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3.2.1.1 — Raciocinio Básico

0 Programa Prospera Jovem, criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por

meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, é voltado pan os jovens que estAo

cursando o Ensino Médio nas escolas estaduais paulistas. Implementado, em sua prirneira

fase no Vale do Ribeira, como pane do projeto Vale do Futuro (urn trabaiho integrado

entre o Govemo do Estado de São Paulo, prefeituras dos municipios participantes,

iniciativa privada, instituiçOes parceiras e sociedade civil), o objetivo é ampliar e trazer

novas oportunidades para os jovens dessa região. Corn trés focos de atuaçAo —

planejamento, empreendedorismo e ajuda financeira, o Prospera Jovern possibilita a

mobilidade social desses estudantes, alérn de incentivar a manutenção e conclusao do

Ensino Médio.

Por meio de oficinas, os jovens podern experenciar na prática as modalidades

propostas, acompanhados por urn tutor que orienta e acompanha o desenvolvimento do

Projeto de Vida escolhido, durante a 2’ e 32 series do Ensino Médio. Em paralelo, os

estudantes tern acesso a cursos de capacitaçAo tCcnica e profissional para que possam ser

inseridos no mundo do trabaiho e, ao mesmo tempo, seguirem corn seus Projetos de Vida.

Na conclusão, apes participarern de todas as atividades que fazern parte das trilhas de

desenvolvimento do Prospera Jovem, os estudantes recebem urn incentivo financeiro para

colocar seus projetos em prática.

Corn a pandemia de Covid-19, em 2020, 0 Prospera Jovem no Vale do Ribeira

foi executado de forma virtual corn excelentes resultados. Ao todo, 400 estudantes

residentes na regiAo realizaram oficinas, exercicios individuais, reflexOes e mentorias.

Após a conclusao da metodologia do Programa, os jovens foram encaminhados para 22

cursos de forrnaçAo técnica gratuitos e cada urn dos forrnados recebeu R$ 1.200,

depositados diretarnente na poupanca, para dar continuidade aos seus pianos de açAo.

0 Prospera Jovern, alérn de todos esses beneficios aos jovens, tem adesão

descomplicada, corn acesso ao edital e inscrição via internet, e os requisitos para fazer

pane do Prograrna são simples: os estudantes devern estar cursando a 22 série do Ensino

Médio da rede estadual de ensino do Vale do Ribeira, estar cadastrados no Cadastro Unico
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e ter renda familiar de ate meio salário-mInimo pot pessoa. Atendendo esses requisitos,

basta preencher o formulário de inscrição, disponivel na página do prograrna Prospera

Jovern, no site da Secretaria de Desenvolvirnento Social, ou se dirigir ate o Centro de

Referência da Assistência Social (CRAS) mais próxirno do municipio do qual o jovern

faz pafle.

Diante do que foi explanado, conclui-se que o Prograrna Prospera Jovem possui

grande quantidade de informaçOes relevantes que podem e devem — ser exploradas além

das editorias de Educaçao para que o Prospera Jovem, e consequentemente o Govemo do

Estado de São Paulo e a Secretaria de Desenvolvirnento Social, seja referéncia nAo so de

modelo de ensino, mas de desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes do Vale

do Ribeira. Seguindo esta linlia, o trabaiho de assessoria de imprensa, juntamente corn

outros órgãos e instituiçOes envolvidas no Prograrna, é indispensável para que todo o

trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvirnento Social, junto ao Prograrna

Prospera Jovem, tenha destaque na rnIdia regional, estadual e nacional.

Para executar esse trabalho e atender as exigências da presente Proposta Técnica

de prestaçAo de serviços, a VFR propOem açOes interligadas e de grande impacto,

desenvolvendo urn planejamento estratégico eficiente e abrangente que inclua a cobertura

de grandes velculos de imprensa nacional simultanearnente ao trabalho junto ajornalistas

e formadores de opinião, corn a participaçAo da Secretaria de Desenvolvirnento Social e

demais parceiros do Programa.

Corn o objetivo de arnpliar a divulgaçAo do Prograrna Prospera Jovern e posicioná

lo como gerador de desenvolvimento pessoal e protissional dosjovens estudantes do Vale

do Ribeira, a VFR vai char urna série de açOes para aurnentar a visibilidade do Programa

na grande irnprensa e na rnIdia regional. A proposta e char executar a estratégia corn base

em três pilares: a) parcerias corn personalidades, b) parcerias corn empresas privadas e c)

parcerias corn instituiçOes. 0 objetivo é aumentar a capilaridade das açöes voltadas ao

Prospera Jovern para conseguir espacos nobres ern jornais, revistas, ernissoras de radio e

de televisao par maior amplitude da noticia e posicionar a Secretaria de Desenvolvimento

VFR Sorvlqos do Comunlooflo EiraII
Proqa Nflnto Agostinho 70, AeIImqdo NP CEP 01 533.070
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Social e o Prograrna corno incentivadores do desenvolvimento educacional e profissional

dos Jovens.

1) Parceria corn personalidades — 0 objetivo é estabelecer parcerias personalidades

aderentes ao pübl ico jovem para participar de mentorias em planejamento,

empreendedorismo e orientaçao financeiro e de projetos. As pessoas selecionadas são

referéncia em suas areas de atuaçâo e se destacam por suas iniciativas por meio de seus

canais do YouTube, sites e açOes juntos aos jovens. A ideia é divulgar a iniciativa para

todo o pals, corn desiaque para veiculos de abrangência nacional, para conquistar espaços

nobres e de grande visibilidade para o Programa, para a Secretaria de Desenvolvimento

Social e para o Governo do Estado de São Paulo.

2) Parcerias corn empresas privadas — Para que os jovens possam dar continuidade aos

seus Projetos de Vith, durante e após a conclusao do Ensino Médio, as parcerias com as

empresas privadas ligadas as profissOes escoihidas pelos estudantes são fundamentais,

para exercitar a teoria e aprimorar o aprendizado dentro da area de atuação. Os convênios

corn empresas de grande e médio portes servern como incentivo aos estudantes e, ao

mesmo tempo, como infoimaçAo de qualidade para ser trabaihada na midia.

3) Parcerias corn instituiçOes — Institutos e FundaçOes que trabalham em

prol da Educação edo desenvolvimento profissional dosjovens no pals, são importantes

mecanismos que podem ser explorados positivamente na midia. Instituiçôes come Itaü

EducaçAo e Trabaiho, FundaçAo Roberto Marinho e Instituo Natura são aiguns exemplos

de entidades que atuam fortemente nesse setor e que auxiliam os govemos estaduais a

desenvolverem Proj etos voltados para Proj etos de vida e trilhas de desenvolvimento

dentro do Ensino Médio, corn excelentes resultados.

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

estratégias, que serão expostas no Piano de AçAo, entre reportagens especiais em diversos

veicuios. entrevistas corn porta-vozes diversificados, envio de press releases, notas e

artigos assinados. Corn isso, é possIvel explorar espaco nobres e de destaque em jomais,

revistas, sites, participaçAo em podcasts, programas de ernissoras de radio e de televisao.

VFR Servicos de Comunicaçäo EireIi
Praça Santo AgoStinho, 70, Aclimaçáo — SP — CEP 01533-070
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3.2.1.2 — Piano de Ação Estrategias de relacionamento corn a mIdia; açOes a serern

desenvolvidas; materials a serem produzidos

0 PIano de açAo cia presente proposta técnica engloba os subquesitos dispostos

acima, de forma conjunta, pois säo pontos que se interligarn durante o trabalbo 4k

comunicaçào e tern como objetivo evidenciar e contemplar as açOes desenvolvidas para

o Programa Prospera Jovern no Vale do Ribeira destacando as iniciativas, parcerias e

resultados do Programa para a midia national e regional. 0 objetivo é disseminar as

informaçoes sobre o Prospera Jovem, trabalhando a parte institucional, educacional, de

desenvolvimento e as iniciativas adotadas. Dessa forma, é possivel ter ampla e completa

visibilidade na imprensa e, ao mesmo tempo, apresentar o Programa Prospera Jovem e as

açOes voltadas a esse trabalho.

Conforme explicitado no Raciocmnio Básico, a atuaçâo cia VFR está definida em

tres frentes de trabalho, que se complementam, pam obter espaços nobres e consolidar a

credibilidade do Prograrna, cia Secretaria de Desenvolvirnento Social e do Governo do

Estado de S. Paulo.

Para atender ao exercicio erialivo em questAo, A VFR aposta na proposicAo de

algumas açOes que, alinhadas as estratégias de comunicaçäo a serem aplicadas terAo

expressivo potencial na mIdia para a disseminaçao das informaçôes sobre o Programa

Prospera Jovem e tambérn da Secretaria de Desenvolvimento Social, atraindo a atençAo

cia imprensa por diferentes coberturas e iniciativas.

De imediato, a VFR realizará urn amplo levantamento de todas as informaçOes do

Programa Prospera Jovem e da Secretaria de Desenvolvimento Social, para priorizar as

mais relevantes, importantes e de interesse geral para determinar e padromzar a coleta e

o envio de dados para a imprensa, bern como para detectar pautas especiais e definir as

estratégias mais assertivas, dentro das três frentes que serAo apresentadas. Ao mesmo

tempo, os profissionais cia VFR farao urn levantamento amplo dos principals veIculos de

imprensa e seus programas, colunas c editorijs mais abrangentes (emissoras de TV,

radios, jornais, revistas, sites, blogs, podeasts, canais do YouTube) no pais, na capital

paulista e suas principais cidades do interior e litoral, além cia divulgaçao regional no

Vale do Ribeira.

VFR Servicos d ComunicaçAo EireIi
Praça Santo Agostinho. 70, Aclimaçao — SP — CEP 01533-070
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Alérn dessas açOes, serão definidos os principais porta-vozes do Prograrna

Prospera Jovem e cia Secretaria de Desenvolvimento Social e demais parceiros

envolvidos, para atender as solicitaçOes de forma rápida, abrangente, alinhadas e de

acordo corn Os prrncipais assuntos pautados e corn as solicitaçOes feitas pelosjomalistas.

De acordo corn cada terna, A VFR vai adotar diferentes estratégias para urn meihor

aproveitamento dos espaços na rnldia, atraindo a atençAo da imprensa por meio de

diferentes coberturas.

Para a execução da estratégia proposta, a VFR tarnbém vai mapear as principais

empresas cia região do Vale do Ribeira e outras corn atuaçAo na região, além de Institutos

e FundaçOes voltados a area educacional e personalidades de destaque em seus segmentos

de atuação (dentro do escopo do Programa) pan detectar e contatar os possIveis

apoiadores do Prospera Jovern, em conjunto corn a Secretaria de Desenvolvirnento Social

e do Govemo do Estado de São Paulo.

Será realizado, ainda, a elaboraçAo de mailings das editorias de Geral, Econornia,

Opiniao, NegOcios, trade de Educação, Tecnologia e InovaçAo; Comportamento, entre

outras editorias de interesse em jornais, revistas, ernissoras de radio, de televisAo, sites e

portais, podeasts, formadores de opiniao e colunistas de todo o pals. 0 objetivo é

conquistar espaços editorials de qualidade e de repercussAo nacional e, ao mesrno tempo,

projetar o Programa Prospera Jovem de forma abrangente, positiva e corn credibilidade.

A equipe cia VFR se anteciparã a possIveis dernandas negativas corn a produçAo e

envio de notas para a irnprensa para que todos os questionarnentos sejarn respondidos de

forrna positiva, com agilidade e transparência.

1) Parcerias corn personalidades — A ideia é firmar parcerias para as mentorias dentro do

Prograrna Prospera Jovern para que os estudantes sej am acompanhados por pessoas

influentes dentro de suas respectivas areas de atuaçâo. As indicaçOes sugeridas são:

Ronaldo Fraga (moda), Bora Na Obra (decoracão de interiores), Ma Fontes (Rede

Muiher Empreendedora), Nathália Rodrigues (Nath Finanças), Bruno Salomäo

(Gastronomia), Isabela Leal (Tecnologia), Aretuza Negri (Agronegócio), Magda Nassar

(Turismo). Neste caso, o recomendado é organizar uma coletiva de irnprensa, corn a

VFR Servicos de Comunicaçâo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Achmação — SP — CEP 01533-070
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presença do Governador do Estado e a Secretária de Desenvolvimenlo Social e a presença

cbs personalidades para anunciar a parceria corn o Prograrna Prospera Jovern e explicar

o funcionamento da mentoria das personalidades junto aos estudantes que participam do

Programa. A divulgacAo será iniciada cerca de 15 dias antes nos municIpios do Vale do

Ribeira e na capital paulista. Neste periodo, será produzido urn aviso de pauta corn

informaçOes básicas para ineentivar a cobertura POE parte dos jornalistas. Serao

trabalhadas as editorias de jomais, revistas e publicacOes especializadas relacionadas as

personalidades e também os portais de informaçao e velculos (exceto radio e TV) dos

municipios do Vale do Ribeira integrantes do Prograrna.

Cerca de uma sernana antes da realizaçAo da coletiva, o aviso de pauta scM

enviado para as ernissoras de radio e de televisao, ja que elas costumam definir as pautas

rnais perto da realizaçAo de eventos. As emissoras de radio e de televisão regionais

tambérn serAo trabalhaclas para urna divulgaçAo pré-coletiva, quc costuma funcionar bern,

principalrnente em ernissoras de radio, corn notas curtas sobre 0 que vai acontecer.

Em paralelo, a assessoria de irnprensa vai negociar urna nota exciusiva na coluna Monica

Bergamo, do jornal Foiha de São Paulo, corn informaçôes especiais do Govemo do Estado

de São Paulo para a coluna, para ser divulgado no dia da coletiva. Este tipo de ação

costurna dar bons resultados,já que a publicaçao é replicada ern veiculos de outros estados

brasileiros e costuma “pautar” emissoras de televisâo e de radio.

Serao convidados para a coletiva velculos de expressão nacional (jornais e

revistas), portals de inforrnação (corno UOL e G 1), ernissoras de televisão (TV Globo,

Bandeirantes, SBT, Rede TV!, Cultura, Globo News, CNN) e de radio (CBN, Band News,

Jovern Pan, Capital entre outras) para urna ampla cobertura.

Ao mesmo tempo, será produzido urn release geral corn todas as inforinaçOes

sobre a iniciativa, seus objetivos, sobre o Prograrna Prospera Jovem, incluindo a atuaçAo

cia Secretaria de Desenvolvirnento Social e do Governo do Estado de São Paulo no

desenvolvirnento educacional e profissional dos jovens, corn os principals nUmeros,

investirnentos e expectativas. 0 material seth distribuido após a realizaçAo da coletiva

para os veiculos que não comparecerarn e enviado tarnbérn para os jomais e portals de

informaçao dos principais velculos dos dernais estados brasileiros.

VFR Servicos de ComunicaçAo Eireli
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o Tambérn serão produzidas notas especificas voltadas para as editorias

negócios, moda, decoraçao, finanças, tecnologia e agronegócios, destacando a

o personalidade de cada uma das areas e o papel de cada urna, na mentoria do Programa

o Prospera Jovern. Outra abordagern que será feita é oferecer entrevistas on-line, da

o Secretaria de Desenvolvirnento Social, para as emissoras de radio das principais cidades

do Vale do Ribeira informando as pessoas sobre o Programa e as novidades que estâo

previstas para os estudantes das escolas estaduais da regiAo. Para as emissoras de televisAo

o das dernais regiOes do Estado de São Paulo também será oferecida urna entrevista ao vivo

o corn a Secretária para os telejornais da rnanha ou cia hora do alrnoço falando sobre a
o iniciativa do Programa Prospera Jovern, corn indicaçAo de expansão pam outras regiOes.

Sirnultanearnente, seth produzido urn artigo assinado pelo Secretária de

Desenvolvirnento Social falando sobre a importância do Prospera Jovern no

o desenvolvimento educacional e profissional dos estudantes do Ensino Médio e como a

o proximidade entre ajuventude e personalidades, que atuam em suas areas, pode
0 osjovens a continuar seus Projetos de Vida corn inforrnaçao e aplicaçAo prática.

2) Parcerias corn a iniciativa privada — 0 objetivo cia atuação da iniciativa privada junto

o ao Programa Prospera Jovern e oferecer capacitacâo profissional e a prática do

o profissionalizante escolbido, bern corno a oportunidade de ser contratado pelo parceiro

o dar continuidade ao seu Projeto de Vida. As ernpresas sediadas no Vale do Ribeira serão

contatadas e convidadas a participar do Prospera Jovern oferecendo oficinas, aulas

práticas, alérn de capacitar os equipamentos escolares para aperfeiçoarnento dos jovens.

o Esse tipo de açAo seth trabalhada cia seguinte

O Pautas especiais — Temas corno “Investindo na Educação e no Desenvolvirnento do Vale
o do Ribeira”, “Governo do Estado de São Paulo investe em parcerias corn empresas locais

g para manter jovens em suas cidades”, “Parceria corn empresas equipa escolas e ajuda na

rnelhoria do ensino profissionalizante”, “Ernpresas e Govemo de SP investern em

o Educação Profissional e Tecnologica dos jovens para desenvolver o Vale do Ribeira”,

o “Futum profissional dos jovens do Vale do Ribeira contarn corn apolo do Govemo do
o Estado de São Paulo e de empresas locais” podern ser trabalhados na rnidia por rneio de

pautas especiais para posicionar o Programa Prospera Jovern como fomentador do

VFR Servicos de Comunicação EireIi
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desenvolvimento educacional e profissional dos jovens e também das regiOes onde

moram.

Urna entrevista exciusiva pam a coluna Monica Bergarno, do jomal Foiha de S.

Paulo, que é publicada aos domingos, corn a Secretaria de Desenvolvimento Social,

falando sobre a parceria corn as empresas, corn investirnentos dos parceiros nos

equiparnentos das escolas, a irnportancia desse tipo de parceria para o desenvolvirnento

social e econôrnico da regiAo do Vale do Ribeira, prirneiros resultados pro Prograrna

Prospera Jovern, nürnero do empresas parceiras, nürnero do alunos atendidos, os motivos

de corneçar o Prograrna pelo Vale do Ribeira e próximos passos do Programa — quais

regiOes, estirnativa de irnplantação e próximas parcerias.

Reportagem para o Valor Econômico, editoria de Negécios e Empresas, corn enfrevista

da Secretária de Desenvolvirnento Social, rnostrando ern nürneros os resultados das

parcerias corn as empresas do Vale do Ribeira — nürnero de escolas equipadas, alunos em

olicinas, alunos ernpregados, corno a iniciativa vai impulsionar o desenvolvirnento

econOrnico da regiAo em tres, cinco e dez anos, os setores rnais prornissores da região do

Vale do Ribeira,juntamente corn o potencial de crescirnento de oath setor. Alérn disso, a

Secretaria fará urn balanço econôrnico dos investirnentos do Govemo do Estado de São

Paulo no Programa e, tambern, cases de sucesso, nos quais alunos já ernpregados que

estào em pleno desenvolvirnento de carreira.

NO IJOL ECOA, editoria Empresas que Mudarn, será montada urna pauta corn

base nas parcerias corn as ernpresas e foco no desenvolvimento profissional que

impulsiona o desenvolvimento social dos alunos, suas farnilias e das cidades onde atuarn.

Corn exemplos práticos das empresas e dos alunos, a ideia e rnostrar corno parcerias entre

o püblico e o privado impulsionarn Os sonhos dos jovens em suas cidades e permitern o

crescimento profissional e a realizaçao de sonhos desses estudantes. 0 ponto de partida é

o Programa Prospera Jovern e suas iniciativas, corn personagens marcantes que mudararn

suas vidas por rneio do prograrna.

Cidades e SoluçOes (Globo News) — No programa apresentado pelo jomalista

André Trigueiro, a ideia é sugerir uma pauta sobre o desenvolvimento social no Vale do

Ribeirn, partindo do Prosrama Prospera Jovem e também do Vale do Puturo e a parceria

VFR Sorvlço. do ComunIoaço EIroIl
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corn as empresas da região, que contribuern diretamente para o desenvolvimento da

região, partindo th formação educacional e profissional dosjovens residentes das cidades

do Vale do Ribeira, destacando as principais rnudanças e iniciativas.

Radio CBN — propor entrevista exclusiva corn a Secretária de Desenvolvimento

Social e uma empresa parceira para explicar a iniciativa e os impactos positivos no

desenvolvimento profissional dos estudantes da regiAo do Vale do Ribeira, por rneio do

Programa Prospera Jovern. A Secretária vai listar as principais empresas envolvidas,

juntamente corn os projetos de oficinas e melhorias nas escolas estaduals da região e,

ainda, o nürnero de alunos quejã concluIram o Prograrna e os que estAo em curso.

Para divulgar as parcerias corn as empresas de forma ampla e abrangente, a VFR vai

produzir notas corn os principals pontos das parcerias, as empresas participantes e Os

resultados práticos e trabalbas as colunas de economia e negécios dos principais jomais

e portais de informaçao das capitais dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio

Grande do Sul, Parana, Goiás, BrasIlia, Bahia, Pernambuco, Ceará, Arnazonas, Pará e

Mato Grosso do Sul. 0 interior do Estado de São Paulo scM trabalhado da mesma forma,

incluindo emissoras de radio, em suas principals cidades corno Campinas, São José dos

Campos. Taubaté, Registro, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba,

Ribeirao Preto, São Carlos, ABC Paulista, Barretos, Baixada Santista, Franca, Marilia,

Baum, Araraquara, Piracicaba, entre outros municipios.

3) Parcerias corn InstituiçOes Entidades como Fundaçao Roberto Marinho, Itaü

EducaçAo e Trabaiho, Instituto Natura e Instituto Rede Muiher Ernpreendedora atuam

diretamente junto aos governos estaduais, estabelecendo pontes entre empresas,

trabalhando conjuntarnente na elaboraçAo de trilhas de desenvolvimento profissional 1105

curriculos do Ensino Médio, além de apoiar iniciativas empreendedoras, principairnente

por pade de muiheres. Nesses casos, divulgar as açOes e resultados obtidos conjuntamente

corn as instituiçOes posicionam a Secretaria de Desenvolvimento Social de forma positiva

na midia nacional. Nesse caso, a VFR vai executar a estratégia de divu]gaçao promovendo

lives corn a participação dos institutos parceiros, corn transmissão pelo canal do YouTube,

da Secretaria de Desenvolvimento Social, aberto ao püblico ern geral e aos jomalistas

para envio de perguntas.

VFR Serviços de ComunicaçAo EireIi
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0 objetivo das lives é discutir os rumos da EducaçAo Profissional e Tecnológica

no Ensino Mtdio, tendo como terna central o Prograrna Prospera Jovern. Os convidados

discutirao os principais avanços curriculares dentro do Prograrnae corno os jovens podem

se beneficiar dessas meihorias para conduzir seus Projetos de Vida durante a carreira

profissional. Durante as lives, a equipe cia VFR vai monitorar os cornentários e organizar

as perguntas dos jornalistas pam oath participante.

Apos o término de cada tuna das quatro lives (Educação Profissional e

Tecnológica no Ensino Médio, Prospera Jovern: Muito alérn cia EducaçAo

Profissionalizante, Cases de Sucesso, Faça parte dessa Rede), a VFR vai produzir o

release do cobertura do evento que será trabaihado nos principais veiculos do Vale do

Ribeira e nos principais portais de inforrnaçao ejornais dos dernais municIpios do Estado

de São Paulo, principairnente os da Baixada Santista e Vale do Paraiba. As editorias do

EducaçAo e Responsabilidade Social teräo prioridade na divulgaçao. As ernissoras de

radio e de televisão receberão áudios e videos editados corn as inforrnaçOes rnais

relevantes, respectivarnente.

Os jomais e portais de inforrnaçAo de outros estados brasileiros serAo abordados

por rneio de nota inforrnativa, corn os principais pontos discutidos durante as lives. Urna

matéria geral sobre a realizaçAo das lives no YouTube será proposta para os portais UOL

e G I pam dar ern prirneira rno a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e do

Govemo do Estado do São Paulo.

4) Outras açUes previstas — Dentro do Plano de AçAo elaborado pela VFR estAo previstas

outras açOes junto a imprensa corn o objetivo de conseguir espaços nobres e do grande

audiência nos veiculos de abrangência nacional.

Será oferecido para o Jornal Nacional urna pauta especial, corn reportagens

durante urna semana rnostrando todos os pontos positivos do Prospera Jovem, desde a sua

concepcão corn reuniOes entre o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de

Desenvolvirnento Social, a implantação nas escolas estaduais do Vale do Ribeira, as

parcerias corn a iniciativa privada para ampliar as oportunidades para os jovens da região,

o desenvolvimento curricular e sua irnportAncia no projeto de vida dos jovens, os

resultados práticos do Prograrna corn personagens que estão em curso e tambérn os que

VFR Serviços de Comunicaçao Eireli
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já terminararn e estão no mercado de trabaiho regional e os pianos futuros do Projeto e

dos jovens da região do Vale Ribeira.

Encontros corn a imprensa — A VFR vai prornover encontros dii Secretária de

Desenvolvimento Social, juntarnente corn urn porta-voz do Prograrna Prospera Jovern

corn os principais jomalistas e formadores de opiniAo de veiculos de imprensa de

repercussão nacional como 0 Estado de S. Paulo, Folba de S. Paulo, TV Globo, CNN,

UOL, 01, Valor Econômico, Epoca Negócios, Veja, Radio CBN, BandNews, entre

outros. 0 objetivo e estreitar as relaçôes entre as partes, apresentar o trabalho que está

sendo feito por meio do Prospera Jovern no Vale do Ribeira e seus desdobrarnentos,

criando parcerias ffituras para que o Prospera Jovem seja referéncia de educaçAo e

desenvolvirnento dos jovens e dos locais onde estào implernentados.

0 Fantástico será abordado corn sugestAo de reportagern especial focada nos

jovens que participarn do Prograrna Prospera Jovem. A ideia é acompanhar dois jovens,

que escoiheram carreiras distintas pam acornpanhar desde a vida em farnilia, a frequencia

escolar, o aprendizado prático, o trabalho na empresa, a formatura e os sonhos desses

jovens, corn base no incentivo financeiro que eles receberAo do Programa.

Arnpliaçao do Programa Prospera Jovem — Em caso de arnpliaçAo do Prograrna

Prospera Jovem pan outras regiOes do Estado de São Paulo, a VFR executará estratégia

de divulgação privilegiando os veiculos da capital paulista por rneio de nota exciusiva

para a coluna MOnica Bergarno, do jornal Foiha de S. Paulo, corn námeros sobre a região,

expectativa de alunos, cursos ern destaque, parcerias e investimentos do Governo do

Estado de S. Paulo, alérn de notas para as emissoras de radio e de televisAo dii capital,

alérn das editorias de responsabilidade social do 01 e UOL, corn urn resurno do

lançamento e aspas de porta-voz, Na regiAo onde o Prograrna será ampliado, a estratégia

e oferecer entrevista on-line corn entrada ao vivo, da Secretária de Desenvolvimento

Social, para os telejornais das retmnsmissoras da TV Globo, a principal radio local ou

CBN e trabaihar urna entrevista exclusiva no principal jornal da regiAo ou cidade e o

portal 01 local. Os jomais e portais de inforrnaçAo dos jornais de outros estados

brasileiros também receberao material, focado nas editorias de Educaçao

Responsabilidade Social.

VFR Sorviços do Comunicacäo Eireli
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Ralauço de atividades — Divulgar os resultados conquistados corn o Prograrna Prospera

Jovern rende espaços de destaque na midia, ampliando a participaçAo da Secretaria de

Desenvolvirnento Social e do Governo do Estado de São Paulo na midia nacional,

regional e local. A VFR val produzir urn release de balanço de atividades corn os

principais jndicadores (nürnero de alunos, námero de escolas, nümero de cursos, de

mentorias, de oficinas, de empresas parceiras, açOes das instituiçOes parceiras, nümero de

formandos, investimentos do Govemo do Estado de São Paulo e da iniciativa privada,

incluindo o incentivo de R$ 1.200 para os estudantes que concluIram o Programa, alem

de urn comparativo corn o ano anterior, em caso de resultado positivo. 0 release terá,

ainda, aspas da Secretãria de Desenvolvirnento Social sobre a importància do Prospera

Jovern na vida dos estudantes e no desenvolvimento econôrnico e social da regiAo do Vale

do Ribeira.

Nosjomais e portals de infonnaçAo de outros estados, o material será trabaihado

nas editorias de Educaçao, Responsabilidade Social e Econornia e Negécios para gerar

visibilidade para o Govemo do Estado de São Paulo e tarnbérn para o Prograrna Prospera

Jovem e, corno consequência, para a Secretaria de Desenvolvirnento Social.

Na capital paulista, será enviada sugestilo de pauta para o Jornal Hoje corn o

balanço do Prospera Jovem e sugestão de personagens, corn foco no futuro desses

estudantes. Além disso, será oferecida pan as radios Band News e CBN urna entrevista

da Secretária falando dos principais resultados alcançados e prOxirnos passos.

Na regiAo do Vale do Ribeira, a divulgacao será nos portals de inforrnaçAo e nas

radios das principais cidades, corn entrevista da Secretária para falar sobre o sucesso do

Prospera Jovem junto aos estudantes da região. Tambérn serão trabalhados os jomais A

Tribuna (Santos) e 0 Vale (São José dos Campos) para intensificar a divulgacAo dos

resultados do Prospera Jovern.

Será proposto tambérn para o jornal 0 Estado de S. Paulo e Correio Braziliense

urn artigo assinado pela Secretária falando sobre a irnportância do Programa Prospera

Jovem no futuro profissional dos estudantes da regiAo do Vale do Ribeira.

VFR Serviços do ComunlcacAo Eireli
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Triagem e monitoramento de conteüdo

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

buscando identificar matérias que necessitam de esciarecimentos adicionais ou que

contenham erros. Nesses casos, a assessoria de imprensa entrará em contato corn o

jornalista responsãvei pela rnatëria, ou seu editor, para explicar a situação e, se necessário,

enviará uma nota de esciarecirnento ou disponibiiizará porta-voz para corrigir as

inforrnaçOes veiculadas.

o monitoramento, na verdade, se data de forma proativa. Assim que a VFR

receber quaisquer demandas dos velculos de comunicação, a orientaçAo será conversar

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

argurnentos e informaçOes que possarn inibir a publicaçao ou veiculação de reportagens

incorretas ou distorcidas.

Corn o auxilio das ferramentas de clipagem disponibilizadas pelo Govemo do

Estado de São Paulo, a VFR fará o rnonitoramento em tempo real das matérias,

principalmente as de cunho negativo e que, por esse rnotivo, merecem esciarecimentos.

o presente Piano de Ação conternpia iniciativas que deverAo contribuir de forrna

assertiva e determinante para posicionar e arnplificar as inforrnaçOes do Prograrna

Prospera Jovem, da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Governo do Estado de

São Paulo junto a sociedade, as empresas para disserninar as iniciativas, prornover o

desenvolvirnento dos jovens, promover a ampliacAo do Prograrna para outras regiOes e

incentivar a participacão de mais ernpresas dentro do Prograrna. Além disso, corn a

exposição massiva na rnIdia, as açOes do Prospera Jovern vAo circular em urn grande

nümero de veIculos, aumentando sua credibilidade, alérn de se tornar fonte obrigatória de

consulta para assuntos relevantes corno Educaçâo, desenvolvimento e preparo

profissional dos jovens para o rnundo do trabaiho.

Corn base na presente proposta, a VFR espera ter retorno superior a 95% de

noticias positivas sobre o Programa Prospera Jovem e sobre a Secretaria de

Desenvolvirnento Social que tornou uma série de iniciativas para promover o

desenvolvirnento educacional e profissional dos jovens do Vale do Ribeira corn

oportunidades de crescimento na vida e na carreira.

VFR Servicos de ComunicaçAo Eireli
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o 3.2.1.3 — Oportunidades de Midia Positiva
0

Dentro do tema proposto no Exercicio Cnativo do presente Edital, a VFR

o identificou diversas oportunidades de midia positiva, ja que a estratégia elaborada no

o PIano de AçAo permite o trabalho de assessoria de imprensa por diversas abordagens e

o uma série de estratégias que confere oportunidades para aumentar a exposição afirmativa
o da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Programa Prospera Jovem. Dessa forma, ë

possIvel fortalecer e consolidar a imagem do Programa, da Secretaria e,

o consequentemente, do Govemo do Estado de São Paulo, por meio da divulgacao eficiente

o e transparente cbs informaçOes a imprensa em geral. Diante do que foi planejado, a
o identificou tres principals oportunidades de mIdia positiva:

2 1) Participacâo em espacos nobres nos velculos por meio de pautas

5 A diversidade e amplitude do trabaiho do Programa Prospera Jovem e da

o Secretaria de Desenvolvimento Social, permite a criaçAo de tuna série de pautas especiais

o que podem ser exploradas nos principals velculos de comunicaçAo do pals. A iniciativa
o em criar diversas açOes coordenadas para incremento do Programa, na capital, interior e

regiAo do Vale do Ribeira, possibilita trabalhar o assunto de forma direcionada e exciusiva

o para a divulgaçao do Prospera Jovem. As pautas especiais podem ser exploradas em mIdia

o nacional como os jornais 0 Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo (em notas em colunas

o e artigos assinados), Valor Econômico; os sites UOL e Gi (editorias de Educação e

Responsabilidade Social)), além de telejomais e programas como Jornal Nacional e

Fantástieo. Dentro do Programa Prospera Jovem, os assuntos positivos giram em tomo

o das parcerias com a iniciativa privada, com instituiçOes e também com personalidades

0 conhecidas do mundo do trabalho no desenvolvimento de açöes voltadas para a
o capacitação profissional e desenvolvimento social dos jovens que participam do

Programa, reforçando a imagem do Prospera Jovem e da Secretaria de Desenvolvimento

Social como incentivador de educação de qualidade e responsabilidade socioeconômica.

o Cada açAo projetada para o Programa Prospera Jovem, além do balanço de

0 atividades e açOes futuras também geram pautas especiais que exploram os resultados
o alcançados pelo Programa. A associação do Programa corn personalidades para realizar

mentoria corn jovens, empresas investindo na proftssionalizaçao dos estudantes e
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equipando escolas, além das instituiçOes que trabaiham em conjunto para aprimorar 0

Programa, são assuntos que despertam o interesse da midia em geral. Abordados de forma

humana e corn viós social, esses ternas possibilitam matérias em publicaçôes e programas

de abrangéncia nacional por rneio de reportagens que explorarn informaçOes importantes

de cads terna, mostrando corno esse trabaiho reflete nos Projetos de Vida dos jovens da

regiâo do Vale do Ribeira.

2) Diversidade de porta-vozes na disseminaçAo de informaçOes:

A estratégia elaborada pam a divulgação do Prograrna Prospera Jovern permite a

difusao de uma strie de informaçOes, atendendo as exigéncias do presente edital. 0

envolvimento de outros parceiros privados e instituiçOes no Programa, além do Governo

do Estado de São Paulo, possibilita a utilizaçao de várias fontes para atender a imprensa

de forma ágil, ampliando os espaços conquistados na mIdia, corn declaraçOes e entrevistas

que conferem major exposição das informaçOes sob diferentes pontos de vista.

Corn a disponibilidade e variedade de porla-vozes é possivel atender a imprensa,

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

forma, e possivel reforçar e consolidar a imagern do Programa Prospera Jovem e da

Secreta.ria de Desenvolvimento Social junto aos velculos de comunicaçäo de todo o pals

e torná-lo referéncia para futuras pautas. Esse tipo de atuaçAo também permite estreitar o

relacionamento corn a imprensa em geral e, ao mesmo tempo, passar a informaçao de

forma correta e abrangente.

3) Prospera Jovem como incentivador do desenvolvimento socioeconôrnico regional:

Toda a estratégia desenvolvida pela VFR tern o objetivo de transformar o

Prograrna Prospera Jovern corno principal ferramenta de desenvolvirnento

socioeconômico por rneio da EducaçAo Profissional e Tecnológica. A parceria corn

instituiçOes voltadas para Educação, Ensino Médio e Empreendedorismo criam

inforrnaçOes importantes, fazendo com que a Secretaria de Desenvolvimento Social seja

fonte de consulta frequente para matérias relacionadas ao tema. Todo o trabalho do

Programa Prospera Jovern acaba tornando a Secretaria em fonte confiavel e segura de

informaçOes que impactam diretamente nos jovens das regiôes trabalhadas.
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3.2.1.4 — Identificaçao dos Riscos a Imagem

Mesmo que haja controle e centralizaçäo de dados para a divulgação de

informaçOes sobre o Programa Prospera Jovern na midia local, regional, na capital e

dernais estados brasileiros, existem acontecirnentos que fogern ao controle, mas que

podem ser previstos e suas consequências atenuadas, de acordo corn os desdobrarnentos

e as iniciativas escoihidas frente aos riscos de irnagem que possarn ocorrer durante a

execuçâo do trabalho de assessoria de imprensa para difundir os assuntos positivos do

Prograrna Prospera Jovern.

0 papel da imprensa ë determinante e imprescindivel na propagaçâo de

inforrnaçOes, apresentando todas as versOes dos fatos, sern julgamentos nern opiniOes.

Porérn, em alguns momentos, este posicionarnento pode ser distorcido por inárneros

fatores que sao alheios As estratégias desenhadas para alcançar espacos na mIdia em geral.

A VFR tern ampla experiência em gerenciarnento de crises sempre corn resultados

assertivos e eficientes, corn estratégias junto aos veiculos de cornunicação que preservarn

suas fontes e clientes e em vá.rias situaçOes revertem o vies negativo das reportagens.

Dentro do terna proposto no ExercIcio Criativo e expianado no Piano de Açào, a VFR

identificou trés riscos A imagern:

I) Investimentos da iniciativa privada e contrataçAo de personalidades no Prograrna

Prospera Jovern

Por causa do envolvirnento da iniciativa privada em oferecer trabaiho aos

estudantes do programa, bern corno equipar as escolas estaduais envolvidas na região do

Vale do Paraiba, existe a possibilidade de a imprensa questionar e checar exaustivarnente

os nürneros divulgados e, inclusive, perguntar sobre favorecirnento, isençâo de impostos

e encargos sociais e ate questionar as parcerias firmadas junto A Secretaria de

Desenvolvirnento Social, As personalidades que participam também podem gerar

perguntas sobre caches e de que forma se dA a participaçAo de cada urn.

Neste caso, a VFR vai se antecipar a essas demandas corn inforrnaçOes

transparentes e detaihadas sobre todas as etapas das parcerias junto ao Prograrna,

destacando o uso inteligente e eficiente das verbas, os beneficios para os estudantes que

participarn do Programa, o impacto positivo no desenvolvimento econôrnico da reiN

VFR Servicos do ComunicaçAo EiroIi
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o garantindo a veracidade das informaçOes. Quanto as personalidades, a VFR

todos os pontos, garantindo a lisura de todas as parcerias. Pam miligar qualquer açào

o negativa, a VFR fará o rnonitoramento constante das noticias publicadas e, de acordo corn

o cada caso, enviarã prontarnente notas de esciarecimento sobre o ocorrido. Em reportagens

o cujo objetivo ë apenas criar polêmicas sem fundamento para promover o desgaste de
0 irnagem, as respostas enviadas serão curtas sern possibilidade para replica para que 0

assunto seja esgotado e, corn isso, perca força na publicacão. Outra alternativa utilizada

o é a de questionar repórteres e editores sobre a publicacào do assunto corn argurnentos

o sOlidos para que o terna nAo seja

0 2) Jnvestjmentos do Governo do Estado de São Paulo e da Seeretaria de Desenvolvirnento

Social no Programa Prospera Jovem:

o Outro fator que pode oferecer riscos a imagem é o questionamento da imprensa

o sobre a origem dos recursos, principalmente o “bonus” de R$ 1.200 por aluno que

C) completa o programa. Alérn da origem das verbas, pode acontecer de o valor nào set
o creditado per algum problerna técnico, algum aluno utilizando o dinheiro de

indevida. Nestes casos, a VFR atuará rapidamente na apuracào e checagern dos fates e

o produzirá em tempo real notas informativas sobre qualquer urn dos temas levantados corn

0 todas as informaçoes necessãrias e zelando pam manter a imagern dos Orgãos

0 govemamentais preservadas de qualquer argumento contra. Além disso, dependendo de
o cada situação e da abrangência do veIculo, será disponibilizado porta-voz

brifado e treinado para atender a imprensa.

o 3) Baixa adesAo dos jovens ao Programa:

o 0 baixo nümero de inscritos nAo so no Programa corno tarnbém nos

0 profissionalizantes oferecidos concomitantemente com o Ensino Mëdio pode acarretar

questionarnentos da mIdia, além de gemr matérias de cunho negativo colocando em risco

o a imagem do Prograrna Prospera Jovem. A VFR vai atuar firmemente para reverter o

o negativo destacando, por rneio de notas, Os CUTSOS mais procurados, as aitemativas que

0 estão sendo avaliadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social para atrair Os jovens

0 para o Programa, alem de nümeros positivos de todas as etapas do projeto, incluindo

nñmero de alunos que ja estAo atuando no mercado de trabaiho regional (formados e em0
o VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
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eurso) e seus impactos positivos na economia do Vale do Ribeira, destacando as

principais atuaçOes dos estudantes formados pelo Prospera Jovem.
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o Anilise Diana da Imagem

Marco 2021

o 04.03

o Jornal EstaçAo — São Paulo, Free São Paulo, 0 Dia — São Paulo, Primeira Página —

o São Carlos
o SP lança programa Prospera FamIlia para incentivar a inclusão produtiva de

monoparentais

o Segundo as publicaçOes, o Governo do Estado de São Paulo iançou o Prospera

o Farnilia, da Secretana de Desenvolvimento Social, que prornove a geracAo de renda,

o autonornia e mobilidade social por meio do acesso ao mercado de trabaiho e inclusäo. A

iniciativa recebeu investirnento de mais de R$ 63 rnilhOes e beneficiará 12 mu famflias,

o em 23 municipios do estado. De acordo corn os textos, o programa tern corno püblico

o alvo farnilias monoparentais, corn crianças de 0 a 6 anos, em situação de extrema pobreza

o e que estejam devidamente cadastradas no CadUnico, preferencialmente atendidas

prograinas e serviços destinados a prirneira inifincia.

As matérias falarn, ainda, que o prograrna foi criado nos rnesrnos rnoldes do

Prospera Jovem, que ja irnpulsionou a rnobilidade social de 400 jovens do Vale do

Ribeira. 0 Prospera FarnIiia visa a inclusAo produtiva, estirnulando a geracâo de renda

por rneio do acesso ao trabaiho, ernpreendedorismo e oportunidades de oficio atrelado a

urn piano de futuro, combinando aspiracôes pessoais, profissionais e sociais e financeiras.

Alérn disso, incentiva a bancarizaçào e a cuitura a poupanca corn transferência de

recursos.

o As reportagens encerrarn listando os municipios de regiOes corn maior

o concentraçào de pessoas ern vulnerabilidade social: Miracatu, Iguape, Capão Bonito,

Francisco Morato, Sào Lourenço da Serra, Ernbu-Guaçu, Pirapora do Born Jesus,

Juquitiba, Cajamar, Jtanhaérn, Guararema, Bertioga, Biritiba-Mirim, Teodoro Sampaio,

o PeruIbe, Mongaguá, Embu das Artes, Itararé, Poá, Registro, Arujã, Itaquaquecetuba

o Carapicuiba.
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o Análise: 0 texto produzido pela assessoria de imprensa poderia ter conseguido mais

espaços na midia regional e na capital paulista. 0 release, além das informaçOes

o divulgadas, deveria ter aspas do Governador do Estado de São Paulo e da Secretária de

o Desenvolvirnento Social falando sobre a iniciativa que surge baseada em programa já
o existente e que já apresenta resultados positivos. Além disso, o release deve trazer a

expectativa de adesAo ao Programa, especificar o acesso ao trabaiho, empreendedorismo

e oportunidades de oficio, ou seja, corno as pessoas terão acesso a essas oportunidades

o profissionais. Outra inforrnaçao que deve constar no texto e sobre a transferência de

o recursos, cujo valor deve ser especificado.

o Corn base nesse release, a assessoria deve trabaihar, prioritariarnente, uma nota exciusiva

na coluna Monica Bergamo para projetar o Prograrna ern todo o pals, já que a coluna é

o replicada ern diversos jomais e portais de inforrnaçAo de outros estados brasileiros,

o Trabalhar uma entrevista corn a Secretária de Desenvolvimento Social no SPI, da Globo,

o e na TV Tribuna, retransrnissora da TV Globo da Baixada Santista, para explicar
o funcionamento do Programa para a população e, assirn, atingir grande nUmero de

Pode trabalhar tambérn uma rnatéria especial no jomal A Tribuna (Santos) corn dados

o especIficos do Prograrna nas cidades de Itanhérn, Bertioga, Peruibe e Mongaguá.

o A entrevista corn a Secretária de Desenvolvimento Social também pode ser trabaihada

o nas principais emissoras de radio das cidades selecionadas, bern corno nas radios CBN e
0 Band News, da capital paulista. Os portais regionais do Gi tarnbém podern ser abordados

corn retorno positivo da publicação. No interior do Estado de São Paulo o release pode

o ser trabalbado nos principais jornais, portais de inforrnaçAo e emissoras de radio das

o cidades de São José do Rio Preto, Baum, MarIlia, Presidente Prudente, Ribeirão Preto,

o Franca, Barretos, Araraquara, Campinas, São José dos Campos, Taubaté, São Carlos,

Araçatuba, Assis, Piracicaba, Bragança Paulista e Jaü.

A assessoria de imprensa, para cornplernentar a divulgação, pode produzir urn artigo

o assinado pela Secretária de Desenvolvirnento Social, ressaltando os pontos fortes do

o Prograrna e sua irnportância para a rnanutençAo dos lares rnonoparentais em situaçAo de
o extrema pobreza, que tern a oportunidade de se profissionalizar, ter uma renda e, corn

isso, projetos de vida mais estruturados para seus filhos.
0
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06.03

Foiha de Itapetininga - Itapetininga

SP Iança Prospera Famulia para incentivar inclusào produtiva de lares

monoparentais

0 texto publicado fala sobre o Iançarnento, polo Governo do Estado de São Paulo,

do Prospera Familia, da Secretaria de Desenvolvirnento Social. 0 Prograrna prornove

geraçào do renda, autonornia e mobilidade social por meio do acesso ao mercado do

trabaiho e jnclusäo. A iniciativa recebou investimento de mais do R$ 63 milhôes e

beneficiara 12 mu famIlias, em 23 municIpios do estado. 0 Programa ofereco mentoria,

qualificaçAo e acompanhamento do pessoas em extrerna pobreza e corn dependentes na

prirnoira in±ância.

Do acordo corn a matéria, o Prograrna foi lançado no ano passado, no Vale do

Ribeira corn resultados positivos. A vantagem do Programa é quo ole prioriza a familia

como urn todo, dá oportunidade do todos participarern e usufruirern do aperfeiçoarnento

e do resultado dos seus trabalhos. Mais do que apenas assistência social e financeira,

oferece a capacitaçAo para atividade ernpreendedora, segundo doclaraçào do Governador,

JoAo Doria.

o prograrna tern como püblico-alvo familias monoparentais, corn crianças do 0 a

6 anos, em situação de extrema pobreza e quo estejam dovidarnente cadastradas no

CadUnico, preferencialmente atendidas por programas e serviços destinados a prirnoira

inffincia.

Segundo a Secretária de Desenvolvimento Social, “direcionarnos o olhar para as

chefes do familia corn rnWtiplas vulnorabilidades sociais o quo desernpenharn papéis

duplos na criaçAo dos flihos. Corn isso, buscamos gerar oportunidades para quo ossas

familias se desenvolvarn e conquistom autonomia e sustentabilidado frnanceira.”

A matéria tormina dizondo quo o prograrna foi criado nos rnosrnos moldos do

Prospora Jovom, quo já irnpulsionou a mobilidade social do 400 jovons do Vale do

Ribeira. 0 Prospera Farnilia também incentiva a bancarizaçAo e a cultura a poupança com
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transferéncia de recursos. No tim, são listadas as 23 cidades participantes corn major

concentração de pessoas em vulnerabilidade social.

Anájjse: Por ter se tratado de uma coletiva de imprensa corn a presença do Governador

do Estado de São Paulo e da Secretária de Desenvolvirnento Social, a assessoria de

imprensa pode intensiflear a divulgacAo para conseguir rnais espacos na mIdia de todo o

Estado de São Paulo e não ficar restrita apenas a urn velculo regional. A coletiva pode ser

transmitjda ao vivo pelo canal cia Secretaria de Desenvolvirnento Social no YouTube

(para gerar mais engajamento pam o canal) e ter jornalistas convidados que podern fazer

perguntas voltadas diretamente para esciarecimentos sobre o Prograrna Prospera Familia.

No dia da coletiva, deve trabaihar urna entmda ao vjvo do Governador e a Secretária, corn

o telejomal Born Dja SP par falar do lançarnento do Programa, suas vantagens e

apresentar os resultados do Prograrna no Vale do Ribeira, incluindo os dados do Prospera

Joyem

Outra estratégia para o dia da coletiva é também acertar urna entrevista corn a radio CBN

ou Band News sobre o Prograrna. Apes a realizaçao da coletiva, a assessoria deve

produzir release, corn aspas do Governador e da Secretária de Desenvolvirnento Social e

todos os detalhes do Programa Prospera FarnIlia e enviar, prioritariamente, para os

principaisjomais, portais de informaçao e emissoras de radio das 23 cidades participantes

desta fase do Progrania.

A assessorja de imprensa tambérn deve produzir material de audio e video corn os

principais pontos da coletiva de irnprensa e distribuir para as emissoras de radio e de

televjsão das demais cidades do interior e do litoral de São Paulo para aumentar de forma

positiva a abrangência da notjcia em outras cidades, além das que estão envolvidas no

Programa

Ainda trabalhando o pés coletiva, a assessoria de imprensa deve produzir nota sobre o

Prograrna e trabaihar os veiculos e portais de inforrnação dos demais estados brasileiros,

incluindo o distrito federal, para tomar o Programa conhecido em todo o pals.
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Para finalizar, a assessoria deve trabalhar o Programa no UOL ECOA, destacando que o

projeto é voltado pan as chefes de familia corn crianças, destacando personagens da

versão do Programa Prospera Familia, no Vale do Ribeira.
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08.03

Radio Trianon 740AM — São Paulo

Metrópole em Foco j Entrevista corn a SecretIria estadual de Desenvolvimento

Social, Celia Parnes

A entrevista de 3 1 minutos começa corn a Secretária abrindo o programa especial

pelo Dia Internacional da Muiher. Em seguida, Celia faz urn balanço dos dois anos e

quatro meses do govemo e dos projetos da Secretaria de Desenvolvirnento Social, que

tern a rnissao de apoiar e criar mobilidade social pam farnilias de baixa renda. Ela fala,

ainda sobre o Centro do Idoso, destacando que a populacão será longeva, destacando que

o preciso investir em capacitação de pessoas corn mais de 60 anos, inclusão digital. Ela

destaca os Centros Dia, onde os idosos passarn o dia, se alirnenlam, descansarn e ficarn

ate o fim do dia. Os Centros são voltados Iarnbérn para farnilias de baixa renda.

Sobre o aumento da vulnerabilidade social dumnte a pandemia, a Secretária

esclarece as estratégias de segurança alimentar adotadas no perlodo como o Born Prato,

Viva Leite e Alimento Solidário. Ela cita o nürnero de restaurantes do Born Prato que

continuaram operando durante a pandemia, inclusive nos fins de semana e feriados,

servindo cerca de 3,2 rnilhOes de refeiçOes por mês, corn café da rnanhA, almoço e jantar.

Em relaçào ao Viva Leite, são 6 milhOes de litros mcnsais e destacou o lançamento do

Alirnento Solidario, feito pelo (Jovemador Joan Doria, corn cestas de alirnentos.

Em seguida, a Secretária destaca o Programa Prospera Farnilia, que foi criado nos

rnoldes do Prospera Jovem, vollado para familias monoparentais chefiadas por muiheres.

Ao todo, 23 municipios forarn selecionados para esta primeira fase que vai apoiar as

rnulheres em recursos para subsistência, para pagar contas, para o seu dia a dia. Outro

ponto ressaltado pela Secretária em relação an Programa 0 que ha recursos que serào

aplicados diretarnente em uma conta poupanca para essa mulher, incentivando a cultura

de poupar e prornovendo a bancarizaçao dessas farnilias. 0 terceiro recurso do Programa

0 vohado para a capacitaçAo dessas mulheres, de acordo corn a vocaçAo e cada urna,

incentivando o ernpreendedorismo.

VFR Serviços de ComunicaçAo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, AclimacAo — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870

-“LI



VFRCOMUN/CA AO

Durante a entrevista, a Secretária fala sobre outras iniciativas como o repasse de

R$ 202 milhOes pam o Fundo Estadual de Assistente Social, a participaçäo de ONGs no

primeiro setor e as açOes futuras. A Secretária encerra a participação dizendo que o boo

no mornento é proporcionar geracão de tenth, seguranca alirnentar e emprego.

Anãlise — A entrevista concedida pela Secretária foi abrangente e rnostrou as principais

açôes da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Govemo do Estado de São Paulo

frente aos principais problemas causados pela pandemia na area social. A participacão da

Secretária foi estratégica, no Dia Intetnacional cia Muiher e perrnitiu exposição positiva.

No entanto, a assessoria de imprensa poderia ter explorado a data e os trabalhos da

Secretaria de Desenvolvimento Social voltados as muiheres pam conseguir outros

espacos na midia.

Urn release corn as principals açöes e prograrnas voltados especificamente para

muiheres, corn destaque pam o Prospera Farnilia, deve ser produzido corn as prineipais

inforrnaçOes, námeros de balanço, resultados alcançados e próxirnos passos, corn

declaraçao cia Secretária sobre as açOes mais importantes. 0 material pode ser trabalhado

corn excelentes impactos positivos na midia de todo o Estado de São Paulo. Além de

divulgar o texto para os principais portais de inforrnaçao, ernissoras de radio ejornais das

cidades-chave do interior do Estado, o material pode ser trabalhado por meio de

entrevistas da Secretária para o SP1, na capital, no Jornal da Tribuna — P ediçao (TV

Globo Santos) e na TV Vanguarda (São José dos Campos) para atingir os municIpios que

fazern pade do Prospera Familia.

0 perfil cia Secretária pode set trabaihado no portal UOL, editoria Universa,

destacando sua carreira e as principais açOes a frente da Secretaria e os prograrnas

especificos para atender rnulheres ern situação de extrerna pobreza. Outra abordagern, na

area de econornia, é oferecer urna matéria para o j omal Valor EconOmico corn todos os

investimentos feitos pelo Governo do Estado de São Paulo, por rneio cia Secretaria de

Desenvolvimento Social, e os principals desafios enfrentados durante a pandernia e as

açôes para reduzir o irnpacto social cbs medidas adotadas pelo Estado de São Paulo.

‘4,
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Para fechar a divulgaçao, a assessoria de imprensa deve produzir urn artigo

assinado pela Secretária, para os jornais Foiha deS. Paulo e o Estado deS. Paulo,

respectivarnente, falando sobre os efeitos sociais da pandernia ern farnilias

lideradas por rnulheres, corn destaque para o Prograrna Prospera Farnulia, e o que

ainda as rnulheres podem e vâo fazer pam construir suas vidas de forma rnaisjusta

e equilibrada em toda a sociedade. Dessa forma, é possivel conquistar espaços

nobres na midia, em publicaçôes de abrangência nacional e regional, posicionando

a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Governo do Estado de São Paulo de

forma positiva e corn resultados, no Dia Internacional da Muiher.
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12.03

A Tribuna Piracicabana - Piracicaba

Governo de São Paulo lança Prospera Muiher

Segundo a reportagem de ¼ de página publicada no jornal, o Govemo do Estado

de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, lançou o programa

Prospera Muiher, que promove geraçAo de renda, autonornia e mobilidade social, por

meio do acesso ao mundo do trabaiho e inclusao. A declaraçAo da Secretária diz que o

Governo de São Paulo trabalba, prioritariamente, para a populaçAo mais fragilizada,

mantendo sernpre urn olhar atencioso para as farnIlias monoparentais lideradas por

mulheres, que desempenharn papéis duplos na criaçAo dos filhos enfrentando rnültiplas

vulnerabilidades sociais.

0 texto diz, ainda, que o apoio financeiro corn acompanhamento contmnuo para o

desenvolvirnento do vmnculo interpessoal e referência positiva, acontece corn a

transferência de R$ 100 mensais e incentivos financeiros destinados a compra de

ferrarnentas de trabalho e a cultura de poupança e bancarização, que chegam ate R$ 2.000.

A prirneira fase do Prospera Mulher visa beneficiar 12 rnil farnIlias em todo o Estado e

tern corno püblico-alvo as chefes de famIlias monoparentais, corn crianças de 0 a 6 anos,

e que estej am ern situaçAo de extrema pobreza, cadastradas no CadUnico e,

preferencialrnente, atendidas nos prograrnas e serviços destinados a prirneira infancia. A

matéria termina citando que o Programa foi construIdo nos moldes do Prospera Jovern e

que vai atender nesta primeira fase 23 municIpios do Estado de São Paulo.

Análise: A assessoria de imprensa trabalhou de forma positiva as informaçOes gerais do

lançarnento do Prograrna Prospera Mulher, porérn em apenas urn jomal do interior do

Estado de São Paulo que, apesar de não fazer parte desta prirneira fase, publicou a notIcia.

Corn base nesse cornportarnento da rnIdia, a assessoria de irnprensa pode trabalbar o

rnaterial de outras forrnas para conseguir rnelhores resultados na midia regional e tarnbém

nos veiculos de abrangencia nacional.

VFR Servicos de Comunicaçao Eireli
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Alérn das infonnaçOes de praxe do release, presentes na publicação do velculo, os

prOximos passos do programa como, por exemplo, os próxirnos municipios e regiOes que

serão contempladas e em qual perlodo de tempo, tambérn devern constar do material.

Como muitas cidades menores do interior do Estado de São Paulo são carentes de

inforrnaçào, a ideia é trabalhar, numa primeira fase, os veiculos regionais das cidades

envolvidas nesta prirneira parte do projeto, corn destaque para as ernissoras de radio (por

sua audiencia) que podem, inclusive, receber áudio-entrevista cia Secretária de

Desenvolvimento Social ressaltando os principais pontos do Programa Prospera Mulher.

Outra proposta de abordagem é trabaihar as principais ernissoras de televisão cia

cidade de Santos e de São José dos Carnpos, corn sugestilo de participaçao ao vivo da

Secretária ou envio de video pan compor matéria nos telejomais da rnanhA ou cia hora do

almoço que tern boa audiência e penetracAo junto a população. Os portais regionais do

G 1, nas cidades referência do interior do Estado como Campinas, São José do Rio Preto,

Ribeirao Preto e Baum, por exemplo, tarnbém pode ser trabalhados corn resultados

positivos.

Para os jornais impressos das cidades-chave a ideia e trabalhar o vies social do

Prograrna Prospera Mulher, corn enfoque na redução da situação de vulnerabilidade social

das famIlias cornandadas POE mulheres em extrcma pobreza, corn exemplos de sucesso

do Prograrna Prospera Jovern, implantando no Vale do Ribeira e que serviu de modelo

para a criaçAo do Prospera Mulher. Urna entrevista com a Secretária é fundamental para

garantir rnais espaco nas publicacOes como Correio Popular (Campinas), A Tribuna

(Santos), 0 Vale (São José dos Carnpos), A Cidade (Baum), Diário Regional (São José

do Rio Preto), ente outros jomais importantes do interior paulista.

Na capital paulista, a assessoria de imprensa pode trabalhar o assunto por rneio cia

participação da Secretária em programas de entrevistas das emissoras de radio Band

News, CBN, Capital, e tambem corn sugestAo rnatérias para o SPI (TV Globo), SBT, TV

Bandeirantes, CNN Brasil e Globo News. Para as emissoras de televisão, o enfoque deve

ser mais hurnano, portanto, deve acompanhar sugestâo de personagens que farão parte cia

VFR Servicos de Comunicaçao Eireli
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primeira fase do programa e explorar as expectativas e como essas muiheres vâo atuar

corn os recursos oferecidos pelo Programa.

Corn essas açOes complementares a Secretaria de Desenvolvimento Social

ganharia amplo destaque na imprensa do Estado de São Paulo de forma positiva, corn

inforrnaçöes positivas sobre o Programa Prospera Muiher, ressaltando as iniciativas da

Secretaria e do Govemo do Estado de São Paulo.
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13.03

o Ouvidor — Santa Isabel

São Paulo lança programa para incentivar a inclusAo produtiva em familias

dirigidas por mulheres

A matéria de meia página publicada no jomal, sem foto, diz que o Governo do

Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, lançou o

Programa Prospera Muiher, que promove geraçAo de renda, autonomia e mobilidade

social, pelo acesso ao mundo do trabalho e inciusilo. Corn aspas cia SecretAria, o lexto fala

que o programa tern como prernissa a inclusão produtiva, estimulando a geraçAo de renda

oferecendo acesso ao trabaiho, empreendedorismo e capacitaçOes, além de oportunidades

de oficio juntamente corn urn piano de futuro, combinando aspiracOes pessoais,

profissionais, sociais e frnanceiras, incluindo o incentivo a poupança, corn transferência

de recursos e a bancarizaçâo das familias.

0 apoio financeiro consiste na transferência de renda para despesas prirnãrias,

corn valores partindo de RS 100 mensais, e incentivos financeiros para compra de material

de trabaiho, e para a cultura cia poupança e bancarizaçao que podem chegar ate R$ 2.000.

Segundo o material publicado, na primeira fase, serAo atendidas 12 mu familias

rnonoparentais comandadas por muiheres, corn flihos entre 0 e 6 anos, e que estejam em

situação de extrema pobreza.

Ainda na reportagern consta que o Prograrna foi elaborado corn base no Prospera

Jovem, implantado na região do Vale do Ribeira e lista todos os 23 municipios abrangidos

pela primeira fase, incluindo Carapicuiba, Itaquaquecetuba, Francisco Morato, Itanhaém,

Peruibe, Registro, Mongaguã, Bertioga, Poá, entre outros.

Anãlise: A assessoria de imprensa cia Secretaria de Desenvolvimento Social, mais uma

vez, pode aproveitar melhor as informaçOes divulgadas para ampliar a abrangência da

notlcia, conquistando mais espaços na mIdia no Estado de São Paulo e também em outros

estados brasileiros. Todo o interior de São Paulo pode ser trabaihado POE meio de release
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corn as inforrnaçOes completas e detaihadas sobre o Prograrna, incluindo o Prospera

Jovern que foi o ponto de partida. Explorar as ernissoras de radio locals, principalrnente

nos rnunicIpios que integram a primeira fase do Programa, bern como os portals de

informaçAo das cidades menores para resultados mais abrangentes.

Tambérn pode oferecer ao Jornal Hoje, da TV Globo, uma sugestAo de reportagern

corn foco nas familias monoparentais, que são maioria no Estado de São Paulo, abordando

o Programa não como paliativo, mas corno incentivador do desenvolvimento pessoal e

profissional dessas muiheres, dando oportunidades concretas de inclusao social,

econórnica e financeira, para sustento e desenvolvirnento de suas farnilias, restaurando a

dignidade dessas muiheres, resgatando a cidadania e as tornando personagens principals,

simbolos de inteligéncia, dedicaçAo e mostrando que corn os incentivos adequados é

possivel sair da linha cia extrerna pobreza.

A participação cia Secretária de Desenvolvirnento Social em prograrnas de

ernissoras de radio da capital paulista tambérn deve ser abordada para resultados ainda

mais positivos. Ernissoras corno CBN São Paulo (que replica para as outras subsidiárias

do interior do Estado de São Paulo) e Band News (que também distribul para suas

retransmissoras) são opcOes que aumentarn a abrangencia cia notIcia não 56 na capital,

mas tarnbérn no interior. Os portals de inforrnação e publicaçao das cidades envolvidas

podem ser explorados de forma bern positiva corn o envio do release completo para

publicaçao. As ernissoras de radio locais podern receber ãudios pré-gravados da

Secretária destacando os principals pontos do Programa e corno as mulheres podern

participar do Prospera Muiher nas cidades que serAo atendidas.

Para rnais abrangência, a assessoria de imprensa pode produzir nota geral sobre o

Prograrna e trabalhar os portals de inforrnação e jornais, na editoria de responsabilidade

social e feminina, dos dernais estados brasileiros, como rnodelo de iniciativa para

incentivar a inclusao social cbs mulheres e seus fllhos. Urna nota corn projecOes

socioeconôrnicas do prograrna deve ser elaborada e trabalhada nas editorias de economia

VFR Serviços de Comunicacão Eireli
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Junho 2021

16.06

Gi Itapetininga e regiäo

RibeirAo Grande e Tapiral abrem inscricOes para Programa Prospera Jovem

Segundo o texto publicado no portal de inforrnaçOes do Grupo Globo, estão

abertas inscriçOes pam o Prograrna Prospera Jovern ajudar jovens do Ensino Médio a

planejarern seus prOximos passos da vida profissional. De acordo corn o texto publicado,

o projeto tambérn e realizado em mais 20 cictades que integram a região do Vale do

Ribeira e os interessados tern ate 27 de junho para fazer a inscriçAo em urn dos Centros

de Referenda de Assisténcia Social (CRAS) ou pelo site da Secretaria de

Desenvolvirnento Social.

Segundo a Secretaria, o Prospera Jovem está focado em planejarnento,

ernpreendedorismo e auxIlio financeiro pam ajudarjovens em situaçAo de vulnerabilidade

social a correrern atrás dos seus sonhos. 0 texto terrnina informando que pode participar

estudantes no 2° e 30 ano do Ensino Médio da rede pñblica estadual, corn cadastro no

CadUnico e que morarn ern rnunicipios que integrarn o prograrna. Os estudantes que

tiverern o cadastro aceito receberAo capacitacOes técnicas, mentorias e, ao concluir o

Programa, urn incentivo fiscal financeiro de ate R$ 1.200.

Análise: A assessoria de imprensa divulgou a noticia de abertura das inseriçOes em portal

de grande abrangência na respectiva região, no interior do Estado de São Paulo. No

entanto, como se trata de abertura geral de inscriçOes para as cidades participantes do

programa, que o texto nAo cita o nürnero, a notIcia pode ter rnais abrangéncia se trabaihada

de forma arnpla para atingir o püblico-alvo da divulgaçao.

Nesse caso, a assessoria deve preparar releases regionalizados e trabalhar os

diversos rneios de comunicaçao, já que nem todos os jovens estudantes tern acesso regular

a internet, principalmente os de baixa renda. 0 material deve ser enviado para as

ernissoras de radio locais, que sernpre oferecern espaços para noticias de prestaçã

0
0
0
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serviços, que é o caso do release, e tern muita audiCncia em suas regiOes. Os jomais

impressos dessas cidades devern ser trabaihados por rneio de notas, corn as principais

inforrnaçOes e corn o endereço de cada CRAS disponIvel nas cidades participantes do

prograrna. As ernissoras de televisào das principais regiOes devem ser privilegiadas,

destacando urn porta-voz regional para reforçar a importáncia do Programa junto aos

jovens e a abertura das inscriçOes para que eles possarn participar.

Os veiculos da capital paulista devern receber o material, direcionado para as

editorias de EducaçAo, Cidades/Cotidiano para que sejam publicadas notas gerais sobre a

abertura cbs inscriçOes nas cidades participantes. 0 mesmo material deve ser

encarninhado para as emissoras de radio e oferecer entrevista exciusiva da Secretária para

a radio CBN falando dos beneficios do Prograrna Prospera Jovem. As emissoras de

televisAo podem ser trabaihadas da mesma rnaneira, exceção do telejomal SP 1 que pode

realizar uma entrevista exclusiva corn a Secretária para mostrar os pontos positivos do

Prograrna, resultados anteriores e convidar os jovens a se inscreverem.

Dessa forrna, a assessoria de imprensa pode aproveitar rnelhor a noticia,

divulgando a inforrnaçAo de forrna abrangente para conseguir mais espaços na midia e,

assim, informar o rnaior nárnero de pessoas por diversos meios de cornunicaçAo.

VFR Sorviços do Comunicaçao Lireli
Praca Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01 533-070
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18.06

Radio lIha 87,9 FM — Pariquera-Acu

Entrevista corn a Sccretária dc Desenvolvimento Social de SP, Celia Fames

Na entrevista de quatro minutos e 44 segundos, a Secretària fala sobre o Prograrna

Prospera Jovem, que será lançado no Vale do Ribeira. Celia esciarece que o prograrna foi

lançado ano passado, como piloto, na região e que agora serAo 2 mu vagas ofertadas aos

estudantes do Vale do Ribeira. E urn prograrna que busca atender os jovens em seus

projetos de vida, de carreira, de empreendedorismo fazendo corn que eles fiquern no Vale

do Ribeira e desenvolvarn a região. 0 programa dá tutoria aos estudantes de segundo

terceiro ano do Ensino Médio, acompanhando seus projetos que podern, inclusive, incluir

urna universidade.

A Secretária acrescenta que o Programa é voltado para o estudante do Ensino

Médio cias escolas puiblicas estaduais e que, durante a participação no Prospera Jovern,

eles aprendern a gerir seu próprio dinheiro e, na conclusao, recebern um incentivo

financeiro, depositado em poupanca pam ajudar a realizar seus sonhos. E urn Programa

que impulsiona os jovens, os encoraja, capacita e oferece rnentoria. E urn programa

pensado para manter os jovens no Vale do Ribeira e contribuir pam o seu

desenvolvirnento econômico.

Análise: A assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Social poderia ter

aproveitado melhor o espaco concedido pela radio, garantindo mais tempo de entrevista

e passando mais inforrnaçOes para os jovens residentes no Vale do Ribeira, região do

Programa Prospera Jovern. As informaçOes passadas pela Secretaria foram muito

superficiais e nAo se aprofundararn ern questOes prirnordiais de como as açOes são

executadas, sem apresentaçAo dos nürneros do projeto piloto, corn case de sucesso. Nesse

caso, a assessoria de irnprensa deveria ter combinado urn espaço maior de entrevista para

passar inforrnaçOes importantes corno: quais são os requisitos que Os jovens tern que

curnprir para participar, alérn de cursarern o Ensino Médio na escola püblica estadual,

quais são os cursos de capacitacAo oferecidos, quais as opçOes de empreendedorismo

VFR Servicos de ComunicacAo Fireli
Praça Santo Agostinho, 70, AclimacAo — SP — CEP 01533-070
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disponiveis na regiAo, como funciona a tutoria, corno o jovern faz para se inscrever no

Programa, entre outros pontos importantes que conferern mais tempo de entrevista e de

exposicão das inforrnaçOes.

A assessoria deve fa.zer urn release geral corn todas as inforrnaçOes sobre o

Programa Prospera Jovern, incluindo o balanço do projeto piloto, inscriçOes, detaihes do

funcionamento do prograrna, declaração da Secretária ressaltando a importäncia do

projeto para o desenvolvirnento pessoal e profissional dos jovens e da regiAo, e opçOes de

cursos disponIveis para mais impacto da notIcia no Vale do Ribeira. Deve trabaihar os

principais jornais do interior e litoral do Estado de São Paulo (este ültirno pela

proximidade corn o Vale do Ribeira) per meio também de notas, entrevistas corn a

secretária pam veiculos-chave das principais cidades, além dos portais de inforrnaçao dos

jornais edo GI, do Grupo Globo.

Na capital paulista, o Programa Prospera Jovem pode ser trabalbado como grande

lançamento, usando o projeto-piloto como ponto de partida e experiência bern-sucedida.

0 Jornal Nacional pode ser trabaihado com uma sugestAo de reportagern mostrando

jovens que terrninararn o Prograrna e hoje estAo empreendendo, trabalhando em empresas

da regiao e contribuindo para o desenvolvimento não sO pessoal, rnas de sua famIlia e da

cidade onde reside. Matérias que exploram a parte hurnana sempre rendem bons espaços.

Alérn do Jomal Nacional, o UOL TAB também pode ser abordado corn rnatéria sobre o

Programa, elencando os pontos positivos, corn a participação de jovens que ainda vAo

ingressar no programa para falar de seus sonhos e projetos.

A Secretária pode participar de programas de radio, na CBN e Ban News falando

sobre a experiência bern-sucedida do piloto e falando dos principais pontos do Prograrna

para despertar interesse dos jovens nas 2 mu vagas que estarão disponIveis. Dessa forma,

a noticia ganirn abrangência e relevância, reforçando a irnagem positiva cia Secretaria de

Desenvolvirnento Social e do Govemo do Estado de São Paulo.

VFR Serviços de ComunicaçAo Eireli
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23.06

Noticias do Vale - Registro

Governo inicia obras de modernizaçao do JTRVR

A reportagem, corn chamada de capa, publicada no principal jornal de Registro

fala sobre o anuincio do Govemador do Estado de São Paulo, JoAo Doria, do início das

obras de ampliaçao e modernizaçao do Hospital Regional do Vale do Ribeira, em

Pariquera-Açu. Segundo o Govemador, serAo investidos R$ 30 rnilhôes e o hospital terâ

98 leitos, sendo 18 de liii e 80 de atendirnento prirnário, além de compra de

equiparnentos e contrataçAo de profissionais de saüde.

Segundo a rnatéria, o hospital é referência e porta-aberta e já atendeu mais de 3

mil pacientes na pandemia de coronavirus. Na ocasiAo, o Govemador tambérn anunciou

a entrega oficial do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS), em Registro, alérn do

projeto Casa da Juventude para os municipios de Registro, Iguape e lIha Comprida.

Dc acordo corn o texto publicado, foi anunciado também a nova ediçAo do

Prospera Jovem, prograrna que visa promover a mobilidade social de 2 rnil estudantes,

corn investirnento total de R$ 2,5 milhUes. A iniciativa beneficiara cinco vezes mais

estudantes da regiAo do Vale do Ribeira, se cornparado corn a edição anterior. Corn

metodologia exclusiva, o prograrna preza pela autonomia e crescirnento pessoal e

profissional dos jovens que querern set os vetores de mudanças de suas farnilias e

cornunidades. A rnatéria encerra corn inforrnaçOes sobre abertura de inscriçOes para o

Prograrna e infonnaçOes complernentares sobre o Prospera Jovem.

Análise
— Em caso de anüncios locals corn a presenca do Govemador do Estado de São

Paulo, a divulgacao regional se faz praticarnente sozinha, já que a irnprensa cbs cidades

prOximas se encarninha para o local do evento para fazer a cobertura. Por outro lado,

corno foram muitos anüncios em diversos programas e equipamentos da região, a

inforrnaçAo do Prospera Jovern acaba dilulda e fica meio a revelia diante de outros

anñncios divulgados.
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0 Nesse caso especifico, a assessoria de imprensa deve produzir urn press release

3 sobre o evento, corn total ênfase no Programa Prospera Jovem e todos os seus mecanismos

o de fhncionamento, e trabaihar o material de foram ampla para garantir outros espaços e

o disseminar a informaçAo. As dernais cidades do interior paulista, principalrnente Santos,

o Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Araçatuba, Presidente Prudente, São José do

Rio Preto, Ribeirão Preto — por sua relevãncia e abrangência — podem ser trabaihadas de

forma positiva, divulgando o sucesso da ediçAo anterior do Prograrna e sua segunda

o ediçao que vai atender 2 mit jovens, juntamente corn os investimentos projetados pelo

o Governo do Estado de São Paulo. Os portais de informaçào dos veiculos cbs cidades do

o interior e litoral paulista podem receber o release juntarnente corn fotos do evento para

3 ampliar a repercussAo positiva da

As ernissoras de radio devem receber urn audio produzido pela Secretaria de

Desenvolvimento Social corn os principals pontos do Programa e sonora da Secretária

falando da importântia do Prospera Jovern para os estudantes, suas familias e para o

desenvolvirnento da regiAo do Vale Ribeira. A assessoria deve escolher duas emissoras

chave, de grande penetraçâo no interior e na regiâo do Vale do Ribeira para que a

Secretária conceda entrevista falando exciusivarnente do prograrna.

As emissoras de televisâo podem ser trabalhadas corn notas e as mais importantes

podern dispor de entrevista on-line corn a Secretaria para cornplementar as inforrnaçOes.

Dessa fora, a noticia seria amplamente divulgada e de forrna positiva para a Secretaria de

Desenvoivimento Social e para o Govemo do Estado de São Paulo.

VFR Servicos de Comuriicaçao Eireli
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A EXPERIENCIA, CSPACIDADE UE ATENDIMENTO, PERFILJ E

HABILIDADES DOS PROFISSJONAIS

Clientes atuais

Eu, Vanderlei de Oliveira Franca, representante legal da licitante VFR SERVIOS DE

COMIJNICAçAO EIRELI, CNPJ n° 10.354.430/0001-65, declaro para fins desta

licitaçAo que a referida empresa atende, no presente momento, os seguintes clientes:

a) Secretaria de Estado cia Saüde do Governo do Estado de São Paulo — desde setembro

2007, ate o presente momento;

b) Instituto do Cancer do Estado de São Paulo Octávio Frias de Oliveira — desdejaneiro

de 2010, ate o presente momento;

c) Hospital das Clinicas cia Faculclade de Medicina cia Universiclade de Sao Paulo —

desde maio de 2011, ate o presente momento;

d) Faculdade de Medicina cia USP, desdejaneiro de 2015 ate o presente momento;

e) Instituto Brasileiro das Organizaçôes Sociais de Saüde, desde agosto de 2016 ate o

presente momento;

fl Fundação Butantan/Instituto Butantan, desde dezembro de 2017 ate o presente

momento.

g) SPDM (Associacão Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), desde 2014 ate

o presente momento.

h) Hospital Municipal de Barueri, desde 2018 ate o presente momento.

I) Duosystem Tecnologia e Informática, desde janeiro de 2018, ate o presente momento;

j) Necton Investimentos, desde novembro de 2019 ate o presente momento.

k) Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, desde outubro de

2020 ate o presente momento;

1) Alliance Respiradores, de abril de 2021 ate o presente momento;

m) Bullia Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A., desde maio de 2020 ate o

presente momento;

n) Rede D’or São Luiz, desde marco de 2021 ate o presente momento;

VFR Serviços de Comunicacao Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, AclimaçAo — SP — CEP 01533-070
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o) Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), desde agosto de 2021

ate o presente momento.

São Paulo, 13 dejaneiro de 2022.

VA&(EISFLA

1LG. n° 22.965.955-X

Tel. (11)2936.2870
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InstalaçOes c infraestrutura

A VFR Serviços de CornunicaçAo Eireli, além dos profissionais indicados na

o presente proposta, que irAo compor a equipe técnica de atendirnento ao objeto desta

o licitaçAo, deixara a disposiçâo da CONTRATANTE toda a sua redaçAo de jornalistas /

o assessores de imprensa, que serão constantemente informados acerca das divulgacOes da

instituiçAo feitas aos veIculos de comunicaçäo, demandas dos órgAos de imprensa, e do

terna especifico mencionado no exercIcio criativo da presente proposta téenica.

o A VFR Serviços de Cornunicaçao Eireli está equipada corn equiparnentos de

o ültirna geração e corn as versOes mais atuals dos principals programas para criaçäo,

o finalizaçao, producâo, planejamento e compra de midia e administraçao.

3 A licitante utilizará para atendimento especifico da CONTRATANTE os

o equiparnentos:

o • Nove terminais de computadores - Apple iMac Tela Retina 5k, 27”, Processador Intel

o Core IS (9 Geraço), 3,7 GHz, Memória Ram DDR4 de 8GB, Fusion Drive de 2TB -

o Todos corn acesso a Internet Banda-Larga;

• Onze terminais telefônicos.

o • Urn Roteador Wireless (Sern Fio) — W 2310;

o • Trinta Ramajs Telefônicos;

o • Urn Impressora Epson L495 WiFi (Irnpressora + Copiadora + Scanner);
0 • Urn RD externo Seagate 2TB;

• Urn RD externo Seagate 5TB;

o • Dois Smartphone Samsung Galaxy J7 Pro 64GB Completo.

Alérn dos equipamentos acima descritos será mantido estoque estratégico de tintas

para irnpressora, canetas esferograficas, lãpis, borrachas, grarnpeadores, furadores, papéis

para impressAo e blocos pam anotação e demais rnateriais de escritório necessários a

perfeita execuçâo do objeto do contrato ou os solicitados pela CONTRATANTE.

VFR Serviços do Comunicacao Eireli
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A VFR Serviços de Comunicaçào Eireli também será responsável pelo custeio do

transporte dos profissionais colocados a disposição da CONTRATANTB.

São Paulo, 13 dejaneiro de 2022.

VANDERLEI D OLWE

R.G. n° 22.965.955-X

VFR Servicos de Comunicacao Eireli
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o A VFR Serviços de CornunicaçAo possui expertise em relacionamento corn a

midia, consultoria estmtégica, relacionarnento na area pñblica, gerenciamento de crises,

o cornunicação digital, comunicação interna, publicaçôes (producào de conteñdo, fotos e

o diagramaçAo), produção e ediçao de videos e media training, atuando nos mais diversos

o segmentos da area de comunicação conforme as necessidades de cada cliente,

A empresa acumula mais de 15 anos no atendirnento a clientes de grande porte,

corno a Secretaria de Estado da Saüde de São Paulo, Hospital das Clinicas da FMUSP e

o Institute Butantan, Contamos corn profissionais de comunicaçào altarnente capacitados,

o corn experiência nos rnaiores e mais importantes veiculos de comunicação do pals.

0 A VFR possui larga experiência na elaboração de estratégias de comunicação corn

a imprensa pan situaçOes de crise, seja pam superar, seja para evitar danos a irnagern dos

o clientes. Nosso rnodelo de trabalho ja foi testado e aprovado pela Aberje (AssociaçAo

a Brasileira de ComunicaçAo Ernpresarial).

o Cuidar this práticas e processes de cornunicaçào que envolvem o pñblico interno
0 de uma ernpresaiinstituição também é especialidade da VFR. De forma integrada, criamos

planejarnentos estratégicos para o alinhamento cia cultura organizacional pam a

0 construçAo da imagem da ernpresa de “dentro para fora”. Desenvolvemos e produzimos

o produtos de alta qualidade como revistas, newsletters, jornais e videos institucionais.

0 Marcar presença nas redes sociais digitais é imperativo a todas as ernpresas e instituiçOes.

0 trabalho do NUeleo de Midias Sociais desenvolvido pela VFR Serviços de

ComunicaçAo inclui todo o processo de divulgaçAo de inforrnaçAo nas redes sociais, desde

o a produção do conteüdo, ate a estratégia de divulgação e elaboraçao de relatórios de

o produtividades.

o Faz parte da retina diana de atividades desse nücleo elaboração e divulgacAo de

g conteüdos pam portals, elaboraçao de briefings, de estratégias de divulgacão e

o de conteüdos especIficos e direcionados para diferente canal de midia social — Facebook,

o Twitter, Youtube e Soundcloud
— levantarnento de informaçOes, divulgacOes de açOes

0 análise e monitoramento de conteüdos e produção de relatónios diánios.
0 Atualrnente, a VFR presta serviços para diversas instituiçOes na area de midias

sociais. 0 Hospital das Clinicas cia Faculdade de Medicina da USP, maior hospital da0
VFR Servicos de Comunicaçâo Eireli
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o America Latina, conta corn páginas no Facebook, Twitter e Youtube. 0 perth atingiu

rnais de 30 mu “likes” em rnenos de dois anos e possui avaliaçäo de mais 90% de

o aprovaçäo no Facebook. Os videos produzidos exciusivarnente para o perfil do Youtube

o do FTC já forarn vstos mais de 30 rnil vezes. Outros clientes de Midias Sociais da

o incluem o Instituto do Cancer do Estado de São Paulo (Tcesp), a Associação Paulista para
O Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e o Instituto Butantan.

A VFR está preparada para treinar porta-vozes de empresas a se relacionarern corn

o jornalistas de todas as areas de forrna clara e positiva. PossuImos em nosso portfolio

o consultores de grandes veIculos nacionais que estAo farniliarizados com os

o forrnatos e aptos para auxiliar seus representantes no relacionarnento corn a imprensa.

Os profissionais da VFR realizarn o diagnOstico das necessidades do cliente,

planejarn as estratégias e monitorarn sistematicarnente os resultados. A ernpresa tern

o equipe altarnente capacitada de assessores de imprensa, repOrteres, redatores,

o diagrarnadores e fotografos, corn experiëncia tanto em assessoria de cornunicaçAo

o nos mais irnportantes veiculos de imprensa do pals, como Foiha de S. Paulo, 0 Estado de

S. Paulo, Agência Estado, Globosat, TV Record, entre outros.

Corn atuação consolidada na area püblica, a VFR dispOe de uma equipe de jomalistas

(3 altamente capacitada e corn experiencia na area governamental, bern como na atuaçAo ern

o grandes e importantes veiculos de comunicaçao do pais, conhecendo, portanto, tanto
0 governo quanto o funcionarnento das redaçOes.

A VFR conta corn escritOrio próprio situado no bairro cia Aclimação, dotado de

o computadores, internet banda larga e ramais telefônicos. Ao todo mais de 50 jornalistas

o e profissionais de cornunicaçâo, entre coordenadores de comunicaçào, coordenadores de

o imprensa, chefes de pauta, redatores, assessores de irnprensa, diagramadores, fotOgrafos

e designers, atuarn nos clientes da VFR.

5 Diretor-presidente da VFR Serviços de ComunicaçAo, o jomalista e

o Vanderlei de Oliveira Franca é formado desde 1996 em Comunicação Social, corn

o habilitaçao ern Jornalisrno, pela Universidade Metodista de São Paulo, possui rnais de 20

o anos de experiëncia ern jomalisrno.

VFR Serviços de Comunicacao Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, AclimacAo — SP — CEP 01 533-070
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o Trabalhou como reporter, redator e editor em velculos como Folha de S. Paulo,

Jomal da Tarde, 0 Estado de S. Paulo e Diário do Grande ABC. Também atuou corno

chefe de reportagem cia “Attachée de Presse ComunicaçAo” por mais de dois anos

o atendendo contas do Govemo do Estado de São Paulo, sendo responsável pela

o coordenaçao cia equipe de repOrteres e assessores e imprensa, além de supervisionar
o andamento das pautas para divulgaçOes de açOes do governo do Estado de São Paulo.

Vanderlei visita periodicarnente os clientes, onde participa de reuniOes de

o planejamento estratégico em comunicação e gestAo de crises. Presta consultoria ativa

o sobre condutas, posturas e linhas de discurso a serem adotadas pelos porta-vozes das

o instituiçOes junto a midia. Rotineirarnente também se reüne corn os coordenadores de

comunicação de cada cliente para avaliaçao do trabaiho e mensuração de resultados.

o 0 trabalho liderado pela VFR Comunicaçao na prestação de Serviços

o Assessoria de Imprensa para a Secretaria de Estado da Sa&de de São Paulo conquistou

o seis prêmios Aberje de Cornunicação, que existe desde 1967 e reconhece as meihores

o iniciativas na area de comunicaçAo corporativa em todo o pals. Desse total, quatro

premiaçOes forarn regionais (Estado de São Paulo) e outras duas, nacionais, concorrendo

o com cases de outros estados.

o Em todas as oportunidades os cases de comunicação da Secretaria da Saüde

o coneorreram corn instituiçOes de renome nacional e ate mesmo internacional, a exemplo
o cia Petrobrás, CPFL Energia, Natura Cosméticos, Walmart Brasil, Fundaçào Teleffinica,

BR Foods e Banco Santander, entre outras.

Apresentamos, a seguir, urn resumo sobre a atuação da VFR e o atendimento aos

seus principais clientes.

t
VFR Serviços do Comunicaçao Eireli

Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação — SP — CEP 01 533-070
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1- Secretaria de Estado da Saáde de São Paulo

A Secretaria de Estado da Saüde de São Paulo (SES-SP) é responsável pela

forrnulaçao da Poiltica Estadual de Saáde e de suas diretrizes, norteada pelos principios

do Sisterna Unico de Saüde (SUS), que tern corno propOsitos promover a saüde

priorizando as açOes preventivas e democratizando as informaçOes relevantes para que a

populaçao conheça seus direitos e os riscos a sua saáde.

A pasta tambem é responsável pela articulaçao e pelo planejarnento de açOes

desenvolvidas pelos 17 Departarnentos Regionais de Saüde (DRS) distribuldos pelo

Estado.

Alérn das unidades e órgAos vinculados, a Secretaria possul dez coordenadorias:

Ciência, Tecnologia e Insurnos Estratégicos de Saude (CCTIES), Controle de Doenyas

o (CCD), Planejarnento de SaMe (CPS1, RegiOes de SaMe (CR5), Servicos de SaMe

o (CSS), AdrninistracAo (CGA), Recursos 1-lumanos (CRH), GestAo de Contratos de
o Servicos de SaMe (CGCSS). GestAo Orçarnentária e Financeira (CGOF) e Assistência
0

Farrnacêutica (CAY).

o Os Departamentos Regionais de SaMe ficarn sediados na Grande São Paulo,

o Baixada Santista, Registro, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista,

o Presidente Prudente, Marilia, Baum, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José dos

Carnpos, Araraquara, Araçatuba, Barretos e Franca Cada DRS é responsável por urn

o conjunto de cidades na região de saMe de sua abrangência.

o A Secretaria mantém convénios corn centenas de serviços de saüde, de

o filantrOpica ou privada, para atendirnento a populacAo. Fabrica medicamentos e os oferta

o ao SUS do Brasil inteiro por intermédio da FundaçAo do Remédio Popular. Produz

3 importantes vacinas e soros distribuidos na rede püblica brasileira por meio do

o Butantan, urn dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Investiga surtos

o epidernias corn agilidade por meio de seu Centro de Vigilância Epiderniológica e de

o 28 Grupos de Vigilãncia regionais espaihados pelo Estado, do mesmo modo que fiscaliza
o a qualidade dos serviços hospitalares, da produção de alimentos e de rnedicamentos pela

VFR Serviços de Cornunicacao EireIi
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação — SP — CEP 01533-070
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o indüstria pot intei-medio de seu Centro de Vigilância Sarutária e de seus igualmente 28

Grupos de Vigilância regionais.

o A pasta tarnbém contribui de forma inequlvoca para a investigação

o epidemiologica de São Paulo e de outros estados pot meio de sua rede de laboratorios do

o nstimto Adolfo Lutz, e presta fundamental apolo no controle de vetores por rneio da

Superintendôncia de Controle de Endernias (Sucen).

A Secretaria cia Saüde possui o major sistema de regulaçao de urgências e

o emergências, bern como de agendamento de consultas e exarnes, conectado aos

o municIpios, por meio de sua Central de Regulacão da Oferta de Serviços de Saüde

o (Cross).

Por meio da Fundaçao Pró-Sangue, a pasta garante o abastecimento de

o hemocomponentes a 130 hospitals cia região metropolitana da Grande São Paulo.

o Estão vinculados a SES-SP, entre outras unidades, o Centro de Vigilância Epiderniologica

o (CVE) do Estado de Sào Paulo, que é responsável pela investigaçao de doenças
o infecciosas e crônicas, transrnissIveis ou não, o Instituto Adolfo Lutz, laboratório

de saüde pñblica de atuação macrorregional, e o Instituto Butantan, urn dos maiores

o centros de pesquisa, desenvolvimento e producao de irnunobiolOgicos do mundo,

o responde atualmente pelo fomecimento de 65% das vacinas e 90% dos soros para a rede

o páblica de saáde do pals.

A sede cia SES-SP se divide em dois edificios localizados na regiAo do HC

FMUSP, urn situado na avenida Doutor Enéas de Carvaiho Aguiar, onde flea o Gabinete

o do Secretario, ao lado do InCor, e outro na avenida Doutor Arnaldo, ao lado do Instituto

o do

o 0 trabalho cia VFR na prestação de serviços de Assessoria de Imprensa da

Secretaria de Estado cia Saüde triplicou a visibilidade da pasta na imprensa nos áltimos

seis anos.

A atuação proativa e desenvolvida a partir de rewiiOes de pauta sernanais, corn

busca ativa de estudos, serviços diferenciados e personagens. As principals notIcias

positivas, corno serviços ou balanços inéditos que destacam resultados do trabalho

desempenhado pela pasta, são sugeridas corno agenda pam o governador. Os eventos são

VFR Serviços de ComunicaçAo Eireli
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organizados previamente, corn aviso de pauta e convite para os principais velculos da area

de cobertura, assegurando-se a visibilidade da Secretaria da Saüde e do Govemo do

Estado.

No dia 25 de fevereiro de 2020 o Brash registrou o primeiro caso de Covid- 19,

causada por urn novo tipo de coronavirus (Sars-Cov-2), de fácil contágio e expressiva

letalidade, sobretudo ern pessoas idosas ou aquelas corn comorbidades, como hipertensão

e diabetes. A infecçao foi confirmada em paciente rnorador da cidade de São Paulo que

havia viajado para a Itália e, ao retomar, procurou atendimento no Hospital Jsraelita

Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Em pouco tempo São Paulo se tomaria o

epicentro da pandernia de Covid-19, enfermidade para a qual nao ha vacina nem

medicamento corn cornprovação cientIfjca de eficácia.

Partiu da VFR a iniciativa de propor ao Gabinete da SES-SP a implantação

irnediata de urn cornitê forrnado por integrantes da pasta e profissionais da area da saüde

corn renorne e experiência, visando a discussão técnica sobre o enfrentamento do

coronavIrus — ate entAo nao se sabia qual a dimensao que a transmissão da doença teria —

e a consequente adoçAo de rnedidas ernbasadas na ciência. Esta foi uma decisao, rápida e

contundente, que posicionou a Secretaria de Estado da Saüde corno o principal fiador do

discurso cientifico no pals. Isso foi determinante no debate tantas vezes polarizado que

tomou conta do pals ern relação ao tema.

A criaçAo do charnado Centro de Contingência ao CoronavIrus do Estado de São

Paulo foi anunciada no dia seguinte a contirmaçao do primeiro caso de Covid-19, em

coletiva de imprensa mobilizada pela VFR ComunicaçAo.

lnicialrnente liderado pelo medico David Uip, que foi secretário de Estado da

Saüde e dirigiu importantes serviços a rede püblica de saOde, corno Instituto do Coração

(Incor), Instituto Emflio Ribas e Casa da Aids do HC-FMUSP, o Centro de Contingência

foi formado por infectologistas, virologistas, cientistas, pesquisadores e professores

universitários, da capital paulista e do interior do Estado, de diferentes instituiçOes — USP,

Hospital das Clinicas cia FMI.JSP, Instituto Butantan, Unicamp, Unesp e HC de Ribeirao

Preto, entre outras. Conta, ainda, corn a participacào ativa da equipe de assessoria de

imprensa e cornunicação.

VFR Servicos de Comunicaçao EireIi
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No mesmo dia do anáncio do comitê, a Secretaria da Saáde divulgou, por meio da

VFR, urn piano inicial de combate ao coronavIrus no Estado, corn 22 hospitais de

referencia e 200 exclusivos para atendimento de casos suspeitos ou confirmados, além de

parcerias corn hospitais e laboratorios privados. E, urna sernana depois, a assessoria de

imprensa da SES-SP coordenou a entrevista coletiva sobre as primeiras deliberacOes do

Centro de Contingéncia, entre as quais a criação de urna rede de pesquisas cilnicas e

multicentricas pan prevenção e tratarnento th Covid-19, corn o objetivo de estabelecer

protocolos para diagnóstico, assisténcia e para o desenvolvimento de rnedicarnentos e de

uma vacina eficaz contra a doença. A estratégia, aqui, foi transrnitir segurança, e mostrar

que o Governo de São Paulo, por meio da SES-SP, estava mobilizado para enfrentar a

pandemia e garantir o atendimento a populaçAo.

A implantação do Centro de Contingência foi fundamental para estreitar e

fortalecer o relacionarnento corn a imprensa desde o princIpio da pandernia, uma vez que

os especialistas integrantes do comité passaram a ser as principais fontes das matérias

veiculadas sobre o novo coronavIrus, se revezando nas entrevistas intermediadas e

acoinpanhadas pela VUR. A agéncia disponibilizou especialistas para falar corn todos os

velculos desde o inicio, explicando o processo das açOes, divulgando inforrnaçOes sobre

o virus, transmissão, sintornas e prevençAo.

A estratégia definida pela assessoria de imprensa, em alinharnento corn a SES-SP,

foi de dar total transparência a divulgaçâo do nürnero de infecçOes e de óbitos por

coronavirus aos veIculos de comunicaçao. Era imperioso e irnprescindivel informar, de

forma clara, ágil e tnnsparente, sern medo, transformando a linguagem técnica dos

epidemiologistas em mensagens de fâcil compreensAo para todos.

Boletins diários forarn fomecidos aos veiculos de cornunicação, contendo o total

de casos e de mortes, nürnero de rnunicipios atingidos, ocupação de leitos hospitalares de

enferrnaria e UTI, perfil dos doentes e comparativo, entre outras inforrnaçOes.

Esses boletins forarn sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. 0 torn dado ao

conteüdo de cada nota diana sobre a evolução do contágio era bastante forte, corn o intuito

de mostrar que a situação era realmente muito grave, corn destaques para os recordes de

Obitos, aumento das taxas de ocupaçäo de leitos de UTI e avanço da doença pelo Estad,;

VFR Servicoe do ComunicacAo Eireli ttVJ
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Isso contribulu de forma decisiva para que a SES-SP ganhasse credibilidade junto a

grande maioria dos jomalistas destacados para cobrir a pandemia, em relaçao as

inforrnaçoes fornecidas.

A VFR adotou uma sisternática de atendirnento 24/7, mobilizando suas diferentes

equipes de assessoria a saàde estadual paulista — todas corn telefones celulares de plantAo

- de modo a proporcionar agilidade na apuraçAo e fomecimento de informaçOes e de dados

aosjornalistas, e para que nada ficasse scm resposta.

Mas o trabaiho de assessoria de imprensa nao se limitou apenas a divulgação dos

boletins epiderniolOgicos ou de notas oficiais. Desde o inicio da transmissflo do

coronavIrus no Estado de São Paulo, a VFR esteve muito próxirna do secretãrio de Estado

da Saáde, dos coordenadores da pasta e diretores de hospitals, sernpre em busca de

inforrnaçoes que pudessem pautar os veiculos de comunicação, corn finalidade de

demonstrar todos os esforços da SES-SP para ampliar e garantir a assisténcia aos

pacientes do SUS (Sistema Onico de Saüde) corn suspeita ou confirmaçao de Covid-19.

A presença constante de profissionais da VFR nas discussoes do Centro de

Contingência também foi fundamental para a articulaçAo das estratégias de divulgaçAo

referentes as deliberaçOes e recomendaçôes do grupo feitas ao (iovemo do Estado.

As delibcraçOes do cornitê se transforrnavam em medidas, anunciadas mediante

estratégias de cornunicação aliithadas corn a Secretaria Especial de ComunicaçAo do

Governo do Estado de São Paulo, corn a qual a VFR rnanteve interlocuçAo diana para

fornecimento de informaçOes e alinharnento das divulgaçOes e respostas aos velculos de

imprensa, bern como na estruturação das coletivas realizadas corn a participação do

Govemador do Estado,

Ao todo, entre coletivas de imprensa sobre coronavIrus realizadas no Palácio dos

Bandeirantes, sede do Govemo de São Paulo, na Secretaria de Estado cia Saüde e no

Centro de Convençöes do Hospital das Clinicas cia FMUSP, forarn 90 encontros corn

jornalistas ate o dia 26 dejunho.

A equipe cia VFR atuou em todas essas ocasiôes, corn a produçao de textos que

seriarn utilizados para envio de releases aos jornalistas acerca do tema tratado ern cada

coletiva, bern corno na produç.ao de roteiros entregues aos integrantes do Centro de

VFR Serviços de ComunicaçAo EireIi
Praca Santo Agostinho, 70, AclimaçAo — SP — CEP 01 533-070
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o Contingência sobre os assuntos a serem abordados no dia e na intermediação de

entrevistas pOs-coletiva ou encaminhamento de esciarecirnentos adicionais aos velculos

o de comunicaçAo.

o As primeiras medidas restritivas foram anunciadas pelo Govemo em 18 de

o de 2020, urn dia depois cia confirrnaçâo do primeiro ONto por coronavirus em São Paulo,
0 corn a proibiçao do funcionamento de shopping-centers e academias na Região

Metropolitana pam, desta forma, evitar aglomeraçOes.

o Mas apenas quatro dias depois foi decretada a quarentena em todo o Estado de

o São Paulo, válida a partir de 24 de marco, corn a proibiçAo do funcionamento de todos os

o serviços considerados näo essenciais, como o comércio de rua, e a recomendação para

que as pessoas ficassem em casa, uma vez que a meihor forma de prevenção contra a

o disseminação do coronavIrus é o distanciamento social.

o A VFR, a partir de entAo, propôs ao Centro de Contingêneia que fomecesse dados

o e elementos que ajudassem ajustificar cientificarnente a quarentena, urna medida inédita

o e que poderia não ser compreendida se nAo houvesse uma comunicaçAo eficaz

sociedade, por rneio dos veiculos de imprensa.

o Logo apOs uma semana do injcio da quarentena no Estado de São Paulo, a VFR

o sugeriu a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado a realizaçao de uma coletiva

o no Palacio dos Bandeirantes corn o anüncio dos primeiros resultados das medidas de

restriçAo, entre os quais o achatarnento da curva de contágio, conforme dados do Centro

de Contingência.

o Foi apurado pela equipe da assessoria de imprensa e divulgado em nova entrevista

O coletiva urna proj eçAo matemática realizada pelo Instituto Butantan apontando que, sem

o as medidas restritivas, seriam necessarios mais 20,5 mil leitos hospitalares na rede pübliea

g da capital paulista para atendimento a casos de coronavIrus, ou seja, o sistema entraria

o em colapso em pouco tempo. 0 binôrnio “ciêncialrnedicina” incorporou-se ao discurso

o do Governo do Estado, que desta forma pôde anunciar suas medidas sernpre com

o respaldo da area técnica cia saáde.

VFR Servjcos de Comunicacao EireIi
Praça Santo Agostinho, 70, AclimaçAo — SP — CEP 01533-070
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o Na primeira entrevista coletiva realizada para anunciar a prorrogação

quarentena, em 6 de abril, a VER coletou informaçOes e produziu conteüdo para

o divulgaçao a imprensa sobre a gravidade da situação.

o “0 novo coronavIrus já atinge 100 cidades paulistas. 0 nümero no Estado de São

o Paulo entre 17 de marco ate 4 de abril de 2020 já é quase igual ao total de óbitos por gripe

registrados ao longo de todo o ano passado. As internaçOes de pacientes corn a

confirmaçao cia doença em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) crescerarn

o 1.400% desde 20 de marco, passando de 35 para 524. As mortes subiram 143% em uma

o semana. Para tentar conter o avanço dos casos, que já está lotando hospitais — somente no

o Hospital das Clinicas da FMUSP são 220 pacientes suspeitos ou confirmados, dos quais

110 intemados em Tin -, o Governo do Estado resolveu determinar a prorrogacAo da

o quarentena por mais 15 dias no Estado”, dizia o release.

o No anüncio de outra prorrogacão, a assessoria de imprensa realizou trabalho ainda

o mais profundo para reunir os argumentos, informando que o coronavirus j a tinha se

0 espalhado para 400 das 645 cidades paulistas, que o nñrnero de mortes havia disparado

764% em urn rnês e que o indice de ocupação de leitos de UTI na Região Metropolitana

o da Grande São Paulo estava em 90%. 0 texto distribuldo aos veiculos de cornunicaçâo

o também informava que o námero de modes por Covid-19 no Estado superava em 8,6

o vezes os homicidios, em 4,88 vezes o nümero de vitimas fatais de acidentes de trânsito e
0 em 6,2 vezes o total de óbitos por meningite.

0 modelo de quarentena linear prevaleceu por mais de dois meses, ate o dia 31 de

o maio, com indice de isolamento social na casa de 50% no Estado. A flexibilizaçao, lenta,

o gradual e em cinco cliferentes fases foi iniciada em 10 dejunho.

o Por ocasião do anüncio da nova modalidade de quarentena a VFR apurou junto ao

g Centro de Contingéncia infonnaçOes para o conteüdo do material de imprensa que

o justificassem a mudança. Entre elas, a de que o achatamento da curva de transmissão no

o Estado de São Paulo havia sido major em relaçao ao restante do Brasil e a outros paIses,

o que o sistema de saüde paulista não havia colapsado em razão da ampliaçao da rede

0 hospitalar, do nümero de leitos de UTI e da contrataçAo de profissionais, e que a

VFR Serviços de ComunicaçAo Eireli
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participaçào proporcional do nümero de óbitos ocorridos em São Paulo havia despencado

de 68% para 26% em relaçao ao pais no periodo entre 15 de marco e 25 de maio.

o Além disso, o material distribuido aos jornalistas destacou que, corn o

o distanciamento social obtido, foram evitados 866 rnil novos casos de Covid-19 no Estado

o de São Paulo, segundo projeçào do Centro de Contingência. Alérn disso, e mais

irnportante, 65 mu vidas forarn salvas.

0 protagonismo da SES-SP na pandernia lambern foi evidenciado por rneio de seu

o principal centro de pesquisas, o Instituto Butantan, através de iniciativas que foram

o cornunicadas a irnprensa pela VFR. A primeira delas foi a criaçAo de uma Platafornia de

o Laboratórios para Diagnóstico de Covid-19, sob a coordenação do instituto, reunindo 40

3 laboratorios püblicos, privados e universitários para, numa força-tarefa, zerar a

o reprimida de 17 mil exames represados no Instituto Adolfo Lutz, meta que foi conquistada

o e anunciada em apenas 20 dias.

o Outra açâo cornandada pelo Butantan e amplamente divulgada pela equipe de

o assessoria de imprensa foi a irnportação de 1,3 milhão de kits pam testes do tipo RT-PCR

(que identifica o material genético do virus), alérn da compra de 2 milhOes de testes

o rápidos de sorologia (que aponta se o individuo já teve contato corn o Sars-Cov-2),

o do inlcio de projetos-piloto de testagern em populaçOes consideradas vulneráveis,

0 profissionais de segurança püblica e seus coabitantes, profissionais cia area cia saüde,

populaçâo privada de liberdade, moradores de favelas e indIgenas.

Mas o grande anüncio em relaçao ao Butantan, capitaneado pela VFR, foi a

o assinatura de urn acordo corn a gigante farmacêutica Sinovac Biotech para a realização

o de testes clinicos de fase 3 em humanos de urna das candidatas vacinais mais promissoras

o em desenvolvimento no mundo, para sua posterior producão em Iarga escala no Brasil e

3 fornecimento ao SUS. 0 projeto prevé a aplicacão cia vacina em 9 rnil

o recrutados por 12 centros de pesquisa no pals, para verificar a seguranca e eficacia do

o imunobiológico. 0 anUncio do acordo foi destaque na imprensa mundial. Em urn

o em que paIses e órgâos püblicos buscavam protagonismo internacional por meio da

o ciência, o anñncio colocou a Secretaria de Estado da Saáde como vitrine da

brasileira em rneio ao drama que o mundo vive.
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o Em meados dejuiho fol anunciado o lançamento, pelo Instituto Butantan, de

plataforma online para a triagem de voluntários no estudo de eficácia e segurança da

o vacina contra o coronavirus. Por meio de um portal seria possIvel acessar a plataforma

o para, a partir do preenchimento de alguns dados, saber se o candidato corresponde aos

o critérios de recrutamento. Em 24 horas foram registrados 600 mu acessos de interessados
0 em ser voluntário.

As vacinas ehinesas chegaram a São Paulo na madrugada do dia 20 de juiho, uma

o segunda-feira. A Assessoria de Imprensa fez uma operação para poder captar as imagens

o cIa chegada da carga ao Aeroporto Internacional de Guaruihos e distribui-las aos

o de imprensa.

3 No dia seguinte, duas coletivas de imprensa corn a participacAo do

o uma no Hospital das ClInicas, primeiro centro a iniciar a testagem da vacina — foi

o registrada e enviada a todos os velculos de comunicaçào as imagens e depoirnento cIa

o primeira voluntária vacinada no HC, uma médica de 27 anos de idade — e outra na sede

o do Palácio dos Bandeirantes para anüncio de novas medidas, entre elas a substituiçao, por

motivos de saüde, do medico José Henrique Germann Ferreira pelo infectologista Jean

o Gorinchteyn.

o Maior complexo da saáde estadual de São Paulo, o Hospital das Clmnicas dii

o FMUSP também ganhou grande visibilidade por rneio de iniciativas que, informadas ao

time da VFR, tiveram imenso destaque ern diversos veiculos de comunicaçAo. 0 objetivo

defmido pela assessoria de imprensa seria colocar o HC como protagonista em três

o frentes: com seus especialistas, com sua capacidade ünica de atendimento, e corn historias

0 humanas, que transfomiassem os nümeros em vidas.

o A assessoria de imprensa organizou uma coletiva ao ar livre na sede da FMUSP

para divulgar que o Instituto Central (IC-HC) teria seus 900 leitos isolados para

o atendirnento exclusivo aos pacientes suspeitos ou conlirmados para Covid- 19, dos quais

o 700 de enfermaria e 200 de UTI — nümero que subiu para 300 tempos depois -, na maior

0 operação da história de 76 anos do complexo. Os pacientes corn outras patologias foram

o transferidos para os demais sete institutos do HC.
0
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Foi no Instituto Central do HC que houve a realizaçao de urn parto de ernergência

realizado em leito de UTI de urna rnulher grávida de 31 sernanas, vitima da Covid-19. A

divulgaçâo da histéria pela equipe de assessoria de imprensa ganhou grande repercussAo,

especialmente porque mae e filho tiveram alta.

A VFR também apurou e auxiliou a comunicar que os especialistas do Instituto

do Coraçào e do HC-FMUSP dariam suporte a medicos de 100 hospitais estaduais por

meio de urn serviço de teleconsulta, projeto pioneiro desenvolvido pelo Incor e que foi

aplicado corn protocolos de tratarnento de pacientes corn suspeita ou con±irrnaçào de

Covid-19.

A rnilésima alta de paciente infectado corn coronavIrus e intemado no HC,

ocorrida em rnaio, foi divulgada pela equipe da assessoria de imprensa, corn expressiva

repercussâo de rnIdia.

Uma açAo que contou corn a parceria de influenciadores digitais foi a campanha

“HCCOMVIDA”. 0 hospital lançou a iniciativa em abril, depois que urn movirnento

espontAneo de organizacOes, empresas e pessoas fisicas ganhou força visando contribuir

corn doaçOes ao hospital.

Corn isso o HC lançou urn canal oficial, par rneio de plataforma online, para que as

doaçOes fossem realizadas. 0 rnovirnento ganhou a adesao de celebridades como Rubinho

Barrichello, Thaerne, Luan Santana e Michel TelO, alérn de expressiva repercussAo na

imprensa.

Merecern ainda destaque, ern relaçAo as açOes dii SES-SP, as divulgaçOes

realizadas por ocasião da compra de 1,5 mu respiradores, o que perrnitiu duplicar o

nürnero de leitos de UTI na rede estadual, as inauguraçOes de sete novos hospitais,

incluindo os de carnpanha — Anhernbi, Pacaembu, HeliOpolis e Ibirapuera — e a

contrataçAo de 6,3 mil novos profissionais cia area da saüde.

Entre as estratégias colocadas em prática pela equipe da VFR foi propor a

Secretaria de Comunicaçao do Governo do Estado que, nas coletivas de irnprensa os

integrantes do Centro de Contingência e tarnbérn de serviços de saüde da rede estadual se

revezassern no pülpito pam falar nAo sornente sobre a evoluçAo cia transrnissào da doença

mas tarnbém das experiência vividas dentro dos hospitals, no atendirnento dos casos e
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gestAo de leitos. Urn caso de destaque foi o de urn rnédico brasileiro, formado pela

Faculdade de Medicina da USP, que trabalhou durante o pico de casos em urn hospital

em Nova York. Ao comparar para o páblico a situaçâo encontrada por ele là e, depois, no

Hospital das Clinicas, o medico Fernando Kawai atestou que o planejamento realizado

pela Secretaria de Estado da Saüde e pelo HC evitassem que o caos visto em Nova York

se repetisse em São Paulo.

Outra açào da assessoria de imprensa foi abrir a porta dos hospitais estaduais para

os veiculos de cornunicaçAo para acompanhar a rotina da assisténcia e a atuaçâo dos

profissionais de saüde, verdadeiros heróis dessa pandemia. Isso aconteccu, por exemplo,

no Hospital das Clinicas da FMUSP, Institute Emulio Ribas e no Hospital Geral de Vila

Penteado, na zona none da capital paulista. Matérias inteiras exibidas em veiculos de

comunicaçAo tiverarn suas imagens gravadas pela equipe da VFR.

Esse foi urn diferencial fundamental. Corn as restriçOes impostas pelo risco de

contágio, as equipes de televisao não puderarn entrar em diversas areas de hospitais.

Precisararn contar, assim, corn a equipe da VFR para realizar a gravação de imagens

internas para as reportagens. Muitas das mais destacadas reportagens, como altas de

pacientes e pesquisas de destaque, foram ao at por rneio desse recurso, dernonstrando o

alto grau de conliança e credibilidade conquistado pela VFR junto aos veiculos de

cornunicaçAo.

A proposta, nesses casos, foi a de humanizar e rnostrar o drama da pandemia, corn

muitas mortes, inclusive de profissionais da saüde, apesar de tantas outras altas que

também foram cornunicadas a imprensa.

Ern relação ao Instituto Emilio Ribas, cabe destacar, dentre as divulgacOes

realizadas corn apoio da VFR, a ampliacao do nürnero de leitos de UTI do hospital e a

transformaçao da unidade em urn serviço exclusive de assisténcia a casos de Covid-1 9.

Os medicos do principal hospital referéncia em tratarnento de doenças infecciosas do

Brasil tiveram presença constante na midia durante a pandemia.

Também forarn produzidos pela assessoria de imprensa e publicados em grandes

jornais artigos de integrantes do Centre de Contingencia, como o medico David Uip, o
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o pesquisador e infectologista da FMIJSP I3sper Kallás, o diretor do Instituto Butanan,

Dirnas Covas, e o prOprio diretor-presidente da VFR, jomalista Vanderlei Franca.

o 0 combate as Fake News, urna das facetas mais nebulosas e sombrias da pandernia

o de Covid-19, foi urn dos importantes destaques entre as açOes da assessoria de imprensa

o da SES-SP e órgAos vinculados. A equipe da VFR manteve estreito contato corn as

agências de checagern para fornecer corn agilidade inforrnaçOes que desnientissern

noticias falsas disserninadas nas redes sociais.

o A assessoria de imprensa tarnbérn apurou, junto a area técnica, e enviou a
o Secretaria de CornunicaçAo do Estado dados para que a equipe responsável pelas

o do Governo pudessern “carimbar” corno “Fake” os fatos inveridicos nas redes. Ern media

erarn dez solicitaçOes dessa natureza por dia.

o Transparência, rapidez e proatividade forrnararn a trIade que perrnitiu o

o da Secretaria de Estado da Saüde no trabaiho de Relacionarnento corn a Imprensa desde

o o principio da transrnissão do novo coronavIrus no Estado de São Paulo.

o Os integrantes do Centro de Contingência, assim corno dirigentes e medicos dos

serviços da rede estadual, se tornaram referência para a grande maioria das demandas, e

o a opinião desses porta-vozes ganhou credibilidade entre osjomalistas.

o Igualmente irnportantc foi o timing para anunciar rnedidas contundentes, visando

0 dernonstrar de forrna cabal que o Govemo do Estado de São Paulo, por interrnédio da

SES-SP, estava concentrando todos os esforços necessários para enfrentar a pandernia e

orientar a populaçao.

o Corn esse amplo conj unto de açOes de comunicação, executados dentro de urn

Q rneticuloso planejarnento estratégico, a Secretaria de Estado da Saüde foi reconhecida

o pelos jornalistas como fonte confiãvel de inforrnação ern rneio a rnaior pandemia dos

áltirnos cern anos. Mais do que isso, teve suas açOes arnplarnente divulgadas: o aurnento

o no nürnero de leitos, a cornpra de testes e respiradores, a assistência aos pacientes e o

o avanço na ciência forarn vistas pelos püblicos de todos os veIculos. A população soube

U que o sistema de saüde de São Paulo não colapsou. F, corn o apoio central do trabalho da

o VFR, foi informada que isso se deveu as açOes da Secretaria de Estado da Saüde.
C
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Mais do que nunca, Os profissionais da VFR se mobilizararn pam levar mensagens

e informaçOes de qualidade aos cidadãos, por meio da imprensa, prestando serviço,

eselarecendo düvidas e disponibilizando urn time de porta-vozes de prirneira linha. Urn

trabaiho serb, ético, coerente e planejado desde o princIpio.

Matérias de destaque na imprensa

26/02/2020 — TV Globo / Sornal Nacional

São Paulo cria Centro de Contingência do CoronavIrus

https://globoplay. globo.com!v/8355209/
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Coletivas de imprensa diirias para atualizaçAo dos casos e das acOes de combate

https://www.youtube.comluser/governosp/videos?view=2&sort=dd&live view5O3&sh

elf id=3
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Secretaria da SaUde e Centro de Contingéncia
atualizam açöes de combate ao coronavIrus
Em coletiva do mprensa riosta terça (16), integrantos do Govorno do SP faIaro sobre rnedidas contra a
COVID-19

28/02/2020 EXAMII (por Estadao Conteudo)

Cientistas da USP sequenciam genoma do coronavirus dois dias apes 10 caso

https://exame.comjcienciajcientistas-da-usp-seguenciam-genoma-do-coronavirus-dois
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exame.
Cientistas da USP sequenciam genoma do
coronavIrus dois dias após 10 caso
En, n4ia. r. res:o do rnurdo. Os nzos ce pesc_s eso evandocercade iScias pars cor’segu rfazer
o sequenciarreilO

‘bêcad,er. 2’O2 23iC as

Em apenas 4S horas desde a conf’rmação do primeiro caso brasileiro de infecçâo pelo nova
coronavirus, pesquisadores brasiteiros conseguiram sequenciar a genoma do ccqonavlrus

que chegou ao Pals.

o trabalho foi conduzido par cientistas do Instituto Adolfo Lutz do Instituto de Medicina
Tropical da Faculdade de Medicina da USP e da Universidade de Oxford, Eles fazem pane de
urn projeto chamado Cadde, apoiado pela Fapesp e pelo Medical Research Centers, do Reino
Unido, que desenvolve novas tecnicas para rnonitorar epidemias em tempo real.

Conhecer as genomas completos do virus, que recebeu a nome de SARS’CoV-2, nos vários
locals onde ele aparece. e importarite para compreender coma se dá sua dtspersâo e para
detectar mutaçOes que possarn alterar a evoluçäo da doença. Isso pode ajudar no
desenvolvimento de vacinas e de tratarnentos.

A amostra, retirada do paciente de 61 anos de São Paulo, que passou quase duas semanas
na regiâo da Lombardia, a mais afetada da ltalia, confirma que eta veio da Europa. B
geneticarnente parecida corn a de urn genoma sequenciado na Alemanha.

Pesquisadores italianos já isolaram a virus que circula no pals, mas não depositarani ainda 0

sequenciarnento do genorna em nenhum banco pUblico para comparação.

Uma sequência 36 näo revela muita coisa, rnas a importància é mostrar que rapidarnente
samos capazes de fazer e colocar isso a disposiçäo de outros cientistas do mundo. Quanta
mais genomas tivermos, rnais podernos entender coma a epidemia vai evoluindo no mundo.
Par isso precisamos ter ‘350 rnuito rapidam€nt?, explicou so Jamal 0 Estado deS. Paulo a
pesquisadara Ester Sabino, do Instituto de Medicina Tropical.

Em media, no resto do mundo, as grupos de pesquisa estão levando cerca tie 15 dias para
conseguir fazer a sequenciarnento. 0 projeto brasileiro foi lançado justamente corn o objetivo
do agilizar esse processo, para ajudar a fomecer inforrnaçães corn mais rapidez.

Temos trabalbado para desenvolver uma tecnologia ràpida e barata. Todos Os casos que

forem confirmados no Adolfo Lutz serão sequenciados. A ideia 6 fomecer informaçoes que
possam ser usada para entender a epidemia em curso, pars que outros cientistas possarn
comparar as dados. Essa cadeia de informação de todo niundo junto 6 importante pars o
mundo poder responder a epidemiaa, diz.

Segundo ela, ha pequenas mutaçães, mas a taxa de variação deste virus é ate baixa.
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Agência Drasil

CriaçAo de rede de pesquisas cilnicas e multicêntricas para prevencAo e tratamento

da Covid-19

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia!2020-03/rede-e-formada-para-pesguisa-

sobre-o-novo-coronavirus

AgénciaBrasil

C

Rede é formada para pesquisa sobre o novo
Icoronavirus

Laboraló,-}os, hospirais e unirersidades fart paste do projeto

Urns i-ode tie posquico euadua), cons a parlicipaçio do hospitais, universidades e laboratorioc

póblicor a privados ten condo fontads pan seance do pesquisa ode prosocolos pan 0

Inlarnenloc pars a preiencàn do novo comnavirus. 0 antincio fbi friar, h (3) pelos
rvpresenranlcs do Cenrn-o do Contingéncia do Cnronavirua do Governo do Eatado tic São Paulo

em entrovista a impronan.

maceu urn grupo coltado pan posquisa rnulticdntzica ostodual, aaeiooal e iatornacional, para

intonnediaçio do avanço em ciêocia, pesquisa do nov05 nuedicamontos ode vacina. Outro

gn,po acth pat-a cornunicacao C urn terceiro direcionado a pi-otocolos asaistenciais C

cientiticus ‘Quota pesquisa melhora a asnistdncla e a cidoda. Eatamoa procurando 00$

antecipas- so canoinho do virua. dofondcu coordeoador do coniro, David Uip.

Sequenciamento viral
Duranto a coletiva 0 responsAvol polo Lol,oratório Estnatdgico do Instituto Adeifo Lila, o

blomddico Claudio Tavarca Saccfni, comentou a di(ertnca cooe 0 aemwnoiamenso cml dos

dois pint-ionic. bnsilciros diagoosticados corn Covid-a9.

-o alma Dais paarc’ido corn o prisneiro caso no Bras)), d urn virus da Memnnba. ernbora tenths

viodo da ltAlia. Corn iso coed corasegue drar pissas do caminho quo ole eata ttacuodo, do

forms quo a genre possa faze, oa eaforgos paracontoncAo. E easas informacdes, mesrno quo

renham diacreta dicecgtincia c-nero os dais caaos, facilitam no dosoovolvimeoto do vacinas’.

o traballno (Ui realizado par urn grope coordennado polo cie”tista no :Sslolfo lotte fbi

cornpanithado cnn urns base & dodos quo sarA diaponnitel em totem us Iocaia que Stan

(azoodo 0 aequeucianiento. Segundo o ejeosisla, são ma)s do ISO virus sequonciados no

muodo.

t coronavinis esIAvel e fiesta, provarelmente rim, ii mostnn cornpot’lamonto quo tote nu

China em qualquor lugar pot ondo fbr cornptrYlou n poaquisador.

No Drasil, (cram confirosados loin casos di Covid-ag. 0 U*.i&in r SaMe n.onrnn ass

suapoilas do inferio pals doençn.
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15/03/2020 Fantãstico / TV Globo

Planejamenlo de SF para evitar colapso na saüde pñblica

https://globoplay globo.com!v/840 1342/

http://cloud.boxnetcom. br/yc8mlywx
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Coronavirus em SP: veja o que está sendo
planejado para evitar colapso na saUde
pUblica
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19/03/2020 — Folha de S. Paulo

VFRCOMUN/CA AO

Entrevista corn David Uip sobre a gestAo de leitos cm SP

https://wwwl .folha,uol.com.br/eguilibrioesaude/2020/03/sp-tera-gue-fazer-uma-gestao-

de-Ieitos-de-uti-para-gue-o-sistema-nao-entreem-colapso-diz-david-uip.shtml

COROtAviRuS

FOLNA DE S.PAULO

SP terá que fazer uma gestão

de leitos de UTI para que o

sistema não entre em

colapso’, diz David Uip
Medico responsável pelo enfrentamento do coronavirus no
estado diz que respiradores são a principal gargalo e que Covid
19 já chegou ao SLJS

Cliudia collucci

uAoP*u..a 0 infeetologista David Thp, 67. pie comanda 0 comitê paullsta

de enfrentamento so coronavirsss, diz que os hospitals pCibiiros de Sào
Paulo reran que fazer onia gesrâo de leiros de UT’ pars pie o sisrema
náo entre em colapso corn o eventual aumento de casos graves.

Segundo ele, entre Os desaflos a seren, enfrenrados. conso ns paclentes

que monun Has unidades de terapia intensiva put força de decisoes
judiciais e aqueles pie ocupam leitos enquanto esperam Un,
procedimento, como urn ossareapasso cardiaco.

Para iMp. o problems nAo é fairs de leiroc It 1511, mat, sins, de rudo o

que ë preciso pam compor “ma unidade desse nyu. especialmenle

respiradores. “Hoje, para comprar eases aparelhos vamos rer que

competir corn a Europa.’
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22/03/2020 - 0 Globo
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Anáncio da quarentena no Estado

http:J/cloud.boxnet.com.br/y9mtl89u
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Estado de SP terá quarentena a partir de terça-feira
bonnie a cnirevi,ra.

Medida loi anunciada totem pelogovemadorJoaoDonaevaleráaté 7 deabril; numerodemortosem Saopaulo scbe para 15 nlédicnDavdUip,doccntro
do cootingència do c,ii.. do
C ornnatdrun no ritatin, En
nails urn ãierta:

IlmpnacornlnnamafunOo- —iswm a,ério
.n.,. oat Ho.pitiinkasJar- mis, h osaofE,ias. tine

rn4ei.isechnit,kunoi- i,ñiir.ijeiri HáEsairnaca-w.pie

O El.’.rnolc.h-Si..Pldo. ctanibenscgiwmthenrs. parrcrq.iendiaidianiomu
frdn anan,iouos- SopeTnacadna hipenter- dna s1o rniiloiéria —-

tens una qiatnt.na ale’S di- cado padanas acougues rn br a comjsteeusio tin
asal sakes us rntmidpiaes do tarnbdrnpodessofunnsiiar. aide — diane. — As ‘tças tie
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23/03/2020 — Foiha de S. Paulo

VFRCOMLIN/CA çAO

Complexo do tIC em SP será transformado em centro de tratamento de coronavirus
https://www 1 .folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/complexo-do-hc-em-sp-sera-
transformado-em-centro-de-tratamento-de-coronavirus.shtml

FOLHA LW S.PAIJW

Complexo do HC em SP será
transformado em centro de
tratamento de coronavIrus
Seráo destinados 900 lestos para v)tin,as da doença; pacientes
de osatras enferniidades serao transferidos
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27/03/2020 — Foiha de S. Paulo / Coluna Monica Bergamo

Queda do contágio apes isolamento

https://www 1. folha. uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/03/cai-a-taxa-de-

contagio-pelo-novo-coronavirus-diz-instituto-butantan.shtml

FOLHA BE S.PAULO

Monica Bergamo
monica.bergamo@grupofolha.com.br

CORONAViRUS

Taxa de contágio pelo novo
coronavIrus cai em SP depois
de isolamento, diz Instituto
Butantan
De acordo corn estudo da instituição, transmissão, que era de
urna pessoa infectada para seis, caiu para duas pessoas por cada
pessoa que tern o virus

Os dados são de urn levanrarneino feito pelo grupo de estudo

epiderniolOgico do Institute Butantan em parceria corn especialistas do
centro tie contingéncia do governo, criado para traçar estratégias de
cornbate a Covid-19.

VFR SeMcos de Comunicacao Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870



3/04/2020 — Jovem Pan
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lmportacAo de 1,3 milhäo de kits para testes do tipo RT-PCR

https://jovernpan.corn.br/noticias/brasi I/governo-sp-compra- 1 3-mi-testes-

coronavirus.html

“p

Governo de SP compra 1,3 milhâo de
testes para coronavIrus
A irnportaçao dos testes do tipo RT-PCR cia Corela do Sul tern previsäo de chegar a capital ate 15 de
abril
Pn, Jov.m Pan (J3J0412020 14h58 AtuaHzado era 030412020 I fta)4

o governo do estado de São Paulo anunciou nests sexta-feira (3) a importaçao de 1,3 rnilhão
de testes do tipo RT-PCR para identificação do novo coronavirus.

De acordo corn o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, os testes foram importados
da Coréia do Sul e devern chegar ate São Paulo ate o 15 de abril.

Existe urns dificuldade de transportes mais temos avaliado diversas alternativas para essa
chegada”, informou Covas durante coletiva de imprensa no inicio desta tarde.

Os nUmeros do coronavirus no estado de São Paulo, de acordo corn secretario estadual de
SaUde, José Henrique Gerniann, estâo em 3506 casos e 214 mortes.

Dos casos confirmados como Covid-19, 395 estão em regime intensivo ern UTIs e outros 489
em enfermarias. 0 secretãrio voltou a retorçar a irnportãncia do isolarnento social neste
momenta

“Estamos indo nurn born caminho. e devemos lembrar a todos qua fique em casa porque, de
fato, e o que precisamos fazer como prevenção aos novos casos de Covid-19 a os floSses

idosos são a parte frãgil da população”, alertou.

VFR Serviços de Comunicaçao Eireli
Praça Santo Agosfinho, 70, Aclimação — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870
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08/04/2020 Foiha de S. Paulo / Monica Bergamo

Dados da Saüdc e Scguranca apontam que Covid-19 mata mais que homicidios

https://www 1 folha. uol.com.br/colunas/monicabergarno/2020/04/no-estado-de-sp-

covid- 1 9-mata-oito-vezes-rnais-cjue-assassinatos.shtml

Monica Bergamo
nionica.berganoflrupofoLhacornbr

CO RO NAVIR U S

No estado de SP, Covid-19
mata oito vezes mais que
assassinatos
Na terça (7), foram confirmadas 67 mortes peto nova
coronavIrus

A Covid-19 matou em urn dia 01(0 vezes mais pessoas do que a media

diana de assassinatos no esrado de São Paulo em 2019.

TODODIA

De acordo corn nümeros das secretanias de Segurança Püblica e de

Saüde, no ano passado foram registrados 2.906 cases de homicidios

dolosos no estado, tuna media de eke cases per dia. rca terça (7), foram
ronlirmadas 67 morles pelo novo romnavinis, chegando a 371 vilimas

fatais.

TODD LUGAR

Corn 5,682 confirmaçOes de easos da doença, 20% das cidades de SP

tern pelo menos urna pessoa diagnesticada. Des 645 municipios, 121 já
possuern casos de Covid-19.

*

Entre o total de 371 monIes, 211 sño homens e 160, mulheres.

VFR Serviços de Comunicaçao EireIi
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01533-070
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13/04/2020 - TV Globo/Jornal Hoje

DistribuiçAo de testes rápidos

https://gioboplay. globocom/v184782661
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15/04/2020 — Folha de S. Paulo

VFRCOMUN/CA cÁO

Artigo Vanderlel Franca e Ricardo Liguori: Covid-19: informaçAo corn

transparéncia e agilidade

https://wwwl So lha.uo Icombr/opiniao/2020/04/covid- 1 9-informacao-com-

transparencia-e-agilidade. shtml

FOLHAIW&PAUW ***

TEN DENCIAS/ DEBATES

Covid-19: informaçao corn
transparência e agilidade
As fake news são uma das faces mais sombrias desra pandemia

Vundcrlei Frwiçu e Ricardo Llguori
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17/04/2020 - TV FOLHA

VFRCOMUN/CA AO

A linha de frente: dentro de urna UTI de referenda no tratamento do coronavIrus

(acompanhamento do atendimento no Emilia Ribas)

https://www.youtube.comlwatch?v=sxucmW 8ADU

TV FOLHA S
521 mu inscrilos

ifr 65 MIL
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9 HOSPITAL EMILIC RIBAS

A LINHA DL FRENTE: dentro de uma UTI reteréncia no tratamento do coronavirus

268913 vislJaIizacA5es• 17 de abr. de 2020



17/04/2020 — CNN

VFRCOMUN/CA cAO

UTIs do lustituto EmiIio TUbas são destinadas a pacientes corn Covid-19

c sciude

CNN tern acesso a UTI do primeiro hospital de SP a

operar corn capacidade total

Tails Mauriuio, tia CNN, eni São Pa,1o

SI tie abrg Os 2020 is :33 Atualimdo 11 Os ebri Os 2020 is 13:36

No Instituto do Infoctologia Emilio Ribas, refaréncia naclonal no ti-atamento do doenças

o hospital, quo antes tratava doentes corn HIV e tuberculose, por exemplo, agora sO recebe

pacientes corn a nova coronavinis e riesta sernana foi o primeiro de São Paulo a operar corn 100%

dos leitos de UTI ocupados.

Estamos fazendo 0 mácirno qua a gente pode. Todas as nossas energias estão sendo gastas aqul,

deixando do var famflla, flihos, amigos, parantes. Então, so vocé está achando quo é brincadeira,

por favor. polo arnor do Deus, tique em casa gente, implora a enformeira Marileide Candido Alves.

A roportagern da CNN teve acesso a IJTI do Emilia Ribas. Todos as proceclimentos do segurança

forarn tornados. As recomendaçoes ernm ficar pouco tempo no local a permanecer em siléncio

pam nêo atrapaihar as trabaihos.

VFR Serviços de Comunicaçao EireIi

Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01533-070
Tel. (11)2936-2870

Medo, incerteza, dosatlo, As trés palavras resurnem 0 sentimento dos profissionais da saCide neste

momenta do pandemia.
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1810412020 — Gi

SP aumenta o nüinero de laboratérios autorizados para testes

https:/!gl .globo.com/sp/sao-paulo/noticial2O2O/041 1 8/sp-aumenta-para-38-o-numero-

de-laboratorios-autorizados-yara-testes-de-coronavirus-veja-lista.ghtml

Gi sAc PAULO

SP aumenta para 380 nUmero de

Iaboratórios autorizados para
testes de coronavIrus; veja lista

0 estacJo de São Paulo conta corn 38

laboratOrios habilitados para a

realizaçao de testes do coronavirus

ate esta sexta-feira (17), de acordo

corn o Instituto Adolfo Lutz,

A realização dos testes é

fundarnental para dirnensionar

corretamente a evolução da

pandemia. Do total de pacientes internados corn sintornas de

coronavirus ern São Paulo, 61% näa possuem name conrirmado de

Covid-1 9 ate 0 mornento.

Todos us laboratOrios são credenciados pelo Orgão, vinuilado a

Secretaria Estadual da Sa’de, e a Plataforma para Diagnóstico de

Coronavirus em São Paulo e coordenada pelo Instituto Butantan.

Segundo o Govemo do Estado, atualmente a rede possul a capacldade

de processar ate 2 mu testes par dia para detectar a Covici-19 por dia,

Segundo o Governo do Estado, atualrnente a rede possul a capacidade

de processar ate 2 mu testes por dia para detectar a Covid-19 por dia,

rnas recebe cerca do 1.300 novos testes diariamente. Nesta sexta-feira

(17), 0 secretário estadual da Saude, josé Henrique Gerrnann afirmou

que a (ha do exarnes represados a espera de resultados cal para 9,4 mil.

0 nUrnero ultrapassava os2O rnil na sernana passada.
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19/04/2020 - ESTADAO

VFRCOMUN/CA çAO

Casal de medicos luta contra coronavirus e tenta conciliar vida corn mAcs e flihos

https://saudeestadao.corn.br/noticias!geral,casal-de-medicos-Iuta-contra-coronavirus-e

tenta-conciljar-vIda-coin-maes-e-filhos,70003275977

tESTADAO

Casal de medicos luta contra coronavIrus e tenta
condiiar vida corn macs e flihos
Ele us rn. eta no pninio-scono: os dots estAo no tulsa do frente da 5uona contra a pa’sdeirna no Enulio Ribsa ems. us esIorçn Sen

precodenFesssazreixa do. dots

Glues’. Gtw. 0 Esudo do SPado
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22/04/2020 — Veja SP
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Reportagem especial sobre o atendimento no Hospital das Clinicas

https://vejasp.abril.com.br/cidadeslhospital-das-clinicas-se-prepara-para-receber-900-
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22/04/2020 — Globonews/Estüdio I
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Plataforma de testes PCR e fim da fila de testes represados

https://gl .globo.comlglobonews/estudio-i/video/governo-de-sp-diz-gue-esta-zerada-a

fuia-de-] 7-rniI-rcsies-de-covid-19-85O1329gjin1
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23/04/2020 — TV Bandeirantes
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SAo Paulo consegue achatar a curva de contágio da COVID-19

https://videos.band.uol.com.br/1 6787082/sao-pauio-consegue-achatar-a-cun’a-de-

contagio-da-covid- 19.html

VFR Serviços de Comunicaçäo EireIi
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870



23/04/2020 — CBN
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Profissionais do EmIlio Ribas relatam medo e tensâo corn coronavIrus

https://cbn.globoradio.globo.comlmedialaudio/299 140/profissionais-do-hospital-emilio-

Profissionais do Hospital ErniIio
Ribas relatam medo e tensâo corn
coronavIrus
A reportagem CBN visitou nessa sernana a UTI tie urn dos
hospitais de referenda para 0 tratamento do coronavirus. 0
hospital ganhou mais 10 leitos, que se sornam aos 30Já ocupados
corn internados em estado grave.

Por Learidro Gouveia (Ieandro.gouveia@cbn.corn.br)

10 da rnanhã de quarta-feira (22). 0 siiêncio no Metro de São Paulo é

incornurn para urn dia ütil. 0 nCimero de passageiros é pequeno, e a

rnaioria usa mascara, seja descartável, comprada em farrnácia, ou

reutilizável, feita de pano.

A reportagem CBN está a caminho do Instituto ErnIiio Ribas, na estação

Cilnicas do MetrO, para conhecer o trabaiho dos proflssionais que

tentam salvar vidas na UTI de urn dos hospitais de referenda para o

combate a Covid-19.

A prirneira cena, na entrada do setor, mostra o tarnanho do desafio.

Funcionâric’s empurram uma maca em direçäo aos elevadores. Sobre

eia, 0 corpo de urn paciente que tinha acabado de morrer.
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Medicos discutem situaçao de paciente internado na Un do Hospttal ErMio Ribas. Foto:
Leandro GouveIaicBN

Johnny da Sil’,a Coutinho, de 42 anos, era portador tie Hive fumante. Ele
nbas-relatam-med.htm rhpcni t an Frnilin Pihac na cpvta.fpira rlia 17 mm cintnmac H



27/04/2020 - ZUMA PRESS EUA
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Hard work in the ICU at the Emilio Ribas Hospital, São Paulo, during Covid-19

https:/!vimeo.com!4 13340873

Hard work in the ICU at the EMILIO
RIBAS Hospital, Sao Paulo during Covid
19

ZUMA Press Wjsmrss

AprIl 27, 2020, Sao Paulo, SR Brazil: The EMILIO RIBAS hospital isa reference center for infectious diseases
in the cily of Sao Paulo. Aimost 100% of the service capacity has been reached. In the photo, the hard work of
health professionals In the CU during the outbreak of COVID-19. Today, Brazil has recorded more than 360
deaths In the last 24 hours of coronavlnJs viclinis.
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29/04/2020 - Revista Isto El Páginas Vermeihas

Entrevista Dimas Covas sobre testagem para impedir avanco do coronavirus

https://istoe.com.br/nossas-porteiras-ficaram-abertas-para-o-virus/
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ENTREVISTA
DIMAS COVAS
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29/04/2020 - FOLUA DE S.PAULO I Claudia Collucci

Mais da metade dos internados em UTI do Emlilo Ribas tern menos de 60 anos, diz

diretor
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https:/fwww 1. folha. uol .com .br/eguilibrioesaude/2020/04/mais-da-metade-dos-

internados-em-uti-do-emiiio-ribas-tem-menos-de-6O-anos-djz-djretor.shtmj

CORONAVIRUS

FOLIIA 1W S.PAULO

Mais da metade dos
internados em UTI do EmIlio
Ribas tern menos de 60 anos,
diz diretor
‘São, principairnente, homens quo não cuidam da saüde’, afirma
niectologista Luiz Cartos Pereira JOnior

Claudia Collucci

sÃo PAUtO Primeiro hospital de São Paulo a 1cr 100% da UTI ocupada
coin pacientes de Covid-19. o Instituto de Infectologia Emilio Ribas tern

mais da mecade dos seus leftos de terapia intensiva ocupados por
pessoas corn menos de 60 anos.

Na maloria, hipertensos, diabéticos e obesos. São, principalmente,
honiens que nio cuidam da saside’, afirma 0 infectologista Luiz Carlos
Pereira Jãnior, 59, diretor Iknico da unidade.

VFR Serviços de Comunicaçao EireIi
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14/is Dentro do Emlilo Ribas, durante a pandemia do coronavtnjs

Pacients que recebsu alta e ap4audido pale equipe medrca do irst,tuto de niectologia millie

Ribas &duardo ArirllifFolhapress

0 institute cobra em funcionamento nesta sexta (1°) os ültimos dez
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01/05/2020 — TV Globo

Inauguracao do Hospital de Campanha do Ibirapuera

https://globoplayglobo.com!v/8523471/
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7/05/2020 — Foiha de S. Paulo

Artigo David IJip

VFRCOMUN/CA cAO

https://www 1 folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/covid- 19-decisoes-baseadas-na-

ciencia.shtml

FOLIIA DE S.PAUO

Covid-19: decisOes
baseadas na ciência
Fake news se alastram, são urn crime contra a humanidade e
custam vidas

David flip

0 mundo vive urna pandemia grave, tie urn virus novo, ainda pouco

conhecido mas que tern urna nansmissao veloz e ë capaz tie causar
doença multivisceral e, por vezes, morte.

Senti os efeiros da Covid-19. Sofri bastante no lotigo de duas semanas,
em isolamento domiciliai-. Tive pneumonia e faqtsei mufto angustiado,
mas felizmente me recuperei. E posso dizer corn todas as letras: a

doença näo é brincadeira.

o governo tie São Paulo está levando muito a stuo 0 enfrentatnenta
desta epidemia. flesde a confirmaçao do primeiro caso, em 25 tie
fevereiro, tie urn paciente gut’ havia retornado da ItMb, o governador
Joâo Doria (PSDB) decidlu criar tim Centro tie Conlingência do
Coronavirus no esrado.
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0 ,nfectooista David Usp. coordenadar do Centro de Cont,ngênoa para - s do estado

de São Paula - Covereo do Scrado do São P abo-93b,
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1 0/05/2020 - TV GLOBO / FANTASTICO

Situaçôes de risco para profissionais da saüde

https://globoplav.globo.com!v/85443 3 3/programal
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10/05/2020 - CNN BRASIL

VFRCOMUN/CAcAO

Filhos mandam mensagem para infectologista do Instituto Emillo Ribas em Dia das

Maes: “Orgulho de Você”

https://www.cnnbrasilcom.br/saude/2020/05/ I 0/flihos-mandam-mensagem-para-

infectologista-em-dia-das-maes-orgulho-de-voce

soucie

Filhos mandam mensagem pam infectologista
em Dia das Mães: ‘Orguiho de vocé’
03 CNN, em são Paulo
lOde moJo do 2020 13:10

A médica infoctologista Fabiane Sztajnbok, do Instituto Emilio Ribas, e mAe da Aria Beatriz, do 13

anos, e do Daniel, do 10 arios, recebeu uma mensagem especial dos flihos durante eritrevista a
CNN neste domingo (10).

Em video, os flihos da méctica a parabonizaram pelo Dia das Maes. ‘Parabens pelo Dia das MAesl

Te amamos rnuito a tenho muito orguiho do você a do como está criando a gente’, declarou a

primogénita.
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Ampliaçao de testagem no estado

VFRCOMUN/CA cAO

https ://jovernpan. corn. br/yrogramas/jornal-da-manhalseguranca-publica-vai-ser-testada

coronavirus.html

Eli)
Dimas Covas: 35 mu servidores da
Segurança PUblica de SP serâo
testados para covid-19

0 diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que tambOm coordena o Centro de
Contingencia da covid-19 no Estado de São Paulo, falou sobre a in(cio da testagem em
masse dos agentes ligados a Segurança PUblics. Pars as prOximos 20 dias estão previstos
140 mu exames, incluindo 35 mEl servidores e seus familiares.

Em entrevista ao Jamal da Manhä, Dimes Covas explicou que existem dois tipos de teste: 0

PCR e o teste räpido, que serà a utilizado nessa açao em grande escala.
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15/05/2020 - Jovem Pan/Jornal da ManhA
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20/05/2020 — TV Globo / SP2

Coronavirus é a major causa de mortalidade no pals

https://globoplav.globo.com/v/8567886/
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2 1/05/2020 - CNN INTERNATIONAL

Reportagem mostra equipe médica da UTI do Instituto Emiio Ribas lutando para

salvar vidas

Inside of an ICU in Sao Paulo, Brazil, where medical personnel arc struggling to

meet the needs of those infected with coronavirus

https://edition.cnn.comlvideos/worIdI2O2O/05/2 llbrazil-sao-paulo-icu-covid- 19-walsh-

pkg-ebof-vpxcnn/video/playlists/coronavirus-intll

CNN’s Nick Paton Walsh takes us

inside of an CU in Sao Paulo, Brazil,

where medical personnel are

struggling to meet the needs of

those infected with coronavirus.

SoUrce: CNN
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Erin Burnett Out Front
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21/05/2020 — TV Record
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InauguracAo do Hospital de Campanha de Heliópolis

https:/!recordtv.r7.com/hoje-ern-dialvideos/sp-inaugura-hospital-de-campanha-em-

heliopolis-para-atender-pacientes-da-covid-19-21052020

SP inaugura hospital de campanha
em Heliópolis para atender
pacientes da covid-19
HOJE EM WA

021/0512020- 11h13
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CIDADE DE SÃO PAULO INAUGURA 4 HOSPITAL DE
CAMPANHA PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19 0
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3 1/05/2020 - HUFFPOST

As profissionais da limpeza que driblam o medo da Covid-19 e no ‘baixam a

guarda’ no Emulio Ribas

https:!/www.huffpostbrasil.comlentry/limpeza-profissionais-emilio

ribas br 5ecI 1 7dfec5b6406e595ffi350?guccounter= 1

HUFFPOST.

MULHERES

As profissionais da limpeza que driblam o
medo da covid-19 e não ‘baixam a guarda’ no

EmIlio Ribas
Irinela, Andrea e Ivanlce Integrani o time de 73 mulheres que trabaiha para garantir a Umpeza no linha de

frente contra o coronavirus em hospital referenda em São Paulo.

By Andrea MartIntIII

No guerro contra o novo coronavirus, essas muiheres tambern estão no linha do frente. São
profissionais tao necessaries quanto niédicas € enfermeiras e que, no die a die, Se unem

pare driblar 0 medo a não baixar a guarda diante da covld-19. Mesrno invitheis pare alguns,

elas são protagonistas e acompanharn, silenciosas, o sofrimento que o virus impoe a
pacientes e a quem convive corn a doenca e a morte.

E elas precisam ester atentas. “Em cads quarto qua eu you, quando eu saio, usa álcool em

gel, lavo minhas mãos corn sabonete. Entro, saio, passo álcool em gel novamente. Lavo a

mao praticamente o die inteiro. Trabalho assim 12 horas no plantào”. conta Irinela Aparecida

Pacheco, 54, Limo des auxiliares de limpeza responsáveis pela IJTI (Unidade de Terapia

Intensive) do Hospital Emlilo Rlbas, referenda no tratamento de doenças infecciosas em

São Paulo.

Ha cinco meses, ela vive uma rotina intensa na area mais chilca do hospital. que ha pelo
menos trés precisou Se adapter pare atender somente casos da covid-19. “A demanda

aumentou bastante”, afirma. Ao mesmo tempo em que sabe que seu of(cio é necessário,

lrlneia Se agarre a íé pare tentar não Se render ao medo do contominocão. “Olha, eu gosto

de trabalhar no UTI, de ester na linha de frente. Pars mime gratificante. uma area que eLi
gosto. Eu procuro desenipenhar 0 rneu trabaiho corn amor e carinho. NOo sinto medo. nOo.”

Em tevereiro, mesmo antes de a pandemia ser decretade pale OMS (OrgenizacOo Mundial

do Sadde), o hospital chegou a prornover ate trés treinamentos especificos por die para
funclonarios de todas as areas sabre a atendiniento a pacientes cam suspeita ou casos

confirmados do covid-19. Corn o avanço de doença, o hospital passou a usar rnals produtos
de limpeza e a fazer desinfeccão constente dos embientes após 0 atendimento de

pacientes contaminados. Inicialmente com 30 leitos, a UTI foi ampliada e hoje canto corn 50
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01/06/2020 — Veja SP

Durante a pandemia, SES oferece atendimento virtual para tabagistas

https://vejaspabril .conibr/saucle/secretaria-de-saude-de-sp-oferece-tratamento-on-Line

para-tabaRistas!

VeJOSA0ffiU1

siOde

Secretaria de SaUde de SP oferece
tratamento on-line para tabagistas

Terapia d feita por rneio do 5(35 durantea pandemia cia Covid-19 para qoem qoer parardehjmar
e4,coVUPS9.- J-

Desde do dia 31 de male, Via Mundial Sem Tabaco, a Secretaria de
Estado da Sadde reforçou, junto ao 5135, a campanha de atendimentos
virtuais pain quem quer panT de fumar durnnte a pandemia do Covid
19.

Mais do 6 000 tabagistas ja estào em trataniento corn suporte on-line de
especialistas do 1 467 unidades credenciadas no Programa Estadoal do
Controle do Tabagismo.

Contando corn aplicativos do mensagens e videos, a estratdgia permite
a continuidade da assisténcia quo antes era feita presencialmente nos
services ligados ao Centro do ReferOncia de Aiccol, Tahaco e Outras
Drogas (Crated).

0 atendimento on-line está ativo desde o mês do abril come objetivo
do reduzir a transmissäo da Covid-19 e, ao mestno tempo, cuidar do
paciente tabagista pie quer abandonar o vicio.

Em meio a pandemia do coronavirus. enfrentamos os desafios do
isolamonto social ao mesmo tempo em que trabalhamos na
conscientização das pessoas, principa]menlejovens, a no ceder is
influencias aos canais digitais de produlos quo remetem a novas
Iormas do conslimo de tabaco”, explica Sandra Marques, coerdenadora
do Programa Estadual do Controle do Tabagismo.

A medida tern caráter temporirio e emergencial visando a prevençâo
da doença, evitando deslocamentos e aglomeraçlo de pessoas num
mesmo ambienre.

Nos ültimos cinco anus, cresceu mais de sete vezes o ndmero do
unidades ligadas ao Prograrna Estadual de Controle do Tabagismo —

eram apenas 200 em 2015. So no ano passado, 44237 fumantes

*
VFR Serviços do Comunicacao EireIi

Praca Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01 533-070
Tel. (11)2936-2870
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Testes e producão da Coronavac

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06- 1 1/sp-anuncia-parceria-para-testar-vacina-

contra-a-covid- 1 9-gue-pode-estar-disponivel-em-um-ano.html

EL PAlS

PANDEA4IA DE CORONAVIRUC>

BRASI

SF anuncia parceria para testar vacina contra a covid
19, que pode estar disponIvcl em urn ano
Estado fez acordo corn IaboratOrio chines e, por melo do Instituro Butanran, fard teste corn 9.000
voiunrãrios. Ao final. poderô produzir a irnunizaçio pam distribuir no Brash
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Accord pour Ia production d’un vaccin
chinois au Brésil
32
PubIlé le 2020-06-11 I Le Nouvelliste

LEtat bresilien de Sao Paulo a annoncé jeudi Ia signature dun accord avec le laboratoire

chinois Sinovac Biotech pour Ia production dun vaccin contre Ic coronavirus, qui sera testé
auprCs de 9.000 volontaires des juiller.

Le gouverneur de Sao Paulo joao Doria a précisé lois dune conference de presse que
lInstitut Butantan, pole de recherche de rference au Bresil, avait noué un accord de

transfert de technologie” avec Sinovac Biotech.

Les Etudes montrent que ce vaccin pourrait étre distribue dici juin 2021 (Si les tests savèrent

concluants). Cet accord nous permetira dee produire a grande echelle et dimmuniser des

millions de Brésiliens, a-t-il prEcisE.

La semaine dernière, luniversite de PEtat de Sao Paulo (Unesp) avait deja annoncé qu’un

autre vaccin en cows dElaboration par lUniversitE dOxford, serait testE des Ia mi-juin

auprés de 2.000 volontaires brésiliens.

-

- -- -

-
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Testes e produçAo da Coronavac

https://lenouvelliste.com!article/2 1725 1/accord-pour-Ia-production-dun-vaccin-chinois-

au-bresil
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Testes e producao da Coronavac

https:I/vnvw. clarin.corn/mundo/coronavirus-brasil-san-pablo-asocia-laboratorjo-chjno

producir-vacuna 0 OxBIsHUhW.html

vacuna
Lo anunciO el gobernador Joao Doria. Se haran pruebas clinicas en 9.000 voluntarios.
Podria estar disponible hacia mediados d& año que viene.

El estado de San Pablo, el mayor, rnás rico y nxás industrializado de

&il. producirá y probará una potencia vacuna contra ci nuevo
coronavirus en asociaciOn con tin laboratorio chino, inforinO este
jueves el gobernador. JQQDQxi, en una rueda de prensa.

Doria anunció que el centro tie investigaciOn instituto Butantan.
responsable tie Ia producciOn tie alrededor del 80% tie los sueros y
vacunas consumidos en Brash, firmó am acuerdo con el laboratorio
chino Sinovac Biotech para Ia realizaciOn tie Ia tercera y ültiana fase
tie pruebas clinicas tie una potencial vacuna contra el SARS-Cov-2. el
virus que causa el Covid-19.
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Como funciona o Censo Covid do estado de São Paulo

https://globoplay. globo.com!v/862 1998/
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19106/2020 - JORNAL NACIONAL - TV GLOBO

Profissionais do instituto de Infeetologia Emulio Ribas receberam flores

https://globoplay. globo.comIv!86395 80/
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AGENdAS DE FACT-CHECKING (COMBATE A FAKENEWS)

https:Hgl .globo.comIfato-ou-fake/coronaviris/noticiaJ2o2O)06!22/e-fake-gue-doria-

propos-gue-idosos-sejam-os-primeiros-a-ser-testados-eom-a-vacina-contm-o

coronavirus. ghtml

01 FATO OU FAKE

Cue U AV S

E #FAKE que Doria propôs que
idosos sejam as primeiros a ser
testados corn a vacina contra a
coronavIrus
Mensagem false dir quo aposentados cacao cobalas a ganharao P5 I SCO polo rotor PeilI erário
dosvorunoarios ainda nao lol deflnldo o ilk haverá qualqLser pagamento.

Per Rabata Pmmalbrt cP4
2.t1OflhC

Uma mensagem bastante

comparolihada nec rodes soclais dir

quo ogaernador do Sac Paulo, Joâo

Doria, propOs qua dosos sejarn us

prirneiros pantdpartes dos tacos

corn a vasisa contra a coionavirus

S FAKE.

No Ultirno die 11. DorIa anuncioua parcedado Instituto Butantan. do

govern edo laboraroi.o d*ts Snovac Biotech pa’a a aiko dos testes

torn a Coronavac em 9 md solunrános, mat não nencono a peril

etSdo dos parlicipaises. so neen sequer 101 def,do a nd segundo

Butantan.

P,occ,ado pea CBN, a s5Luto esdarece: 0 garernador )ok Dais

amais Sssa a frase false e larnentaselmente atniburda a ole em lake

news. 0 lnst5uto Butarean kthrtna qua os protocos dinicos do

testagern a Os iespetti’.vs perils do voktttàdos pare fuluw recrutarnento

alMa nAc forarn dMitgados polo nsbtwç3o non, pea g@aerno do estado

do 54o Patio. Pcwtanto ict ha qualquer allnnaçao coot relaØo a aces

petfe.
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22/06/2020 — Agenda Lupa - haul

AGENCL4S DE FACT-CHECKING (COMBATE A FAKENEWS)

lntps:bpiauifoiha.uoIconi.br,iupa2U2OìO6/ 1S•eriflcamos-doria-vacina-butan1anI

dLupa
A PgINEIAA AGENCIA DL E*C!-CHECKi DO BRASIL

#Veriticamos: E falso que Doria
assinou convénlo para vacina contra
a Covid-19 em agosto do ano passado
par NATILALIAAFONSO 0
Rorrter Ro do Jan&re I Iupa@Iupa.ngat

(ircula nas redes socisis que o go’ erisador tie Sb Paulo. Jobo Doria
(P5DB). shase quo assii:ol o convêuio pars a poxiucbo e iesie de urns
vac:u1s e!unesss cobra a (ovid- 19 en, agosro de 1019. Pot rneio do pronto
de verificabc. sic nolicias, ustlirios do Facebook solictiatan, que ease
maternal fosse aisalisado. Coafara a sees c o trabaLbo di veraf,eaçao cia

Lupa:

riso
A ioforinacio anaitsada pela Lujis, é thlsa. 0 iexio se haaeia clii Unsa

mlespTetacio ci riada do alma aiiniaaçho do govomador de S,o Psaito. ioño
Doria. Em coletiva di iniprensa na idnmatiima-feir, (111.0 governo disse
que a paieria enTre o Instiruto Bnianian e a faniiaeêuuica Sinovac pars a
realizaçio di testes no Brasil so mobil possivel oor causa tin aberraira de
on, eserirôrio coiiiercsa cot Xangai. is Cliiita. ciii saosto do 2019. Lie trio
disse qoc o coniralo foi assioado nests data.

A vacina da Sistovac contra Covid-l9 foi aprovada pars noes ella itumanos
em 14 de abrit de 2020. Eaia 10 tIe juohio. a empress issinoo coutraro como

lnsinaltoBUianDn pain prodsiztr e tesmar a insunizaçbo no Brasil. Aténa
desra. 9 ouuuras vacinas conTra o sovo coronavirns esibo ciii esmigio de testes
clhuicos — isciuus,ido nina que eaTsi seido deseivoivida pela Usitersidade di
Oxford e mansbén, será testada aqu

AassessoriadeiniprensadoinsiiruToflomamaninfortioo qile a fala di
Doria lemere a :iaiss.io do Gover,io do Estado i (bins, realizada iso

agosto passado. esi loauraraçso de 55111 eserircSrio coneciat clii Xaosai couti
o ohialivo juslaniente de forialecer e anapliar as reiaçOes econsinhicas coat 0

pais asibtico. pot set allis grande parceiro do BrasH no ñrea comercial. 0
institulo ressaitou ainda qne a parcersa pars eriar a vacina contra a (‘ovid’
19 thi trim em oniio de 2020.
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Alta de pacientes em hospitais do estado

https:!/globop!av globo.comv!865 I 504 prograrna/
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26/06/2020 — TV Globo / Jornal Nacional

Como é feita a coleta de dados da Covid-19

httpsJ/g1oboplav.gIobo.com;v;86562O9;prograrna
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01/07/2020 - Valor Econômico

Centros de testagem de vacina contra o coronavirus

jflfls:i7va1or.g]obo.corn/brasiI/noticia/2O2O/O7/O1/sp-detlne-centros-gue-faro-testes-da-

vacina-contra-o-coronavrus. ghtrnl

Valor
SP define centros que farão testes
da vacina contra o coronavIrus
Na capital. Os testes sarão conduzidos polo Hospi:ai das Clin’cas da US?. inslituro do Infectologia
Emlic Ribas e Hospitai lsraelta Albert Einstein

C) o goverrlo do Si Pauio divulgnu

nesta quaria-feira (1° de ulho) as

instituiçOes que serão responsãveis

poles testes do fase 3, em humanos,

Q da CoronaVac — vacina contra a

Q
nova coranavirus desenvolvida pela

farmacèutica chinesa S:novac

Q Biotecn. Os testes serão realizados

Q em nove mu voluntários em centres

do posquisas do 50)5 Estados brasiioiros São Paulo, Brasilia, Rio do
janoiro, Minas Gorais, Rio Grando do Sul e Paraná.

63 A pesquisa clinica será coordenada polo Insttuto Butantan, e, na cidade

Q de São Paulo. os testes serãa conduzidos pela Hospital das Clinicas da
Facutdade de Medicina da USP, Institute de Inlectologia Emilie Ribas 0

0 Hospital lsraelta Mbert E nstein.

Q No Estado do Sâo Paulo, o projeto envove tantem a Unversidade

Q Municipal do São Caetano do Sul, Hosprtal dos Clinicas da Uniramp em
Campinas, raculdado do Medicina do SàoJose do Rio Preto e 0 Centre do

C SaUde Escola da Faculdade do Modicina do USP de Ribeirão Preto,

nformou a gaverno estadual.

p
VFR Serviços de Comunicacao Eireli
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1/0712026 - Daily Prothoin Ala (Bangladesh)

Centros de testagem de vacina contra o coronavIrus

https://en.prothomalocom/Iifestvle/health!hrazil-to-test-chinas-potential-covid-19-

vaccine-in-six-states

ENGLISH
Brazil to test China’s potential
COVID-19 vaccine in six states

A potential coronavirus vaccine developed by China’s Sinovac will be tested in
Brazil by 12 research centers iii six Brazilian states, the governor of Sao Paulo
state, Joao Doria, said on Wednesday, adding the trials still need to be
approved by local health vigilance agency Aiwisa.

The study — first announced on June ii — is led by Instiluto Butantan, a
research center funded by the state of Sao Paulo. The agreement with Sinovac
includes not only trials but also the transference of technology to produce the
coronavirus vaccine locally.

“The 12 research centers that will carry out the trials for the coronavirus
vaccine have already been chosen here in Brazil,” Doria said in a news
conference.

Besides Sao Paulo, the tests with a total of 9,000 volunteers will also be
conducted in Brasilia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul and
Parana, he added.

For Dimas Covas! director at Instituto Butantan, Sinovac’s potential vaccine is
one of the most promising studies to light COVID- 19, the disease caused by the
novel coronavirus, and results of clinical trials are expected later tlus year.

Brazil’s health vigilance agency Anvisa said in a statement that its technical
team is in contact with Butantan and Sinovac, adding its analysis is at an
advanced stage and is expected to be concluded soon.
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15/07/2020 — Valor Eeonômico

Planejamento inicial na resposta a pandemia den resultado

https:,,va1orglobo.comimpresso!noucia:2O2OiO7: I 5/sp-corneca-a-vencer-

pandemia. ghtml

EMICO

Valor
SP começa a vencer pandemia
Infectologista David Uip diz que Estado e prefeilura acertaram aD planejar juntos. logo no iniclo,
como enfrentariam a pandernia

Par Leila Souza t.ima e Beth Koike .-- Do Sac Paulo

I Sf071200 09’oO A(021 tIC .‘2 ‘I

Aevoluçäo dos rümeros da covid-19

sugere que Os esforços do governo
paulista na resposta a pandernia

deram resultado. A media móvel de
sete dias de óbitos na capital está

perto de 85, depois deter atingido

quase 110 no fim de maio. No

Estado, estã prOxima de 253-0 riCO

foi de 276, em 23 dejunho.

A taxa de ocupação de leitos de UTI indica situaçäo conforrável. Na
Grande São Paulo, está na casa de 65% - era de 92% em rneados de
maio. Para o medico infectologista David Uip, [stado e prefeitura

acertaram ao planejarjunlos, logo no inicio, como enfrentariarn a
pandernia.

Para especialistas, embora se caminhe para o que chamam de platO,

corn a terceira semana seguida de queda no nürnero de mortes, a
estabização estã ocorrendo ainda em paramar elevado tIe óbitos e riäo

ha segurança sanitthria suficiente para Dma retornada geral de atividades
- que, na prãtica, E o que começa a acontecer.
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21/07/2020 — TV Globo / Jornal Nacional

InIclo da terceira fase de testes da Coronavac

https:i/globopiav 1obocoj/v/g7 1632 !prograrna/
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2 1/0712020 —0 Estado de S. Paulo

Inicio da terceira fase de testes da Coronavac

https:;’sao-paulo.estadao.coni.br/noticias: £Ieral.iestes-da-vacina-chinesa-vontra-covid

I 9-comecam-ern-sao-paulo,7000337 1016

ESTADAO

Testes da vacina chinesa contra covid-19
começam em São Paulo
Pei siehsi volnistina a receber a dose (a) stoic niédjea do Hospital dos Cliniess tpic nAo love a idenhidade rescinds

GoocaIoJinior,O Estado do SPasto
25 Ce jails. Ce 20201 12is13

o govensador the Sno Passlo. Joño Itorli, (P5DB), orurndon oficialnsente nests ieiça-(eiro

o in(cio dos leases coin a vacius chiaiesa contra a coronavines, 0 pristasiro vailtiittthio a

recetseras-aetha. cliaiiiaoots (iiri.,,aauc Pu) nina toddies do Hospital dan Ctiiücas (HG)

qt’e ssâo te’s’ identidr.de rescinds, As todo, BrAt in)) vo1ontàcss sin ‘teeter a variisn

eon sa cennos do pesqethit. Cs governo essinta qoe 0 eatud-o des’er, see coiwttudo ate

scoembro. Se us testes foirtu be.n-ssirednhra. a varitsa pode colneçar a ocr piTsoliiTitta so

iniejo de 2021.

A pci unra dose eatä aendn aplirada 005 890 fsineioniirioa do HC nesta terça-feira (21).

Daqu a 14 alias, a eegsitoda dos acid apticada a, doraute ease periodo, os votsinta no.

set-do acouipaanados stIr sadelieco. Esper Kallas. osedico do deparlaaoeiioo dc ,tsoldntiaa

snfeceiceaa r parasitarbis do Facoldsde do Sledirissa do FSP e coorde:ssdor do Cesirro do

Pe.qniaas Chinless do litsoisetto Central do F{onpitst dos Citoicas flltJSP. explica es:a é a

terceira Case etc testes doom varisa, inns a as-iiii ales io llra,sit. ‘do loogo da sentiuios.

‘511105 cent mini vacrnnndo Os volnntdrioc.

Os testes fszens parse do UtsI, paireria CCIII 0 tnsrituto Itutatatd, Ittiriatotscisle

gooeroo eatadsia] tsavia anntsrsado qoe os testes eonseçarinrnjsi nesta segs,iads-feirn (20).

nina tionve airasn palm liherTiqoo tins doses no aemoporto. As vacinasctiegararn Is China,

ens voo da Lnftlsanso, cons eacais en’ Frasikistit,

Be acordo corn 0 governo estadsial, 0 institoto Bsttautl eats) sdaptancto urns flt;rirsi pats

a proditçdn ala 5-anna. A capamidade cte prodnçdo é etc ate 100 mitttCes ste closes. 0 anortlo

coils 0 tahoratds’io chines pres’ê qame, as a vacina for cloth’s, o Bmasit receberii ,,iisda tio

nailtides de doses fabricads, na (titan pass dlalriboiçio.
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Ultima fase de testes da Coronavac

https:/;gl iz1obocomjIoboiews/jorna1-gIobonews-edioao-das-1O/vide&dia-historico-

diz-diretor-do-instituto-butantan-sohre-pesguisas-com-vacina-para-a-covid

87 14620 ghtml
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Fase final de testes da Coronavac

https://www.tirne24.news2O2O/ 07/brazil-is-the-first-country-in-the-final-tesling-phase-

of-the-chinese-vaccine-against-covid- 1 9.html

III I
ILI4’J1-]
Brazil is the first country in the final
testing phase of the Chinese vaccine
against COVID-1 9

A 27-year-old eneraI practice mao the first of 9000 volunteer docton arid paramedics to
receive the vaccine in the next three months as part or the agreement betieen the Chinese

laboratory and the Brazilian research Institute Btitantan to can out testi In 5CC flyal phase

before approval.

1 an e’’ 1-appy to be able to particpase in th.s eaperience, ne are [sing a Jn:que and

historic ron-e-.c ard that is what made rile slant to part:cipate ni tIn’s pioject because I
parto that oent sad ti-ia eocto.- as-hose denticy slat rot revealed. in a released sides

by the Hotplta’ des Crn:cas. Fac-alt-y 0’ Pec ore, U verslt-j of são et’c

About 20000 doses of Co’onavac, -ni-mb amvee in São ‘etlo on Monday on-ng, ‘viii be

istr; w.jced to 12 research cente’s in the states of São a_ o. Rio de )are,ro, r:,nas Corals,

RIO Gsar.de do Sal and Parent in adoition to the capltai, BrassIla.

Thase ‘eglons a-c among brie mtst a”ected Dy the pandemic Is Brazil, whose 2.1 milton

catet and triers ttm-en 80,000 deaths are U’s second coj’try most a1ected by tnt olseate,
ten the Urited States,

The vo:,nteers vii. receive tvio otses sIth an Iterivat or 1’ days.

Ira areas conn’e’anca at ‘ospltaI dat orslcas, the governor of São Paulo, Thão Dons)
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Brazil became tins first country to begir phases testing of the Chinese coronavitta vaccine

against coronavirus on tuesday, the Slnovac Biotech laboratory told APP
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22/07/2020 — Globonews / Gi

Novo secretário de Sañde de SP fala sobre a Coronavac

https::/u I .iIoho.com S: sao-pauIo;noticia2O2OiO7;22;novo-secretario-de-saude-de-sp-

diz-gue-vaciria-chinesa-contra-coronavirus-pode-ser-liberada-ernergencialmente-no

fim-do-ano. ghtrnl

Gi sAd PAULO

Novo secretãrio de Saüde de SP diz
o que vacina chinesa contra
o coronavIrus pode ser liberada
o emergencialmente no fim do ano
Q infectoasta cc Ernilpo Rioas. ear uyr cjpiew assu’nb a oas: es:a:e-.a- f’a (23cm

sub;iikicàn a José Henrique Ge’

0
0
0
0
C
0
0

o pius, secielap o Ut [ace do

esla’Jo cc Sac Pa,.io, ear

Ccrn:hlen dicce ra manha desta

quart, Ic I., (22( qua a vacina chiriesa

CcflihJ curuodnUs IK C 5Cr

1)0,211, tn,!, grrr:almenle

cc5[e are. ca’.c Dc te1es COD’ OS

vc4.,-tai,s team oem sjEecid,s.

GorinchLeyn ascumiu a pasta

pasta ierça4eira (21) en, aubttitaição José Hendque Germann.

“Quando arvemos Dma siruaçào quo nás d,a,nan’os panderritca. quo

uriraepr,Iepiria em odos Os ,nisi(nenies do ,ir,ii’dn, n(m passaiTros ii Ic,

Dma ncccsidade emergencial do dtspcnibIrzaç)o do varinas, disco ole.

o SeCreDno niou a aria dir cases no’ in ,p,rcrplos do to,lo ss pals. Nós

ainda igo centinlamos a epidomia em macn mere. Dctc,s manor,u. [or

Dma vacua é fundamental. Baseado nusso. so 005 proximos 3 meTes

esse nivel do anticorpos for elevado. emals do quo 550, mantiveremse
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2- Hospital das ClInicas da Faculdade de Medicina da liSP

0 Hospital das Clinicas da FMUSP é ø major complexo hospitalar da America Latina,

por onde passam diariamente cerca de 40 mu pessoas, entre medicos. funcionãrios,

terceirizados, pacientes e acornpanhantes. 0 hospital possui mais de 2,4 mu leitos em

seus oito institutos, como o Incor, o Instituto Central, Instituto da Criança, Instituto do

Cancer e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, alCm de um hospital auxiliar em

funcionamento (Hospital Auxiliar de Suzano) e outro em reforma para ampliaçAo

(Hospital Auxiliar de CotoxO). Em media, são realizadas mais de 4 mil cirurgias, I milhão

de exarnes e 140 mu consultas por mês em suas unidades.

Desde maio de 2011, a VFR e responsável pela comunicação de todo o complexo corn

a imprensa, corn atenção especial aos Orgãos diretivos: Superintendencia, Diretoria

Clinica e Diretoria da Faculdade de Medicina da USP. A equipe de assessoria de imprensa

conta corn uma equipe dedicada corn cinco jornalistas e atendirnento 24 horas durante os

sete dias da semana.

Por sec a principal referência para casos muito graves em todo o Sistema tJnico de

Saüde, o HC ë urn caso bastante especifico no que diz respeito a assessoria de imprensa.

Ao rnesmo tempo ern que reUne os maiores nomes da medicina nacional, corn tratamentos

e pesquisas pioneiras, também e alvo permanente de reportagens por parte dos mais

diversos veiculos de comunicação em busca de problemas no atendimento, a exemplo de

filas, que possam representar as dificuldades enfrentadas pela populacão em relaçao ao

sistema pUblico de saüde.

Desta fornia. a estratégia de cornunicação relativa ao Hospital das Clinicas precisa

atender corn precisão a duas linhas de interesse da imprensa: a resposta rápida e

convincente sobre dernandas negativas e a proatividade em relação a dernandas positivas,

que irAo reforçar os meihores aspectos do Hospital. Isso faz parte do dia a dia do trabalho

da VFR dentro do complexo.

A equipe da VFR realiza diariamente a busca por pautas positivas, que reforcerny

a imagern de centro de exceiëncia do HC. Para isso, a equipe dejornalistas, especializadoè

em saüde, realiza entrevistas corn professores-doutores das diversas areas, pesquisadores,

VER Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SI’ — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870
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medicos. funcionários e pacientes, antecipando sempre as novidades relativas ao

complexo que possam interessar a imprensa e ao pUblico.

A partir disso, são realizados releases regularmente, que podem set negociados

individualmente corn os órgàos de imprensa, corn matérias exciusivas, e tarnbém

divulgados para o conjunto dos jornais, corn a equipe realizando a divulgaçao e fazendo

o follow-up para convencimento dos jomalistas sobre a importância e relevância dos

temas divulgados. A equipe possui trânsito em todas as principais redaçOes, sendo

atendida seja pelos repórteres, seja por seus editores.

A VFR possui rotina de contatos regulares corn os responsáveis pelos principals

serviços da instituiçâo para buscar por novidades que possam ser transformadas em

notIcia. Alérn disso, centraliza todas as demandas dos veiculos de comunicaçAo, para que

os jornalistas tenharn uma fonte segura de informaçOes.

A VER tarnbCm e responsável per colocar o HCFMUSP no centro dos principais

debates em saàde, como residéncia médica e formaçäo de profissionais e apoio a pesquisa.

Para isso, entre outras esiratégias, produz e propOe artigos dos principals interlocutores

do HC para os grandes jornais e agenda almoços e visitas as grandes redaçOes.
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Em 2016, porexemplo, podernos destacarao menos dois casos de enorme releväncia

para a imprensa, corn sentidos opostos, que traduzem o trabalho estratégico da VFR na

cornunicaçAo do HCFMUSP. Em urn deles, uma denüncia de superfaturamento culminou

corn a presenca da Policia Federal, corn mandados de busca e apreensão, em prCdios do

HCFMUSP, corn o conjunto da imprensa avisado a priori e acompanhando toda a ação.

Em outro, urn transplante pioneiro de ütero e posterior nascirnento de urn bebê, ocorrido

no HCFMUSP. precisava ser rnostrado de forma a atingir o major publico possivel, corn

o material de meihor qualidade. Cada urn dos casos são exernplos de estratégias de

comunicação bern-sucedidas da VER para reduzir danos, no primeiro caso, e para

divulgar a exceléncia do hospital para rnilhOes de pessoas, no segundo, corno se vera a

seguir.

VFR Servicos de Comunicacao Eireli
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2 A charnada “Operacâo Doparnina” teve inicio em uma operação surpresa da

Federal dentro do HC, corn policiais entrando em salas e retirando computadores e

o processos corn o acompanharnento da imprensa. Neste mornento, a equipe da

o respondeu corn agilidade e precisão, cotnunicando irnediatarnente a imprensa que o

o colaborava corn a investigacâo.
0 Essa agilidade fbi fundarnentaf pam que iniciássernos a gestão da crise antes rnesmo

da entrevista coletiva da PF, as 11 horas daquele dia. Assirn, pudernos corrigir, antes dos

jornais da tarde, a informaçAo que circulava de que o envolvido na fraude era “presidente”

0 do Instituto de Psiqulatria. Falarnos diretarnente corn os editores, esciarecendo tratar-se

C de urn erro e que o envolvido era urn mero diretor de area.

Ao concentrarmos nossa estratégia na nossa colaboraçao corn o MPF e no sigilo que

o nos foi requisitado, evitando nos estender ern explicaçOes que nAo nos cabia, induzirnos

C) que o foco de toda a imprensa passasse a ser os dois suspeitos, como ficou claro

o ediçOes dos jornais da noite, corno o Jomal Nacional. Ou seja, o enfoque da irnprensa
0 deixou de ser “Fraude do HC”, o que envolveria a direçAo, para “Fraude dentro do HC”,

ainda muito grave, rnas corretarnente dirigido para os suspeitos, nâo para a instituiçAo.

o Essa estratégia e nossa proxirnidade corn as direçOes de redaçao certarnente

o que a irnprensa se concentrasse na porta do IPq, ou rnesrno no prédio da adrninistraçao,

para cobrar diretamente da presidéncia do instituto ou da própria direção do HC, ern

entrevistas de improviso e scm qualquer controle, explicaçOes sobre a fraude. Vale

lembrar que este padrão da imprensa se concentrando nos locais da operaçâo tern se

o repetido ern todas as operacOes pelo pals, expondo, muitas vezes injustarnente, a direçao

o das instituiçOes investigadas. Corn a agilidade da VFR, isso foi

o Passado o prirneiro Wa, a equipe da VFR, junto corn a superintendência, fez o

levantarnento rninucioso de todos os docurnentos referentes a investigacão, conseguindo

o certificar-se de que o HCFM1JSP fazia as cornpras citadas de rnaneira correta e via

o licitaçao. Corn este conjunto de inforrnaçOes, a VFR realizou urn media training corn o

o Superintendente do HCFMUSP e corn sua Diretora Clinica, preparando-os para dar
0 respostas corn segurança aosjornalistas. Isto feito, urna entrevista coletiva foi convocada, .4*

e o HCFMUSP pode eselarecer, de forma organizada e documentada, que estava

VFR Servicos de ComunicacAo Eireli
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0
o trabalhando de acordo corn a legislaçao e que os eventuais dcsvios nao haviam ocorrido

no cornplexo e quc os suspeitos haviam sido imediatamente afastados. Corn isso, firrnou

se a percepção, nos jomalistas e no püblico, de que a instituição havia feito tudo o que

o estava ao seu atcance, tendo ficado prolegidos dos ataques tanto o HCFMUSP quanto

o membros da alta administraçAo.
o Este enfoque acabou balizando toda a cobertura da irnprensa, que se seguiu

o meses, quando, a cada nova etapa, como denäncia do MPF, os dois suspeitos afastados

o cram sempre o alvo e o HC apareceu sempre corno pade interessada c ativa no

o esclarecimento dos fatos. Foi uma crise de proporçOes enorrnes gerenciada corn rapidez

o e precisâo.

Na outra ponta, o HCFMUSP realizou neste ano o prirneiro transp]ante de ñtero

da America Latina e, rnais que isso, realizou o parto do prirneiro bebë do rnundo gerado

o em urn ñtero transpiantado de doadora falecida. Tratava-se de urn caso

o positivo, mas de longuissima duraçao. Corn urn problerna para a divulgaçao a imprensa:

a receptora e futura rnãe, não dana nenhuma entrevista.

Portanto, para garantir que o conteüdo fosse divulgado corn a qualidade que

o deveria, foi definida a estratCgia, de primeiro, garantir a exciusividade para urn

o de alcance nacional: o Fantástico, da Rede Globo. Em seguida, a divulgaçao para toda a

o irnprensa, garantindo a rnultiplicaçao da notIcia nos diferentes rneios, incluindo agéncias

internacionais. Isso foi feito tanto quanto da realizaçao do transpiante quanto do

nascirnento do bebê. 0 resultado foi a divulgacao do HCFMUSP como centro de

o exce!ência no cenário do SUS do pals, corn reportagens aprofundadas e de grande alcance.

C) Este coritrole sobre a notIcia dentro de urn complexo corn rnais de 20 mu funcionários

o exige que a assessoria de irnprensa tenha ótimas relaçOes ern todos os institutos e corn
C)

todos os principais gestores. As reuniOes para a manutenção dessa rede de confiança são

a
O Em sua rotina diana dentro do cornplexo, para rninirnizar os aspectos negativos, a

0 VFR realiza monitoramento pei-rnanente sobre possiveis focos de reportagens, como falta

o de medicarnento, demora no atendirnento e fDa para cirurgias, entre outros. Corn isso, a \Y 9’
VFR consegue dar respostas quase imediatas aos problernas eventualmente levantados

o VFR Serviços de Comunicaçao
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pela reportagem, evitando que casos pontuals sejam retratados como problemas

sistêmicos.

Os resultados nesse sentido são bastante claros: oHC deixou de ser retratado como

urn complexo corn problemas estruturais. Pelo contrário, nesse perlodo, as reportagens

negativas despenearam, representando hoje menos de 5% das cerca de 450 que são

mensairnente publicadas/veiculadas sobre a instituiçAo. Mais do que isso, a rnaioria

dessas reportagens negativas se limita a pequenas notas, raras vezes ehegando a

manchetes de páginas internas.

A VFR tarnbérn realizou o planejarnento estratégico em rnudanças no sistema de

atendimento do HC que impactem os usuários. E o caso, por exernplo, da reduçao no

atendimento do pronto-socorro do HC, ocorrida ern fevereiro de 2013, quando 300

pessoas por dia foram afetadas. Ao se antecipar a irnprensa, comunicando ela rnesrna

todos os detalbes das mudanças, a VFR conseguiu transformar o que seriam reportagens

negativas em matérias positivas, corn serviço para populacao, e o anüncio de meihorias

no PS do HC.

Corn o nümero crescente de vitirnas de febre amarela no estado de São Paulo em

2018, o Hospital das Cilnicas da Faculdade de Medicina da USP teve grande repercussAo

na rnidia nacional por prestar atendirnento a casos gravissirnos da doença e, também, por

realizar o primeiro transpiante de figado em paciente corn febre amarela do mundo,

encontrando, assim, uma nova rnaneira de salvar vidas.

A atividade da assessoria de irnprensa fez corn que, em urn rnomento de crise, o

HCFMUSP fosse visto corno urna soluçao, tornando-se destaque nos principais veiculos

de cornunieação, incluindo a TV Globo e ojomal Folha deS. Paulo.

Essa visibilidade ressaltou o pioneirisrno que coloca a instituição corno uma das grandes

da medicina mundial, além de abrir potts para que outros hospitals corneçassern a

replicar esse lipo de proeedimento.

Quanto as reportagens positivas, além de terern crescido aproximadamente 50%,

frequentemente ocupam lugar de destaque nos principaisjornais, como Foiha de S. Paulo

e Estadao, e ernissoras de radio e TV, corno a própria Rede Globo.

VFR Serviços de Comunicacao Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimacao — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870



0
0
C-)

VFRCOMUN/CA cAO

No ültimo anode 2020,0 Brasil se viu enfrentando mais urna pandemia, que desta

vez mudou a rotina e os rumos de todo o mundo, tornando-se a major crise sanitária dos

ültimos tempos. Neste cenário, em São Paulo, o HC ocupou urn lugar de destaque entre

os meses de abril e setembro ao mobilizar e transformar a toda a estrutura do Hospital

para atender as demandas de Covid-19. Todo o seu Instituto Central, que atendia diversas

especialidades corn 900 leitos, foi dedicado inteirarnente a pacientes da doença, tomando

o HC referência nesse tipo de atendimento. Na imprensa, a mobilizaçao em tempo recorde

teve grande repercussâo, pois garantiu a disponibilidade de leitos a população num dos

momentos mais crIticos da pandemia.

Desde então, o NC tern sido tambérn importante fonte de informação médica e

cientifica, esciarecendo sobre o virus, sobre medidas de prevencão e dimensionando a

pandemia, bern como exemplo de boas histórias de superação e altas de pacientes. Alem

disso, o HCFMUSP promoveu urna campanha de arrecadaçao de recursos corn a

#HCCOMVIDA envolvendo diversas celebridades. Nesse sentido, a VFR promoveu uma

série entrevistas e reportagens especiais, alérn de publicação de artigos.

*
VFR SeMcos de ComunicaçAo EireIi
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Veja São Paulo — Especial Hospital das ClInicas: por dentro cia UTI cia rede póblica —

22/04/20

-
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Foiha de S Paulo “Eu não acredito em colapso do HC”, diz superintendente - 27/04/2020

Link: https://ti nvurl.com/yayytue8

VFR Serviços de Comunicaçao EireIi
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01 533-070

Tel. (11)2936-2870

!

‘Eu uao acrcdito em colapso
do BC’, di, superintendente



-

——

0
0
0
C)
0
0
0
0
0
0
0
C)
C

Foiha de S Paulo - Modelo SLJS de hierarquizacao e essencial para o cuidado da Covid

19

Link: https://tinyurl.coln’yakQcn23

09/04/20

0 Estado de S Paulo - Hospital das Cilnicas termina transferência histOrica e libera leitos

Link: https://tinyurl.com/vag573m
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No més dej ulho, o HC também realizou uma coletiva de imprensa para marcar o

inicio dos testes clinicos da Coronavac em voluntários e que teve enorme repercussão,

inclusive no Jornal Nacional, da TV Globo.

TV Globo — Jornal Nacional - Começa em São Paulo terceira fase de testes cia

vacina chinesa contra o coronavIrus - 21/07/20

Link: Imps: ‘ztinvurLconi;vvjfodnh

Somente no periodo entre fevereiro e juiho de 2020, o Hospital das Clinicas da

FMUSP foi destaque em mais de 3,3 mu reportagens, com urna media de 10 atendimentos

por dia.

Já neste inicio de 202 1, o HC foi palco também de urn acontecimento histórico: a

primeira vacina contra COVID-19 aplicada numa brasileira apOs aprovaçAo do uso

emergencial pela Anvisa. Neste mesmo dia, foram vacinados dezenas de outros

profissionais da saóde do HC com ampla cobertura cia imprensa. Além disso, o Hospital

teve enorme espaço na mIdia ao realizar urna megaoperacão para vacinar cerca de 30 mu

profissionais da saáde do complexo que estão diariamente expostos a COVID, seguindo

as direirizes do Programa Nacional de Irnunizaçôes e corn base nas campanhas anuais de

vacinação contra influenza. Somente na semana cia vacinaçAo, entre 17 e 22 de janeiro,

foram mais de mu reportagens em TV, radio, portais e midia impressa que abordaram o

terna.

VFR Servlços de Comunlcaçao EIreIl
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TV Globo — SPI
— Começa

saUde do Hospital das ClInicas
— 18/0

Link: https://globopiay. globocom/v/9]87546/

Em paralelo, no entanto, o Brasi] enfrentava impasses em relaçäo a irnportacao de

vacinas e insumos para produçâo e os quantitativos de imunizantes disponiveis tiveram

de ser restringidos, pegando o HC de surpresa no meio do processo. Como o Hospital já
tinha vacinado cerea de 24 mu profissionais a essa altura, o secretário municipal de saüde

creditou isso a urn privilégio ao hospital em detrimento aos demais serviços de saüde.

Nesse instante, a VFR rapidamente promoveu entrevistas da diretoña cilnica e

superintendência do Hospital a Foiha de S. Paulo e ao Fantástico para esciarecer que as

circunstâncias da vacinaçâo no HC estavam de acordo com os critérios estipulados pelo

Ministério da Saüde.
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vacinação contra coronavirus nos profissionais de

1/21
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Foiha de S Paulo — Coluna Monica Bergamo — “Fornos atropelados”, diz diretora do HC

de SP sobre prioridades de vacinação intema— 22/01/21

Link: https://bit. ly/3awtH63

3- Instituto do Cancer do Estado de São Paulo (Icesp)

Inaugurado em maio de 2008, o lnstituto do Cancer do Estado de São Paulo,

unidade do Governo do Estado gerenciada em parceria corn a Fundaçao Faculdade de

Medicina, é urn dos rnaiores centros de oncologia da America Latina e referência

nacional no Sistema Unico de Saüde (SUS). Corn base na assistCncia e gestao

hurnanizada, o Instituto oferece aos pacierites da rede póblica de saáde urn tratamento

global e multidisciplinar corn práticas assistenciais, de qualidade e seguranca do

paciente, acreditados pela Joint Commission International, organização inteniacional de

acreditaçâo em saOde.
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Os nümeros do Icesp refletem uma producao assistencial expressiva e de grande

representatividade. Mensairnente, são realizados mais de 50 mu atendimentos, em 34

especia!idades médicas, em media 8,3 mu procedimentos cirárgicos, 28,6 mu

atendimentos de urgéncia, 55 mu sessôes de radioterapia e braquiterapia e 6,1 mu

pacientes se encontram em tratamento de quimioterapia. Cerca de 10 ml! pessoas

circulam no lcesp diariamente e o Indiee de satisfação dos pacientes é superior a 96%.

Desde 2010 a VFR atua na prestaçao de serviços de Assessoria de Imprensa e

Cornunicaçao Interna do Instituto, corn o objetivo de divulgar o trabaiho realizado corn

foco em novas tecnologias, pesquisa cientifica, ensino, treinarnento e educaçao de

coiaboradores, em inovação de processos e na segurança do paciente, garantindo não so
a qualidade dos serviços, mas a humanização, urn dos principals diferenciais do lcesp

entre os grandes centros de oncologia do pais.

A dissemrnaçao de informaçOes seguras e relevantes amplia o conhecimento

sobre a prevenção e o diagnOstico precoce do cancer e auxilia na qualidade de vida das

pessoas em tratamento da doença. As açOes de relacionamento corn a imprensa, além de

fortalecerem a irnagem da instituiçao, apresentando os serviços do Icesp na area de

assistência, ensino e pesquisa são educacionais e, portanto, essenciais para a constituição

de uma sociedade mais saudável.

Fazem parte das atividades da eguipe de comunicação do Icesp:

- Acompanhamento de reunlOes e planejamento estratégicojunto as Diretorias Executiva

e Geral

- Levantamento de assuntos pertinentes e que geram visibilidade a marca Icesp

- Produçäo de releases, notas e conteüdos para campanhas institucionais sobre as

atividades do hospital, pautas mCdicas, serviços sobre prevencão, diagnostico precoce

ou datas cornemorativas

- Contato corn veicuios de imprensa e agendamento de entrevistas

- Aeompanharnento de entrevistas e gravacOes

- Clipping

VFR Serviços tie Comunicaçao EireIi
Praca Santo Agostinho, 70, Aclimação — SP — CEP 01533-070
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- Análise de resultados. levantamento de indicadores e elaboração de relatOrios

-Adrninistraçào e monitoramento do site Icesp e das redes sociais (Facebook, Instagram,

Twitter e Canal do Youtube).

C - Elaboraçao de planejamento de Comunicaçäo Interna

o - Levantarnento de pautas, elaboraçào de textos e diagramaçao de jornal Semanal Icesp
V (circulacâo interna para cerca de 5 mu colaboradores)

- Levantamento de pautas, elaboraçAo de textos e diagramaçao de “Boletim Entre

o Medicos” (boletirn mensal direcionado ao corpo cilnico)

Q - Abastecimento de noticias na Intranet

o
- Disparo diário via e-maii de comunicados institucionais sobre atividades intemas

0 Instituiçao

o - Produção de artes: media mensal de 220 artes que podem ser layout de campanhas

o (Outubro Rosa, Novembro Azul, comunicados, banners, cartazes, adesivos, wallpaper,

O folhetos, manuals, cartilhas ou icones de desktop.

Matérias de destaguc cm 2019:

Séric Gratidao (Fantastico, TV Globo; 10/01/2019)

tReportagern exalta a hurnanizaçao presente na assisténcia prestada na assisténcia ao

paciente.

https://globoplay.globo.cornlv/7289547/?fbclid=JwAR24gYnHlh6A97vWSTOpiIFshd

6nCSHT7OcIW WJxT6ujh6vSXcZuZiUxjU

165 mu easos de cancer dc pele devem scr registrados em dois anos (TV Record;

15/01/2019)

*Serie de reportagens corn entrevista de derrnatologista do Instituto esclarecendo 4 \)

questOes sobre cancer de pelo e prevençâo.

VFR Servicos de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01533-070
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httn://recordtv.r7.com/jornal-da-record!videosil 65-mil-casos-de-caneer-de-pele-

devem-ser-registrados-ern-dois-anos-1 5012019

Matérias de destague cm 2018:

- Centro de simulaçAo realistica, CETO e Spy

Inovaçäo na sañde GIobo News; 30/07/2018, 01/08/2018 e 03/08/2018)

tséne de reportagens sobre as inovaçOes na area da saüde, que aborda tecnologias

usadas no lcesp contemplando entrevista corn três coordenadores medicos

http://g 1. globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/edicao-das- I 6-estreia-

serie-sobre-inovacao-na-saude/6909222/

http://gl . globo.comlglobo-news/jomal-globo-newslvideos!v/treinamento-medico-tern

boneco-pue-simula-choro-e-tremor/69 14694/

http:IIgl .globo.comlglobo-news/jornal-globo-news/videos/tfedicao-das

1 6h/v/inovacao-na-saude-fluorescencia-a-Iaser-guia-rnedicos-em-cirurgias/6920552/

- Dcz anos do Icesp

Em dez anos, kesp tine pesquisa, terapias de ponta c tratamento humanizado

(Folha de S. Paulo; 06/05/2018)

*Matërja especial sobre os 10 anos de atuação do Instituto corn entrevistas de dois

diretores e depoirnento de pacientes

https://wwwl .folha. uol.corn. br/eguilibrioesaude/20 1 8!05/em-dez-anos-ieesp-une-

pesguisa-terapias-de-ponta-e-tratamento-humanizado.shtml

VFR Servicos de Comunicaçao EireIi
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- Corrida Icesp Run

Por que suar a camisa é uma arma contra o cancer (Revista Saüde; 29/04/2018)

*Anigo assinado pela coordenadora médica do Serviço de Reabilitação do Icesp, Dra.

Christina May Moran de Brito, sobre a irnportãncia dos exercIcios e do controle do peso

na prevençäo e no tratarnento dos turnores corn divulgaçao da corrida lcesp Run

https:/!saude.abril.com.br/blog/com-a-palavraJpor-gue-suar-a-camisa-e-uma-arma

contra-o-cancer/

- Desempenho de residentes na ASCO

Residentes do lcesp ficam entre os melhores em exame dos EUA (F’olha deS. Paulo;

02/06/2018)

*Materia sobre o desernpenho dos residentes do Instituto ern exarne internacional corn

entrevista do diretor-geral, Paulo Hoff

https://wwwl .folhauol.coni.br/eguilibrioesaude/20 I 8/O6lresidentes-do-icesp-ficam-

entre-os-rnelhores-em-exarne-dos-eua.shtml

- Campanha Juiho Verde / Cancer de cabcca e pescoco

Oito em cada dez pacientes corn cancer de cabeça e pescoco são ou foram fumantes

(TV Globo, Jornal Nacional; 12/07/2018)

*Repoilagern sobre conscientizaçAo da irnportância do diagnóstico precoce do cancer

de cabeça e pescoço contemplando entrevista do chefe de cirurgia de cabeça e pescoco,

Marco Aurélio Varnondes Kulcsar.

https://globoplay. globo.com/v/686854 1/

- Doacao de cabelo

VFR Servicos de ComunicaçAo EireIi
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo — SP — CEP 01533-070
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DoaçAo de cabeto pode ser feita em envelope via correio ou entrega no Instituto do

Cancer (TV Globo, SPTV; 25/07/2018)

ao vivo corn orientaçOes de como doar cabelo para confecçao de perucas corn

entrevistas corn as voluntárias do Icesp e pacientes.

https://globoplay. globo.comlv/689664 I /programal

- Atividade fisica x cancer

Atividade fIsica ajuda pacientes em reabilitaçäo após tratamento contra o cancer

(TV Globo, Bern Estar; 16/11/2018)

SMateria corn a divulgaçâo do estudo realizado pelo Icesp cornprovando os beneficios

do exercicio fisico para pacientes corn cancer contemplando entrevistas corn a

coordenadora rnëdica do Serviço de Reabilitaçao do Icesp, Dra. Christina May Moran

de Brito, e pacientes.

https://globoplay. globo.comlv/7 I 65922/programa/?fbclid=IwAR236Ip-

aAEa8XIrn3oRsXOAyCEYXcjagAoYDj YS5-xXKMWI SLsxPGbWE8 E

- flesfile Outubro Rosa

Serginho promove o desfile Outubro Rosa (TV Globo, Altas Jloras; 27/10/2019)

*pacientes rnulheres em tratamento contra o cancer de mama no Icesp desfilam e contam

as suas histérias

https://globoplay.globo.cornlv/71 2011 91?fbclidlwARlx IWBjO5EcVFUePuJKA9B

B6GfZFUrcGvhcx5BjrIHEw2X7WZPgfkvxbE

4- Fundação Butantan (Instituto Butantan)

0 trabalho estratégico da VFR Cornunicaçao vem fortalecendo a imagem do

Instituto Butantan corno o major produtor de vacinas do pals. 0 projeto da VFR

VFR Serviços de Comunicaçao Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimacao — SP — CEP 01533-070
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contempla a Comunicaçâo Integrada da Instituição, o que inclui a cornunicaçAo interna

para 2 mu funcionários, o sOlido relacionarnento corn a irnprensa nacional e a gestâo sobre

páginas institucionais extrernarnente dinârnicas e interativas nas midias sociais.

Em media, são produzidos mensalmente cinco press releases (textos que servem

como sugestão de pauta para a imprensa), mas também C disponibilizado atendirnento

rápido e eficaz 24h as solicitaçOes feitas espontanearnente por jomalistas. 0 resultado

disso C que o instituto tern sido citado em media por 2 mu rnatCriasjornalIsticas por mês

e realizado mensaLmente urna media de 150 atendimentos a imprensa. Em 2020, por

exemplo, coletivas de imprensa e divulgaçOes foram realizadas diariamente por conta da

pandernia do novo coronavirus e também devido ao desenvolvimento de uma vacina

contra a COVJD-19, pelo Instituto Butantan e a biofarmacCutica Sinovac, na China.

Nas midias sociais. o instituto tambCm reforça sua irnagern e confiabilidadejunto

ao püblico, alimentando diariamente suas páginas no Twitter (141 mil seguidores), no

Instagrarn (632 mu seguidores) e no Facebook (191 mu seguidores) corn conteàdo

absolutarnente confiavel, desenvolvido e revisado por jornalistas profissionais, corn o

suporte de especialistas. 0 canal no Youtube tambCm tern ganhado força, especialrnente,

apis o projeto de producao de conteüdo ern video irnplantado pelo Butantan em junho de

2018. De là para cá, cerca de 250 videos institucionais já forarn produzidos e

disponibiLizados corn uma linguagern didática e imagens de alta definição. 0 canaL

registra atualmente 41 mu seguidores, além de 2,6 rnilhOes de visualizaçOes e 104 miL

horas de conteüdo assistido.

Importante destacar que a cornunicação integrada do Butantan tambCrn

supervisiona e produz inforrnes internos, participa da organização dos eventos, alCrn de

produzir urn grande volurne de noticias institucionais para alirnentar diariarnente a

intranet e site institucional.

Matérias em destaque - 2020

o VFR SeNlços do Comunlcaçao EIroll

o Praça Santo Agostlnho, 70 AcIlmaço — SP — CEP 01833-070
TeL (11)2936.2870
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0 GLOBO ONLINE/RIO DE JANEIRO - 17/03/2020

Butantan entrega primeiro lote de vacinas para campanha antecipada contra a gripe

https://oglobo. globo. com/sociedade/butantan-entrega-primeiro-lote-de-vacinas-para

campanha-antecipada-contra-gripe-243 10161

G1INACIONAL - 28/03/2020

Estudo mostra que o isolamento social está ajudando a evitar casos de coronavirus em

São Pau’o

https://g I .globo.com/Iornal-nacionallnoticial2o2o/03/28/estudo-rnostra-gue-o-

isolarnento-socjal-esta-ajudando-a-evitar-casos-de-coronavirus-em-sao-paulo.ghtml

ISTOE ONLINE/SÃO PAIJLO - 02/04/2020

SP lança plataforma de Iaboratórios para diagnOstico de coronavirus

https://istoe.com.br/sp-Ianca-plataforrna-de-Iaboratorios-para-diagnostico-de

coronavirus/

JORNAL GLOBONEWS - EDIçAO DAS 16K - 02/04/2020

Instituto Butantan assume coordenação da análise de testes em São Paulo

https://g I globo.comlsp/sao-paulo/noticia/2020!04/02/diretor-do-instituto-butantan-

assume-coordenacao-de-testes-de-coronavinis-em-sp. ghtml

FOLIIA DE S.PAULO ONLINE - 11/05/2020

MOnica Bergarno: Insliluto Butantan fará vacina contra chikungunya em parceria corn

empresa europëia

https://wwwl folha. uoi .com.br/colunas/monicabergamo/2020/05/instituto-butantan-

fara-vacina-contra-chikungunya-em-parceria-corn-ernpresa-europeia.shtml

11/06/2020 - GI/NACIONAL

Instituto Butantan fecha parceria corn empresa chinesa para testar vacina contra Covid
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https: fIg 1. globo.eom/j ornal-nacionaL/noticia/2020/06/1 1/instituto-butantan-fecha-

parceria-com-empresa-chinesa-para-testar-vaeina-contra-covicl.ghtml

11/06/2020 - EXAME.COM

Como funciona a Coronavac, a vacina chinesa que será testada no Brasil

https:/Iexame.cornlcieneialcomo-funciona-a-coronavac-a-vacina-chinesa-cjue-sera

testada-no-brasil/

29/06/2020 - TILE NEW YORK TIMES I USA

Brazil’s Sao Paulo Expects Approval This Week to Trial Chinese Coronavims Vaccine

https://www.nytimes.comlreuters/2020106129/world!americasl29reuters-health-

coronavirus-brazil.html

20/07/2020 - Valor Econômico

SP recebe 20 mil doses de vaGina chinesa para covid e começa testes na terça

https;//valorglobocom/brasil/notjcjaJ2O2OIO7/20/sp-recebe-20-rnil-doses-de-vacina-

chinesa-para-covid-e-comeca-testes-na-terca. ghtml

12/08/2020 — Jornal Hoje

JR tern acesso as instalaçOes do Instituto Butantan, onde vacina chinesa pode ser

produzida

https:i/globoplay. globo.comiv/877 1 588!programal

27/09/2020 — FantásticolfV Globo

Exciusivo: Fantástico entra na fábrica da Coronavac, na China; Veja imagens

https://g 1. globo.com/fantastico/noticia/2020/09/27!exclusivo-fantastico-entra-na-

fabrica-da-coronavac-na-china-veja-imagens. ghtml

17/09/2020 — Folha de São Paulo

VFR Serviços do ComunicaçAo Eireli
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Uma esperança nAo muito distante (Artigo)

https://www 1 folha.uol.combr/opiniao/2020/09/urna-esperanca-nao-muito-

distante.shtml

23/10/2020 — Foiha de S. Paulo

A vacina do Brasil

https://wwwl .folhauolcorn.br/eguilibrioesaude/2020/ 1O/a-vacina-do-brasil shtml

19/10/2020 - Jornal Nacional

Governo de SP divulga dados sobre seguranca da vacina contra a Covid da Sinovac

htlps: //g I globo. com/jornal-nacjonalfnot ieiaJ2O2O/ 10/1 9/governo-de-sp-divulga-dados-

sobre-seguranca-da-vacina-conti-a-a-covid-da-sinovae. ghtrnl

18/11/2020 - CNN Brash/CNN 360

Diretor do Butantan ressalta segurança da Coronavac após publicaçao na Lancet

https://www.cnnbrasil.corn.br/saude/2020/1 1/1 8/diretor-do-butantan-ressalta-seguranca-

da-coronavac-apos-publicacao-na-lancet

19/11/2020 - TV Globo/Bom Dia Brasil

Avião corn 120 mu doses da Coronavac chega em São Paulo

https://globoplav.globo.com/v/903 5525/

09/12/2020 - Podcast Café da Manha/Foiha de S. Paulo

A fábrica de vaGinas do Butantan vista por dentro

thttps://www I. folh&uol. corn.br/podcasts/2020/ I 1/a-fabrica-de-vacinas-do-butantan-

vista-por-dentro-ouca-podcast.shtmj

10/12/2020 - Jornal Nacional

Instituto Butantanjá começou a produzir a vacina CoronaVac em São Paulo

https://globonlay. globo.comlv/9092227/
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10/12/2020 - Radio Bandeirantes

FABRICA DO INST[TIJTO BUTANTAN FIJNCIONARA 24 HORAS E TODOS Os

DTAS

https://www.youtubecornlwatch?v=rGaGe3niCUtvllJ

28/12/2020 - Estadão de S. Paulo

São Paulo já tern Ii mithôes de doses da Coronavac mesmo antes da autorização da

Anvisa

https://saude.estadao.com.br/noticiasIgeral,sao-paulo-ja-tem-11 -milhoes-de-doses-da

coronavac-mesmo-antes-da-autorizacao-da

anvisa,70003564799# :—:text=Nesta%2osegunda%2Dfeira%2C%20500%2OmiI,biofarm

ac%C3%AAutica%20Sinovac%20chegaram%2Oao%2OBrasil&text=Mesmo%20sem%

20a%2odivulga%C3%A7%C3%A3o%2Oda,Coronavac%2odescle%20 1 9%2Ode%2onov

embro.

5- Necton Investimentos

Fruto da fusão entre as corretoras Spinelli e Concórdia, que estão entre as mais

tradicionais do mercado, a Necton possui escritórios na capital paulista, no Rio de Janeiro

e em Santa Catarina, além de 13 escritOrios parceiros distribuldos por todo o Brash. Corn

patrimOnio liquido de RS 33,4 rnilhOes, atende mais de 40 mu clientes corn recursos sob

gestão na ordem de R$ 14 bilhôes.

A empresa atende a clientes pessoa fisica e inslitucionais, corn produlos nos segmentos

de renda variável, renda fixa, fundos rnultimercados, fundos imobiliários e Tesouro

Direto, alérn de COEs, CDBs e LCIs e LCAs de bancos de menor porte, entre outros

produtos.

A VFR assurniu a assessoria de irnprensa da Necton em novernbro de 2019 e vem obtendo

para empresa, em rnédia, 100 inserçOes semanais em veleulos de comunicação, incluindo

os especializados ern finanças mas tambem a grande imprensa, como jomais Valor

EconOmico, Foiha de S. Paulo, 0 Globo, TV Globo, Globonews e outros.

VFR Serviços de Comunicaçao Eireli
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6- SPDM — Associaçao Paulista pan o Desenvolvimento da Medicina

Fundada em 1933, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)

e uma das maiores entidades filantrópicas de saüde do Brasil, atuante em sete estados

brasileiros, com aproximadarnente 46 mu funcionários e corn a vocaçâo de contribuir para

a meihoria dos serviços medicos prestados a populaçAo. Gerencia unidades hospitalares

e ambulatoriais construidas e equipadas por governos estaduais e municipais, tendo corno

objetivo levar o que ha de mais avançado em conhecimento medico a populacâo.

Desde marco de 2014, a VFR Comunicaçâo presta serviços de assessoria de imprensa

para a instituição. Dentre as tarefas realizadas estâo:

Levantamento continuo de pautas.

• Produçào de materiais de divulgaçao, releases e matCrias especiais.

• Notas exclusivas e artigos.

• Atendimento a imprensa, incluindo o aprimoramento de relaçOes com os veiculos

de comunicação.

• Monitoramento de reportagens e identificaçào de oportunidades.

• Media training e apoio aos porta-vozes.

• Gestâo de crise.

• Criaçâo de estratégias de comunicaçAo.

o trabalho desenvolvido pela VFR promoveu proftmdas mudanças no dia a dia da SPDM,

principalmente em relaçâo a assessoria de imprensa e, posteriormente, midias digitais.

Desde a ampliacào da estrutura de comunicação ate o relacionamento com a imprensa e

gerenciamento de crises. Alem de fomentar a credibilidade da organizaçâo junto ao

püblico intemo e extemo, a VFR passou a antecipar riscos potenciais de crises e trabaihar

a imagem de excelência do cliente.

Era possIvel notar, pela análise da clipagein diana, a ausência de reportagens

positivas sobre a instituição. As citaçOes referiam-se apenas as crises pontuais

relacionadas a entidade. Essa situaçâo se inverteu gradativamente com o trabaiho

VFR Serviços de Comunicaçao Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimacao — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870



VFRCOMUN/CAcAO

implantado pela VFR, por rneio da produção de divulgacôes das açOes positivas da

Associação para os principais veiculos de comunicação do pais.

o Em 2018, podernos citar como exemplo urna grande reportagem do jomal

o de São Paulo sobre o modelo de OrganizaçOes Sociais de Saüde, que contou corn a SPDM

corno modelo de gestAo positiva, citando o Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus

Zerbini (HTEJZ) (confira o link: https://bit.ly/2LWUzPB). Outro destaque foi a

o participação de profissionais da entidade em uma pauta sobre saáde masculina do major

O telejomal do pals, o Jomal Nacional, no Centro de Saüde do Homern do HTEJZ

o (https://glo.bo/2Mznblf). Além disso, outro exemplo do trabalho realizado pela

reside na participação do Laboratorio de Reprodução Humana do Hospital São Paulo na

série especial “Fertilidade, um projeto de vida” do Fantãstico, corn entrevistas do Dr.

o Renato Fraietta, alérn do acompanharnento de dois casais atendidos na unidade

o (https://g 1 .globo.comlfantastico!noticia/20 1 8/08/05/fertilidade-um-projeto-de-

vida.ghtrnl).
0

Desta forma, corn estes e os demais rnateriais elaborados pela SPDM sendo

publicados em importantes veiculos (corno TV Globo, SBT, Record, Foiha de São Paulo,

UOL e 01), desde 2014, a marca SPDM chegou a:

• Aproxirnadamente 12 MILHOES de domicIlios em matérias veiculadas na TV

—39 MILHOES de pessoas.

• Mais de 4,5 MILHOES de exemplares de jornais irnpressos — 18 MILHOES de

pessoas

• Cerca de 900 MIt ouvintes de radio.

• Mais de 450 MILHOES depage views nos rnais diversos sites.

7- Ibross (Instituto Brasilciro das OrganizacOes de Sañde)

Fundado em abril de 2015, o Instituto Brasileiro das OrganizaçOes Sociais de Saóde

(Ibross) é a prirneira entidade a representar as organizaçOes sociais de saáde (OSS) no
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Brasil. 0 instituto prornove o modelo de administração de equiparnentos de saüde por

rneio de OSS, através de parcerias firmadas entre as instituiçOes e as secretarias estaduais

e municipais de saüde.

Atualmente, são associadas ao Ibross 21 instituiçOes filantrOpicas que atuarn em

São Paulo, Rio de Janeiro, EspIrito Santo, Distrito Federal. Goiãs, Minas Gerais. Bahia,

Pernambuco e Ceará. Juinas. elas gerenciani mais de 800 equiparnentos de saMe e

ernpregarn 95 mu pessoas. Essas unidades conlam corn rnais de 15 mu leilos e realizarn,

em urn periodo de urn ano, cerca de 700 mu internaçoes e mais de 750 mu cirurgias.

Tarnbérn são responsáveis por mais de 40 milhOes de consultas, quase 50 rnilhOes de

exarnes e chegarn a registrar aproximadamente 10 milhOes de atendirnentos de urgência

e ernergência.

A VFR desempenha, desde 2016, o trabaiho de assessoria de irnprensa da

instituição, bern corno atividades de cornunicação digital, para fortalecer e evidenciar

nacionalmente a atuaçâo do Ibross no desenvolvirnento, aperfeiçoamento e evoluçao do

rnodelo de gestão por OSS.

Para ampliar o acesso da socieclade a informaçOes e esciarecirnentos sobre o

modelo de gestAo, a VFR dedica-se a divulgacao das atividades do Ibross, das boas

prátieas na Saäde por ineio de parcerias püblico-privada, de estudos que dernonstrarn

resultados da administração por OSS e de eventos voltados para o debate do tema.

São produzidos releases, artigos e notas de posicionamento do Ibross direcionados

a irnprensa, além de alinhamento de entrevistas corn porta-vozes da instituição corn os

veiculos. A assessoria faz a elaboraçao dos textos, monitoramento de midias e clippings,

disparos de conteüdos e follow-up. Para potencializar os resultados na imprensa de todo

o pals, a equipe elabora rnailings personalizados e rnantérn estratégias para estreitar o

relacionamento corn osjomalistas.

Artigos e cartas assinados pelo presidente do Ibross foram publicados nos jornais

Folba de São Paulo, 0 Globo, Valor Econôrnico, 0 Estado de S. Paulo, Correio

Braziliense, 0 Imparcial, Estado de Minas, 0 Povo, entre outros, Os eventos que a

entidade realiza anualmente para promover a discussão sobre modelo de gestão jã foram

VFR Serviços do ComunicaçAo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, AclimacAo — SP — CEP 01 533-070
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divulgados por velculos de grande repercussão, como o Estadão, Valor Econômico,

Correio Braziliense, TV Record e radios CBN, Jovem Pan e BandNews.

Em 2018, o Ibross ganhou amplo espaco em uma matéria da jomalista Claudia

Collucci sobre OrganizacOes Socials, no jomal Foiha de São Paulo. Corn entrevista do

presidente da instituiçAo, Renilson Rehern, o texto destacou os 20 anos das OSs e a

iniciativa do Ibross de conceder selo de acreditaçao as organizaçOes que cumprern normas

de segurança e de qualidade. No mesmo veiculo e ano, outras açôes do Ibross receberarn

trés puhlicaçOes na cotuna Mercado Aberto, em janeiro, maio e dezembro.

Em outubro de 2019,0 Ibross protocolou urna peticão pedindo esclarecimentos ao

INSS sobre o afastamento aplicado as gestantes e lactantes em locals de trabalho

insalubre. A iniciativa do Ibross foi divuigada na coluna da MOnica Bergarno, da Foiha

de São Paulo, nos jornais Agora São Paulo, Todo Dia, Diário lndustria&Cornércio e

outros veiculos regionais.

Recentemente, em agosto de 2020, uma iniciativa do Instituto recebeu repercussão

nacional nos mais diversos veiculos do pals. 0 Ibross fol a primeira entidade a ajuizar no

Supremo Tribunal Federal (STF) Ação Direta de Inconstitucionalidade contestando

portaria que previa procedimentos de justificacao e autorização do aborto em casos de

estupro. Para o Ibross, a norma não acoihia ou protegia a vitirna, mas intimidava a

paciente e criava obstáculos no processo do aborto legal. A ação do Ibross foi divulgada

corn exciusividade pela Folha de S. Paulo e repercutida nos mais importantes veiculos do

Brasil.

No campo da comunicação digital, a equipe da VFr é responsável pela cobertura

de eventos do Ibross e pelo gerenciarnento e abastecimento de todos os conteüdos do site,

canal do Youtube, Facebook, Instagrarn e Twitter do Ibross. Além de evidenciar a

importância do Sistema Unico de Saüde (SUS) e da assisténcia de qualidade a populacão,

a assessoria também oferece apoio na divulgacão das atividades de todos os associados

do instituto.
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Matérias e artigos de destaque na imprensa

Folha de S. Paulo (8/08/2017) - Artigo Renilson Rehem e Nacime Mansur: “Saüde

püblica no caminho certo”

https;//bit. ly/3bh929N

TERçA-FEIRA, B DL AGOSTO DL 2017 * * * O1flO A3
FOLBA 1W S. PAULO

SaMe püblica no caminho certo
RENILSON REHEM DE SOUZA C NACIME SALOMlO MANSUR

If a 19 anos, 0 SUS (Sisteina IJni
ode Saüde) fez uma aposia ousa

da ac estabetecer parcetias coin en
ildades privadas scm fins Iucrari
VI’S. as (hganizaçOesSrwlaisde Sn-
tide fUSS), imra o gerencin menlo do
servicos publicos.

U uodelocoineçou a sortnhzado
nicialmente pelo Eslado do São Pan -

Ia e, corn o passar dos anos. ml son-
do replicado pals alora, par mejode
secretarias municipais € estaduais
(Ic saOde. Eni 2015,o Suprerno Tn
bunal Federal den a palavra Anal so
bre 0 asSunto. atestando a constitu
cionalidade cia preslacão do seni
ços 1)01) Ic’s rio saüdo por 055.

Trata-sodernodolo vitorioso. quo
p1O)iCifl Illajor eliciencia ao poclet
püblico, unia vez que as organiza
cOes soclais l)OSSUefli rnais agilida
de para a contratação de pessoal,
insurnos e serviços. (tue resulta
eInIssisiênciaeIicaze resoluliva.

EstLidos cornparativos enlre nina
(loll) thiS OSS e a adminislracäo di
reta demonsirarn quo ofloVo rno(10
logeroncial rnolhora a qualidade do
gasto ptiblico e aumenta a produti
vidade na gestâo.

As OSS nan substituern o gover
no, quo define Os services ((Lie (IC
vein set prestados bern COlOl) as in

SUS fez uma aposta ousada
ao estabelecer parcerias
corn entidades privadas
scm fiiis Jucrativos para o
gerenciarncnto de scrviços

dicadoresde qualidado a sororn oh
sorvados, Pot mob do coniratos, as
instituiçöes tênI metas quantitati
vase qualitativas a cumprir; traba
11mm cm contormidade corn as di
rettizes eslahelecidas pelos geslo
its publiuos cilante das necessida
dos do saude loro-regionais.

I loje. niuilas dessas organizaçoes
arurnulam cenificaçôes dequalida
dopelosexcelenles servicos presla
dos. Vale ressaltar a fundamental
papel dos Orgäos de controle —par
ticularmente vs Tribunals de Con
Ia. da União ou dos Estados, entre
outrosniecanismosfiscalizadores—
nosentido normatizador. regulador.
o na sogurança da aferiçao dos to
sullados alcançados.

Nesse conloxlo. urn grupo di’ or
ganizacöes sociais decidlu se jun
tar, (endo como ohietivo esclarerer
a sociedade sobre cono funcionarn
asparceriasdossas instituiçöesconi
o poder puhlico. perrnitindo. assim,

major conhecirnento C compreen
são por pane dos cicladuos,

0 lbross (Instituto Brasileiro das
Organizaçôes SociaisdeSaüde), quo
room atualmente corn 20 instilul
çöes associadas, htisca mobilizar a
sociedade em favor da meihoria da
qualidade dos serviços. difundir as
boas práticas de gestão. colaborar
para oaperfeicoamento (las normas
estabelecidas para a parceria corn
o poderpUhlicopromoverestudos
o pesquisasezelarpelosvaloresuni
versais rIo SUS.

As organizaçOes sorlais são. in
cluhitat’c-lrneuite, urn excelenle ca
minho para aumonlar a governan
ca e a governabilidade na saiule j)tI
bljca brasileira.

Nossocomprornisso. pornieiodo
Ibross. e contnibuir coin a aperfei
çoarnento do rnodelo e, corn isso.
forlaiecer 0 SOS e a qualidade do
alendiniento oferecido a seus usu
11105 Cin 10(100 pals.

RENILSON NC HEM DC SOUZA medico,
do I bios I risi II Uk, Ii Usilcilo di S Or arirza çdes
Sncia s deSa (rde) liii secreiiio-a diwirl ride itad
cii SarJ-Je do SIG Pau :o (50051 rro loseS nra)

NACIME SAL0MAO MANSUN. ,rèdica. C vice.
prorirdoltodo loros’ C suse,rr.terrde,tedo,
rnrtrcres afrlracips di sPlir., JAacorIaçio P.roiiOt.1
pat a Cesc,sJs:rrrer,)o da rcd ‘ci ri)
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Valor Econômico (30/1 0/2017) - Artigo Renilson “Novos modelos de gestão püblica

da Saáde”
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hkir Opinião

Novos modelos de gestäo
pñblica da saüde
Par Renilsaji at S..u. — Valor

o cesaPo be so nplantar no Brasil urn

sistema do saude win carCier universal

nao so encerra nat dulIculdades do

linanriarnenlo a ra nocess,dado do

mudar o modero para arendor

ntegralniente a poprilaçao. As

questoes do gesiSo ta,nhCna tern so

mostrado be enorme complexidade
- a

as sorucOes aincla te encontam “urn

oatar’,er rnuto riot o’ an dese,as#:

San raldes as diriculdades da adm!rlsliaçSo pUb a rtvela to Brass

para administrar o seror do saOda Essas dilcuroades deco,, em. denrre

mAr05 [stores Ca iiierpretaçCo restritiva 005 orIlcipos exult-tot Pa

Corstitjcao Federal cIa 1982: legalunade. irrpeasoaacrade. moadade.

publEcicade C oFrancia. A ailment-a crnmlste Pm laze, teem at 50,555. Ia a

ellrát.a, em laser as celsas calMs. e’icOc,a esta assotada a

proressos. enquanlo a efirara asia assoriada a resulrados.

A conjurirsIra alual tie grave cnse eronarn,ra QUO 0 p5(5 asragossa torna a

srtuaçao soda male complexa. Falta ursa gosrao mais qual’ircada, em

muiros aspectos aliadas aos problemas decorrentes de urn

rnandarneuo. ma’s do quo nunce. insufidente a nstCvel.

Pica cada vet ma’s esidante quo no Brasil tern-se que buicar boss

praircas as gess2o be sadde na perspective do ridadao. ou seja a

qualidade do resultado. Urns clas saidas pars alrançar a eficacia na

gesIlot soda a celebraçAo do parcerias coin organizaçoos do tester o

50t01. Oesele 098. no [sracio do São Paulo, as OrgarieacOes S’acais tie

Sa(ce (055) oem ascumindo a admin straçao do servisot do cadde.

Mais do 200 municlpios do 23 Estados atualmente 1Cm 055. 0 quo

preccupa C p.o lowe uni crescimenso desordenaric. A ma aria dos

Estedos e municipios cue celobram contratos do ges:ao não sabe 0 01.50

Oars fazecoo. Nan basIs celetrar co-scab. C preciso so organow pars

quo 5i0 55M crimp--dO. 0 gesror pdbero co-lra:a,,re clove dese’uo:ver a

capacidade do celebrar ronlrabos C monhbo,ar a peers do do meerno

go requer habilidades quo norn sernpre asian presentos na gestão

pdblica do salade.

Do (ado das 055, urn grupo do enlidades associadas der,diu promover

um processo do arreditaçäo qua busca ava)iar us prinripais aspectos be

organizaçao social no cainpo be transparerina resporisahilidade na

gesrao dos rocursoa pitb]icos. Obviamente. esse proceveo esiarC

disponivel pars coda 055 qua oueira Ce submerer

Renilson Reheni de Sauza C medico a prosidente do lr,stituto

Brasilelro des Organhzacoes So.iais do Sa0de (bios,). los secretCrio

do Aesistincia ens Sabde do Minhstérlo do SaUdo no governo RICe

secretérlo-adjunto do SaUde de5o Paulo na gesrãojosC terra.
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Radio CBN Campinas (20/12/2017) — Entrevista Renilson Rehem sobre a relaçAo

entre poder püblico e OSS

https://bit. Iy/397geKrn

= MENU CBN Campinas
— 99,1 FM

Presidente do Instituto Brasileiro
das Organizaçôes Soclais de
Saüde, Renilson Rehern de Souza
cornenta sobre corno tern que ser
o tratarnento corn as OSs.
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Estadão (29/05/2018) - Evento Ibross “20 anos das OSS”

https://bit.ly/38gO27W
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Foiha de S. Paulo (19/06/2018) - Artigo 1{enilson Rehem: “Os 20 anos this

OrganizacOes Soclais de Saüde”

https:hbit.Iy/2Llnu4b

(tiNsEl

FOLHA lIE S.PAUL0

Reriilson Rehem de Souza:
Os 20 cmos dos
Org wiizuçOes Soclais de
Saáde
Parceria corn poder pübUco Se rnostrou. no geral, ‘oem-sucedida

I) Ills. do 111W 111,1111 tlII,ictl,lr,liia( dr ‘‘is, mOtel’
,ii,,iidc’ ‘‘(:15 So is, Ior,,,j 15 s gc,iu,tIpj’nc lit ii ublicosdo

saii,lr so nr;isñ. -\ isotri; ‘iliroc nibs Inlnhll’ip,Ilc nil,, as

irdsz1sOs,suii: El,’ 5,11,15 EIS’a.—.llIslllliIcOosIIInilll’opi,’acdo

lcicciiost’ior— Sc ilioslioti, ‘‘0 waldo gt’ial, l,c,,,’ai,’clitla.

Iii,, ‘si sido recoil Is do Sec retarla do I: stado da Sa,i,lc do São Pa,, lo,
onde oiiotlclo s,lrgiu tIll 1998, apoi.Ion 9C Os hospitals geoticiados

pot 055 so dostacaram, cii, iclaçao aos do adn,iiustracOo direta, ia

elide win is, cii (to benefioto do atendi ole,, to populacao iist,á ia do

si S Sisltli, Ui,ftti bc

Nat ‘ItS t’ II, 201,. 0 OIls to sot iliterlin eño lot 2S ,9t II teiloc no los

hospslais its ndizui,isliaçao drcl;t —RS SS Hill coilIr, PS 12 till. 0
lenipo ii cdio tic pci in,nlCrldia ic pare :105 ntis I ospita 5 gri dos pot

0, gari ca tO’s Sadicic ‘al do So 4 dias, 20. ‘n,’ eEoc 1 lIpid not da

dircta —ind,c,t,,do moor eficicia dos trale,nc,nos aplicados nos

serviços aditiiiiisirados pot 055.
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o Estado de S. Paulo (1 1/07/2018) - Artigo Renilson Rehem: “A verdade sobre as
OSS,,

https://bit.ly/2TvOfpO
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Fausto Maccdo
Repdrte,

A verdade sobre as

Politica

Organizaçöes Socials de Saüde

Ro,sas Relies.
lbs LSa do 20 18 lOS isYO

o papei dos Orgios do roritr&e na Fssadr dos açdos do der psibPro é ndarnentaI
o nconoeszáve pin mna dernovracia.

Na irea do sadde. osas rituacào so revels aindo on’s rnprescindi’-el. baja vista noldho
suhhnaoeiamento pdhlico do sata pos recentes a amentivais esrjiudalos do corropçdo
notciados polo imprensa.

Os poderes logiolativo ojudiciário, sssimcomoo Ministério Pdblico a os trbunaas do
conies, pracisain poor, mats do cue runca. alerts em 5PiaçaC so born no dos recursos
pdblicos na saC,de. L&ado pan o,mbater o daaperdicio, desvioo a traudes.

Preocupa, no onIons, o rdaqua indiscsinsinado ao modelo do Organisaçies Socials do
Saddo, coma recorrenternante tombs viato. sobrerudo, stualmenip. no Estado do São
Paulo

E preciso muiaa caulela, pan ito rolocar em urns vats romum on OrgsntssçOes Suctala
erdadeiramento rompromelidas con o forta]oc:mento do SI.’S (Ststaiss. Cairo do
Saud,) a aquelas no’ iluiçdes privation. sans nenh en tipo do coinpronretimenso corn a
saMe quo. travesddas do 05.5. denigrern a imagem do urns modelo gercacial hem
otacedido, inplnnado tad zo euro no pats. Noose so:t±do. é preciso separs o iOtO do trigo.

Por rneio don 055 fat possivel ampbar do forms expressiva a acosso dos cidadaoa
bmsleiroa ao SUS. brando assiatência aoa dncdes do pals, em lugares onde as pessoas
si,nplesrnpzale nao roialavam coin nenhum aorviço do saMe e sinhain do fezorasius
vsrdadeira via marts pasa rononpirem atendirnento rn’edlro.
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Rede Vida Tribuna Endependente (17/09/2018) — Entrevista corn presidente do

Ibross sobre o modelo de gestão por OSS

https://bit.ly/2T0D88K

ENTRE VISTA RENWSON REHEM

HtULzVIDA TRIBUNA INDEPENDENTE - 17i09/2018
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TV Record (24/08/2018) - Cobertura do Seminário promovido pelo Ibross

https://bit. ly/3nhadXx

*

I&lfn



VFRCOMLINIC/1 çAO

Seminário discute administração de
hospitals por organizaçöes sociais
em Brasilia
DF NO AR

o24:c8;2oi81oh32

Durante dos chas o Tilbunal de Contas do Uniào, 0 Conselho Nacional cie

Secretários de Saüde e o Instituto Brasileiro das Organizaçoes Sociais de

Saüde prornoverarn o serninário de boos prãncas no gestao de parceria corn o

terceiro setor no saude. 0 debate é inédito desde a criação do lel que

regularnenta a atuaçao clas organizaçOes sociais.
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Jornal 0 Povo (07/12/2018) — Artigo Renilson Rehem “A relevància das OSS”

opovo

__

A relcvflncia das
Organizaçöcs Soclais na Sañdc
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Correio Braziliense (25/05/2019) — Artigo 1{enilson liehem e Paulo Zuben: “A
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TV Brasil (29/05/2019) — Evcnto Ibross: 10 Püblico&Orgs

https://bit.ly/2v6Fyah
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1?olha de S. Paulo (4/10/2019) — Questionamento do Ibros sobre afastamento de

gestantes em locals de trabaiho insalubres

https://bit. ly/2wFvDZJ
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FOLHA 1W S.PAULO

MOnica Bergamo
I”:’r:ca —rg:4rio)grupofoIha.corn.bI

$ cut 20!9 as 2h01

CURTO-CIRCUITO

A e.\posiçao e vivenein ‘Modos de .\collier” ocupa 0 Sese Avenida

Paulista, em São Paulo. \o sibado (5 e domingo da Ilh a 16h.

o Ibross enviou ao INSS pedido de iiiionuaçOes sobi’e o alastamento

de gestantes de a nihientes insaiubres.

o pioleto do estidio Soteto .Arquiteros pala o teileilo Tigoiigo

Milende sen deharido hoje em H.wsaid, no Estados 1’nidos.

COrn FIRINO B. SORAct (.\BRIFI RR,ONI ‘. Ritiki \ ZEVEDO

Monica Beigaino
jornaLista e coIunsta.

***
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Estado de Minas (29/07/2020) — Artigo Renilson Rehem “Banir maus exemplos na

sañde”

https://bit, Iy!3pOaj Yn

ESTA000EMINAS • GOARIA FLiRA, 29 OF iLitHo 01 2020

Banir maus exemplos na saüde
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Foiha de S. Paulo (27/08) - Açäo do Ibross questiona portaria que dificulta aborto

em caso de estupro

https:’7hitlv;3pSDSYJ
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Foiha deS. Paulo (15/10/2020) — Artigo Renilson Rehem: “OSS e o papel do Estado”

https://hit.]y/2Xb5rA3
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8- Duosystem luteligêHcia em Saüde

Fundada em 2006, a Duosystem é urna empresa de tecnologia, especializada em

inteligência e inovação em saüde. Corn protagonismo e eficiência, ë responsável pelo

desenvolvimento de uma plataforma operacionat pioneira em regulaçao do acesso a
saáde, implantada atualmente em cornplexos reguladores nos estados de São Paulo, Mato

Grosso do Sul e Goiãs, A empresa contabiliza rnais de 157 rnilhOes de acessos na

intermediaçao de consultas, exames, internaçOes e regulacoes de urgência.

A companhia tambérn é criadora de um aplicativo para o agendamento da retirada

de rnedicarnentos nas farmácias estaduais de São Paulo. Expandindo seu mercado de

atuaçao, a ernpresa possui em seu portfOlio, soluçOes de promoção e prevencão a saüde,

utilizando teenologias como a Teletriagem e Telemedicina, Big Data, Business

Intelligence, Streaming e lnteligência Artificial. No ano de 2020, a Duosystem ampliou

expressivarnente sua atuação no rnercado, corn o desenvolvimento de urn portfolio

inovador de produtos voltados ao enfrentamento a pandemia de Covid-19.

Desde maio de 2018, a VFR ë responsável pot todo o planejamento de

comunicação da Duosystem, alem atuar em urn trabalho de assessoria de imprensa que

identifica, jun10 ao cliente, assuntos de relevancia e que podem ser transformados em

noticia ou divulgados por meio de marketing digital. Pot isso, é fundamental urn trabaiho

de comunicação personalizado, corn um estreito contato entre a ernpresa e a assessoria de

cornunicação e que permita agilidade na transmissão de informaçOes do emissor para o

receptor final. Desta forma, a estratégia de cornunicação relativa a Duosystem baseia-se

principalrnente, na proatividade ern relação as dernandas positivas, que irão reforçar a

instituição uma referéncia em seu meio de atuação. Igualrnente essencial é trabalhar a

cornunicaçAo de forma alinhada corn seu posicionamento e püblico-alvo, para que os

atributos e vantagens oferecidos pela companhia sejarn evidenciados, percebidos e

valorizados pelo mercado.

0 trabalho da VFR possui como finalidade, abrir espacos noticiosos para a 4
Duosystem junta acs meios de comunicaçAo da capital paulista e demais capitais do pals, \.

VFR Serviços do Comunicacão EireIi
Praça Santo Agostinho, 70, AclimacAo — SP — CEP 01 533-070

Tel. (11)2936-2870
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incluindo a grande midia e velculos segmentados. Para isso, realizamos o levantarnento

de inforrnaçOes relevantes e positivas relacionadas as atividades da empresa, elaboramos

e divulgarnos releases e notas junto aos veiculos noticiosos, corn foco no páblico-alvo,

alérn de prornover a atualizaçao continua de mailing de imprensa e trabaiho intensivo de

contato corn jornalistas de diversas ernissoras para oferecer sugestôes de paula sobre os

assuntos ligados a area de atuação da Duosystem.

Nos áltirnos aims, podemos destacar casos de enorrne relevância para a imprensa

ern relação a Duosystern: Urna das principais conquistas da ernpresa no ano de 2020 foi

a parceria estabelecida corn a Prefeitura de São Paulo, para o desenvolvimento de urn

aplicativo destinado a triagern e orientaçAo dos pacientes corn suspeita de Covid-19.

Sendo assirn, cabe destacar a estratégia de divulgação do lançarnento do aplicativo e

saüdeSP, urn sistema de integração de dados ciinicos e telemedicina que reüne o histórico

do paciente do Sistema tJnico de Saüde (SUS) na capital. Para isso, a VFR elaborou urn

planejarnento estratégico de divulgaçAo e realizou urna interface intensa jun10 a area de

Cornunicaçao da Secretaria Municipal de Saüde (SMS) de SP, corn o objetivo de explorar

ao rnáxirno, o trabalho da assessoria de imprensa. A equipe da VFR acompanhou a

irnplantaçao do app e para garantir major visibilidade a ernpresa, tarnbém foi explorada

uma citação do presidente da Duosystem, no texto de divulgaçao, destacando a

contribuiçao da companhia no desenvolvimenlo de soluçOes de tecnologia inovadoras

para o fortalecirnento da saüde püblica em SP. 0 assunto obteve repercussào positiva em

toda a irnprensa (TV Record, Revista Medicina S/A, Mobile Time e outros).

vu I

VFR Serviços de Gomunicaçao Eireli
Praca Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01533-070
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Release clivulgado a imprensa sobre o app e-saüdeSP:

Alern disso, a VFR tambem trabalhou corn divulgaçOes contInuas relacionadas ao

“Remédio Agora”, aplicativo desenvolvido corn a tecnologia da Duosyslern e destinado

a utilizaçao do Govemo do Estado de São Paulo, inclusive. na estratégia de coinbate ao

novo coronavirus. A solução da Duosystem contribuiu efetivamente para o

acornpanharnento e rnelhor gestão das filas, evitando aglorneraçOes, especialmente nesta

fase. Para se ter ideia, o aplieativo atingiu a rnarca de rnais de 120 mu cadastros e 635 mil

agendamentos em 2020. Neste aspecto, foi desenvolvido urn trabalho junto a area de

Imprensa da Secretaria de Estado da Saüde (SES) de SP para a divuigação de fatos

relevantes sobre o app. Cabe citar por exemplo, pautas divulgadas referentes aos registros

de rneio rnilhao de agendarnentos e cern rnil usuãrios na plataforma. 0 terna foi destacado

continuamente em toda a imprensa (Foiha de Sâo Paulo, Revista Medicina S/A, Mobile

Time, Jornal Guaruihos 1-loje) e inclusive, sendo mencionado no release distribuldo pela

Secretaria Especial de Comunicaçâo do Governo.

VFR Servicos de Comunicaçao EireIi
Praca Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870

Duosystem parhcipa do deseuvolviniento do aplicanivo e-SadeSP
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Release: Aplicativo “Remëdio Agora” ultrapassa a marca de meio milhão agendarnentos

Veiculo: Jornal Guarulbos Hoje

Aplicativo ‘RemédioAgora’ ultrapassa a
marca demeiomilhaodeagendamentos
tIow.:.,n-tfl:n,& -lwn
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O No ano de 2020, a Duosystem também foi pauta de noticias positivas na mIdia,

corn o desenvolvirnento de uma plataforma tecnológica para o cadastramento dos

voluntários interessados em participar dos testes clinicos davacina chinesa em São Paulo.

O Em menos de 24 horas, o sistema recebeu mais de 600 mU acessos. 0 assunto obteve

o divulgacão expressiva nos velculos de comunicação, com destaque para uma
o exclusiva a coluna da Monica Bergamo (Folha de São Paulo), alem de uma publicacão

nas redes sociais do Govemador de São Paulo, João Doria. A VFR foi responsável por

o conceder os dados e informaçOes referentes ao tema, em parceria com o Instituto

Butantan.

VFR Serviços de Comunicaçao EireIi
Praca Santo Agostinho, 70, Aclimacao — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870
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Nota: Plataforma de teste de vacina chinesa em SP recebe 600 mu acessos em 24h

Velculo: Ilustrada/Mônica Bergamo (Foiha de SP)
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Nota: Plataforma de teste de vacina chinesa em SP recebe 600 mu acessos em 24h

Veiculo: Instagram João Doria (jdoriajr)
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Adicionalmente, em 2020, também foi elaborado urn artigo sobre a tecnologia na

gestäo da pandemia de Covid-19, assinado pelo presidente da empresa. Para isso, a VFR

entrou em contato direto corn veiculos de comunicaçao. corn o objetivo de gerar

visibilidade positiva a companhia e ao porta-voz. 0 artigo foi veiculado no Diãrio do

Grande ABC, Portal Terra, entre outros.

Artigo: Tecnologia na pandemia de Covid- 19

Velculo: Diário do Grande ABC — 06/05/2020

VFR Serviços de Comunicacao Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimacao — SP — CEP 01 533-070
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o 0 trabalho constante da equipe da VFR corn a divulgaçAo de noticias positivas

relacionadas a Duosystem ainda contribuiu para a empresa alcançar urn prêmio

• importante organizado pela Revista Medicina S/A. A Duosystem foi uma das empresas

o vencedoras da 2° ediçao do Prèrnio 50+ Inovadores da SaOde 2020. Link para acesso a

o matéria: blips: rnedicinasa.corn.br/rnaisinovadores2o2o/

V
0
0
a
0
0
C
e Em sua rotina diana de trabaiho para a Duosystern, a VFR ainda presta serviços

relacionados a area de Marketing Digital, corn o objetivo de criar visibilidade e relevftncia

o para a cornpanhia na Internet e rnIdias digitais. Para isso, reformularnos todo o conteñdo

o do website da Duosystern e elaborarnos urn novo posicionarnento digital da cornpanhia,

O por rneio da criação de perfis no Facebook, Twitter e Linkedin. Sornos responsãveis pela
9 producào de conteüdo especializado para os perfis, com a criação de artes, fotos, gráficos,

inCográficos e vIdeos, alérn da implantaçâo de técnicas de SEQ (Search Engine

o Optimization) no site, visando o aumento de acessos, rnelhor posicionamento orgânico e

o a implantaçAo de ferrarnentas de análise de dados no site para a produçAo de estratégias

o de divulgaçao. Em 2020,0 trabalho da VFR permitiu o alcance de mais de 740 seguidores

e o registro de picos mensais de rnais de 4.500 impressOes e 500 visitantes do perfil da

o ernpresa no Linicedin. Jã no website da Duosystern, forarn incluidos 38 releases e

o contabilizados rnais de 18.6 15 visualizaçOes e 7.060 usuánios no rnesmo periodo.

VFR Servicos de Comunicaçao Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, AclimaçAo — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870

Revista Medicina S/A anuncia os vencedoies do Prêmio

50+ Inovadores da SaOde 2020 - Medicina S/A

H::

Peo segundo arc consecutvo. pubiicaçäo exarnina o
ecossisterna dqtal em busca das 50 healthtec corn alto
c.Dter:Ja: para trar.sfcrmar a sa.de no pais.



Website da Duosystem:
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Também faz pane das atividades da VFR a execução de açôes relacionadas a
comunicação institucional da Duosystem. A equipe e responsãvel per produzir conteñdos

editoriais, como folders e catálogos para apresentaçAo da empresa em feiras de saüde e

tecnologia. Vale ressaltar que em 2019, a VFR elaborou materiais informativos, como

folders, apresentaçOes e videos institucionais para que a Duosystem participasse de dois

eventos internacionais de Sañde. o Brazil America Summit e a II Conferéncia

Internacional de Sañde BrasH — Portugal e Comunidade Lusófona. Tais açOes visam a

ampliaçAo da Duosystem em eventos do setor, colocando-se como a major referência no

segmento.

Na outra ponta, podemos destacar o trabalbo da VFR nas açOes de eomunicaçâo

interna da empresa. A equipe produz diariamente pautas para divulgacao aos

colaboradores da Duosystem, trabaihando com o apoio de ferramentas, como o Jornal

Mural, Intranet, alem da produçäo de comunicados internos. E trabalho da area de

comunicaçâo, prestar suporte em reuniOes estratégicas da companhia, auxiliando

especialmente, em açöes de marketing voltadas ao novo plano de negócios da Duosystem.

Em 2020, a equipe da VFR ainda foi responsável pela refonnulaçao da Intranet da

empresa:

VFR Servicos de Comunicacao Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimacao — SP — CEP 01533-070

Tel. (II) 2936-2870

na inidia
Not(cias, releases e artigos

I43&n l.j& ,r’umac,s ste

DuOsnCtOnt eyp$

e ioeiek em sat

Ii1I’Ofl ?[IWFASES

U

roiroipiclin ths coc4oiIn
deW1t
.Enan7Enot,n

C rS S. ao on

e,.a—,SC-to 55530.o-Stse*e.to

CSnd- LV ML, —

.r
ThiopIniéveiiceonaa 7’ NvfleflmcMa
d1io do P,ini, 50.

Jrvadortta SaOic 7070 pr1titn avM,çosnaSad.
5 NflW fl’3 I n.n. fin

CIA. s.tnmntIonfliw— SIn,..

In,,,nI.nnie..1e

nci4 . *sd.n A ..anoI ,3n, n.C.r.... 0

TIC fl1,.t5 &nttt w,.n’.—nn



C

__

a-’

Intranet da Duosystem:
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Rotina de atendimento para atendimento do obieto da presente Iicitacao

Para atendimento a CONTRATANTE nos termos do citado no presente edital, a

VFR definirá urn sisterna que perrnitirá dar suporte em tempo integral a instituiçäo,

incluindo plantOes para eventuais ernergéncias. De forma rotineira, o escritório da VFR e

osjornalistas destacados para atuar internamente nas dependéncias dos órgâos indicados

pela CONTRATANTE cobrirao o horário das 8h as 19h.

Antes e apes esse intervalo sempre haverá urn jornalista de plantäo, acessivel por

telefone celular e e-mail e corn acesso a internet, para atendimento as solicitaçOes de

jornalistas, bern como de eventuais pedidos das instituiçOes. Ojomalista plantonista, que

também atuarã aos sabados, dorningos, feriados e pontos facultativos. estará em estreito

contato corn o profissional designado para coordenar a area de imprensa da

CONTRATANTE, que, por sua vez, fará a devida interlocuçâo junto as respectivas

diretorias das instituiçOes, bern como a direçao da VFR no encaminhamento das

solicitaçOes que receberem.

Urn profissional da VFR corn senioridade e experiência será o responsável pelo

atendirnento a CONTRATANTE, como Coordenador de Geral. A ele se subordinarao o

Coordenador de Assessoria de Imprensa, o Coordenador de Midias Sociais e o

Coordenador de Cornunieação Interna.

Para atendimento dos órgàos indicados pela CONTRATANTE será destacado urn

total de 9 (nove)jornalistas. Todos os profissionais listados na presente Proposta Técnica

possuern capacitaçOes. habilitaçOes e habilidades exigidas no edital.

Pelo dinarnismo de sua redaçao, a VFR poderá, em algumas situaçöes, ampliar o

nürnero de jornalislas na sede dos Orgâos indicados pela CONTRATANTh, confornw a

necessidade, e de forma temporária, para atendimento de situaçôes especificas, a exernplo

de grandes crises que possam impaetar negativamente na imagein dos órgãos.
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Atividades a serem executadas na rotina:

Assessoria de Imprensa

a) Leitura e análise do clipping diario relativo aos OrgAos indicados pela

CONTRATANTE.

b) Contato diário e sistemático corn as principals lideranças dos órgAos indicados

pela CONTRATANTE para apuração de inforrnaçOes que possam ser transformadas em

noticia e divulgadas a imprensa, corn impacto positivo na imagem das instituiçOes.

c) Follow-up (contato telefOnico corn jornalistas) intenso visando maximizar cada

noticia sobre os órgAos indicados pela CONTRATANTE.

d) ParticipacOes em reuniOes de planejamento de comunicação.

e) Produçao de relatórios mensais de atividades executadas e resultados alcançados

nas divulgaçoes, corn mensuraçâo da exposicão positiva e negativa na midia.

f) Monitoramento sistemático de matérias veiculadas na imprensa paulista e

nacional, relativas aos órgãos indicados pela CONTRATANTE, para imediata tornada de

providéncias, especialmente no caso de informaçoes inverldicas ou de crIticas.

g) Pronto-atendirnento as dernandas das autoridades da CONTRATANTE e dos

órgâos indicados pela mesma, corn rápida apuracâo e encarninhamento de inforrnaçOes e

sugestôes de posicionamento que possam subsidiar o contato deles corn a irnprensa.

h) ApresentaçAo presencial, aos gestores dos contratos, em periodicidade a ser

combinada enire as partes, dos resultados de comunicaçao obtidos por inlermédie das

açOes de Assessoria de Imprensa.

i) Fomecimento de releases, notas ofIciais, artigos e outros materiais para subsidiar

a producäo de conteüdo para as redes sociais dos órgâos indicados pela

CONTRATANTE.

j) Atendimento diário as dernandas de irnprensa, apuracão das inforrnaçOes

solicitadas e avaliaçao, junto a direção da ‘[FR e a direçao da CONTRATANTE e dos

órgàos por ela indicados, sobre o encarninhamento do assunto, bern como a forrna e ao

conteñdo da resposta ao veiculo de cornunicaçAo.

VFR Serviços de Comunicaçao EireIi
Praca Santo Agostinho, 70, Aclimacao — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870
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k) PrestaçAo de informaçOes a direçAo da CONTRATANTE e dos órgãos por cia

indicados sobre as providências tomadas em relaçao a eventuais matérias negativas para

as instituiçOes, detectadas pela VFR.

1) Apolo na escoLha e orientação dos porta-vozes que farao a interlocuçao dos Orgãos

indicados pela CONTRATANTE corn a imprensa, bern corno acompanharnento

presencial das entrevistas sempre que necessário.

rn) Produçao de papers corn inforrnaçôes relevantes e estratégicas e sugestöes de

resposta para questionarnentos que poderAo ser realizados pelos protissionais da

imprensa, de modo a subsidiar os porta-vozes dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE.

n) Eiaboraçäo de estratégias especiais de comunicação para divulgaçao de projetos e

iniciativas que sejarn “vitrines” dos órgAos indicados pela CONTRATANTE.

A VFR ira executar as atividades acima descritas da seguinte forrna:

Semanairnente a equipe da Assessoria de Imprensa dos órgàos indicados pela

CONTRATANTE se reunirá corn o profissional responsável pela coordenaçao de

Imprensa para discutir e deliberar possiveis sugestOes de pauta a serern trabaihadas junto

aos velculos de comunicação, corn base nas informaçOes previamente apuradas pelos

assessores ern seu contato diário corn as lideranças do conseiho.

As pautas aprovadas serào desenvolvidas e os rnateriais produzidos passarâo pelo crivo

do coordenador de linprensa, direçâo da VFR e direção dos órgäos indicados pela

CONTRATANTE.

A Assessoria de Imprensa ira traçar urn cronograrna de divulgação dos rnateriais

produzidos, sempre corn a anuência da direçâo da VER e direçao dos órgäos indicados

pela CONTRATANTE, observada a disponibilidade dos porta-vozes destes para a

concessäo de entrevistas.

Aigurnas paulas especiais serâo trabaihadas inicialmente de forma exciusiva para

determinado veicuio de cornunicação. Os jornalistas gostam de inforrnaçOes exciusivas,

que podem ser transformadas em “furos” de reportagern e, nesses casos, gerairnente

VFR Serviços de Comunicacao Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870
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ganham grande destaque nos jomais, radios, TVs e portais noticiosos, a exemplo de

matérias de página inteira ou reportagens de longa duraçao.

Nas divulgaçOes rotineiras, a equipe de Assessores encaminhará os materiais de

imprensa previamente produzidos as redaçOes (textos e, quando necessário, fotos),

realizando em seguida contato telefônico corn os principals jornais, radios, sites, TVs,

blogs e ernissoras de radio, visando prestar os esciarecirnentos sobre a pauta enviada e

sugerir entrevistas corn porta-vozes dos órgâos indicados pela CONTRATANTE.

Para evitar desencontros e retrabaihos, umjornalista será destacado para organizar

a agenda de entrevistas solicitadas sobre a pauta divulgacla a diferentes veIculos de

comunicação, mantendo contato corn o porta-voz designado e acompanhando essas

entrevistas. Caberá ao coordenador de Imprensa avaliar se será necessário mais de urn

porta-voz para atendirnento as dernandas, em caso de urn volume expressivo de

solicitaçOes.

Nas chamadas demandas reativas o assessor que receber a solicitaçAo deverá

reportá-la ao coordenador, que ira orientá-Io sobre a forma de apurar a informaçao

solicitada. A resposta somente será dada ao velculo após encerrados os processos de

levantamento de informaçOes e discussào, junto ao jornalista supervisor, direçAo da VFR

e direçao dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

Contatos corn editores-chefes. editores-assistentes, chefes de reportagens e

diretores de Jomalismo deverão ser feitos preferencialrnente pelo coordenador de

Imprensa, pelo jornalista supervisor do atendimento e, ern alguns casos considerados

estratégicos, pela direção da VFR.

Nenhurna solicitaçäo de imprensa deverá hear sern resposta.

Nos dias de divuIgaço, os assessores iräo encarninhar os materials de irnprensa,

como textos e fotos, aos velculos de comunicação, e imediatamente farAo contato

telefOnico corn os jomalistas, corn o objetivo de explicar e detaihar as informaçOes sobre

a pauta sugerida. Além disso, os assessores atenderao as solieitaçOes de entrevista,

realizando a intermediaçäo junto aos porta-vozes dos órgäos indicados pela

CONTRATANTE e acompanhando esses contatos.

VFR Servicos de ComunicacAo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo — SP — CEP 01533-070
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Todas as solicitaçOes deverão ser reportadas aos coordenadores responsáveis pelo

atendimento a impreusa que, por sua vez, debaterao as respostas e encaminhamentos a

essas dernandas corn a direção dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

VFR Serviços de Comunicaçao EireIi
Praca Santo Agostinho, 70, Aclimaçao — SP — CEP 01533-070
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Declaraçao de disponibilidade de atendimento

Eu, VANDERLEI DE OLIVEIRA FRANcA, representante legal da licitante VFR

SERVIOS DE COMUNICAçAO EIRELJ, cps no 10.354.430/0001-65, declaro para

fins desta licitação que a referida empresa terá disponibilidade para efetivar cada

atendirnento solicitado pela Contratante, delineados na forma do Edital de Concorrëncia.

São Paulo, 13 dejaneiro de 2022.

VANDERLEI BE OLIVEIRA FRANCA

R.G. n° 22.965.955-X

VFR Serviços de ComunicacAo EireIi
Praça Santo Agostinho, 70, AclimaçAo — SP — CEP 01533-070

Tel. (11)2936-2870
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