribuna Piracicabana: Monoparentais: Govemo de São Paulo Iança Prospera Muiher

Site Click Guarulhos: Prospera Mulher para incentivar a inclusão produtiva em lares

monoparentais é lançado em São Paulo

Site Jornal Ouvidor: Govemo de São Paulo lança Prospera Mulher para incentivar a inclusao

produtiva em lares monoparentais

Análise:

o lançarnenlo do Prospera Muffler segue na pauta do noticiário regional do Estado de

São Paulo. Assim como na cobertura do dia anterior, as publicaçOes de hoje repercutem texto

de autoria da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, que contém

declaraçao da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Celia Pames.

Em sua fala, a secretária enaltece a preocupacão do Govemo de São Paulo corn a

populacão mais fragilizada e menciona nesse contexto as famflias rnonoparentais lideradas por

mulheres, que desempenham papëis duplos na criaçâo dos seus filhos enfrentando mültiplas

vulnerabilidades sociais.

Essas mulheres são alvo do programa que tem por objetivo inclusao produtiva,

estimulando a geração de renda através do acesso ao trabalho, empreendedorismo, capacitaçOes

e oportunidades de ofIcio atrelado a urn plano de futuro que combina aspiraçOes pessoais,

prolissionais, sociais e financeiras, alérn do incentivo a bancarizaçAo e cultura de poupança,

corn a transferencia de recursos.

Os trés registros trazem exatamente o mesmo texto e terminam elencando a lista dos 23

rnunicIpios que participarão da primeira fase do programa: “Miracatu, Iguape, C’apâo Bonito.

Francisco Morato, Sâo Lourenço do Serra, Embu-Guaçu, Pirapora do Born Jesus, Juquitiba,

Cajarnar, Itanhaérn, Guararerna, Bertioga, Biritiba-Mirirn, Teodoro Sampaio, Peru Ibe,

Mongagud, Embu dos Artes, Itararé, Poá, Registro, Arujd, Itaquaquecetuba e CarapicuIba

0’
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o PONTOS POSITIVOS: E positive o espaço conquistado pela divulgaçao do projeto na

o midia regional e escoiha da declaraçao da secretária estadual de Desenvolvimento Social,
o Celia Parnes para fixar o comprornisso da Pasta e do Governo de São Paulo corn polIticas

ptiblicas que acolhern as camadas mais vulneráveis da populaçAo do Estado. 0 texto deixa

o claro que a intenção do projeto e transformar a vida dessa muiher, que e lider de sua

O e que vive em urna situação de pobreza, muitas vezes extrema. 0 resuitado que esse projeto

o pode alcançar tende a ser de interesse de todos, pois terá tirado uma famIlia da linha da
0 pobreza no Pais.
0

RISCOS DE INIAGEM: Nâo ha risco de imagem no noticiário desta data.

o AçOES BE coMuNlcAçAo: A construçâo per trás dos objetivos do projeto Prospera

o Mulher e extrernamente interessante e pode render pautas distintas com especialistas que
o interessariarn a rnidia regional diana e tarnbéin a segrnentada. Urn profissional de econornia

dornestica pode tratar da irnportância do planejarnento farniliar a curto, rnédio e longo prazo,

o corn olhar para a realidade dessas famIlias. 0 assistente social pode atuar corn as necessidades

C básicas na primeira infancia, PsicOlogos, econornistas e orientadores vocacionais tarnbérn

6 podem ser trabalhados para render pautas que mencionem o projeto, rnesmo que

I
indiretarnente.
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ANALISE DIARIA 12/03/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

Jorrial A Tribuna Piracicabana (Piracicaba): Govemo de São Paulo lança Prospera Muffler

Análise:

E manchete de página no jornal A Tribuna de Piracicabana, velculo do rnunicIpio de

Piracicaba, a notIcia do lançarnento do programa Prospera Mulher pelo Governo do Estado de

São Paulo, por meio da Seeretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

A ediçao impressa da publicaçAo repercute integra do conteüdo disponibilizado ontem

na versão online dojonial ceo ünico noticiário de interesse da Secretaria na data de hoje.

0 jornal mantém a declaraçáo da secretária estadual de Desenvolvirnento Social, Celia

Pames, e destaca no inIcio da reportagem a prernissa do projeto que tern por objetivo a inclusão

produtiva, estirnulando a geracão de renda través do acesso ao mercado de trabaiho,

empreendedorismo, capacitacão e oportunidades.

PONTOS POSITWOS: Abertura de espaco nobre na ediçao impressa do jornal para a

divulgação do lançamento do projeto e positiva para fixar junto ao leitor qual o objetivo do

programa e sua importância.

RESCOS DE IMAGEM: Não ha risco de irnagem no noticiário desta data.

AçOES DE coMuNIcAçAo: Falta deixar mais claro no texto corno será a escoiha

dessas familias, se e preciso fazer algurn cadastro e qua! seria o prazo final para essa

inscriçAo.

das Nacöes Upildas, izgoi - Cidade Monçbes, São PauLo
C1IPJ - ozjgo.6o6/oooi-oi I rpmacomun4cacaacon,br I (ii) ssm-4655



IRPMA
o ANALISE DIARIA I 13/03/2021

O Secretarja de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo
0

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

o de São Paulo e temas de interesse

o Destaques do

Jornal 0 Ouvidor: São Paulo lança programa para incentivar a inclusão produtiva em

o famIlias dirigiclas por

Análise:

Ojomal do Ouvidor dedica uma página inteira para informaçOes de projetos do Governo

de São Paulo destinados ao páblico feminino. Nesse contexto, o programa Prospera Muiher é

registrado em reportagem que ocupa meia página, com Integra do noticiário jA publicado por

0 outros veiculos ao longo dessa

0 Mesmo sem divulgar informaçOes novas sobre o projeto, é benéfica a escoiha do jornal

por unir em um mesmo espaço dois programas destinados as muiheres, conduzidos pot

secretarias distintas. Essa escoiha torna muito mais atrativa a leitura e o favorece o

3 entendimento do cuidado e empenho do Govemo de São Paulo em promover politicas püblicas

C que ajudam as muiheres no mercado de trabaiho e no papel de chefe do lar.

0 0 jomal deixa claro, já no tItulo, que o Prospera Muiher é para famIlias dirigidas pot

mulheres.

PONTOS POSITIVOS: 0 fato de ser primeira fase do prograrna favorece o entendimento

de que a Secretaria acredita no potencial do projeto e já trabatha para que mais familias

possam ser contempladas em fases flituras do Prospera. Também é positivo para o Prospera

Jovem, cujo modelo é copiado e adaptado para essa iniciativa corn familias monoparentais

chefiadas por muiheres.

RISCOS DE IMACEM: Nao ha risco de imagem no noticiário desta data

AçOES DE coMuNIcAçAo: Mapear dados sobre a quantidade de famIlias

monoparentais no Estado dirigida por muiheres, para se ter ideia da importãncia de

programas como o Prospera. Porta-voz e fonte especializada em assistência familiar podem

contribuir para enriquecer o conteñdo.

0
0
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o ANALISE DIARIA 30/03/2021

o Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

0
Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

o de São Paulo e temas de interesse

o Destaques do

G1 São Paulo: Nümero de refeiçOes a R$ 1 servidas por programa do Governo de SP cresce

60% durante a pandernia

0
Análise:

A alta no n(tmero de refeiçOes servidas na rede Born Prato é pauta no G 1 São Paulo, ern

reportagem disponibilizada em texto e em vIdeo, assinada pelo jomalista da GloboNews, Leo

Arcoverde. Segundo a publicaçao, o total de refeiçOes servidas a cada més, após o inIcio da

pandemia do novo coronavIrus, saltou de 2 milhOes para 3,2 rnilhOes, de acordo corn

informaçOes da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Celia Parnes.

Antes da pandemia, o prograrna nAo oferecia o jantar a R$ 1 nern as refeiçoes gratuitas

a população em situação de ma. 0 atendirnento se restringia ao perlodo de segunda-feira a

sexta-feira. Agora, flinciona também aos fins de sernana, pontua o GI.

Celia Pames explica que com a pandemia, urn püblico novo está recorrendo as refeiçOes

subsidiadas pelo prograrna estadual. “São muitas pessoas qzse nem conheciarn as refeicoes do

Born Prato e agora estão recorrendo a essa alirnenraçdo. Defato, urn pzb1ico novo corno agora

Os invisIveis, pessoas que perderarn suas atividades, sets traba/ho efarnIlias inteiras “, declara

a secretária. Ela tambérn conta que creseeu o nümero de pessoas que passararn a retirar rnais de

urna embalagern para si e para seus farniliares.

Esse forrnato ampliado do programa na pandemia fez o Governo do Estado bancar R$

170 rnilhOes para subsidiar as refeiçOes oferecidas a populaçao vulneravel, segundo

infornrnçOes da secretária. 0 GI pontua que esse esquema de funcionarnento do Born Prato

valerá ate pelo menos ate o tim de abril. “Urnaprorrogacdo desse rnodelopode acontecer e vai

depender da situaçào da pandernia do novo coronavirus”, destaca a reportagem que e o ánico

registro de interesse da Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo na data

dehoje.

IAO
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o PONTOS POSITIVOS: Os dados apresentados pela secretária estadual de

0 Desenvolvirnento Social, Celia Pames, são importantes para validar o trabaiho do governo

o de São Paulo e da sua Pasta no combate a forne em meio ao agravamento da pandernia no

Estado. E preciso, no entanto, pontuar corn mais detalhes o irnpacto desse aumento de

o refeiçOes nas contas do Estado, sob o i-isco de parecer que o programa teria condiçOes de

C) seguir nesse modeLo estendido mesmo corn o fim da pandernia.

o RISCOS DE IMAGENI: NAo ha risco de irnagern no noticiário desta data.

AçOEs DE coMuNLcAçAo: 0 fim desse modelo do prograrna estendido, previsto

o inicialmente para o final de abril, pode gerar novos questionarnentos diante da situaçäo de

C) vulnerabilidade de muitas famIlias. Deve-se estar atento a essa condiçAo e ter dados que

o assegurern a retomada do modelo antigo de serviço sern que prejudique os mais
0
0
C
C
0
0
0
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0
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o ANALISE DIARIA 07/04/202 1

o Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

0
Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretana de Desenvolvimento Social do Estado

o de São Paulo e temas de interesse

O Destaques do dia:

Gi São Carlos: Carnpanha ‘Vacina contra Fome’ reline 27 cidades da região; veja

o participantes

0
o

Corn vies de prestação de serviço, o GI (de São Carlos e Araraquara) informa o

lançarnento de mais urna iniciativa do Governo do Estado de São Paulo para atender a

o populacão mais vulnerável no Estado: o “Vacina contra a Forne”.

0 A ação, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social corn participação da

0 Secretaria da Comunicação de São Paulo, tern como objetivo beneficiar farnIlias carentes e corn

deficit nutricional durante o enfrentarnento da pandemia. A carnpanha incentiva a populaçAo a

doar alirnentos no rnomento da vacinação contra a Covid-19, levando 1 kg de alirnento não

o perecIvel para doar as farnIlias ern situação de

o Participam da iniciativa, 27 cidades da região de Araraquara e Rio Claro. “Os

0 que podem trazer são arroz, feUão, óleo, leite em pó e outros itens da cesta básica. Fica a

critério de cada um “, afirmou a secretária rnunicipal de Desenvolvirnento Social, Vilma

o Spricigo.

A Secretaria de Desenvolvimento Social passará recoihendo as doaçöes nos postos de

vacinação para a preparação das cestas básicas. Essas cestas, então, serAo direcionadas para as

pessoas registradas no Cadastro Unico e no Centro de Referéncia da Assisténcia Social (CRAS)

de cada território, noticia o G 1.

PONTOS POSITIVOS: A iniciativa do Governo de São Paulo, por rneio das Secretarias

de Desenvolvirnento Social e de Comunicaçao, mostra o empenho das Pastas e da

adrninistraçao estadual para captar recursos que possam ser destinados aos que mais

necessitarn no periodo de agravarnento da pandernia.

RISCOS DE IMAGEM: Não ha risco de irnagern no noticiário desta data.

2y
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o AOES BE coMuNlcAçAo: Mapear o resultado dessas açOes para que ajude a

C fomentar outras iniciativas em regiOes diferentes do Estado e que também precisam de

o contribuiçao da sociedade para ampliar o nümero de familias que recebem as doaçoes.
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RFMA
ANALISE DIARIA I 09/04/202 1

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

GI Campinas: Pandernia eleva busca pelo Born Prato de Campinas ern 58% no 10 trimestre;

secretaria afasta unidade em campus da Unicamp

Análise:

A página do Gi, dedicada ao noticiário da região de Campinas, informa que a pandemia

elevou em 58% a procura por refeiçoes da rede ‘Bom Prato’ na cidade, no primeiro trimestre

do ano. No total, foram servidas 239,8 mu refeiçOes entre janeiro e marco.

0 De acordo corn o texto, o levantarnento foi realizado pela Secretaria de

0 Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo a pedido do G1 Carnpinas. Esse levantamento

g apontou que no mesmo periodo do ano anterior foram servidas 151,1 mil refeiçOes.

Segundo a reportagem, parte do resultado reflete a iniciativa do Estado em ter ampliado

0 o serviço do ‘Bom Prato’ desde abril do ano passado, quando a unidade localizada no Centro

o de Campinas passou a servirjantar e abrir aos finais de sernana e feriados. “For enquanto, esta

0 expansdo está garantida pelo governo sornente ateJIm deste més “, acrescenta a publicaçao.

Em tom critico, o G I informa ainda que a Secretaria afastou a hipotese de abrir uma

unidade do Bom Prato no campus da Unicamp, projeto que foi autorizado pelo próprio Estado

Q ha dois anos: “Questionada sobre a autorizaçâo emitida em dezembro de 2018 para implantaçao

0 de um Bom Prato na Unicamp, o Estado alega que o aval foi feito por gestão anterior, sem
0 alocação orçamentaria e acrescenta que a Pasta acompanha constantemente o indice de

o insegurança alimentar por região do Estado de São Paulo, que e subsidio para a gestão dos

programas da Coordenadoria de Seguranca Alimentar e Nutricional, garantindo refeiçOes

O saudãveis e de alta qualidade a custo acessivel a populaçao em maior situação de

C vulnerabilidade social”, informa texto da assessoria.

A assessoria da Unicamp preferiu nAo cornentar esse novo posicionamento do estado.

A época da autorização, a reitoria destacou que o Born Prato seria cornplementar aos

restaurantes universitários.

C
o
o
c
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o PONTOS POSITLVOS: Levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social do

o Estado de São Paulo a pedido do G 1 demonstra transparéncia e comprornisso corn as açOes

da Pasta na regiAo. E positivo o reconhecirnento do Gi sobre a atuação da reck Born Prato

na pandemia, que mais que dobrou o nñrnero de refeiçOes distribuldas sern perder a

qualidade e corn toda a seguranca contra a Covid-19.

o RISCOS DE IMAGEM: E negativo para a irnagem da Secretaria o esclarecimento de que

0 nao haverá urna nova unidade da rede Born Prato em Campinas, corno era esperado, apOs

decisAo favorãvel pelo próprio Estado ern 2018. A explicaçao da Secretaria nao foi bern

o recebida pelo G I

o AçOEs DE COMUNLCAçAO: Manter o canal aberto corn o velculo para mais

C) esciarecirnentos sobre o motivo de não realizar a irnplantaçao de mais urna unidade do Born

Prato, em Campinas, mesmo corn decisao favorável em governo anterior. Apresentar dados

o que exernplifiquern a razAo de postergar esse novo
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RRV’A
ANA.LISE DIARIA 14/04/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

G 1 São Paulo: Govemo de SP prorroga gratuidade do Born Prato ate 31 de juiho para

moradores ern situação de ma do estado

Análise:

0 Born Prato segue entre os assuntos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento

Social do Estado de São Paulo mais abordados pelo GI. Na cobertura de hoje, a página do Gi

para o Estado cita nova decisao do governo paulista em prorrogar o perlodo de gratuidade das

refeiçOes oferecidas na rede Born Prato aos rnoradores em situação de ma ate o dia 31 dejulho.

A decisAo foi anunciada pelo govemador João Doria no Palácio dos Bandeirantes. Na

ocasião, Doria destacou que a rede Bom Prato serve 115 mu refeiçoes por dia, corn um total de

3,4 rnulhOes de refeiçOes oferecidas por rnês.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Celia Parnes, o Bom Prato já serviu

cerca de 35,5 milhOes de pratos no Estado desde o inIcio da pandemia. “Essa prorrogacão e
urna medida social de grande impacto. Desde o inIcio da pandernia, nós arnpliarnos em mais

de 60% a operação nas unidades do Born Prato e desde rnarço do ano passado rnais de 35,5

mi/hoes de refeicOesjdforam servidas. São refeiçoes de alto valor nutricional, com cerca de

1200 calorias, o que tern garantido a segurança alimentar de rnuitas farnilias paulistas ‘

afirmou.

0 Gi lembra que os restaurantes Born Prato voltaram a oferecer jantar todos os dias,

o além de refeiçOes aos fins de semana e feriados no inicio de marco. 0 serviço havia sido

C suspenso em 28 de fevereiro e, apes crIticas, foi retomado. Imagens de unidade do Born Prato

0 em São Bernardo do Campo, de ffincionario do govemo realizando o cadastro de moradores de

0 rua e foto de um prato de comida da rede, ilustrarn a publicação.

L das Naçôes Unidas, ngoi - Cidade Monçôes, São PauLo
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o PONTOS POSITIVOS: E positiva a decisAo de prorrogar a gratuidade das refeiçOes

V os moradores de rua. A declaraçao da secretária estadual de Desenvolvirnento Social, Celia

Parnes, dernonstra a irnportflncia do projeto e dessa decisao, diante do agravarnento da

pandernia. Tambérn e valorizada a declaraçao da secretária sobre o valor nutricional da

refeiçAo oferecida na rede Born Prato.

© RISCOS BE IMAGEM: Näo ha risco de irnagern no noticiário desta data, rnas qualquer

0 suspensAo do serviço no modelo atual pode vir a ser novarnente criticada, como destacado

na reportagern.

o AçOEs BE coMuNlcAçAo: Apurar e divulgar a performance da rede Born Prato na

o pandernia corn destaque para tornadas de decisOes rápidas corno a ampla oferta de refeiçOes

0 e o cuidado corn o serviço na pandernia.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

o S
0
0
0
o 42’
o

das Nacôes triidas, izoi - Cidade Monc6es, Sac PauLo
CNPJ - o2.79o.606/000a-oz I rpmacomunicacao.ccntbr I (ii) 5501-4655



C-)

RPMA

o ANALISE DIARIA I 20/04/2021

o Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo
C .

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do

o Estado de São Paulo e temas de interesse

o Destaques do

Site Jornal MetrOpole: Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo,

Celia Parnes, acompanha a arrecadação de alimentos da campanha “Vacina contra a

0 Fome” em Carapiculba

0
0 Análise:

o Corn vies de prestacào de serviço, o site do jornal Metrópole divulga a agenda da

secretária estadual de Desenvolvimento Social, Celia Parnes, no municipio de Carapicuiba,

o nesta terça-feira (20).

0 A secretária estará na região para acompanhar a arrecadaçao de alimentos da campanha
0 “Vacina contra a Fome”, no polo de vacinação localizado no Ginásio Poliesportivo Ayrton

Senna e depois seguirá para participar da montagern e entrega de 100 cestas básicas corn os

o alirnentos arrecadados ao Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) V — José

o Elysiario

0 site jomal Metrópole é o ünico que aborda a agenda da secretária na imprensa. 0

assunto forma a cobertura de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de

o São Paulo nesta data.

o PONTOS POSITIVOS: Presença da secretária contribui para valorizar a campanha

arrecadação de alirnentos no municipio por atrair a atençAo da imprensa. Corn isso, leva

informaçOes sobre a campanha para inais pessoas e consegue ajudar urn nümero major de

Q farnilias na pandernia, alérn de reforçar a importâneia da vacinação para a retomada das

o atividades de cornércio e educaçao no

o RISCOS DE IMAGEM: Mo ha risco de irnagem no noticiário desta data.

o AçOEs DE coMuNlcAçAo: Aproveitar a presença da secretária para apresentar urn

balanço das arrecadaçOes no Estado e reforçar a importância das doaçOes neste momento de

0 pandernia para que mais farnilias possarn ser contempladas corn as cestas de alimentos.

C
0
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o ANALISE DIARIA I 05/05/2021

o Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

0
Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

o de São Paulo e temas de interesse

o Destaques do

Site CNN Brasil: SP distribuirá cartão corn R$ 100 para pessoas vulneraveis fazerem

o
0
o

Em linha corn a forte atuação da Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de

São Paulo no combate a fome, o site da rede de televisão CNN no Brasil divulga o lançarnento

o de mais uma iniciativa da Pasta para ajudar as familias vulneráveis do Estado a conseguirem

o alirnento nesta pandemia.

o 0 Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (05) o lançamento do ‘Cartão
0 Alimento Solidãrio Superessencial’, urn projeto elaborado corn o intuito de disponibilizar RS

o 100,00 mensais para famIlias vulneraveis cornprarern alirnentos ern redes de supermercados

o cadastradas no

o Segundo a publicacão, que é a ünica dentro do noticiário de interesse da Secretaria de

O Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo na data de hoje, cerca de 50 mu farnulias serAo

beneuiciadas corn os cartOes magnéticos.

o 0 projeto foi elaborado pelo governo estadual em parceria corn a Associação

o de Supermercados (APAS) e o Cornité Ernpresarial Solidário. A secretária de

o SociaL, Celia Pames, enfatizou que o cartão perrnite ao beneficiario fazer as suas préprias
o escolhas de corno gastar os recursos nos supermercados: Nés sabernos que nas pequenas

0
grandes cidades do nosso estado, a forne tern rondado os lares mais vulnerdveis das

o cornunidades e das per!Jkrias “, afirmou Celia Pames. “E urn gesto de respeito e que dignflea

o quern o recebe”,

PONTOS POSITIVOS: A publicação reforça a preocupação do governo estadual e da

Secretaria cle Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo no cornbate a fome no Estado.

0 projeto também demonstra a irnportância de parcerias corn as iniciativas privadas. Nesse

caso, alérn de ajudar as farnIlias na linha da pobreza, tambérn ajuda a rnovirnentar a

econornia dessas redes de superrnercados cadastradas no prograrna.

das Naçoes (Midas, ±2901 - Cidade MonçOes, Sáo PauLo
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o RISCOS BE IMAGEM: NAo ha risco de imagem no noticiário desta data.

o AçOES DE COMUNICAAO: A reportagem menciona que a iniciativa do
0 magnético integra o programa de açOes de o Piano Alimentar Estadual e o Projeto Alimento

Solidãrio da Secretaria. Pode-se dar continuidade a esse noticiário divulgando dados de

0 açOes ja realizadas pela Secretaria, como o total de famIlias beneficiadas e uma prévia do

o que a Secretaria pretende realizar no futuro. Importante mostrar que apesar de o

0 de R$ 100 parecer irrisório para muitas pessoas, para as famIlias ajudadas pelo programa

00 uma oportunidade de se alimentar methor.
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ANALISE IMARIA 11/05/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

Site Jornal Cidade em Alerta: Carapicuiba e Pirapora do Born Jesus estAo dentro do

Programa Prospera Familia do Governo de SP

Site 0 Vale do Ribeira: Governo de SP abre inscriçOes para o programa Prospera Familia

Site Registro Portal da Cidade: Govemo de SP abre inscriçOes para o prograrna Prospera

FamIlia

Análise:

o A cobertura de interesse da Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São

o Paulo na data de hoje é formada por três publicaçOes que abordam o inIcio do periodo de
0 inscriçOes para o programa Prospera Farnilia.

Os sites Jornal Cidade em Alerta, 0 Vale do Ribeira e o Registro Portal da Cidade

o repetem o mesmo conteUdo que informa que o Governo do Estado de São Paulo, por meio da

o Secretaria de Desenvolvimento Social, inicia hoje o perlodo de inscriçöes do prograrna Prospera

o FamIlia, que estã em sua primeira ediçao.

Todos os veIculos destacam que a iniciativa visa a inclusao produtiva de inais de 12 mu

o familias monoparentais em 23 municIpios paulistas. As regiOes contempladas nessa prirneira

o fase do programa são as que re(inem o maior nümero de pessoas em vulnerabilidade social.

o 0 site jornal Cidade em Alerta noticia no titulo que os municipios de CarapicuIba e

Pirapora do Born Jesus estäo contemplados no Programa. Todas as publicacOes trazem

declaração da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Celia Parnes: “Recém-lançado, o

o Pro.cpera FamIlia incentiva a geração de renda através do acesso ao trabaiho,

C empreendedorismo e oportunidades de oficio, assim como o estimulo a bancarização e

o poupanca”, destaca

A secretária também comenta sobre o atual momento de crise no Pals e no mundo: “A

o pandetnia, infelizmente. acentuon ainda mais as dUlculdades socioeconómicas da populaçdo,

o principaltnente defamilias expostas a rnültiplas vulnerabilidades socials. Oprogramapromove

0 a autonomia e a sustentabzlidadeflnanceiras aos chefes defamIlia que desempenham dupla

C jornada na criaçdo de seusjulhos “, frnaliza a executiva.

das Naçoes Unidas. i2901 - Cidade Monçôes, São PauLo J\ J\ /\ /\ J\ f%
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o As inscriçOes vão ate o dia 4 de junho, no Centro de Referéncia em Assisténcia Social

o (CRAS) mais próxirno em seu municipio ou através do forrnulário de inscrição no site

o www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br.

Podem se inscrever no programa, chefes de farnilias monoparentais (corn apenas urn

o dos pais ou responsáveis presentes), corn pelo menos urn fliho de 0 a 6 anos, em situação de

o extrerna pobreza, que estejarn cadastradas no CadUnico, preferencialmente já atendidas por

o programas e serviços destinados a primeira

0

PONTOS POSITIVOS: A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

o reforça o cornprornisso corn a populaçAo mais vulnerável ao arnpliar iniciativas que derarn

o certo, como o programa Prospera FarnIlia, que copia rnodelo já ernpregado no Estado, ern

o projeto dedicado aos jovens da rede estadual de ensino. No caso do Prospera FarnIlia,
0 potencial transformador do projeto tende a ter urn impacto major e rnais direto, pois já se

o trata de uma farnIlia cujo sustento depende desse ehefe que muitas vezes precisa de uma

o oportunidade que nunca lhe foi dada para mudar a sua história de vida e, consequenternente,

O a de seus filhos.

RISCOS DE IMAGEM: Nâo ha risco de irnagern no noticiário desta data.
0 - -

o AOES DE coMuNIcAçAo: Intensificar a divulgaçao do projeto na irnprensa local dos

o 23 municIpios atendidos no programa. Agendar entrevistas corn a secretária em telejomais

O e radios para que a mesrna possa esclarecer duvidas da populacAo sobre o projeto durante o

o perIodo de inscrição. Mapear quais são as regiOes corn rnaior procura por ajuda e pontuar

como serAo distribuldos os atendirnentos das 12,5 mu farnilias que serão contempladas no

o prograrna (quantas farnilias por regiAo, por exemplo).

0

y das Naqôes Unidas, 12901 - Cidade Monçôes, São PauLo /\ /\ J\ /\ /\ /4
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ANALISE DIARIA 21/05/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

Portal R7: PopulaçAo critica fechamento de unidade do Born Prato em SF

Site Correio Paulista: Carapicuiba abre inscriçOes para prograrna de geração de renda para

famIlias em situaçAo de vulnerabilidade social

Site Expresso Regional: Programa “Próspera FamIlia” tern inscriçöes abertas em

Carapicuiba

Análise:

o 0 municipio de Carapicuiba é o que reáne mais veiculos de imprensa noticiando

o perIodo de inscriçöes para o programa Prospera Farnilia, da Secretaria de

Social do Estado de São Paulo.

o Na cobertura de hoje, os sites Correio Paulista e Expresso Regional destacarn no tItulo

o que a cidade está conternplada no programa e que o perlodo de inscriçOes já foi aberto. Vale

o destacar que ao contrário dos noticiários anteriores, as publicacOes nâo repetern o mesmo

o 0 site Correio Paulista informa no abre da reportagem que a Prefeitura de Carapiculba,

por meio da Secretaria de Assisténcia Social e Cidadania (SASC), assinou o Termo de Adesão

o ao programa “Prospera FarnIlia”, do Governo do Estado de São Paulo, que consiste em

o estirnular a geracão de renda de familias ern situaçao de vulnerabilidade social. Ao todo, 1.380

o vagas estâo sendo disponibilizadas para atender o municipio.
o 0 site divulga o tempo de duraçao do programa, quais são os quatro eixos de atuação

(Projeto de Vida, Tutoria, Capacitaçao e Incentivo Financeiro) e disponibiliza e telefones de

o contatos para mais informaçoes.

Q Já a página do jornal Expresso Regional, acrescenta que as pessoas interessadas em

o participar do Prospera Familia devem preencher o formulário disponibilizado no site ou ir ate

o Ginásio de Esportes Tancredo Neves, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h as I 7h.

Ern outra frente, o portal R7 comunica descontentamento da populaçao do Grajaü, que

se mobilizou contra o fechamento rnomentâneo de uma unidade do Born Prato na região. A

o Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado informou em nota, que o prédio em questAo

62
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o precisa passar por reformas anualmente planejadas e que urn posto de atendirnento ernergencial

O do restaurante deve ser instalado no local.

0

PONTOS POSITEVOS: Matérias corn vies de prestacâo de serviço são importantes para

o levar inforrnaçao ao pñblico-alvo da noticia. No caso das farnIlias que podern participar do

o Prospera é importante explicar o passo a passo do processo de inscriçOes e o que

o necessário para que esse chefe de farnIlia consiga passar por todas as etapas do programa e

transforrnar a vida de sua familia. Resposta da Secretaria ao questionarnento do portal R7

demonstra transparência e comprornisso corn a sociedade na conduçao dos assuntos da

o Pasta.

o RISCOS DE IMAGEM: A reportagern do R7 atinge a irnagern da Secretaria ao

0 no tItulo crItica da populaçao por fechamento de urna unidade da rede Born Prato,

inforrnar no inicio da reportagem que se trata de urn fecliarnento rnornentâneo e de rotina e

o que a população näo deixará de ser atendida durante o perlodo de

o AçOES DE COMUNICAçAO: Aproveitar a divulgacao regionalizada do

o Prospera Farnilia, por velculos das regiOes participantes da iniciativa, para agendar

entrevistas de porta-vozes da Secretaria e de fontes das administraçôes municipais de forrna
o a esclarecer as dñvidas da população sobre quern pode participar do prograrna e o ternpo

o duração de cada
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ANALISE DIARIA I 27/05/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

liestaques do dia:

Site Jornal de Arujá: InscriçOes para o Programa Prospera Familia, parceria da Prefeitura de

Arujá corn o Governo do Estado, vão ate 04/06

Análise:

o Mais urn veiculo regional aborda o perIodo de inscriçOes para o prograrna Prospera

Farnilia corn vies de prestaçAo de serviço a população local. Registro no site Jornal de Arujá

inforrna que o rnunicIpio, por meio da Secrctaria Municipal de Assisténcia Social, aderiu ao

o prograrna Prospera Farnilia, do Governo do

o 0 texto destaca que se trata de urna iniciativa que visa proporcionar “ernancipacão a
0 farnilias monoparentais, que são aquelas chefiadas por urn pai ou uma mae, tais corno situaçOes

de viuvez, divorcio, simples opcão ou abandono do cônjuge, que tenham filbos no rnesrno lar”.

0 jornal e o primeiro a descrever de forma clara o que são famIlias monoparentais.

o Tarnbém é o ünico que, ate o rnornento, explica corno se dará o processo de seleçao

o farnIlias: “Após a realizaçJo da candidatura das vagas, as farn I/las que atendarn aos critérios

dejmnidos pelo prograrna participardo de urn sorteio realizado pelo governo estaduaL Logo

o após, a tistagem dos beneficiados será enviada para o rnunicIpio desenvolver as açôes

Q projetos corn as farnilias”, pontua a publicaçao. 0 texto nAo cita a Secretaria de

o Desenvolvitnento Social do Estado de São Paulo, apesar de se tratar de iniciativa da Pasta.

PONTOS POSITIVOS: E diferencial nesta cobertura a inforrnaçao fomecida pela

administraçao municipal do total de familias já inscritas e qual o rnontante que a Secretaria

de Assisténcia Social de Arujã tern corno meta.

RISCOS DE IMAGEM: NAo ha risco de irnagem no noticiãrio desta data.

AOES DE COMUNICAçAO: NAo chega a ser urn risco de imagem, mas a nAo menção

a Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo na matéria é urn alerta para

que se reforcem as açOes da Pasta junto a midia do rnunicipio. Atuar na divulgaçao ern

conjunto corn a administração rnunicipal pode ser urna opcAo interessante para a imprensa e

para o resultado da divulgacao.

. cia Naçoes Unidas, 12901 - Cidade t4onçoes, São Pau’o /\ J\ J\ J\ J\ JStrq
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ANALISE DIARIA I 07/06/202 1

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

Site Diário do Ribeira: InscriçOes para o Programa Prospera Familia são prorrogadas ate 11

dejunho em Registro

Análise:

Em curto registro, o site Diário do Ribeira informa a prorrogação do prazo de inscrição

para o programa Prospera Famulia na cidade de Registro, no interior do Estado. As pessoas

interessadas tern ate o dia 11 de junho para efetuarern as inscriçOes.

Sem citar a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a publicaçao

destaca que a iniciativa visa promover a geração de renda, autonornia e mobilidade social no

mercado de trabaiho em farnIlias que possuem baixa renda e pontua que são familias em

situação de extrerna pobreza.

PONTOS POSITIVOS: 0 registro tern vies de prestação de serviço e atende ao propósito

de divulgar os canais de atendimento para inscriçâo no Prospera Familia. No entanto, o texto

não explica a razão da prorrogação do prazo na cidade de Registro e se essa extensão da data

é sornente para este municipio.

RISCOS BE INIAGEM: Não ha risco de irnagem no noticiário desta data.

AçOES BE coMuNlcAçAo: Reforçar a presença da Secretaria de Desenvolvimento

Social do Estado de São Paulo em todas as iniciativas de fomento social de sua

responsabilidade.
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ANALISE DIARIA I 12/06/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

Site 0 Vale do Ribeira: Governo de SP lança Prospera Jovem 2021 para 2 mu estudantes

Análise:

Extenso registro no site 0 Vale do Ribeira, corn declaraçao da secretária estadual de

Desenvolvirnento Social, Celia Parnes, anuncia o inIcio do periodo de inscriçOes do prograrna

Prospera Jovem 202 icom urna novidade em relaçâo ao projeto apresentado em 2020: “atenderá

cinco vezes mais beneficiados na região do Vale do Ribeira”.

o evento de lançamento do prograrna ocorreu em Pariquera-Açu, na manha deste

sabado (12), corn a presença do governador do Estado de São Paulo, João Doria, acompanhado

da secretária Celia Parnes. 0 Prospera Jovem visa prornover a mobilidade social de 2 mil

estudantes, corn investirnento total de R$ 2,5 milhOes.

o texto elenca quais SAOS os critérios para os estudantes participarern da iniciativa e

detaiha qual o forrnato do programa, apresentado como sendo de rnetodologia exclusiva: o

Prospera Jovem ‘preza pela autonornia C crescimento pessoal e profissional dos jovens que

querem ser os vetores de rnudança de suas famIlias e cornunidades’.

Corno novidade para esta ediçao, o prograrna está corn as inscriçOes abertas para os

estudantes do 2° e 3° ano do ensino médio da Rede Piiblica Estadual de Ensino. 0 texto tarnbérn

divulga que na ediçao de 2020, apOs a forrnatura do Prospera Jovem, os alunos foram

encaminhados para 22 cursos de formação técnica, disponibilizados gratuitamente a todos os

participantes, para que cada jovem pudesse se capacitar e continuar colocando seu Projeto de

Vida em prática.

A reportagern traz imagem do govemador João Doria ao lado da secretária estadual de

Desenvolvirnento Social, Celia Parnes, que declara: ‘E corn muita alegria e entusiasmo que

anunciarnos as inscriçôes para a ediçäo 2021 do Prospera Jovern, que agora iró beneficiar

rnais estudantes da região do Vale do Futuro.

a Nacôes Undas, 12901 - Cidade Moncoes, São Paulo J\ J\ J\ /\ J\ J\CNPJ - ozsQo.606/000a-o1 I romacomuiicacaaconthc I In) ccot-454A
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o PONTOS POSITWOS: A ampliaçäo do nümero de jovens participantes da ediçao 2021

o do programa Prospera demonstra a aposta do governo estadual e da Secretaria de

o Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo no sucesso do projeto.

b RISCOS BE IMAGEM: Mo ha risco de imagem no noticiário desta data.

o AOES DE coMuNLcAçAo: Trabaihar notIcias exclusivas corn dados da ediçao de

o 2020 do Prospera Jovem para reforçar o sucesso do programa. Apresentar personagem que

o tenha conseguido meihora de vida corn a capacitaçäo oferecida via programa. Explicar como

se dá o uso da verba do programa para que o jovem “coloque seu piano de vida em ação”.

o Para o leitor mais crItico, pode-se questionar se esses jovens tern maturidade para

o administrar averba ou gastá-la corn coisas que estão fora do
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ANALISE DIARIA I 16/06/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do

Estado de São Paulo e temas de jnteresse

Destaques do dia:

G 1 (1tayetinina): Ribeirao Grande e Tapiral abrem inscriçOes pan prograrna tProspera

Jovem’

Site Diário do Ribeira: Cidade de Registro anuncia inscriçOes para o Prospera Jovem

0 Análise:

Cresce a divulgaçAo do programa Prospera Jovem na mIdia regional. A página do Gi

dedicada ao noticiário da região de Etapetininga e o she Diãrio do Ribeira reportarn a abertura

o do processo de inscriçâo para o Prospera Jovem nas cidades de Ribeirão Grande, TapiraI e

o Registro.

g As publicaçOes possuem vies de prestaçAo de serviço. Informam sobre o que é o

o programa, qual o seu püblico-alvo e o que é necessário para realizar a inscrição no projeto.

Q 0 grande atrativo do programa é o incentivo financeiro em poupanca para que o aluno

o possa colocar em prática o piano de vida traçado durante o perlodo do programa. 0 Gi destaca

que, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, o “Prospera” está focado em

pLanejamento, empreendedorismo e auxIlio financeiro para ajudar jovens em situação de

0 vulnerabilidade social a correrem atrás dos seus sonhos.

0 0 programa está em sua segunda ediçâo e é realizado em cidades que integram a região

C do Vale do Ribeira. Podem participar estudantes matriculados no 2° e 3° ano do Ensino Médio
0 da rede páblica estadual, com cadastro no CadUnico (famIlias corn renda mensal de ate meio
0 ,.

a salario-minimo por pessoa) e que moram irns municipios que integram o programa,

o os

PONTOS POSITIVOS: A divulgaçao do processo de inscriçao do Prospera Jovem por

veiculos importantes da regiäo do Vale do Ribeira consolida a importância do programa para

a populacao das cidades que compOem a regiAo. Outro ponto importante ë a mençAo ao

Governo de Sào Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento Social como responsável pelo

projeto.

RISCOS DE IMAGEM: Nâo ha risco de imagem no noticiário desta data.
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o AçOEs DE coMuNIcAçAo: Mapear o resultado da primeira ediçao do Prospera Jovem

o e aproveitar o interesse da mIdia local para divulgar os dados corn participaçâo de porta-voz

o da Secretaria. Levantar case de sucesso entre os participantes da edição passada para ajudar

a inspirar outros jovens a buscarern uma rnudança de vida. Falar das dificuldades enfrentadas

por esses jovens para seguirem corn os estudos e, especialmente, do quanto é irnportante dar

O oportunidade para que esses altinos possam ingressar no mercado de trabaiho corn

o qualificacAo e perspectiva de
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ANALISE DIARIA I 17/06/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

Site Agora SP: Govemo do Estado de SP lança vale-gas de RS 100; veja como saber se tern

direito

G 1 Santos e RegiAo: Sete cidades da Baixada Santista são contempladas pelo programa Vale

Gas do govemo estadual

UOL: São Paulo lança programa “Vale Gas” para ajudar na cornora de botijao

Análise:

Mais urn programa social do Governo de São Paulo é destaque na imprensa neste ano.

0 portal UOL, o site do jomal Agora São Paulo e a página do GI dedicada ao noticiário da

Baixada Santista inforniarn, corn exclusividade, o anüncio do “Vale Gas”, prograrna que busca

auxiliar famIlias em situação de vulnerabilidade na cornpra de botijão de gas.

Esse noticiário reporta que as farnilias conternpladas terão trés parcelas de RS 100 a

cada dois meses, totalizando R$ 300 de beneficio. Segundo o UOL, durante entrevista a
imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria (PSDB-SP) e a secretária de

Desenvolvimento Social, Celia Parnes, afirmararn que o programa beneficiará 100 mil farnilias

do Estado a partir de julbo.

o jomal Agora lista todos os municIpios que integram a iniciativa. 0 G1 destaca no

tItulo e na abertura da reportagern que sete cidades da Baixada Santista estão nessa lista de

rnunicIpios participantes do programa, totalizando rnais de 4 mil familias.

o portal UOL é o ñnico que menciona que o “Vale Gas” é urn dos beneficios que fazem

parte do charnado “Bolsa do Povo”, major programa de protecão social do Governo de São

Paulo, lançado em maio deste ano. 0 objetivo da iniciativa é concentrar a gestAo de beneficios,

açOes e projetos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, o governo estadual espera atender rnais de 100 mil familias com o auxIlio na

cornpra do gas de cozinha.

C)
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o PONTOS POSITIVOS: A diversificação das reportagens em tomo do mesmo tema, que

(3 a divulgaçao do prograrna “Vale Gas”, demonstra como a area social do Govemo de São

o Paulo possui atuaçAo dinâmica e em linha corn o compromisso de atender a populaçao em

vulnerabilidade social no Estado. Além disso, é urna area atrativa para a imprensa que carece

o de boas noticias em meio ao noticiário da pandernia.

o RISCOS DE IMAGEM: Mo ha risco de imagem no noticiário desta data.

o AçOE5 DE coMuNlcAçAo: Aproveitar o interesse da midia por pautas

intensificar a divulgaçao dos programas da Seeretaria de Desenvolvimento Social do Estado

o de São Paulo. Sugerir entrevista com a secretária estadual de Desenvolvimento Social em

Q telejornais e emissoras de radio.
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ANALISE DIARIA 1 8/06/2021

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

de São Paulo e temas de interesse

Destaques do dia:

Radio Jiha
— Paripuera-Acu: Entrevista corn Secretária de Desenvolvirnento Social de SP,

Celia Parnes

Análise:

Entrevista da secretãria estadual de Desenvolvimento Social, Celia Parnes, de poucoa
mais de quatro mrnutos para a Radio lIha, da cidade de Panquera-Açu, destaca o lançarnento

o do programa Prospera Jovern, neste ano de 2021 0 registro forma a cobertura de interesse da

O Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo na data de hoje.

0 Na entrevista, a secretária explicou detalhes que fazern do programa urna grande aposta

do governo estadual para ajudar no desenvolvirnento da região do Vale do Ribeira. ‘Esse é urn

o prograrna quefoi lançado o ano passado, ern 2020, ern umformato piloto, e agora em 2021,

Q recebe duas rnil vagas ern toda a região do Vale do Ribeira. Urn progrcnna que busca

0 justarnente atender osjovens no seuprojeto de vida, na sua carreira, na busca de empreender.

0 E que essesjovensfiquern no Vale, desenvolvarn o Vale “, cornenta a secretária.
a Celia pontua ainda o compromisso de sua Pasta e do govemo estadual corn o füturo

desses jovens, que passam a ter respaldo para se desenvolver no ãmbito acadérnico e

Q profissional: “Esse jovern deve estar na escola formal, no ensino rnédio, no segundo ou no

0 terceiro ano e ele recebe, entao, tuna tutoria, urn acornpanharnento do Prograrna Prospera
C Jovern. Ele vai aprendendo a gerir os setis recursos, o sen dinheiro, a suapoupanca. e nofinal

do programa recebe urn reforco na poupanca. para que ele possa então fazer, empreender,

o abrir o sen negócio, pensar no sen desenvolvitnento e de suafarnIlia “, acrescenta a executiva.

3 Ao final da entrevista, a secretária reforça o empenho do governo estadual ern

0 desenvolver a região do Vale do Ribeira e dentro desse projeto está o programa Prospera Jovern
0 que busca a rnanutençAo dos jovens talentos nas cidades da região.
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o PONTOS POSITIVOS: Os apresentadores da Radio Tiha destacarn o empenho do

o governo de São Paulo em desenvolver a regiAo do Vale do Ribeira e agradecern a

o secretária estadual de Desenvolvirnento Social, Celia Parnes, por fazer parte desse

projeto e contribuir para meihorar a vida de muitos jovens. Dc acordo corn urn dos

apresentadores, a regiAo do Vale do Ribeira nunca teve tanta atençAo de urn govemo

Q estadual, corno e observado nessa gestão.

o RISCOS DE IMAGEM: Não ha risco de imagern no noticiário desta data.

3 AçOEs DE COMLJNICAAO: Ampliar a presença da secretária em

o programas de radio e em telejomais da regiAo do Vale do Ribeira para valorizar o

o lançarnento de iniciativas da Pasta. 0 modelo de entrevista apresentado hoje ë o rnelhor

o forrnato para a divulgaçao de açOes pontuais da secretaria e favorece ao ouvinte urn
0 entendimento mais claro da inforrnaçao e urna oportunidade de sanar düvidas.
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o ANALISE DIARIA 23/06/202 1

0 Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Pesquisa: Programa Prospera Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

o de São Paulo e temas de interesse

o Destaques do

Jomal NotIcias do Vale: Govemo inicia obras de modernizaçao e arnpliacao do Hospital

o Regional do Vale do Ribeira

o Site 0 Taboense: Embu das Artes adere ao programa Vale Gas; veja quern tern direito

0
o
0 . ..

Manchete do jornal Noticias do Vale divulga o inicio das obras de rnodemização e

o arnpliaçao do Hospital Regional do Vale do Ribeira, anunciado pelo governador João Doria em

0 evento na cidade de Pariquera-Açu, no sabado (12).

0 A reportagem sobre o evento menciona ainda o lançamento do programa Prospera

Jovem 2021, com destaque para a inforrnação de que a ediçAo deste ano beneficiará cinco vezes

mais estudantes da região do Vale do Futuro, se comparando com o prograrna disponibilizado

o em 2020.

0 “Corn metodologia exclusiva, o programa preza pela autonomia e crescimento pessoal

e profissional dos jovens que querern ser os vetores de mudança de suas farnIlias e

comunidades”, descreve a publicaçao que menciona ainda a abertura do processo de inscrição

0 do programa.

Q Complementa a exposição de noticias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento

0 Social do Estado de São Paulo na data de hoje o registro do site 0 Taboense que informa a

adesão da cidade de Ernbu das Artes ao prograrna ‘Vale Gas’. A cobertura tern vies de prestacão

de serviço e busca informar quais farnilias possuern direito ao beneficio. Imagem do vice

prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, ao lado da secretária de Desenvolvimento Social do

o Estado de São Paulo, Celia Panes, ilustra a reportagem.

PONTOS POSITIVOS: Apesar de divulgarern projetos distintos, as publicaçOes de hoje se

assernelham na forma de apresentar a inforrnaçao. Ambos os velculos destacam a atuaçâo

da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e do Governo de São Paulo

para acolher as famIlias mais vulneráveis nesse periodo de agravamento da pandemia. 0

vice-prefeito de Taboao da Serra, Hugo Prado, declarou que o prograrna Vale Gas será rnais

das Naçoes Unidas. i2901 - Cidade MonqOes, São PauLo )\ J\ J\ f4t J\ J\CNPJ - a,vonRnS/nnn,-ni I mnn.-vn.nee.n en.,, hr I ti. ezn4-AR



RPMA
urn programa social que beneficiara as famIlias embuenses neste momento de dificuldade.

o Também e positiva a divulgaçao de imagem da secretãria Celia Parnes para ilustrar a matéria

0 sobre o Vale Gas.

RISCOS BE IMAGEM: Não ha risco de irnagem no noticiário desta data.

o AçOES DE COMUNICAçAO: Explorar a repercussão desses eventos localmente (Vale

0 Gas no Palacio dos Bandeirantes e Prospera Jovem em Pariquera-Acu) e comunicar a

0 imprensa sobre novos projetos apoios a iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Social

do Estado de São Paulo.
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RPMA
o Metodologia, instalaçOes, infraestrutura e recursos materials

o Criada em fevereiro de 2019, a RPMA é urna empresa de comunicação integrada e

projetos digitais, que nasceu cia ftisao da RP 1 e RMA, agéncias premiadas e reconbecidas pelo

mercado. 0 propósito da agenda é conectar marcas e pessoas para apoiar negócios. corn visão

o estratégica. inovação e agilidade. Atualmente a agenda possni 100 clientes, 130

o colaboradores e mais de 85 prCmios. A RPMA é a terceira agenda independente de RelaçOes

o Pñhlicas do Pals.
0

A RPMA utiliza inteligencia dc dados para que seus clientes se relacionern corn todos os

o püblicos ao longo de suas jornadas. Corn forte atuação em RelaçOes Püblicas e rnarketing

o digital, seu processo de trabaiho parte de urn amplo diagnostico e planejarnento para a

o posterior execução de urn cardápio completo de soluçOes de gestão de reputação, engajamento

e geração de oportunidades.

Foi reconhecida pelo PR Scope 2017 como a agCncia que tern os clientes rnais satisfeilos

o do setor e, em 2019, corno a agéncia de rnaior grau de confiança. Foi tarnbém eleita pelo

o prérnio Jatobá corno a Agenda do Ano por trés vezes (2018, 2020 e 2021), Case do Ano e

o campeã de cases prerniados em 2020. Corn urna carteira de nrnis de 100 clientes lideres em

seus segmentos, corn projetos diferenciados e prerniados, sua atuação comprova a

o cornpeténcia de uma equipe de 140 profissionais competentes, comprornetidos e criativos. A

o ünica agéncia certificada GPTW® (Great Place to Work) do setor de RelaçOes Püblicas por

o onze ediçOes. Para proporcionar o meihor atendirnento a sua carteira de clientes, a

Comunicação possul uma infraestrutura completa, corn escritOrio ern São PauLo, braços

operacionais e parceiros distribuidos ern algumas das principals capitals brasileiras e tambérn

o no exterior. A RPMA atua de forma rnultidisciplinar, por rneio de urn portfolio cornpleto de

o soluçoes. adaptadas a cada tipo de negócio: Planejaniento e Consultoria; RelaçOes Püblicas e

o Gestão de Reputação; Marketing Digital e Criaçao.
o -S
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RPMA
o Planejamento e

o 0 planejarnento é o ponto inicial de todo trabalho conduzido pela RPMA. Por meio

o pesquisas e análises de dados é possIvel desenvolver cenários que servirão de base para a

definiçäo de açOes e ferramentas a serem utilizadas para contemplar os diversos pUblicos de

o interesse, frente as oportunidades positivas e pontos sensIveis. A agéncia garante a

o recomendaçao estratégica de açOes e o aconseiharnento próximo ao cliente, considerando a

o velocidade e agilidade dos meios de comunicação, contexto e mudanças de cenário, de

a atender os objetivos traçados no planejamento.

Como peca-chave do processo, o planejamento estratégico de cornunicaçào é elaborado

o em alinhamento corn os objetivos de negócios gerais de cada cliente. Após imersão interna no

cliente e rnapeamento de riscos e oportunidades, definem-se as linhas estratégicas de atuação

o e as açOes táticas previstas para o perlodo contratado, bern corno a de[iniçao

mensagens-chave e o posicionamento desejado. Alérn do planejamento, a agenda de

o comunicação tambérn oferece:

o a.) Projetos de Branding - Desenvolvemos diversos tipos de estratégias para valorizar a

o marca por rneio de rnidia própria, midia ganha e rnIdia paga, corn criação de rnotes

campanhas em mornentos de reposicionamento de marca ou de dernandas especificas.

b.) Anãlises de Cenários - Criamos metodologia para estudos de ambientes, püblicos,

o humores especificos e realização de sondagens para identificaçao de riscos e oportunidades,

o ambos corn a finalidade de apoiar o cliente em decisOes de negócios.

o c.) Pesquisas - ReaLizaçao de pesquisas quantitativas e qualitativas são imprescindIveis

para urna proftinda análise de cenário e de tendências, sendo fundamental para avaliar

imagem ou posicionarnento do cliente e ate ajudar a definir investimentos em novas areas ou

o aceitação de produtos e serviços.

a
Assessoria de Comunicaçäo e RelaçOes Püblieas Data-Driven

Dados analIticos são a base de toda a elaboraçao de estratCgias e açOes táticas de Re]açOes

Püblicas e permitern que as soluçOes propostas sejarn mais criativas e ganhem relevância no

contexto em que o cliente ama e/ou deseja atuar. Neste sentido, ternos sido referéncia em uso

inteligente de dados. Identificarnos e promovemos o relacionarnento corn rnñltiplos pñblicos,

pois acreditamos que a construção de urn diá]ogo direto, permanente e consistente é premissa

fundamental da sustentabilidade das instituiçöes:

a.) MIdia editorial - Assessoria de imprensa é imprescindIvel para a comunicação das

instituiçOes corn todos os seus p(ibiicos. Temos capacidade de detectar os fatos do cliente que

o Av, das Naçoes Unidas. izgcl - Cidade Mcnçôes, São Paulo
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o podem gerar notIcias e habilidade de conferir a elas urn formato atraente e adequado para cada

o tipo de mIdia editorial — impressa, on-line ou eletrônica.

o b.) Intlucnciadores - Corn urn papel cada vez rnais presente e irnportante,

influenciadores e blogueiros são parte primordial das açOes de cornunicação de empresas e

o instituiçOes. A RPMA possui ferramentas e soluçOes que perrnitern mapear oportunidades e

o relevância deste pñblico garantindo assertividade nas açOes e acompanhamento de

o c.) GestAo de Crises - 0 sucesso no gerenciarnento de crise de irnagem depende de

agilidade. precisão e segurança nas açOes irnediatas e na recornendaçAo de posicionamento.

Reconhecida pelo mercado corno tendo profunda expertise na gcstão de crises — corno

o acidentes de grandes proporçôes, conflitos institucionais, recall de produtos, demissOes e

3 fechamento de unidades — a RPMA orienta clientes desde a preparação para lidar corn

o eventuais situaçoes de conilito, bern corno atua diretamente na gestão da cornunicação,
0 alinhando piblicos internos e externos e dernais parceiros na exposicão de posicionarnenlo.

Somos especialistas ern mapearnento de riscos, consultoria e recornendaçao de estratégias e

a táticas on e offline, preparação de executivos, relacionamento corn os piiblicos e

o de compliance.

d.) ComunicaçAo Interna - Corn projetos de embasados em diagnósticos corn perfil

dos pñblicos, necessidades da empresa, estudo das ferramentas, formatos de veiculos e de

o campanhas de engajamento, endomarketing e canais oferecernos as soluçOes completas: do

o fluxo de inforrnaçOes ágil e eficiente, tratando cada colaborador corno urn rnultiplicador de

0 opinião a integração de rnensagens e posicionarnentos intemos e externos para conferir
o coerëncia e consisténcia a organização.

e.) Eventos - Realizarnos a divulgaçao e apoio para eventos já estabelecidos pelo

o cliente ou que necessitern de concepção personalizada, ern consonãncia corn as mensagens

o comunicação da

o f.) Branded Content - Soluçao de cornunicação que permite ler o cornpleto conteñdo,
0 disseminando a mensagem alinhada corn os objetivos especificos da instituição. Elaborarnos

conteüdo e mIdia, para que se obtenha o melhor resultado corn o tipo de exposição.

o g.) Media Training - Nossos prograrnas de media training, reconhecidos pelo

C mercado. são customizados e abrangern desde conteUdo a postura. Podern ser aplicados
o individualmente ou em grupo, por profissionais da agência ou em parceria corn

jomalistas.

1(
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o Digital

o Corno agéncia de cornunicaçäo integrada e projetos digitais, desenvolvemos as

o melhores estratégias, táticas e açOes de RP para prornover as marcas dos clientes no

digital, assirn corno nas ferrarnentas off-line, tais como:

a.) Campanhas digitais - corn objetivos claros e indicadores de performance (KPIs)

o definidos, utilizarnos os diversos canais e ferrarnentas disponiveis para divulgar urna

o urn produto ou serviço.

b.) Gestão integrada - A partir de urn planejarnento estratégico inicial, fazernos urn

diagnóstico completo. identificando problemas e dificuldades. Definirnos os objetivos e

o cuidarnos da presenca digital do cliente corno urn todo (carnpanhas de açOes ao longo do ano,

o redes sociais, website, SEO, rnIdia, etc.).

o c.) 81 - A RPMA tern, na sua area de inteligência de dados, profissionais capacitados

para o BI (Business Intelligence,J, performance (analytics) e social listening. Esses

o profissionais são apoiados por urna area de Data Science nos serviços de tratarnento,

o tabulaçao e rnineração de dados, alérn de formataçao de dashboards.

o Videos e Criaçao - Consultoria Criativa

o Nossa equipe de criação tern expertise no desenvolvirnento desde o conceito criativo e

KV (key visual) ate o desdobramento desses conceitos visuais e [de identidade visual de peças

o criativas, entre tantos forrnatosj, seja para carnpanha de cornunicação integrada

o banners, hots ite, landing pages, infográficos, posts ern redes sociais, seja em forrnatos off-line

o de totem, enveloparnento rnobiliário ott intervençOes urbanas.

Sistemática de Atendimento

o A sisternática de atendirnento que a RPMA Cornunicação utilizará para rnelhor

o a Secretaria de Desenvolvimento Social e os desafios de cornunicação propostos pelo cenário

segue a rnesrna rnetodologia que a agéncia aplica corn sucesso ha anos em seus clientes

institucionais e de prestação de serviços, resultando ern geração de exposicão positiva,

o preservação de irnagem e construção da reputação, por rneio de completos e profirndos

o prograrnas e projetos de cornunicação integrada e atuaçao clara, ëtica e assertiva em todos

0 ambientes e velculos da rnIdia editorial.

A metodologia a ser aplicada a Secretaria de Desenvolvirnento Social seguirá, rnas não

o se restringirá, Os seguintes

0
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RPMA
o 1. Auálise e Diagnéstico

o Para produzir urn piano de comunicação que atenda de forrna integrada o universo e as

o necessidades de cornunicação da Secretaria de Desenvolvirnento Social a RPMA realizarã urn

prolirndo processo de irnersão e pesquisa corn os principais interlocutores a fim de detectar e

detaihar cenários de atuação, explorando oportunidades, desafios, riscos e arneaças. Serão

o analisados os posicionarnentos dos stakehoiders, seus principais ternas de interesse, as

o questOes dclicadas e sensIveis ao setor, bern corno o cenário em que está inserida a cobertura

o da rnidia editorial para posterior definição e detaiharnento dos objetivos de cornunicação e

resultados esperados do projeto. Durante esta fase inicial, são realizadas entrevistas corn os

o principais gestores da Secretaria de Desenvolvirnento Social, anãlise retroativa do contexto

o mIdia espontânea e entrevistas corn jornalistas e interlocutores externos-chave, além de

o análise de pesquisas de opiniao disponIveis. Tal levantarnento servirá de cenário para a

detecçao de riscos, oportunidades para a elaboraçao de estratégias proativas ou rnesrno

reativas para ampliar a reputaçäo positiva dos programas e iniciativas da Secretaria de

o Desenvolvimento Social.

o a.) Objetivos de Comunicaçao - esta fase perrnitirá que sejarn desenhados

o objetivos de cornunicação da Secretaria de Desenvolvirnento Social durante a execução do
0 projeto;

o b.) lrnersao Interna e mapeamento dc oportunidades — etapa cornposta por

o entrevistas em profundidade que visam obter conhecirnento cornpleto sobre a atuação do

o OrgAo, seus desafios de atuação e de entendimento enfrentados recentemente, expectativas de

exposição, e posterior defrniçao — em conj unto com profissionais da Secretaria de

Desenvolvirnento Social
— do posicionaniento dernandado e fundarnentado pelo uso das

o ferrarnentas a serern elaboradas ou atualizadas, diante dos desafios e necessidades

o comunicação.

0 c.) Análise da percepcão externa corn a midia — sondagens corn a imprensa de

maneira a obter a percepção dos jornalistas a respeito da atuação da Secretaria de

Desenvoivirnento Social, aspectos a serern intensificados, prograrnas foco de atuação sob a

o ótica da formaçao de reputação, pontos de melhoria no relacionamento, assuntos

O demandados e que geram mais interesse, bern corno processos e conteudos rnais adequados a

o cada perfil de veIculo e necessidade da agéncia.

d.) DefiniçAo de metas de exposicäo, preservação de riscos reputacionais e

o demandas de esciarecirnento - apresentacão de rnatriz de rnetas e ke’ messages a serern

C) ulilizadas de acordo corn o cronograrna de prioridades de cornunicaçAo da Secretaria de

Q Av. das Naçoes Unidas. t2901 - Cidade Monçoes, São Paulo
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Desenvolvirnento Social. Será feita a validaçao corn a equipe de comunicação da agéncia para

que os objetivos sejam definidos de cornum acordo e cuja irnplernentaçao e desenvolvirnento

sejam acompanhados de perto pela gestão da area.

0
2. Planejamento

o Base para o desenvolvirnento completo e adequado as necessidades de comunicaçäo e a
o construçäo e ao fornento de posicionarnento positivo e aderente a atuação da Secretaria de

o Desenvolvimento Social, a RPMA ira estabelecer urn profundo planejarnento, prevendo açOes

de cornunicaçâo institucional e para cada prograrna especifico, iniciativas de RelaçOes

Püblicas a adoçao de ferramental e táticas adequadas e atuais para conquista da reputação

o airnejada pela agência. Após a entrega do diagnostico completo consideradas todas as etapas

o descritas acima, a RPMA Cornunicaçao ira implernentar, junto a gestão de comunicação da

Secretaria de Desenvolvirnento Social urn prograrna de brainstorm corn metodologia

o proprietãria, que permite considerar o completo cenãrio e a adequacao e cronologia de

irnplernentaçao de todas as ferrarnentas e areas de cornunicaçäo. Após esse processo, as

o equipes da Secretaria de Desenvolvirnento Social e da RPMA definern, ern conjunto, a

concepçâo de urn piano de cornunicação integrado, cornpleto e efetivo.

0 docurnento ira prever objetivos de cornunicação institucional e por prograrna,

o rnensagens-chave por area de atuação, definiçao e preparaçäo de porta-vozes prioritários e

o secundarios, elaboração e vaiidaçao da Poiltica de Comunicação (direcionarnento de ternas e

o porta-vozes, definiçao de fluxo e prioridades), tratarnento a 5cr conferido aos ternas

e corno direciona-los, rnidia-alvo (prioritária e secundaria) e diagnostico dos veiculos e perfis

de influenciadores. Nas açOes propostas, o piano prevê, ainda, as estratégias de divulgaçao

o (rnacro e pontuais), cronograrna e ativaçOes do prograrna de ReiaçOes Pñbhcas corn

o jomalistas, influenciadores e dernais püblicos, táticas e processos internos de cornunicação (de

o curto, rnédio e longo prazos), e resultados a serem atingidos, corn as rnétricas e

acompanharnento de resultados definidos anteriormente.
0

0 planejamento de cornunicação engloba:

o • Resumo do Diagnóstico da Comunicaçao

0 • Mapearnento e elaboraçao de mailing de veiculos-alvo

0 • Definiçao e padronizaçao de docurnentos internos e externos, tais

o Cronograrnas;

o o Roteiro para levantarnento de pautas e dernais informaçOes;
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CNPJ - 02.7g0.6o610001-O1 I rpmaconiunecacaaconthr I (ii) 5501-4655



RRW
o Sistema de situaçöes de alerta e SLA’s recomendados;

o Roteiro de preparacâo para entrevistas corn perfil do jornalista, da

publicaçao e do contexto em que a solicitaçAo está inserida;

o Roteiro para retorno de entrevistas, explorando pontos fortes e pontos a

serem meihorados;

o Estratégias e açOes de relacionarnento corn todo detaiharnento

necessário.

o Roteiro para sugestOes de pauta exciusivas, elaboração de pautas

informais, press-releases, notas e press-kits;

o Elaboraçao e atualizaçao depress kit da Secretaria de Desenvolvimento

Social;

o Banco de pautas especiais;

o RecomendaçOes de conteñdo nas redes sociais;

o Temas sensIveis e assuntos delicados corn completo mapearnento,

atualizaçao de histórico e proposicão de ação

o 3. PIano de Execuçao

O a. Assessoria de Imprensa

Após aprovação do planejamento de comunicação junto a Secretaria de

Desenvolvirnento Social, a agência ira implernentar urn cronograrna de atuaço para a

o agéncia, que norteará todas as açOes de cornunicação corn data de inhcio, tópico da pauta,

o responsável pela rnatëria, fonte/porta-voz e deadline.

o A equipe da RPMA Cornunicação tambérn se dedicará diariamente a

oportunidades de notIcias de acordo corn os objetivos de cornunicação propostos. Entre as

cornpelências da RPMA, estão o relacionarnento corn os profissionais e veiculos de imprensa,

o a capacidade de analisar os fatos gerados pelos clientes e transforrna-los em noticias, a

C habilidade de conferir a elas urn formato atraente e adequado para cada tipo de rnIdia -

impressa, online ou eletrOnica.
0
o Estratégias

0 • Definiçao de jornalistas-chave para construção, rnanutenção ott reversão de opinião

0 em relaçao as açöes e propOsitos de comunicação da Secretaria de Desenvolvirnento

Social

• Definiçao de estratégias de cornunicação por veiculo e perfil de jornalista

o Av, das Naçôes Unidas, 12901 - Cidade Monçbes, São Pauto
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o • Gerenciamento da demanda de imprensa corn atendirnento ágil e

o • DivulgaçAo proativa das campanhas, açOes e estatIsticas;

0 • Monitoramento dos rneios de cornunicaçAo para prevencão de crises e detecçao de

3
• Centralizaçao da dernanda da imprensa e orientaçao sobre o terna a ser tratado, a

o possibilidade de encaixe das mensagens desejadas p&o Orgão e gerenciamento

o prazos, corn acompanharnento das entrevistas agendadas.

0 • Preparaçao e acoinpanhamento dos porta-vozes para as entrevistas, coletivas de

irnprensa, paLestras;

• RealizaçAo de coletivas/eventos para anüncios para a imprensa e bLogueiros;

o • Criaçao de banco de pautas, sugestào de fontes e estatisticas para pautas

o • Ronda interna para detecção de assuntos e pautas a serern

• Desenvolvirnento de artigos, criação de releases. notas e press kits

• Deflniçio de calendário anual para divulgaçao de dados relevantes

o • Monitorarnento de crises, prevendo análise de cenários, Q&As, position papers reativo

0 e recornendaçao de ação;

• Criação de estratégias especificas de divulgaçao para os projetos

b. AçOes de RP corn Jornalistas e Formadores de OpiniAo

Engajar os gestores em açOes de relacionarnento corn a rnIdia e estabelecer agenda

o positiva de encontros corn diretores de redação, de acordo corn o pñblico-alvo e regiäo foco

0 de atuação são necessidades prirnárias para o desenvolvirnento do relacionarnento da agéncia
0 corn a Irnprensa. Para tanto, alérn do programa de encontros de relacionamento e visitas as

o principais redaçOes da rnIdia-alvo, a RPvIA desenvolverã açOes de RelaçOes Publicas,

o
• Gerenciarnento da niatriz de relacionamento dos gestores corn a irnprensa e

influenciadores digitais;

• Definição de formadores de opinião estrategicos

• Agendamento de encontros de r&acionamento corn jornalistas e formadores de

opiniao

• Criação de calendário de datas especiais para açOes de relacionamento especificas

junto aos forrnadores de opinião

• Envio de kits de irnprensa

• Produção de press-trips, quando necessário

0
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o Materiais de apolo e

o A partir da valldaçao da Politica de Comunicaçao, a RPMA adotará práticas e

o cotidianas para garantir alinharnento de atuaçäo e preparo dos gestores do órgão,

Envio de formulário de solicitação de entrevista, contendo norne e perfil do veIculo e

0 do jomalista, editoria, detalhes da pauta, deadline e recomendaçAo de atendimento em

o alinhamento a estratégia global de comunicação.

0 Produçao de documento de perguntas e respostas (Q&A) para temas especIficos, a fim
0 de organizar o posicionarnento da associaçAo e manter os porta-vozes alinhados.

• Elaboraçao de Relatório Semanal de Pendências contendo o registro de todas as

o atividades, penderites e concluIdas, na

0 • A RPMA tambérn entrega mensalmente uma planilha corn todas as solicitaçOes de

o entrevista e o atendimento dado a cada uma delas, detalhando se a pauta foi

00 (telefone, e-mail, pessoalmente) ou declinada (por questoes estratégicas ou faita de

agenda).

00 • Relatôrio pós-entrevista concedida, contemplando as principais informaçOes passadas

0 ao repOrter e uma avaliação da performance do porta-voz, incluindo pontos de atençao

Q e sugestäo de melhorias.

0 • RelatOrio Mensal, entregue ate o décimo dia ütil do més subsequente para avaliar

o trabalho desenvolvido e sugerir novas açOes para o mCs posterior. As avaliaçoes

permitem rever o planejamento, cronograma e estrategias para o rnês seguinte.

• Realização de reuniOes sernanais corn a equipe de comunicação do cliente para alinhar

0 o trabalho de equipe e identificar oportunidades de noticias, bern como avaliar

0 trabalho que está sendo desenvolvido, acompanhando os programas e açöes do cliente

do ponto de vista de comunicaçâo, para propor açOes e correção no processo, Se

0 necessãrio.

Avaliaçäo de resultados:

A RPMA recomenda que, para aferir o sucesso das estratégias de cornunicação na midia

editorial, a Secretaria de Desenvolvimento Social adote o MIA® — Monitor de Imagem e

Audiéncia. Trata-se de metodo desenvolvido pela RPMA Comunicaçao que agrega visão

estratégica aos resultados de exposição na mIdia, avaliando, mensurando, comparando e

qualificando o retorno de imprensa.

t
O Av. das Naqôes Unidas, 12901 - Cidade MoncOes, São PauLo
,,.CNPJ - oa.79o.606/000l-o1 I rpmaconunicacaacombr I (ii) 5501-4655



a
RPM4

Mais completa e detaihada, a análise pelo MIA® poderá ser aplicada a cada trimestre,

0 permitindo correçOes estratégicas de atuação.

0 No caso de avalEaçâo de resultados da eficácia das açOes de imprensa e relaçOes püblicas,

a RPMA produzirá avaliaçao mensal, contendo qualificacao da midia, inserção de

o mensagens-chave e presenca de porta-vozes.

(3 A anãlise diana é a ferrarnenta mais ágil para a irnplernentacao de açOes pontuais e

0 correçOes necessánias e servirá de termôrnetro para a apuração pontual das atividades.

o Todas as análises (mensal, MIA® e diárias) são impontantes subsIdios para a avaliar a

eficácia das açöes propostas.

o
0 Uma parcenia profIcua e sinérgica entre a RPMA e a Secrelaria de Desenvolvimento

o Social dependern, fundamentalmente, de urn fiuxo de comunicação continuo e frequente para

a elahonaçao e execução das açOes. Ferramentas, acompanharnento diario e comprometirnento

da equipe corn a condução das atividades cotidianas se darao de forma frequente. Momentos

sensiveis ou mesmo de situaçOes de crise dernandarn da equipe da agéncia maior atenção.

o agilidade e presença, sendo compromissos assumidos pelas gestao e equipe. A sislemãtica, em

resurno. se dará da seguinte forma:

• Contatos diários de gestao: serão conduzidos diretamente por profissionais da

agenda. que irão realizar o diagnóstico, cenário de atuação, necessidades e

dernandas, proporcionando cornpleta consultoria de comunicação a Secretaria

de Desenvolvirnento Social.

• Por meio destes contatos, a equipe será demandada e direcionada para as

atividades, corn a definiçao de prazos e necessidades. a ser conduzida pela

equipe.

• Agenda sernanal: servirá de acompanhamento de status das açOes e se dará por

meio de apresentaçAo pessoal do relatório semanal de pendências, atividades e

resultados.

Fluxo Bãsico de Trabaiho

1. A equipe da agCncia elabora as estratégias

2. Profissionais da agência apuram oportunidades internamente na Secretaria de

Desenvolvimento Social

3. Profissionais recebem e avaliam dernandas
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o 4. Profissionais Gestores RPMA propOern açOes de PR e estratégias de atuação

Q 5. Profissionais apoiam as estratégias e acompanham prazos

0 6, Aprovaçao Secretaria de Desenvolvirnento Social

7. Equipe da I{PMA dá andamerito a estratégia

8. Reporte de resultado pela Equipe RPMA a Secretaria de Desenvolvirnento Social -

o relatórios de divulgaçäo, mensais, MIA®,

o 9. ReuniOes Equipe RPMA e Secretaria de Desenvolvimento Social para análise

(desafios e oportunidades)

10. Reunião de avaliaçao e melborias corn profissional

Q Infraestrutura

0 A RPMA Comunicaçao conta corn urna moderna infraestrutura de TI, telefonia.

ferrarnentas de gestao e monitoramento, composta por equiparnentos de ültirna geração,

seguindo politicas e procedirnentos desenvolvidos por uma equipe de profissionais altarnente

Q qualificados para garantir a segurança de seus dados.

o A agéncia possui uma infraestrutura em São Paulo composto pelos seguintes

0 elementos:

. 2 links de internet de alta performance dedicados para fomecer toda a conectividade

da empresa;

o • I Firewall corn UTM e IDS mantendo a rede da RPMA totairnente segura contra

o possIveis tentativas de invasão;

• Rede estruturada ern Google Workspace corn pacotes de segurança avançada e

sisternas de validaçAo dupla, obedecendo os parärnetros estabeLecidos pela LGPD (Lei

o Geral de Proteção de Dados).

Q • Sistema de monitoraniento de acessos a internet através de Transparent Proxy e

0 monitorarnento ativo dos links de Internet;

• VPNs Client-Server para os acessos rernotos;

• Servidores corn fontes redundantes e sistema de discos ern RAID, garantindo e

o rnantendo aplicaçOes

o • Arquivos

o • Autenticação de controles ACL

• Serviços de Rede (DNS, DHCP, GPOs, etc)

• Backups cloud

Q • Intranet

o Ay, das Naçoes Unas, 12902- Cade Monç&s, São ub
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o • Máquinas

Q • Monitoramento de serviços de rede

0 • Sistemas Monitorarnento de dados e hardware corn alertas em tempo real;

• Conectividade Wi-Fi corporativa e acesso visitante totalmente dedicado para evitar

o qualquer tipo de acesso a rede local;

Q • Sisternas de proteçâo e monitoramento de Trojans, Virus, Worms, Fishing, etc,

0 assegurados por uma das rnaiores empresas de Antivirus da atualidade;

• Sisternas de protecão de energia atravds de estabilizadores e nobreaks da APC corn

gerenciarnento de energia ativo;

o • Servidores de e-mail hospedados em nuvem, garantidos pelo Google através de

0 datacenlers espaihados pelo mundo;

0 • Salas de reuniOes corn projetores, sistemas de audio e video conferéncia;

• Parque corn mais de 150 notebooks;

o • Area de staff de mais de 1.000 m2.

Q Alérn disso. a RPMA ainda conta corn serviços de backup em disco e online para

0 garantir a total seguranca dos seus dados, equipe de helpdesk dedicada e gestores de

Tecnologia que mantém o ambiente sernpre atualizado de forma segura, sustentãvel e

escalavel.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
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RELAçAO DE CLIEWTES ATUAIS

Clientes Atuais Segmcnto Natureza do trabaiho

2W Energia Energia Março/202 I Assessoria de ComunicaçAo

3 CoraçOes IndUstria alimentIcia Dezembro/201 3 Assessoria de Comunicaçâo

Assessoria de Comunicaçao e redes
Acciona Infraestrutura Janeiro/20 19 sociais

Acqio Fintech Dezembro/2020 Assessoria de Comunicaçao

Adobe Software Novembro/2015 Assessoria de ComunicaçAo

Gestao do capital Assessoria de ComunicaçAo e
ADP humano Outubro/20 1 1 marketing digital

ADSMOVIL Publicidade Maio/2015 Assessoria de Cornunicação

Agropalma Agronegócio Agosto/2021 Assessoria de Cornunicaçâo

Amakha Cosméticos Junho/2020 Assessoria de Comunicaçäo
lnfraestrutura de

American Tower telecomunicaçoes Março/20 19 Marketing digital

Coneessao de
Arteris rodovias Dezembro/2019 Assessoria de Comunicaçao

Assist Card Seguro viagem MaioI2Ol7 Assessoria de Comunicaçao
Tecnologia da

Atos informaçAo Novembro/2019 Assessoria de Comunicaçao

Assessoria de Comunicação e redes
Avalara Software Janeiro/2017 sociais

Soluçoes de
Avaya telecoinunicaçOes Novembro/20 12 Assessoria de Comunicaçao

CornputaçAo em
AWS nuvem Agosto/2020 Assessoria de Comunicaçao

Consultoria de
Bain & Company negócios Novembro/2015 Assessoria de Comunicação

Banco Alfa Banco Outubro/2020 Assessoria de Comunicação
Tecnologia

BioCatch comportamental Julho./2021 Assessoria de Comunicaçáo

Brivia Publicidade Junho/2021 Assessoria de Comunicaçáo

C&C Comércio Junho/2021 Assessoria de CornunicaçAo

Carnicado Comércio Março/2021 Assessoria de Comunicação

CDF Seguros Maio/2021 Assessoria de Comunicaçao

Chama ApI icativo Dezembro/2020 Assessoria de Comunicaçao

CI&T SoluçOes digitais Março!20 19 Assessoria de Comunicação

Assessoria de Comunicação e
Citrosuco Agronegócio Fevereiro/2009 gestão de crise
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Coats IndUstria téxtil Julho./202 1 Assessoria de Comunicaçao

Teenologia da
Cognizant informaçào Março/2017 Assessoria de ComunicaçAo

Tecnologia da
Compasso (UOL) informaçao Fevereiro/2021 Assessoria de ComunicaçAo

Conquer Educaçao Fevereiro/2021 Assessoria de Comunicação
CT - Complexo Complexo
Tatuapé cornercial Abril/2013 Assessoria de Comunicaçao

Dafiti Comércio online Novembro/2020 Assessoria de Comunicação

DHL LogIstica Juriho/2019 Assessoria de ComunicaçAo
Escritório de

Duarte Garcia advocacia Novembro/2017 Assessoria de Comunicaçao

Assessoria de Cornunicaçao e
Edenred Beneficios Abril/20 17 comunicação interna

Elsys Eletroeletrônico Marçoi2Ol9 Assessoria de Comunicação

Assessoria de Comunicaçäo e redes
Escape 60 Entretenimento Abril/2015 sociais

Fast Shop Comércio Outubro/2019 Assessoria de Comunicação

Assessoria de Comunicação, redes
FEMSA Indñstria de bebidas Outubro/20 15 sociais e comunicação interna

Fini Ind(istria alimentIcia Fevereiro/2018 Assessoria de Comunicaçäo

Assessoria de Comunicação e redes
Infosys Tecnologia Maio/20 19 sociais

Assessoria de Comunicaçao e
higredion IndOstria alirnentIcia Fevereiro/201 1 produtos em geral

Tecnologia da
Intelie informaçâo Marçoi2O2 1 Assessoria de Comunicaçao

Assessoria de Cotrninicaçäo e
ISA CTEEP Energia Junho/202 1 MIdias Digitais

Kalunga Comércio Fevereiro/201 I Assessoria de Comunicação

Kwai Aplicativo Maio/2021 Assessoria de Comunicação
Tecnologia da Assessoria de Cornunicaçào e redes

Logicalis informaçao Outubro/20 16 sociais
lndñstria de

LongPing sementes Julho/2021 Assessoria de Cornunicaço

Escritório de
Machado Meyer advocacia Setembro!20 13 Assessoria de Comunicaço

Plataforma
Magento e-commerce Dezembro/20 19 Assessoria de Cornunicação

MAM Produtos infantis Janeiro/20 19 Assessoria de Comunicação

S

0
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Mauã Educaçao Janeiro/201 1 Assessoria de Comunicação

Assessoria de Comunicação e redes
Mercado Eletrônico SoluçOes digitais Abrii/2012 sociais

Mobly Móvei e decoraçOes Março/2019 Assessoria de ComunicaçAo

Comunicaçäo Assessoria de Corriunicação e
Motorola celular Agosto/1997 gestão de crise

Oleos e
Motul lubrificantes Julho/2021 Assessoria de ComunicaçAo

MSG Global SoluçOes SAP Agosto/2021 Assessoria de Comunicação

Assessoria de Cornunicaçào e
MV SoiuçOes para saUde Fevereiro/202 1 Gestão de Reputação de Executivo

Assessoria de Cornunicação e
Tecnologia da Conteüdo para Linkedin de

Nava informaçao Outubro/2020 Executivos

Newell Eletrodomdsticos Abril/2021 Assessoria de Cornunicaçâo

Produtos
NGK aulomotivos Maio/2021 Assessoria de Cornunicação

Nissin Indüstria alimenticia Fevereiro/2018 Assessoria de Cornunicação

Fabricaçäo de
Novelis alumInio Novembro/2020 Social Listening

Plataforma pal-a
NuvemShop e-commerce Agosto/2019 Assessoria de Comunicaçäo

Pianos Assessoria de Comunicaçäo, redes
Odontoprev odontologicos Junho/20 17 sociais e criação

Plataforma
Open English c-learning Maio/202 1 Assessoria de ComunicaçAo

Orizon Saüde Fevereiro/2020 Assessoria de Comunicação

Pettenati IndUstria téxtil Julho/2021 Assessoria de Comunicação

Polenghi 1nthstria alimenticia Maio/2017 Assessoria de Comunicaçao

Qlik Software Fevereiro/20i4 Assessoria de Comunieaçao

RD Rede de drogarias Agosto/2004 Assessoria de Comunicação

Rémy Cointreau Bebida Juiho./2015 Redes sociais

Recrutamento e
Robert Half Seleçao AbriF/2016 Assessoria de Cornunicação

Rodobens SoiuçOes tinanceiras Juiho/2020 Assessoria de Cornunicação

SAS SoluçOes analIticas Julho/2019 Assessoria de Comunicaçâo

Produtos e serviços
Schneider Electric eiétricos Seternbro/20 17 Assessoria de Comunicação

Seal TelecornunicaçOes Março/20i5 Assessoria de Comunicaçao

Service IT Inforrnática Março/20i8 Assessoria de Comunicação
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Construtora e Assessoria de Comunicaçao e

Setin incorporadora Setembro/2020 Gestão de Linkedin Executivo

Assessoria de Comunicaçao e
Sonda SoluçOes digitais Abril/2019 marketing digital

Assessoria de Comunicaçao e redes
Sony Music Projetos musicais Fevereiro/20 18 sociais

Assessoria de Comunicação e
Steck Materiais elétricos Novembro/2020 Linkedln Executivo

The Men’s Beleza Junho/2021 Assessoria de Comunicação

Toko Marine SeglLradora Novembro/201 7 Assessoria de Comunicaçao
Indüstria

Toyota Automotiva Janeiro/2020 Assessoria de Comunicaçao

TPV Produtos eletrônicos Dezembro/2019 Assessoria de Comunicaço

Trademap Gestào financeira Outubro/2020 Assessoria de Comunicação
Consultoria de

Validity marketing Novembro/2016 Assessoria de Comunicação

Vertem Gestão de fidelidade Setembro/2020 Assessoria de Cornunicaçao

ViaLaser Releza Setembro/2020 Assessoria de Comunicaçäo e Blog

Visa Cartão de crédito Agosto/2013 Criaçao de pecas
Tecnologia da

VMWare informaçao Abril/20 16 Assessoria de ComunicaçAo
Construtora e

Yuny incorporadora Fevereiro/202 1 Assessoria de Comunicaçâo
Marketing

Zenvia conversacional Junho/20 16 Assessoria de Comunicaçao
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RFM4

Prêmio Ano Categoria

Aberje 2004 Revista Externa - Giro das Estradas - CCR

Aberje 2004 Finalista - Publicaçao Extema - AutoBAn NotIcias

Motorola 2004 Exceléncia em serviços de comunicação para a Motorola

Eventos especiais: Empresa familiar comemora um século de histOria -

Aberje 2006 Droga Raja

Aberje 2009 Branding: uma marca nova, para um jeito novo de ser - Usirninas

Great Place to

Work 2011 Melhores agências de comunicação para trabalhar

Comunicação e relacionamento com a imprensa (Netshoes) -

Trabaiho: Agora somos esporte - o marco de posicionamento da

Aberje 2014 Netshoes com a imprensa (Etapa São Paulo)

Aberje 20! 4 Comunicaçao e organização de eventos TOTVS

Aberje 2014 Comunicaçao de marca - trabalho: processo de branding da TOTVS

Comunicaçao e relacionamento com a imprensa (Netshoes) -

Trabalho: Agora somos esporte - o marco de posicionamento da

Aberje 2014 Netshoes corn a imprensa (Etapa Brasil)

Great place to

Work 2014 3° lugar no prêmio melhores agéncias de comunicação para trabaihar

PR Scope 20! 5 Diploma - E uma agéncia proativa

PR Scope 2015 Diploma - Born planejarnento estratégico de comunicação

PR Scope 2015 Diploma - Conflo nela e sen assessorarnento

PR Scope 201 5 Diploma - Ajuda a melhorar a reputação da minha empresa

PR Scope 2015 Diploma - Boa Metodologia de trabalho

PR Scope 2015 Diploma - Gera resultados para organização

PR Scope 2015 Diploma - Colabora com a minha marca na prevenção de crises

PR Scope 2015 Diploma - Tem ferrarnentas para a avaliar os resultados das açOes

1W
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RRWI

PR Scope 2015 Diploma - Entende o rneu negócio

PR Scope 2015 Diploma - Entrega urn bom serviço

PR Scope 2015 Diploma - Cumpre corn os prazos

PR Scope 2015 Diplorna - E uma agenda atualizada I contemporAnea

PR Scope 2015 Diplorna - Eficazes na solução de problemas

PR Scope 2015 Diploma - Boa relaçâo qualidade I preço

PR Scope 2015 Diploma - Boa comlLnicaçäo interna

PR Scope 2015 Diploma - Boa equipe de prouissionais

NegOcios da

Comunicação 2015 Agências de Confiança

Motorola 2015 Parceiros do ano

AgCncia +

Digital

Institute 201 5 Ernpresa mais digital

The Sabre

Awards 2015 Financial and Professional services

Mahogany 20! 5 Fornecedor que arnarnos

Marchon 2015 Reconhecirnento

Mega Brasil 2016 Top 5 regional agéncia de cornunicação

Google Partner 2016 Agéncia certificada

Love Mondays 2017 30 empresas mais arnadas pelos colaboradores

Mega Brasil 2017 Top 5 regional agência de cornunicação

Jatobá 2017 Evento corporativo (foco em PR) projeto #HelloTalks - Motorola

Mega Brasil 2017 Top 10 Nacional Agéncia de ComunicaçAo

Premium

Suppliers

FEMSA 2017 Categoria Marketing

Mega Brasil 2018 Top 10 Naciona! Agéncia de Cornunicação
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RF3M’A
Mega Brash 2018 Top 5 regional agência de cornunicação

Finalista na categoria digital / redes sociais - Do off para o on - a

conversa da Coca-Cola Femsa Brasil corn os pequenos varejos nas

Jatobá 2018 redes sociais

Finalista na categoria Projeto Especial - Sinais, da curiosidade a
Jatebá 2018 repercussäo - HughesNet

Finalista na categoria Projeto Especial - Serviço de utilidade püblica -

Jatobá 2018 Edenred

Finalista na categoria Assessoria de irnprensa I relaçoes corn a rnIdia -

Jatobá 2018 Serviço de utilidade pOblica - Edenred

Finalista na categoria Assessoria de irnprensa / relaçOes corn a midia -

Jatobá 2018 Serviço de utilidade pñblica - Edenred

Jatobá 2018 Finalista na categoria comunicaçAo integrada - Mineirão inclusivo

Finalista na categoria evento corporativo - Inauguração cornplexo

Jatobá 2018 intensidade - Cacau Show

Finalista na categoria mIdia corporativa -

Jatobá 2018 #PessoasUnicaseSuasHistórias - Fibria

Finalista na categoria Digital / redes sociais -

Jatobá 2018 #PessoasUnicaseSuasHistórias - Fibria

Finalista na categoria Sustentabilidade - #PessoasUnicaseSuas

Jatobá 2018 1-listorias - Fibria

Aberje 2018 Midia Digital - Projeto Pessoas Unicas e suas hislorias - Fibria

Jatobá 2018 Finalista no categoria comunicação integrada - Mineirâo inclusivo

Premiurn

Suppliers

FEMSA 2018 Sernpre CarnpeOes

Mega Brasil 2019 Top 5 regional agéncia de cornunicação

Mega Brasil 2019 Top 10 Nacional Agência de Comunicação

Jatobá 2019 Finalista na categoria CornunicaçAo integrada - Reaiizando Sonhos
‘SI
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RRVA
Jatobá 2019 Finalista na categoria Evento - A Cacau é Show!

Jatoba 2019 Finalista na categoria Projeto Especial - Phone Life Balance

Jatoba 2019 Finalista na categoria PR Tecnologia - Phone Life Balance

Finalista na categoria Assessoria de imprensa e relaçOes corn a midia -

Jatobá 2019 Phone Life Balance

Finalista na categoria Comunicaçao Interna - Coloque a mao na

Jatobá 2019 consciência

Jatobá 2019 Finalista na categoria Evento - #PorMaisSorrisos

Jatobá 2019 Vencedora na categoria Cornunicaçao Integrada - Realizando Sonhos

Jatobá 2019 Vencedora na categoria Evento - A Cacau ë Show!

PR Scope 2019 Agéncia nümero I em confiança

Jatobá 2020 Agenda do Ano

Jatobá 2020 Case do Ano - #Todocuidadoconta RD

Jatoba 2020 Finalista na Categoria Redes Sociais - Coca-Cola Femsa

Finalista na categoria Assessoria de imprensa e relaçOes corn a midia -

Jatobá 2020 Rappi

Jatobá 2020 Finalista na categoria Comunicaçao Integrada - AngloGold Ashanti

Jatobá 2020 Finalista na categoria Cornunicaçao Intema - General Electric

Jatobá 2020 Finalista na categoria Evento de Comunicaçao - Complexo Tatuapé

Jatobá 2020 Finalista na categoria Evento de Comunicaçao - Motorola

Jatobá 2020 Finalista na categoria Evento de Comunicaçao Cacau Show

Finalista na categoria Gestao de SituaçOes de Crise - Voluntariado

Jatobá 2020 Einstein

Jalobá 2020 Finalista na categoria MIdias Corporativas - Sony

Jatobá 2020 Finalista na categoria MIdias Corporativas - Fini

Mega Brasil 2020 Top 5 Brasil Região Sudeste

Comunique-se 2021 Finalista Top 10 de Melhores Agéncias



Jatobá

Jatobá

Jatobá

Jatobá

Jatobá

Jatobá

Jatoba

PR Scope

PR Scope

PR Scope

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Finalista na categoria Comunicação Interna - Coca-Cola FEMSA

Finalista na categoria Eventos de Comunicação - Toyota

Finalista na categoria Relacionamento corn influenciadores - Polenghi

Finalista na categoria Comunicação Tntegrada - Motorola

Vencedora na categoria Gestão de situaçôes de emergéncia - Edenred

Vencedora na categoria Midia Corporativa - Dafiti

Agéncia do ano

Melhor métrica do mercado

Top 5 agéncias

Agéncia do ano pelos concorrentes
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o São Paulo, 13 dejaneiro de 2022
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RPMA Cornunicação Ltda.

o CNPJ: 02.790.606-0001-01

o Adriane Ablers Xavier

o CPF: 142.680.838-04
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PROCURAçAO

A RPMA COMUNICAçAO LTDA., pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 02.790.606/0001-01, corn sede na Av. das Naçöes 1inidas,
12.901 — 15° andar Torre Qeste — São Paulo, SP — CEP 04578-910,
representada na forma dos seus dacumentos societários pela CLAUDIA
RONDON PIMENTA DE PADUA, brasileira, casada, publicitária
sôcia-diretora, portadora do RG 10.446.406 e CPF 073.607.528-33, outorga
poderes para a Sra. ADRIANE AHLERS XAVIER, brasileira, casada, jornafista,
portadora do RG 19.986.432-9 e CPF 142.680.838-04, para representar esta
empresa, em licitaçöes ou concorrências, püblico e/ou privados, bern como
assinar contrato de prestação de serviço ou outro, em resultado das citadas
Iicitaçöes ou concorrências. A presente teré validade ate 31 de dezembro de
2022.

São Paulo, 10 de janeiro de 2022.

Av. das Naçöes Unidas, 12.901 15° andar Torre Caste
Brooklin Novo — São Paulo I SP — CEP 04578-910

+55 11 5501-4655
https://rpmacomunicacao.com.br/

Cludi Rondon Pimenta de Padua
Sócia-diretora
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