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3.2. pRoposra' pARA o rEMA Do ExcRcÍcro cRrATrvo

3.2.1.1 RncÌocínio Básico

Para a composição deste raciocÍnio básico, que traz o cenário e possíveis problemas de

comunicação para o tema do exercício criativo, e que aponta os caminhos a serem trabalhados

pelo plano de cotnunicação, é preciso entender a missão da Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo {CDHU). Sua prioridade é o aþndimento às

famílias residentes ern áreas de risco que irnplica, em linhas gerais, em um processo de rernoção

e reassentatnenËð, auxílio-moradia, prevençâ.o e recuperação de áreas. Ao mesmo tempo, o

trabalho da pasta precisa transpor uma série de dificuldades e resistências, além da cobrança da

sociedade para a erradicação das áreas de risco

O Déficit Habit*eional em São Paulo e no Brasil

O desabamento de um edificio no centro da cidade de São Paulo, no dia 1o de maio de 2018,

levantou diversos debates sobre o défrcit de habitação no Brasil, que vão desde a

responsabilidade das autoridades, invasão de åreas de risco e do papel dos propríetários dos

imóveis. Segundo dados da Fundação João Finheiro que há anos desenvolve estudos sobre o

tema, nas Unidades daFederaçäo, os valores ahsclutos do déficit habitacicnal erarn expressivos

em São Paulo em 2015. () único estado cuja necessidade de novas unidades habitacionais

ultrapassava um milhão de moradias, totalizatrdo 1,337 milhão de unidades. Esse estudo foi
divulgado em 2018 e produzido com dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios

(PNAD) 2015, elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Gecgraña e Estatística (IBGE).

Já um levantamento feito pela Associação Brasileira de Inccrporadoras Imobiliárias (Abrainc),

em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), apontou que o déficit de moradias, no país,

cresceu 7o/o em apenas dez anos, de 2007 a 2t17, tendo atingido 7,?8 milhões de unidacles

habitacionais em 2017. Segundo trecho extraído do estudo, "uma das principais conclusões

refele-se ao fato de que, a despeito do frm do bônus demográfico, a demanda por novas

habitações no Brasil perrnanecerá elevada ern termos absolutos no horizonte de projeção

þróximos dez anos). Esse fato decorre das características típicas de evolução temporal das

variáveis ligadas à demanda habitacional, rnarcadas por forte inércia tanto do ponto de vista

demográfico (crescimento da população

(mobilidade entre os estratos de renda)',.

de famílias) e econômico) quanto social
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Habitação em áreas de risco em São Paulo

Ár"ut de risco são áreas consicleradas impróprias ao assentamento humano por estarem sujeitas

a riscos naturais ou decorrentes da ação antrópica. No País, um total de 8,2 milhões de

brasileiros vivem em áreas consideradas de risco para desastres naturais. Ressalta-se que no

Estado cle São Paulo, a capital e alguns municípios da Região Metropolitana de São Paulo

concentram grande contingente populacional de moradores em domicílios localizados em áreas

de risco. O Município de São Paulo tem a maior população exposta em áreas de riscos,

totalizando 674329 habitantes (6,Oyoda população total do município), seguido dos rnunicípios

de Santo André, que apresentou 96 062 habitantes (.I4,2Yo do total do município) e Guarulhos,

com 94 720 habitantes (7,7Va do total do município). Essas estatísticas integram pesquisa do

IBGE, divulgada em 2018, etn parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de

Desastres Naturais (Cernaden).

Atendimento às famílias em áreas de risco

A CDHU é vinculada à Secretaria da llabitação do estado de São Paulo (SP) que conduz a

política habitacional estadual" Destaca-se. entre suas atribuições, o desafio em promover a

produção de moradias e ações de melhorias urbanas, reduzindo o défrcit habitacional no estado

de SP. A companhia é considerada urn¿ das maiores empresas de moradia popular no mundo e

a maior no Brasil, com I bilhão de reais pÐr anc de orçamento.

Já construiu cerca de 530 mil habitações, atendendo 2,2 milhões de moradores e gerando

milhares de empregos. A CDHU promove, ainda, importantes ações de clesenvolvimento

urbano, como o Programa de Atuação em Favelas 
" 

Á¡eur de Risco.

Para a CDHU, é prioritário o atendimento à população que habita em áreas de risco, garantindo

a elas uma moradia digna e segura. Estima-se que este problema afeta cerca de 40% dos

municípios de São Paulo, O atendimento a esfa população feito pelo programa habitacional de

área de risco chegou a mais de 42 mil famílias desde sua criação. Em situações de calamidade

ou quando ocorre remoção emergencial e a nova moradia ainda é viabtlizada, a companhia

oferece o beneficio de Auxílio-moradia Emergencial e Auxílio-moradia

Mídia brasileira e a cobertura tle calamidades e remoções

Atualmente, o cenário da imprens a caracteriza-se pelo encolhimento das redações,

de veículos e o crescimento de sites indepenclentes e sensacionalistas, Há poucos jornal

especializadcls em urbanismo e meio ambiente em atuação. A cobertura da temática

desastres naturais e remoções é feita por jornalistas nas editorias de CieJades, Geral, ou
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Polícia. Vale ressaltar que esses assuntos ganham grandes proporções na cobertura televisiva,

chegando a dominar o noticiário, nas ocorrências de calamidades e grandes desastres.

Conclusäo

Analisando as estatísticas apontadas neste raciocínio, observamos que a ocupação de áreas de

riscos apresenta tendência de crescimento nos próximos anos. A CDHU enfrentará a pressão da

opinião pública sobre a efrcácia e ef,rciêneia de sua atuação e programas desenvolvidos na

erradicação dessas áreas. Diante do cenário, a Approach Comunicação propõe, a seguir, um

plano de comunicação estratégico que dê suporte à CDHU e que esteja em sintonia com as

diretrizes da SICOM, para a construção de uma reputação positiva perante o público-alvo:

população em geral dos municípios e moradores de áreas de riscos beneficiados.

Utilizaremos mensagens emlinha com os valores defendidos pela ONU-Habitat paraaremoção

de famílias como o direito à informação, ao diálogo e à moradia digna. Nosso plano abrange

gerenciamento de crise; relacionamento e monitoramento de influenciadores e jornalistas;

agilidade e precisão na divulgação de informações para a imprensa e sociedade, ancoradas nas

mais modernas ferramentas de comunicação. Dessa forma, a Approach Comunicação irá atuar

para posicionar de forma positiva o trabalho da CDHU, contribuindo para uma reputação sólida,

transparente e com credibilidade. Nosso intuito é buscar', por meio da imprensa, o

reconhecimento do trabalho da CDHU e do Estado de São Paulo como referência no Brasil de

política pública no atendimento às famílias que moram em áreas de risco.
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3.2.r.2 - PLA¡{O DE AÇÃO

r. ESTRATÉcla DE RELACToNAMENTo coM n uinrn
Para traçar uma estratégia de comunicação que valorize ainda mais as ações da CDHU,

iniciamos conl rtrra matriz SWOT objetiva e preliminar paru identifìcar forças e froquezas

atuais da companhia.

Fraquezas - Internas Forças - Internas

de casas esbarra em questões

para atender toda a demanda

tlc erraclicação das áreas de risco no Estado

de São Paulo.

A CDHU é uma das maiores companhias

habitacionais do mundo, sendo o maior agente

promotor de mor¿dia popular no Brasil. Um

exemplo a ser seguido pelos outros estados.

Movimenta I bilhão de reais por ano. Já

construiu cerca de 530 mil unidades, atendendo

em torno de 2,2 milhões de pessoas.

Dernora na entrega das habitações

definitivas.

construções habitacionais geram emprego,

tributária e renda. A CDHU

auxílio-moradia emergencial e

Problemas encontrados nos imóveis

construídos pela CDHU.

Proteção do cidadão ao proporcionar urna

moradia digna e segura.

recebem mais atenção da mídia

e pouca atenção nacional

go não renovado com novas míclias.

permanentes com parceiros para a

entização da população. Disseminação de

de gerenciamento de áreas de risco.

inovação no formato de divulgação

obras e resultados das ações

Banco de dados, desenvolvido pela CDHU,

com daclos exclusìvos, recursos, pmzos,

resultados, ações e personagens.

Ameaças - Externo Oportunidades - Externo

Dificuldade de fazer parcerias para

viabilizar a infraestrutura necessária par-a

as moradias.

diferenciadas de PR para gerar mais

para as ações preventivas e de

nhamento.
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Baixo conhecimento da imprensa sobre

ações de reassentamento e tendência da

mídia em cobrir o tema apenas quando há

algum problcma"

erradicação de áreas de risco

projetos de proteção socioambiental e

em geral mais interessada em

Resistência das famílias em desocupar as

áreas de risco.

er uma casa própria ê o principal desejo

população. Mostrar a solução da casa

ajudar no processo emocional da

e dos beneficios da nova residência.

o resgate de rnemória das famílias

vasão de áreas quejá foram

dos municípios podem auxiliar nesse

irnportante mostrar laudos, vistorias ou

que definam aërea como sendo de

para evitar novas ocupações no local.

como as cartas geotécntcas,

diretores ou Leis de Ordenamento

aderência de parceiros e ONGs com a causa

áreas de risco

podera reforçar a fiscalização

Investigações dos atos administrativos e

contratos de obras envolvendo diretoria da

CDHU e seus parceiros.

Estado de São Paulo é o único estado do

I que investe lo/o do ICMS para moradias

famílias de menor renda e paraprojetos de

de favelas.

População atendida tem baixa escolaridade

e dificuldade de entendimento dos

progfamas.

WhatsApp, mototiâxi, rádio

infl uenciadores locais.

vulgação por novos canais, como outdoor na

de áreas degradadas.

desastres naturais e catástrofes. dos impactos dos desastres naturais e
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O estabelecimento de uma estratégia de comunicação para a CDHU deve levar em conta os

desafios de comunicação que estão postos, os objetivos e metas relacionados a esses desafios,

as mensagens-chave e como elas podem ser desdobradas para os diversos veículos e públicos-

alvo.

Approach Comunicação propõe

l) reaproximação a CDHU da mídia tradicional por meio de uma pauta mais ampliada e variada,

que extrapole a divulgação apenas de entregas de obras e consiga acornpanhar as histórias dos

moradores com o uso de "storytelling"; trabalhar a evolução das estatísticas, além de dar maior

ênfase na divulgação de estudos de recuperação a¡nbiental das áreas.

2) apresentar o trabalho da CDHU para novos canais digitais e criadores de conteúdo por rneio

de relacionamento com influenciadores, que abordam temas colno Moradia, Meio Ambiente,

Urbanisrno, Construção, Família, e lideranças religiosas das áreas de influência dos púbiicos.

3) criar um índice da CDHU para dar maior visibilidade as ações: o "Construtômetro", com o

objetivo de informar com mais transparência as novas casas construídas e auxílios

disponibilizados para uma moradia segura.

Desta forma, um cenário de oportunidades de comunicação se abre para os púhlicos de

interesse, mencionados no edital:

2. PÚBLICOS DIRETOS:

Moradores de áreas de riscos atendidos: são as famílias residentes em áreas de risco que têm

intervenção da CDHU. Esse público precisa receber informações claras, didáticas e com a maior

antecedência possivel para poder se prepararpara uma remoção. Importante observar que parte

desse grupo de baixa renda não sabe ler ou tem analfabetismo funcional, o que deve ser

considerado na estratégia de comunicação. Segundo os dados do Indicador do Alfabetismo

Funcional (Inaf) 201 8, três em cada dez jovens e adultos de l5 a 64 anos no país -29% do total

- são considerados analfabetos funcionais.

População do município: população em geral dos municipios do Estado de São Paulo que

precisa ser esclarecida sobre as ações realizadas pela CDHU, englobando desde a prevenção de

desastres ambientais, recuperação, conservação ambiental, construção de moradias, concessão

de cartas de crédito até o atendimento habitacional definitivo.
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3. MENSAGENS.CTIAVE:

Propotnos o estabelecimento de mensagens-chave mais claras t parta serem norteadoras dessa

comunicação. Elas são essenciais para o posicionamento da CDHU junto à mídia quanto às suas

dimensões de atuação e propósito, e na definição de objetivos de comunicação.

Mensagem 1: A CDHU promove um espaço de diálogo e respeita os moradores atendidos

"A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo protege as

famílias, prevenindo riscos que poderiam causar urna tragédia. Quando a única solução de

proteção é o reassentamento, a CDHU realizaum trabalho social de diálogo com os moradores

para sensibìliza4 orientar e explicar os critérios de atendimento, respeitando a legislação no

fornecimento de laudos técnicos e avisos de remoção."

Mensagem 2: A CDHU oferece a justa proteção e dignidade pa.a famílias que estão em

situação de risco

"A Cornpanhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, quando

identifica que uma habitação oferece riscos para a vida de seus moradores, faz a remoção das

pessoas para uma nova residência segura e digna. O objetivo do trabalho é salvar a vida dos

moradores, garantindo o justo reassentamento e o justo espaço de diálogo com a família e

comunidade."

Mensagem 3: O Estado de São Paulo é referência no atendimento a famílias ern áreas de risco.

"A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo considera

prioritário o atendimento a famílias de baixa renda que moram em áreas de risco. Já atendeu a

mais de 42 mll famílias que foram removidas de moradias precárias nessas áreas. A CDHU é

uma das maiores companhias habitacionais do mundo, sendo o maior agente promotor de

moradia popular no Brasil. Uma referência de política habitacional para outros estados.

Movimenta I bilhão de reais por ano. Já construiu cerca de 530 mil unidades, atendendo em

torno de 2,2 milhões de pessoas."
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4. OBJETTVOS DE COMUNTCAÇÃO:
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Mensagem Objetivos de Comunicação

t. A CDHU promove

um espaço de diálogo

e respeita os

moradores atendidos

- DisseminÍìr que a CDHU dialoga com as famílias, explicando que as

remoções e os critérios de atendimento são pacfuados em conjunto. -

Blindar possíveis críticas de remoção forçada, pois podem ser

consideradas uma violação gravs dos direitos humanos e do direito à

moradia adequada. - Valorizar que a CDHU realira um trabalho

social com os moradores para sensibilizar, orientar e explicar os

critérios de atendirnento. - lnformar que a CDHU respeita a legislação

no fornecimento de laudos técnicos e avisos de remoção com

antecedência ou de acordo as condições emergenciais. -Humanizar o

trabalho da CDHU, destacando o protagonismo das famílias atendidas

e participação nas decisões.

2. A CDHU oferece a

justa proteção e

dignidade para

famílias que estão em

situação de risco

- Posicionar o trabalho da CDHU em áreas de risco com o objetivo

principal de salvar a vida de moradores, garantindo o justo

reassentarnento e o justo espaço de diálogo com a família e

comunidade. - Demonstrar os beneficios do auxílio moradia.

Valorizar o resgate da memória das famílias para aceitação da

mudança de moradia, colno um novo ciclo. - Reforçar o risco da

perda da vida em residir em áreas de risco. - Divulgar histórias bem-

sucedidas de famílias que foram removidas.

3. O Estado de São

Paulo é referência no

atendimento a famílias

em áreas de risco.

-Yalorizar que o Estado de São Paulo é o único estado do Brasil que

investe l%o do ICMS para moradias de farnílias de menor renda e para

projetos de urbanização de favelas. - Posicionar que a CDHU é uma

das maiores companhias habitacionais do mundo, sendo o maior

agente promotor de moradia popular no Brasil. -Demonstrar que é

prioritärio o atendirnento a familias de baixa renda que moram em

áreas de risco. - Posicionar a CDHU como referência de Política

Habitacionalpara outros estados. - Exemplificar em comparações de

facil entendimento dados, como quantidade de casas construídas,

auxílios e pessoas atendidas pelo prograrna.
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s. DEFTNTÇÃo DE cANArs pRroRrrÁruos

Como parte da estratégia, sugerimos pré-definir e classificar os canais prioritários para

relacionamento com a rnídia.

Midia tradicional de grande penetração: manter um relacionamento próximo com clualiry

papers e redes de TV, rádio e grandes portais para que a CDHU possa estar mais presente em

debates e pautas sobre política habitacional, urbanismo, construção e proteção

socioambiental. Jomais impressos: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, Coneio

Braziliense, Valor Econômico. Rádios: BandNews, CBN, Bandeirantes, Jovem Pan. Revistas:

Veja, Veja São Paulo, IstoÉ, Épocu, Exame, IstoÉ Dinheiro. TVs abertas e suas afiliaclas no

Estado de SP: TV Globo, Record, SBT" Band, Rede TV, TV Cultura e GloboNews. Portais Uol,

Gl, IG. Agências: Estado; Globo; Folha; EBC; BBC Brasil; El País. Regionais e populares:

Metro, Destak, Agora São Paulo, Diário do Grande 
^BC, 

z\ Tribuna de Santos, z\ Cidade,

Correio Popular de Campinas" Cruzeiro do Sul, Diário da Região, Jornal de Jundiaí, Jornal de

Piracicaba, e outros veículos de relevância nos municípios do Estado de São Paulo.

Sites, blogs e páginas em redes sociais: abastecer frequentemente mailing atualizado de sites e

blogs que podem veicular notícias positivas de moradores que foram reassentados e as ações de

proteção da CDHU. São veiculos como Razões Para Acreditar, Catraca tivre, Hypeness,

Huffpost. Sites e blogs que abordam temas socioambientais: blog Nova Ética Social, blog

Vida&Ação; blog Mundo Sustentável, blog Ambiência, blog Avenidas, O Eco, Projeto

Colabora, Envolverde, Plurale, VivoVerde, entre outros.

Influenciadores digitais com presença relevante no Facebook, Instagram e Youftrbe: iniciar um

trabalho de PR digital e fortalecer contato com digital influencers que tratam de temas ligados

ao dia a dia das cidades de do Estado de São Paulo e Meio Arnbiente.

Canais de divulgação e mobilização de fonnadores de opinião nas comunidades onde haverá

remoção de famílias: vamos mapear as rádios comunitárias, pontos de grande circulação de

pessoas þonto de mototáxi e ônibus), outdoors; praças, lideranças religiosas, lideranças sociais,

grupos culturais, corpo docente e diretivo de escolas/creches e profissionais de saúde e de

seguranç4.

6. AÇÕEs A sEREM DESETwoLVTDAS nELA coNTRATADA JUNTo À ruÍnm
As ações de assessoria de imprensa propostas e a serem implernentadas pela Approach, em

apoio à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e à

icação, preparaçðo de porta-vozesSICOM irão englobar o gerenciamento de crise de
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relacionamento corn imprensa, influenciadores digitais e fonnadores de opinião. A seguir

explicaremos como será executado o plano de ação.

Curto Prazo

Mês I
1.1 Media Workshop para os porta-vozes: a Approach sugere o alinhamento prévio de

discurso para possiveis temas negativos e a comunicação das mensagens-chave durante as

entrevistas e discursos. Orientação ao tratamento de temas sensíveis, prevenindo crises de

comunicação (catástrofes, contenção orçamentária, remoção, problemas na construção de

moradias, violência, invasão de terrenos, endividamento dos beneficiários etc).

1.2 Deflrnição de Fluxo de Comunicaçäo em Situações de Crise: criar ou a[talizaro fluxo de

alerta de porta-vozes e ações a serem tomadas em caso de crise de imagem, com contatos dos

envolvidos, modelos de alertas e etapas a serem cumpridas.

1.3 Levantamento de Dados de Áreas Críticas nos Municípios: preparação de um book com

infonnações das áreas mais suscetíveis a ocorrência de problemas, com descrição das ações já

realizadas, situação dos processos legais, estatísticas da população, contatos da mídia e

formadores de opinião locais.

1.4 Atualização de conteúdos: todos os materiais deverão estar atualizados, como banco de

personagens, fotos, entrevistas prévias, releases_

1.5 Elaboração de Q&A: definiçâo de mensagens e respostas para perguntas sobre questões

críticas para a orientação aos porta-vozes.

1.6 Criação Livro de Posicionamentos: todos os materiais de textos aprovados e enviados à

imprensa, durante o trabalho, deverão ser salvos em um arquivo em'Vy'ord com data, veículo e

nome do jornalista para criação de um livro de referência para futuros conteúdos.

1.7 Criação de página de Imprensa no site institucional da CDHU: divulgar os contatos

para os jornalistas enharem em contato com a assessoria de imprensacom agilidade; publicação

de releases e artigos atualizados; publicação das estatísticas recentes e texto boilerplate.

1.8 Sondagem com Jornalistas: entrevistas com 25 jornaüstas de São Paulo e da mídia

nacional de diferentes editorias para pesquisar sobre a imagem da CDHU e como tem

atendimento à imprensa.

1.9 Diagnóstico Canais Propriet¿{rios da CDHU: análise dos canais de comunicação

CDHU e métricas de atendimento, como site, redes sociais, e-mail marketing, newsletter etc.

1,10 Sondagem com ParceiroÐ e Público Interno¡ selecionar parceiros e servidores de

diferentes áreas para entender eorno é a percepçño da imagem da CDI{U e necessidadcs de

comunieação.
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1.11 Entrevista com Moradores de Areas de Risco e Beneficiários: pesquisa voltada para

entender as necessidades de comunicação e diálogo com o público-alvo.

1.12 Agenda Mensal: agendar uma reunião mensal com os diretores da CDHU e equipe de

assessoria de imprensa para apresentação de resultados e alinhamento das estratégias.

Mês 2

2.1 Workshop de Comunicação com a diretoria da CDHU: apresentação do diagnóstico dos

Canais Proprietários da CDHU, resultado da sondagem com jornalistas, resultado da pesquisa

com moradores, resultado da sondagem corn parceiros e púbico interno.

2.2 Defrnição de Indicadores da Assessoria de Imprensa: criação de metas apara aferir a

qualidade do trabalho no atendimento à imprensa e na melhoria da reputação da companhia.

2.3 Encontros de relacionamento: mapeamento e promoção de encontro com jornalistas-

chave para posicionamento da CDHU. Ir além dos nomes que já cobrem a editoria cle Cidades,

buscando jornalistas que abordam Meio Ambiente e Urbanismo. Agendar encontros com

editores, colunistas e chefes de reportagem dos veículos prioritarios já ciødos neste plano. Essa

ação será realizada continuamente.

2.4 Elaboração de Artigos: criação de um artigo por mês assinado pelos porta-vozes da CDHU

para divulgação em veículos, como Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Conjur, Jota, Revista

Plurale, DCI e em jornais dos municipios do Estado de São Paulo. Essa ação será realizada

continuamente.

2.5 Mapeamento Cadernos Especiais e Suplementos: participar e enviar sugestões de pautas

para os especiais que são realizados pelo jornal Valor Econômico, Folha de S. Paulo, O Globo,

Revista Exame e O Estado de S. Paulo. Essa ação será realizada continuamente.

2.6 Mídias sociais: Compartilhar pautas de imprensa como sugestão de posts parla apágina das

redes sociais da CDHU. Essa ação será realizadacontinuamente.

2.7 Calendário de pautas e efemérides: defînirpautas de interesse para os veículos prioritários

por mês. Essa ação será realizada continuamente.

2.8 Mapeamento influenciadores: iremos mapear os influenciadores das cidades do Estado de

S. Paulo de relevância, além de possíveis detratores da CDHU. Essa ação será realizada

continuamente.

2.9 Elaboração de Vídeos: criação de uma série de vídeos didáticos para redes

imprensa e blogs, explicando como é o atendimento aos moradores de áreas de

elegibilidade e as fases desse trabalho.

2.10 Criaçño de storytelling: mapear personagens com emocionantes histórias de

moshando suas expeetativas e as ações positivas da CDHU para moradores reassentados.
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2.11 Criação de Manual Digital e lmpresso para Jornalistas: o objetivo do manual é explicar

o passo a passo do trabalho de reassentamento de moradores de áreas de risco. realizado pela

CDHU, respeito 'a legislaçâo e aos cidadãos, áreas mais vulneráveis no estado etc. O material

tem potencial para gerar pautas didáticas nos veícuios e blogs.

2.12 Desenvolvimento do Guia "Casa Mais Segura": guia voltado aos moradores de áreas

de risco com o objetivo de sensibilizar e explicar as regras do programa da CDHU. Sugerimos

utilizar desenhos e texto para explicar as fases do trabalho em uma linguagem simples e clara.

Mês 3

3.1 Preparaçäo do Centro de Estatístieas da CDHU: em colaboração com os tecnicos da

CDHU, iremos definir as estatísticas para divulgação para imprensa e regularidade de

publicação, destacando o trabalho de inteligência e planejamento da companhia. Essa ação será

r e allzada c ontinuamente.

3.2 Criação do InfoDados CDHU: elaboração de infográficos didrâticos voltados para a

imprensa e blogs com o intuito de tornar as informações mais atrativas.

3.3 Realização de Workshop com Jornalistas: convidar jornalistas dos principais veículos

para um workshop para apresenfação do trabalho da CDHU em áreas de riscos.

3.4 Distribuição do Manual para Jornalistas: entregar o manual durante o workshop. com

jornalistas e enviarpor e-mail, principalmente aos jornalistas que atuam nas editorias de Defesa

de Consumidor e Programas Policiais no Estado de São Paulo.

3.5 Preparação do Fórum CDHU: evento para especialistas, porta-vozes, acadêmicos,

legisladores e jornalistas. A iniciativa apresentará as melhores experiências em áreas de riscos.

A ação visa tornar a CDHU referência no atendimento a famílias residentes em áreas de risco.

3.6 Lançamento Central de Checagem CDHU: todos os possíveis boatos sobre o trabalho da

CDHU serão esclarecidos em conteúdos a serem disseminados para a imprensa e redes sociais.

Módio Prazo

Mês 4-8' Lançamento Guie *Casa Mais Segur&r: evento itinerante nas cidades do estado

para explicar o trabalho da CDHU em áreas de risco para líderes comunitários e moradores.

Convidaremos a imprensa local, influenciadores e rádios comunitárias para os eventos.

' Lançamento série de vídeos didáticos: material a ser distribuído para imprensa e

nos eventos com a comunidade.

' Criação de Jornal Mural nas Comunidades: o jornal mural tem o objetivo de

as mensagens da CDHU diretamente para os moradores de åreas de risco. As informaçõçs

seriam impressas em outdoors espalhados rla comunidade e em postos eomunitários,
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Longo Prazo

Mês 9-12

. Divulgação e realização do Fórum CDHU

'Lançamento Centro de Estatísticas e Indicador *Construtômetro': ação para dar maior

visibilidade, tangibilizar o trabalho e casas construídas pela CDHU.

' Elaboraçilo e Lançamento do Podcast CDHU: programete em linguagem popular

direcionado a famílias de áreas de risco e entorno para rádios comunitárias e WhatsApp.

7. MATERIAIS A SEREM PRODUZIDOS

Banco de depoimentos: ouvir os moradores que foram retirados de áreas de risco e pessoas

que já vivem em casas da CDHU para buscar histórias positivas e emocionantes.

Infográficos: criação de infografico para tomar as informações mais didáticas e tang¡bilizar

números positivos.

Banco de personagens: elencar moradores que possam dar depoimentos positivos em matérias

jornalísticas.

Fact sheet e Q&A: ter urn dossiê com todos os aspectos críticos dos programas e atuação em

sifuações de crises e emergenciais.

Jornal lVlural: elaborar um jornal mural em outdoors nas comunidades estratégicas para

CDHU.

Vídeos: criar uma série de vídeos para explicar o trabalho em áreas de risco.

Mapa de jornalistas, influenciadores e formadores de opinião: destacar os profissionais que são

importantes para relacionamento com a CDHU.

Podcast: criarprogrametes populares para serem cornpartilhados em rádios comunitilrias e via

WhtasApp.

Manual digital e impresso para jornalistas: manual explicativo do programa de atendimento

aos moradores de áreas de risco.

Guia "Casa lVlais Segura": guia didático voltado aos moradores de áreas de risco.

Pesquisas: sondagem com jornalistas, diagnóstico canaís proprietários e público interno.

Fluxo de Comunicaçäo em Situações de Crise: contatos e etapas a serem seguidas nas

ocorrências de crise.

Textos: releaseso notas, avisos de pauta, perfis de jornalistas abordados, relatórios sernanais e

mensais e radar de notícias.
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3,2.I,3. OPORTUNIDADES DE MÍDIA POSITIVA

Na atuação com moradores de áreas de risco destacam-se três aspectos positivos que trazem

oportunidades de fortalecer a reputação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

Urbano do Estado de São Paulo perante a imprensa e influenciadores. São eles:

1. Proteção de moradores atingidos por inundações e escoruegamentos.

Em situações de calamidades ou emergenciais, o auxílio-moradia e as casas oferecidas a

famílias têm um apelo muito positivo, pois rnostra que a CDHU e o Estado de São paulo estão

cumprindo seu papel ao oferecer uma habitação segura e digna ao cidadão. A construção

habitacional também gera, anecadação tribut¡íria e renda. Isso atrai a atenção da mídia e rende

reportagens e matérias positivas para TV, online e impressos.

2. ErradicaçÍlo de áreas de risco.

Mostrar o planejamento da CDHU para identificar e diminuir o número de pessoas habitando

em áreas de risco. A população em geral e formadores de opinião vem pressionando para que

o Estado mostre soluções e proíba moradias em áreas de risco. Há oportunitlade de rnídia

positiva ao divulgannos esse trabalho para veículos especializados em Meio Ambiente,

regionais e nacionais.

3. Histórias emocionantes de moradores.

Revelar a história de pessoas humildes que perderam suas casas e reconstruíram suas vidas. A
CDHU já atendeu muitas famílias que acumulam depoimentos emocionantes e de superação.

Essas narrativas, divulgadas para a imprensa, humanizam o trabalho da CDHU e aproximam o

leitor e telespectador. Recomendamos documentar e selecionar histórias positivas de pessoas

de diferentes faixas de etárias: da criança ao idoso atendido,
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3.2.r.4 TDENTTFTcAÇÃo DB Rrscos À runcnnn

1. ReRssentamento em bairros desprovidos cle estrutura urbana.

Residências entregues em conjuntos habitacionais podem apresentar carência de transporte,

atendirnento de saúde e educacional. Isso pode atrair a cobertura jornalística principahnente

de telejornais sensacionalistas. É fundumental que a CDHU esteja preparada para responder

possíveis críticas relacionadas 'as novas moradias. Não só as mensagens-chave precisam ser

alinhadas como tambérn o tom para cada aspecto ou tema sensível.

2. Culpabilização do rnorador de áreas de riscos.

O fato de muitas famílias residirem em encostas de morros ou em áreas de risco tem direta

ligação com o aumento da densidade nas cidades. Culpabilizar pessoas humildes por estarem

habitando esses locais em condições precárias podem trazer grande risco de imagem a CDHU.

Assim, é importante ter um alinhamento de discurso dos porta-vozes para não discursar ou dar

entrevistas, apontanclo os moradores, vítimas de tragédia, como responsáveis por sua própria

tragédia. As mensagens-chave precisam ser inseridas no discurso corn o tom correto e sempre

com empatia ao cidadão.

3. Remoçño coilt o uso de força

Remoções forçadas podem ser consideradas uma violação grave aos direitos humanos,

segundo a ONU-Habitat. A CDHU precisa fazer um trabalho proativo para mostrar que segue

a legislação e que promove o diálogo corn os moradores de áreas de risco para evitar

cobertura negativa na imprensa e mobilização nas redes sociais. Os avisos de remoção

precisam ser divulgados com antecedência. Um plano de crise de comunicação deve apoiar o

trabalho de reassentamento para evitar desgaste de imagem.

APPROACH COMUNICA ÇAO TNTEGRADA.

CNPJ: 10906993/0001 - I 9

Ana Paula Franco Parolo Amabile

CPF: I 57.524.848-47
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RC:: 19.222.564-9
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33. ANÁLISE DIÁRIA DE IMAGEM

Para esta análise de mídia, a Approach preparou uma amostra composta por todas as matérias

disponibilizadas no edital (BoxNet - 1035 matérias) e por cerca de 1.800 matérias

pesquisadas no sistema de clipping da ferramenta Stilingue, com foco nas menções feitas à

CDHU (e variações de nomenclatura), considerando o período determinado pelo edital, isto é,

de l'de janeiro de 2019 a28 de fevereiro de 2019.

Avaliação da amostra analisada (TV, impresso, rádio, web) - Boxnet

I neutro

I pos¡tivo

1: negativo

Avaliação da amostra analisada (ferramenta Stilingue)

Iniciamos a análise de termos relacionados a CDHU na internet, e encontramos a seguinte

conversa
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Os termos ern verde claro apresentarn maior volume e interação nas mídias sociais do que as

detnais palavras, como São Paulo, Alegações Finais, Ministério Público Federal.

Na próxima tonalidade de vercle temos citações aos termos f)esvios, Réus, I)ersa.

Ao rnapear as publicações positivas, percebemos que entre os termos relacionados figuram

palavras como "fämílias", "sorteio", "milhões", "obras" e que 60%o delas são notícias.

Entre os principais publicadores estão as seguintes páginas do Facebook: Secretaria da

Habitação do Estado de São Paulo, São Carlos Agora e MTST -- Movimento dos

Trabalhadores Sem-Teto.

PONTO DE ATENÇÃO: Os termc¡s citados em verde entàtizarn, principahnente, as

menções com sentimento negativo QïYo do total), publicadas em sua maioria por

Olganizações.

Os principais publicadores são:

it:.::r'¡ c¡ -01,iè:j: a: :ri9 :;- :¡ _ -r :í::¡

tcr3'.:::::r

''!- !,':. r'6.i¡ :r! i':a! .

@

:;a:r.:ir t.:.:
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GENERO

J¡c

I NTE R E5SE

,tc

rl

SENTIIvIENTO DTSPOStT rVO

..sÉ:E-

'¡¡ 
ai

Para a análise rliária tlas notícias fornecidas pela CDI{U (Boxnet), separamos pelas

mídias: \ryeb, TV, rádio e impresso.
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1. Web

07/02t2019

JORNALDEBRASILIA.COM.BR/BRASiLTA

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Matéria ncgativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena para Paulo Vieira. A
pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação, o Ministério Público comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do CDHU. Elas foram

incluidas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram desalojadas pela obra.

Risco à imagem: Sirn

Ações de assessoria cle imprens&: diwlgação de nota explicativa da CDHU sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que estão sendo tomadas.

A matéria cita CDHU? Sirn

07t02t2019

BOL

Lava Jato pede mais de 80 anos de carleia para ex-rliretor da l)ersa Paulo Vieira
Matér'ia negativa pedido cla Operação Lava Jato na ampliação da pena para paulo Vieira. A
pena pode chegar a 80 anos de prisão- Em inve.stigação. o Ministerio Púbtico comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do CDHU. Elas foram

incluídas como supostas tnotadoras do traçaclo do rodoanel que foram desalojadas pela obra.

Risco à imagem: Sim

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da CDFIU sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que estão sendo tomadas

A matéria cita CDHU? Sim
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tu02t20t9

nÁnto sANCA wEB rv¡sÃ.o cARLos

helicóptero I Rádio Sanca

Nota sobre operação policial no CDHU de Vila Isabel.

Pontos: A CDHU não foi ouvida na nota.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Nota sobre a importância desse tipo de ação da Polícia

Militar com dados sobre segurança no local pode contribuir para melhorar a imagern da

companhia.

A matéria cita CDHU? Sim.

09102t2rt9

COMANDO NOTÍCIA/INDAIATUBA/SÃO PAULO

Três são baleados no CDHU de ltu: dois em estado qrave - Comando Notícia

Matéria negativa sobre três homens baleados no condomínio habitacional CDHU, em ltu

(SP). A suspeita é de que o crime seja motivado por acerto de contas. De acordo com uma das

vítimas, uma pessoa encapuzada apareceu e atirou, atingindo os três rapazes.

Pontos: A CDHU não foi ouvida na matéria.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Pautas positivas com dados e declarações de

moradores, destacando pontos positivos do local, poderia contribuir para afastar a imagem

negativa sobre o CDHU.

A matéria cita CDIIU? Sim.
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12t02t2019

O VALE DO RIBEIRA

Polícia Civil cle Caiati esclarece Homicíclio ocorrido na cidade em 30 de Janeiro

Matéria negativa sobre um homicídio em Cajati. Policiais civis apuraram que o crime ocorreu

em local que dá acesso ao CDHU.

Pontos: A CDHU não foi ouvida na matéria.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Pautas positivas com dados e declarações de

moradores, destacando pontos positivos do local, poderia contribuir para afastar a imagem

negativa sobre o CDIIU.

A matéria cita CDHU? Sim.

12t0212019

SÃO CARLoS AGoRA

Veículo é destruíclo incêndio no CDHU

Nota negativa sobre incêndio de c¿rro no CDHU de Vila Isabel. Suspeita de ato criminoso.

Pontos: A CDHU näo fbi ouvida na nota-

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Nota sobre o esclarecimento do caso ou sobre ações

positivas do local pode contribuir para a imagem da companhia.

A matéria cita CDIIU? Sim.
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Pontos: A CDHU não foi ouvida na matéria.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Pautas positivas com dados e declarações de

moradores, destacando pontos positivos do local, poderia contribuir para afastar a imagem

negativa sobre o local.

A matéria cita CDHU? Sim.

09t02t2019

21 PORTAL/INDAIATUBA

fose de tenta puardas e detido

Matéria negativa sobre operação no CDHU com as equipes do GAP que detiveram um

indivíduo envolvido com o tráfico de drogas.

Pontos: A CDHU não foi ouvida na matéria.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Pautas positivas com dados e declarações de

moradores, destacando pontos positivos do local, poderia contribuir para afastar a imagem

negativa sobre o local.

A matéria citâ CDHIj? Sim.

13t02t20t9

UOL BLOGOSFERA

Ri a de

A matéria fala sobre a luta diária de uma judoca pela vida e pelo esporte. A CDHU é citada
quando a atleta fala sobre o seu sonho da casa própria. Diz que fez a inscrição em 2012 e, até

hoje, a moradia não saiu.

Pontos: A CDHU não foi ouvida na matéria.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Pautas positivas com dados sobre inscrição, sorteio e

entrega de aptos em conjuntos habitacionais podem ajudar a afastar a ideia negativa

esse tema.

A matéria cita CDHU? Sim.
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sÃo cARLos AcoRA
Procurarlo nela é oreso nela PM

Nota negativa sobre policiais militares da Rocarn que prendelarnrapazprocurado pela justiça

no CDHU, na Vila Isabel.

Pontos: A CDHU não foi ouvida na nota.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Pautas positivas com declarações de moradores,

destacando pontos positivos do local, poderia contribuir para afastar a imagem negativa sobre

o conjunto habitacional.

A matória cita CDHU? Sim.

14102t20t9

COMANDO NOTÍCIA/INDAIATUBA/SÄO PAULO

Obras dificultam saída do motorista do Distrito Industrial - Comando Notícia

Nota negativa sobre três homens baleados no condomínio habitacional CDHU, em ltu.

Pontos: A CDHU não foi ouvida na nota.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicaçäo: Pautas positivas com dados e declarações de

moradores, destacando pontos positivos do local, poderia contribuir para afastar a imagem

negativa sobre o local.

A matéria cita CDIIU? Sim.

09t02t20re

A FOLHA SÄO CARTOS ONLINE

Dunla acusada de assaltar þosto de combustíveis é pela ROCAM

Matéria negativa sobre dois jovens que foram presos pela Polícia Militar acusados de assaltar

um posto de combustíveis. Um deles foi encontrado no CDHU durante ronda policial via

operação "Vias mais Seguras".
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Mendes manda inlçttoqar novas testemunhas e adia fim de ação contra Paulo Vieira

Matéria foi publicada no dia 15 de fevereiro de 2019 em diferentes veículos:

TERRA/SÃO PAULO / RD REPÓRTER DIÁRTo oNLINE/SANTo ANDRÉ / PoRTAL

MEON/SÃO JOSÉ DoS CAMPOS / CORREIO Do PAPAGAIO ONLINE/SÃO

LOURENÇO / BOL / JORNALDEBRASILIA.COM,BtuBRASÍLIA / FOLHA DA REGrÃO

ONLINE/ARAçATUBA / FOLHA DA REGIÃO ONLINE/ARAÇATUBA / A CRÍTICA

ONLINE/CAMPO GRANDE / MASSA NEV/S/CURITIBA / TAROBÁ

NEWS/CASCAVEL / DIÁRIO DE NOTÍChS ONLINE/SÃ.O PAULO / UOL NOTÍChS -

úrrnu¡.s NorÍcrAs/sÃo pAULo / DrÁRro oNLTNE/Dnruo Do cRANDE

ABC/SANTO ANDRÉ / O POVO ONLINEIFORTALEZA / ISTOÉ ONLINEISÃO PNUT-O

/ PORTAL DCIiSÃO PAULO / BLOG POLÍTICA LIVRE/SALVADOR / BLOG POLÍTICA

LIVRE/SALVADOR

A rnatéria é negativa envolvendo o pedido do Ministério Público Federal à Justiça para que

interrogue novamente parte das testemunhas da ação penal em que o ex-diretor da Dersa,

Paulo Vieira de Souza, responde por desvios de R$ ?,7 milhões em obras de reassentamento

do Rodoanel Trecho Sul. Condenado a cerca de 80 anos de prisão na primeira ação daLava

Jato de São Paulo, ele teria beneficiado, segundo a denúncia, seis empregadas suas e mais

uma pessoa com unidades imobiliárias da CDHU e auxílios mudança destinados ao

reassentamento dos moradores das áreas atingidas pelas obras do Rodoanel Mário Covas

Pontos: O texto não aborda o processo como uma prática da CDHU, mas sim

ao investigado. A CDHU não foi ouvida na reportagem.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Uma nota poderia afastar o risco de associaçäo

de interferência política sobre os contemplados pela companhia. Trabalhar númcros e balanço

poderia levantar novas pautas positivas,

A matéria cita CDIIU? Sim.
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DrÁRro oNLINE/DÉnro Do cRANDE ABC/sANTo nNonÉ

CDHU realiza vistoria técnica no Jardim Santo André

Matéria positiva sobre vistoria feita pela CDHU em áreas com invasões irregulares instaladas

em todo o território do Jardim Santo André. Matéria diz que foi feito um mapeamento do

local com o ob.jetivo de fazer diagnóstico das moradias e conhecer melhor o perfil e as

necessidades das famílias que nelas residem.

07102t20t9

O COLINENSE

IST TEM 7 MIL

CONTA

Nota neutrapala a CDHU sobre homem que perdeu o controle na Unidade Básica de Saúde

do bairro CDHU lI após ser informado que deveria ser atendido na UBS da Vila Fabri por

residir mais próximo a este baino. O autor ficou nervoso com a informação e quebrou o vidro

da porta de entrada do posto de saúde. Enquanto a polícia registrava a ocorrência o autor

retornou à UBS da CDHU 2n sendo detido e conduzido à delegacia, onde confessou o dano.

0 2t2019

BLOG JORNAL FOLHA NOROESTE/JALES

Matéria positiva para a CDHU sobre encontro de prefeito e vice com secretarios municipais

para analisar e discutir assuntos rel¿cionados à municipalidade. A companhia é citada em

declaração do prefeito sobre rnetas cumpridas, como a construção das 99 casas da CDHU.
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COSTA NORTE ONLINE/BERTIOGA

CDHU entreqa 208 apartamentos para famílias de Santos

Matéria positiva para a CDHU, que é mencionada em diferentes momentos como

investidora/construtora dos mais de 208 apartamentos em Santos, construídos em dois

conjuntos habitacionais: Santos U - Caneleira (80 unidades) e Santos R ( 128 moradias)

a7tau20l9

PORTAL MAXPRESS

CDHU cntrc 208 para famílias de Santos

Matéria positiva para a CDHU, que é mencionada em diferentes momentos como

investidora/construtora dos mais de 208 apartamentos em Santos, construídos em dois

conjuntos habitacionais: Santos U - Caneleira (80 unidades) e Santos R (12S moradias).

05102120t9

DIARIO DO LITORAL ONLINEISANTOS

fica debaixo de

Matéria neura para a CDHU. A Companhia é citada por conta das unidades habitacionais para

onde as farnílias de Pilões devem ser transfuridas.

0 019

PREFEITURA DE SANTOS

Mais de 200 famílias são contempladas corn unidades habitacionais

Matéria positiva Wra a CDHU, que é rnencionada em diferentes momentos como

investidora/construtora dos mais de 208 apartamentos em Santos, construídos em dois

conjuntos habitacionais: Santos U - Caneleira (80 unidades) e Santos R (128
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RD REPÓRTER DTÁRIO ONI,TNE/SANTO ANDRÉ

Maranhão nrenarâ nroieto intesrar obras de termlnals

Matéria positiva. Cita a CDHU como envolvida em projeto para construções de 200 casas na

avenida Flavio Humberto Rebizzi, no bairro Vila Lavinia, que por passará por obras de

saneamento básico e também de instalação elétrica antes do início da obra habitacional.

o7lo2t20t9

DIÁRIO Do LITORAL ONLINE/SANTOS

Mais de 200 fa¡nílias são com unidades habitacionais

Matéria positiva para a CDHU, que é mencionada em diferentes momentos como

investidora/construtora dos rnais de 208 apartamcntos cln Santos, construídos cm dois

conjuntos habitacionais: Santos U - Caneleira (80 uniclades) e Santos R (128 moradias).

07to2t2019

JORNAL JOSEENSE NEWS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Nossa Casa investirá I bilhão na construção de 60 mil moradias de interesse social

Matéria positiva. A CDIIU é citada em declaração do secret'ário estadual de Habitação, Flavio

Arnary, colno beneficiária no programa Nossa Casa.

07102t2019

PREFEITURA DE VALINHOS

Carnno de futebo l do Jd. São Marcos

Matéria positiva. CDHU é citada em dois momentos conlo responsável pela construção do

núcleo habitacional Jardirn São Marcos, o bairro popular com maior núrmero de casas (mais de

900 unidades) e pelo processo que vai ajudar os moradores conseguirem a titularidade e

escrifura dos imóveis, em parceria com a Prefeifura.

07102t2019

PORTAL MAXPRESS

Matéria positiva. A CDHU é citada em declaração do secretário estadual de f-Iabitaçõo, Flavio

Atnary, collto beneficiária no programa Nossa easa
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CLIQUE ABC/SÄO BERNARDO DO CAMPO

Prefeituta e CDHU anunciam melhorias para o Jardim Santo André

Matéria positiva. CDHU rnencionada em diferentes momentos como parceira na vistoria

técnica realizada no Jardim Santo André, com o objetivo de acompanhar de perto a atual

situação do local e traçar um planejamento para processo de urbanizaçáo, além do

encaminhamento da construção de uma praça de esportes e áreas de lazer para melhorar a

qualidade de vida da população- A matéria tem declaração do presidente do CDHU, Eduardo

Velucci.

08t02t20t9

PROPMARK ONLINE/SÃO PEUIO

Matéria neutra para a CDHU, que é citada como uma das estatais que fazem parte do plano de

comunicação.

08 de fevereiro de 2019

TzuBUNA LIBERAL ONLINEISUMARÉ

Prefeifrrras da conf;rmam o interesse no 'Nossa Casa'

Matéria positiva. A CDHU é citada em declaração do secretario estodual dc Habitação, Flavio

Amary, conlo bcneficiária tìo pl'oglama Nussa Casa.

0aaa2019

DIÁRIo oNLINE/Dnruo Do GRANDE ABC/SANTo ANDRÉ

rão removidas

Matéria positiva. CDHU é mencionada logo no início da matéria como responsável pela

remoção de 142 famílias residentes de pelo menos sete áreas de risco do Jardim Santo Andre,

classificadas com grau 4, ou seja, perigo iminente para deslizamentos.

08t02t2019

COSTA NORTE ONLINE/BERTIOGA

Nota positiva para a CDFIU sobre os 208 apartamentos em Santos, construídos em dois

conjuntos habitacionais: Santos U * Caneleira (80 unidades) e Santos R (t2S moradias).
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08t02t2019

JORNAL DA ORLA ONLINE/SANTOS

Novo coniunto habitacional é entregue no Morro da Caneleira

Matéria positiva. CDHU é mencionada corno responsável pela construção do residencial

Santos R, localizado no Morro da Nova Cintra, composto por 362 unidades habitacionais, e

pelo Santos - U localizado no Caminho São Jorge, 302, no Morro da Caneleira, que possui

um total de 680 apartamentos.

au02t20t9

ABCDOABC/SANTO ANDRÉ

e HU anunciam

Matéria positiva. CDHU mcncionada cm difcrcntcs momcntos corno parceira na vistoria

técnica realizada no Jardim Santo André, corn o objetivo de acompanhar de perto a atual

situação do local e traçar um planejamento para processo de urbanização, além do

encaminhamento da construção de uma praça de esportes e áreas delazer para melhorar a

qualidade de vida da população, A materia tem declaração do presidente do CDHU, Eduardo

Velucci.

wna20'9
PORTAL MAXPRESS

cto Foco no der

Matéria positiva para a CDHU sobre parceria com o Instituto Moreira Salles (IMS) e

prorrogação de exposição fotográfica organizada por meio da Superintendência de

Desenvolvimento Social em Empreendimentos Habitacionais da CDHU e o IMS. A matéria

tem declaração da Líder do Núcleo de Gesfão de Áreas Públicas e Parcerias da CDHU,

Heloísa Martins.

08t02t2019

PERSPECTIVA ONLINE/SANTOS

208 famílias são contempladas com unidades habitacionais em Santos

Matéria positiva para a CDHU, que é mencionada em diferentes momentos como

investidora/construtora dos mais de 208 apartamentos em Santos, construídos em dois

conjuntos habitacionais: Santos U - Caneleira (80 unidades) e Santos R (l23 moradias).
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08102t2019

PORTAL MAXPRESS

CDHU entreqa 99 moradias em Jales

Nota positiva. O presidente da Companhia de Desenvolvirnento Habitacional e Urbano

(CDHU), Eduardo Velucci, é citado na primeira linha como responsável pela entrega das 99

casas finais do Conjunto Habitacional Honório Amadeu, em Jales.

08/0212019

PORTAL MAXPRESS

Habitação sorteia 48 casas para famílias de Santa Salete

Nota positiva para CDHU, pois cita o presidente da Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano (CDFII-D, Eduardo Velucci, na primeira linha como responsável pelo

sorteio de 48 moradias no município de Santa Salete, região administrativa de São José do

Rio Preto. O empreendimento foi viabilizado pela CDHU, que doou os lotes do terreno à

Caixa

08t0u2019

PORTAL GAZETA DE VOTORANTIMA/OTORANTIM

Nossa Casa I bilhão na construcão de 60 mil de interesse social

Matéria positiva. A CDHU é citada em declaração do secretário estadual de Habitação, Flavio

Amary, como beneficiária no programa Nossa Casa.

08f02/2019

FOLHA DO ABC ONLINE/SÃO NERUARDO DO CAMPO

Estado in RS I bilhão na construcão de mil moradias

Matéria positiva. A CDHU é citada em declaração do secretário estadual de Habitação, Flavio

Amary, como beneflrciária no programa Nossa Casa.

e,
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08t02t20t9

CENTRALTZADA PORTAL DE NOTÍCIAS

Mais de 200 famíl ias recebem novas as em Santos

Matéria positiva. CDHU é mencionada como responsável pela construção do residencial

Santos R, localizado no Morro da Nova Cintra, composto por 362 unidades habitacionais, e

pelo Santos -U localizado no Caminho São Jorge, 302, no Morro da Caneleira, que possui

um total de 680 apartamentos.

08t02t2019

BLOG ULTRADICAS

em santos

Matéria positiva. CDHU é mencionada como responsável pela construção do residencial

Santos R, localizado no Morro da Nova Cintra, composto por 362 unídades habitacionais, e

pelo Santos -'U localizado no Caminho São Jorge, 302, no Morro da Caneleira, que possui

um total de 680 apartamentos.

08102/20t9

G1/I{ACIONAL

Mais de 200 famílias recebem novas moradias em Santos

Matéria positiva' CDHU é mencionada como responsável pela construção do residencial

Santos R, localizado no Morro da Nova Cintra, composto por 362unidades habitacionais, e

pelo Santos - U localizado no Caminho São Jorge, 302, naMorro da Caneleira, que possui

um total de 680 apartamentos.

0810?20r9

PORTAL MAXPRESS

Habitação sorteia 55 casas para famílias de Guzolândia

Nota positiva' O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

(CDHU), Eduardo Velucci, é citado na primeira linha como rcsponsável pelo sorteio de 55

moradias no município de Guzolândia.
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09t0212019

JORNAL DO OGUNHE

Prefeito precisa urqente resolver problema ambiental da Chácara Pratânia

Matéria positiva para a CDHU, mencionada como responsável pela construção de casas

populares no município de Jô Silvestre. O terreno da Chácara Pratânia está com passivos

ambientais seríssimos que precisam ser resolvidos.

wl{tz12019

REGIAO HOJE/SANTA BARBARA

de ITBI

Matéria neutra para a CDHU, citada quando adquirentes de iméveis de programas

habitacionais é mencionado na matéria, como beneficiários do Projeto de Lei.

08t0212019

SBNOTÍCIAS

Nota neutrapara a CDHU, citada quando adquirentes de imóveis de programas habitacionais

é mencionado na matéria, como beneficiários do Projeto de Lei.

08t02t2019

CLICK GUARULHOSiGUARULHOS

Foco no Pedaco nroltosa exnosicão fotomáfica de moradores da CDHII

Matéria positiva para a CDHU sobre parceria com o Instituto Moreira Salles (IMS) e

prorrogação de exposição fotográfica organizada por meio da Superintendência de

Desenvolvimento Social em Empreendimentos Habitacionais da CDHU e o IMS.
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PREFEITURA DE VALINHOS

Prefeito Marcos anuncia que casas do Jardim São Marcos iá podem ter escrituras

Matéria positiva sobre o trabalho de orientação realizado pela CDHU para os proprietários do

Jardim São Marcos requererem suas escrituras no Cartório de Registro de Imóveis.

tot02t20l9

PREFEITURA DE VALINHOS

Marcos anuncia construção de quase 2 mil moradias

Matéria positiva sobre a construção de 1.948 unidades habitacionais, tipo apartamento, em

Valinhos. A CDHU é mencionada na declaração do prefeito como parceira do projeto.

rctoa2019

PREFEITURA DE VALINHOS

Prefeito Marcos inaugura campo de futebol do Jd. São Marcos

Matéria positiva sobre entrega de campo de futebol e vestiários aos moradores do Jardim São

Marcos e da região. CDHU é mencionada como responsável pelo recapeamento das ruas do

bairro.

rot02t20t9

CLIQUE ABC/SÄO BERNARÐO DO CAMPO

Foco no Pedaço prorroga exp-o_sição de fotos de moradores da CDHU

Matéria positiva que menciona a CDHU corno parceira do lnstituto Moreira Salles (IMS) em

exposição fotográfica.

10/02/2019

OI DTÁRIO - O JORNAL DO POVO

trabalhos

Matéria neutra para a CDHU, mencionada por causa do conjunto de casas e apartamentos

entregues pela Companhia, que elevou significativamente a fila de espera por vagas em escola

próxima ao local.
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PREFEITURA DE VALINHOS

Prefeito Marcos enlrega Qnrpo de Futebol do Jd. São Marcos

Matéria positiva sobre entrega de campo de futebol e vestiários aos rnoradores do Jardim São

Marcos e da região. CDHU é mencionada como responsável pelo recapeamento das ruas do

bairro.

12t02t2019

PORTAL MAXPRESS

Habitacão sorteia 48 casas em oarceria com a Caixa para famílias de Santa Salete

Matéria positiva sobre sorteio de 48 moradias no município de Santa Salete, regiõo

administrativa de São José do Rio Preto, empreendimento pela CDHU, que doou os lotes do

terreno à Caixa e fez o sorteio.

t2t02t20t9

PORTAL MAXPRESS

Habitacão sorteia 55 casas em oarceria coln a Caixa para famílias de Guzolândia

Matéria positiva sobre softeio de 55 moradias no município de Guzolândia, na região

administrativa de Araçatuba. Menciona CDHU como doadora dos lotes do terreno à Caixa e

r ealizadora do sortei o.

tu02l20l9

DIÁRIo DE TATUÍ

Fusstat abre inssrições para cursos de capacitação

Matéria positiva que cita a CDHU como um dos centros de capacitação.

1u02t2019

PREFEITURA DE SANTOS

unidades habi tacionai s

Nota positiva sobre a entrega ile 128 apaftamentos do Santos c<lnstruidos pela CDIIU
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BLOG JORNAL FOLHA NOROESTE/JALES

CDHU entresa 99 casas nara famílias rfe .I com o Governo Federal em Santa Salete

Matéria positiva sobre sorteio de 48 moradias no municipio de Santa Salete, região

administrativa de São José do Rio Preto, empreendimento pela CDHU, que doou os lotes do

terreno à Caixa e fez o sorteio.

ßta2n0ß
BLOG JORNAL FOLHA NOROESTE/JALES

.QDHU_entrega 99 casas pam

Matéria positiva sobre entrega, pela CDHU, de 99 moradias do Conjunto Habitacional

Honório Amadeu, no município de Jales, região administrativa de São José do Rio Preto-

tu0u20t9

GOVERNO DE SAO PAULO

Famílias sorûeio de moradias da em Guzolândia

Matéria positiva sobre sorteio de 55 moradias no município de Guzolândia, na região

administrativa de Araçatuba. Menciona CDHU como doadora dos lotes do teneno à Caixa e

realizadora do sorteio.

lu02t2aß

O EXTRA.NETiFERNANDÓPOLß

da CDHU são no

Matéria positiva sobre a entrega de 99 casas da CDHU. Cita também a oficializaçãa de um

pedido para mais 300 casas em um terreno que já vem sendo trabalho com estudos

hidrológicos para aprovação dos técnicos da CDHU.
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REGI.Ã-O EM DESTAKE/IBATÉ

Matéria positiva para a CDHU sobre agendamento para as inscrições das 100 casas populares.

Menciona parceria entre CDHU, Governo do Estado de São Paulo e Prefeifura de Dourado.

13t02t2019

PREFEITURA DE SANTOS

Com esneranca famílias comecam mudancas nara na Nova Cintra

PREFEITURA DE SANTOS

Matéria positiva para a CDHU sobre as 128 famílias contempladas com as unidadcs entregues

pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Menciona a CDHU como a responsável pela

construção do Conjunto Habitacional Santos.

t3tu¿t20t9

PREFEITURA DE SANTOS

Matéria positiva para a CDHU sobre as 128 famílias contempladas com as unidades entregues

pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Menciona a CDHU como a responsável pela

construção do Conjunto Habitacional Santos

t3l02t2tt9

nÁoIo SANCA V/EB TV/SÃo CARLoS

fss lRádio Sanca

Nota positiva sobre ação do Fundo Social de Solidariedade rcalizadana CDHU

13102t2019

ATA NEWS

Nota positiva sobre sorteio de 55 moradias no município de Guzolândia, na região

administrativa de Araçatuba. Menciona a CDFIU como intermediadora do empreendimento,

doando os lotes do terreno ù Caixan e realizadora do sorteio.
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ATA NEV/S

Inscricões do Processo Seletivo oara de Professores encerram-se nesta sexta-feira

em Pereira Barreto

Matéria neutra para a CDHU, que é citada em matérias relacionadas: "Moradores de Jales

recebem chaves de unidades habitacionais da CDHU".

t4t02t2019

CORREIO.COM.BR/CAMPINA S

Emdec realiza operação para desfiles

Matéria neutra para a CDHU sobre intervenções necessárias para disciplinar o trônsito

t4t02t2019

MAIS EXPRES SÄO ONI-NTHINDAIATUBA

Moradores de Jales recebem chaves de unidades habitacionais da CDHU

Matéria positiva pata a CDHU sobre os moradores de Jales que receberam chaves das 99

moradias do Conjunto Habitacional Honório Amadeu, no município da região de São José do

Rio Preto.

Mt0u2aD

Moradores de Jales recebem chaves de unidades hahitacionais da CDHU

GOVERNO DE SÃO PAULO

Matéria positiva parîa CDHU sobre os moradores de Jales que receberam chaves das 99

moradias do Conjunto Habitacional Honório Amadeu, no município da região de São José do

Rio Preto.

14t02t20t9

COMANDO NOTÍCIA/INDAIATUBA/SÃO PAULO

Obras dificultam do motorista do Distrito Industrial - Comando Notícia

Nota neutra para a CDHU sobre obras que dificultaram o trânsito na saída do Distrito

Industrial. CDIru foi citada coÍto um dos locais afetados.
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Brasil247

MTST realiza segunda edição dq marcho 'menos ridio e rnais mora¡Jia'

A rnatéria é negativa e fala de um protesto, liderado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem

Teto (MTST), ern frente à sede da CDHU, ern São Paulo, por mais moradia para apopulação.

Apesar da causa positiva da manifestação, o leitor pode entender que há conflitos entre a

secretaria e movimentos populares pela habitação.

Pontos positivos: sem pontos positivos para a irnagem da CDHU.

Risco à imagem: o conteúdo pode induzir o leitor a entender que a secretaria não está atenta

às necessidades de habitação do estado.

Ações de assessoria de comunicação: promover uma reunião com representantes dos

movimentos populares para ouvir as reinvindicações e apresentar propostas para aprimoÍar a

entrega de moradias populares.

tsl0a2aß

JCNET/BAURU

Câmara autoriza a prefeitura a comprar ¡irea para construir casas

Matéria positiva sobre construção de casas populares (entre 100 e 200 unidndes), cm

Piratininga, paÍa tentar reduzir o déficit atual de moradias na cidade pela metade. Menciona

CDHU com relação ao processo de ccnstrução dessas moradias.

Mlaa20ß

AGÊNCIA 14 NEWS

Aqendamento para casas do CDHU será nesta sexta-feira ( I 5)

Matéria positiva sobre inscrição para concorrer a um dos 200 novos imóveis do Conjunto

Habitacional 'José Maria Zanotel'do CDHU

t4t02t20t9

ATA NEWS

Matéria neutra pare a CD}{U, que é citada em matérias relacionadas: "Moradores de Jales

recebem ohaves de unidades lrabitacionais da CDI{U".
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27t2t2019

Prefeitura de Vinhedo

Morando Legal

A notícia oficial da Prefeitura de Vinhedo pode ter caráter negativo, apesar de não mencionar

a secretaria. A matéria trata da campanha de regularização de imóveis a flrm de garantir o

desenvolvimento sustentável e o crescimento ordenado do municipio. O Conjunto

Habitacional Vinhedo Al, da CDHU, é um dos bairros de interesse social para regularização.

Pontos positivos: sem pontos positivos para a imagern da CDHU.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que existem imóveis irregulares no conjunto da

CDHU.

Ações de assessoria de comunicação: mostrar para a imprensa local moradores que

regularizaram a situação de seus imóveis e incentivar que outros façam o mesmo.

27HzAß

São Carlos Agora

SecreÍário do Hahitação ouve demandas da região apresenfadas pelo deputado Julio Cesar

A reportagem pode ser negativapara a secretaria e fala de uma reunião entre o secretário

estadual da Habitação, Flávio Amary, e o deputado estadual Julio Cesar (PR) cuja pauta

foram as necessidades da habitação na região central do Estado de São Paulo. Entre alguns

pontos discutidos, o deputado meneionou as dificuldades de infraestrutura do conjunto da

CDHU Waldomiro Lobbe Sobrinho, em São Carlos, mas sem citii-las, o que pode

repercussão negativa para a sec¡etaria.

Pontos positivos: sem pontos positivos para a imagem da CDHU

Risco à imagem: as dificuldades de infraestrutura mencionadas pelo deputado podem

fragilizar a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: convocar uma reunião com o deputado para entender

quais são os problemas de infraestrutura que ele menciona e apresentar estratégias para

solucioná-los.
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São Carlos Agora

Prefeinra 'ahorla' decisão e SMU da Sanla Casa não serít,fechado

A reportagem é neutra e não menciona a secretaria. A matéria trazuma análise dos problemas

enfrentados pelo atendimento público à saúde no município. O secretário da Saúde de São

Carlos, Marco Palermo, apenas cita que a UBS da CDHU ftcarâpronta no ano que vem

Pontos positivos: sem pontos positivos para a irnagem da CDHU.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específ,rcas para esta notícia.

2712t2019

Prefeitura de Vinhedo

Morando Legal

A notícia oficial da Prefeitura de Vinhedo pode ter caráter negativo, apesar dc não mcncionar

a secretaria. A matéria trata da campanha de regularizaçáo de imóveis a fìm de garantir o

desenvolvimento sustentável e o crescirnento ordenado do m¡¡nicípio. O Conjunto

Habitacional Vinhedo Al, da CÐHU, é um dos bairros de interesse sociai para regularização-

Pontos positivos: sem pontos positivos para a imagem da CDHU.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que existem imóveis irregulares no conjunto da

CDHU.

Ações de assessoria de comunicação: mostrar para a imprensa local moradores que

regularizaram a situação de seus imóveis e incentivar que outros façam o mesmo

000039



v

)

)

)

)

\

)

)

)

)

)

27t2t20r9

Diário do Grande ABC

Pelo meno.s 20 imóvei,y são evacuados no Jd. Sto. André

A reportagem é neutra e não menciona a secretaria. Bairros de Santo André foram castigados

por fortes chuvas e famílias, que moravam em barracos irregulares, foram obrigadas a deixar

suas casas. A CDHU e a Defesa Civil ajudaram a cobrir algumas casas com lonas para evitar

enchentes.

Pontos positivos: sem pontos positivos para a irnagem da CDHU.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específ,rcas para esta notícia.

271212019

Oi Diário

Marcus Melo quer a construção de moradiclr em Mogi por meio do programa No,y,sa Casa do

governo de SP

A matéria é positiva e trata da retomada de construção de habitações na cidade de Mogi das

Cruzes. O programa Nossa Casa chega à cidade para complementar o trabalho da CDHU, que

continua com seus projetos, na solução para a habitação do municipio-

Pontos positivos: a notícia oficial publicada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes ressalta que a

CDHIf continua atuando na cidade e que o projeto Nossa Casa chega para complementar o

trabalho.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta notícia.

2 t20t9

São Carlos Agora

Prefeitura 'cthorf.a' decisão e SM(J dq Santa Cctsa não seráfechcdo

A reportagem é neutra e não menciona a secretaria. A matéria traz uma análise dos problemas

enfrentados pelo atendimento público à saúde no município. O secretário da Saúde de São

Carlos, Marco Palermo, apenas cita que a UBS da CDHU ficará pronta no ano

Pontos positivos: sem pontos positivos para a imagem da CDHU.

Risco à imagem: sem riscos para a imagern da secretaria.

40
Ações de assessoria de comunicaçño: sem ações específicas para esta notícia.
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Portal ABC

CDHU e políciafazem reintegroção de pos.se no Jardim Santo André

A rnatéria é positiva etrata da reintegração de posse de um terreno da CDHU, em Santo

André, que ocoffeu pacificamente. O local, ocupado irregularmente, foi considerado área de

risco e a maioria dos moradores já haviam deixado aârea antes da ação de reintegração. Os

poucos que ainda estavam no local saíram sem conflitos. As famílias receberam uma

indenização e terão auxílio-moradia da CDHU por um ano, no entanto, a secretaria ainda não

prevê moradias para este grupo do Jardirn Santo André.

Pontos positivos: a reintegração de posse ocoffeu pacificamente, sem conflitos com os

representantes da secretaria e autoridades.

Risco à imagem: sern riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçilo: sem ações específicas para esta notícia.

27t2t20t9

Portal News

Prefeito solicita a constmção de novas moraclias

A matéria é positiva e trata da retomada de construção de habitações na cidade de Mogi das

Cruzes. O programa Nossa Casa chega à cidade para complementar o trabalho da CDHU, que

continua com seus projetos, na solução para a habitação do município.

Pontos positivos: a notícia oficial publicada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes ressalta que a

CDHU continua atuando na cidade e que o projeto Nossa Casa chega para complementar o

trabalho.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta
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Repórter Diário

CDHU e polícia fazem reinlegração de po,s.se no Jardim Sonto André

A rnatéria é positiva e trata da reintegração de posse de um terreno da CDHU, em Santo

André, que ocomeu pacificamente. O local, ocupado irregularmente, foi considerado área de

risco e a maioria dos moradores já haviam deixado aârea antes da ação de reintegração. Os

poucos que ainda estavam no local saíram sem conflitos. As famílias receberam uma

indenização e terão auxílio-moradia da CDHU por um ano, no entanto, a secretaria ainda não

prevê moradias para este grupo do Jardim Santo André-

Pontos positivos: a reintegração de posse ocoffeu pacificamente, sem conflitos com os

representantes da secretaria e autoridades.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta notícia.

26t2t2019

Repórter Diário

Famílias reclamam de cohrança irregulor em terrenos de Sonto André

A reportagem é negativa e fala que moradores de áreas da CDHU invadidas sofrem cobranças

de pessoas desconhecidas, com o argumento de que irão regularizar amoradia. A prática é

desconhecida por movimentos sociais e órgãos governamentais, mas muìtos moradores

pagam mensalmente temendo o despejo. A matéria termina com a reintegração de

terreno da CDHU, no Jardim Santo André, que ocorreu pacificamenûe.

Pontos positivos: sem pontos positivos nessa reportagem.

Risco à imagem: a secretaria não se posicionou sobre a cobrança, o que pode resultar em

risco para a sua imagem.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU pode divulgar uma nota ofrcial afirmando

que não tem conhecimento sobre a eobrønça e, como se trata de uma ação irregular em terreno

da secretaria, pode abrir investigação para descobrir quem são essas pessoas.
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Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

Prefeito Marcus Melo solicila relomado da con.slrução de moradius populares na cirJade

A matéria é positiva e trata da retomada de construção de habitações na cidade de Mogi das

Cruzes. O programa Nossa Casa chega à cidade para complementar o trabalho da CDHU, que

continua com seus projetos, na solução para a habitação do município.

Pontos positivos: a notícia oficiai publicada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes ressalta que a

CDHU continua afuando na cidade e que o projeto Nossa Casa chega para complementar o

trabalho.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria,

Ações de assessoria de comunicnçño: sem ações específicas para esta notícia.

27t2t20t9

Diário do Grande ABC

Temporal deixa 20 tàmílias clesabrigadas no Jardim Santo André

A reportagem é neutra e não menciona a secretaria. Bairros de Santo André foram castigados

por fortes chuvas e famílias, que moravarn em barracos irregulares, foram obrigadas a deixar

suas casas. A CDHU e a Defesa Civil ajudaram a cobrir algumas casas com lonas para evitar

enchentes.

Pontos positivos: sem pontos positivos para a imagem da CDHU.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta notícia.
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Comércio do Jahu

Bairros eslão sem ågua em Bsrua Bonila

A publicação é neutra e não menciona a secretaria. A cidade sofreu com abastecirnento de

água e um dos locais afetados foi o conjunto habitacional CDHU.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum, a matéria não fala da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica.

2612t2019

AEC rffeb

Regiões meÍropoli lonqs têm rnr¡ior crescimen to i mo b i Í iårio

A reportagem traça um perfil da habitação urbana no país e o conteildo é negativo para a

secretaria, pois, segundo Lucio Gomes Machado, arquiteto e urbanista, entrevistado para a

matéria, o projeto arquitetônico da CDHU é o rnesmo utilizado há décadas, "condenando a

população mais pobre a viver num espaço muito ruim", segundo o especialista.

Pontos positivos: sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: o urbanista afirma que o projeto das habitações cla CDHU é ultrapassado e

ruim para a população.

Ações de assessoria de comunicação: a CDU pode mostrar como o seu projeto arquitetônico

ainda é bom e funcional, além de apresentar números importantes das habitações entregues ao

longo dos anos e do perfil das famílias contempladas.
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Condemat

CONDEMAT discule invesÍimentos para a Região cam secrelário eslodttal de Hahilação

A reportagem é negativa e trata da liberaçâo de investimentos para a construção de casas

populares pelo CONDEMAT (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê).

É um conteúdo negativo, pois, na fala do secretário estadual de Habitação, Flávio Amary, a

CDHU tem limitações nas contratações e, por isso, as construções de casas populares levam

mais ternpo para a conclusão.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: se as construções feitas pelo consórcio forem mais eficientes, pode ser um

risco à reputaçõo da secretaria e de seus processos de construçõo de novas habitaçõcs.

Ações de assessoria de comunicação: divulgar um comunicado oficial sobre todo o

histórico, números de famílias contempladas e conquistas da CDHU ao longo dos anos,

firmando, assim, a reputação da secretaria como fundamental para o desenvolvimento da

habitação no estado.

26t2t2019

Diário de Suzano

Consórcio de prefeitos soliciÍa liberação de recursos para construção de moradias

A reportagem é negativo trata da liberação de investimentos para aconstrução de casas

populares pelo CONDEMAT (Consórcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tietê)

É urn conteúdo negativo, pois, na fala do secretário estadual de Habitação, Flávio Amary, a

CDHU tem limitações nas contratações e, por isso, as construções de casas populares levam

mais tempo paraa conclusão.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria"

Risco à imagem: se as construções feitas pelo consórcio forem mais eficientes, pode ser um

risco à reputação da secretaria e de seus processos de construção de novas habitações.

Ações de assessoria de comunicação: divulgar um comunicado oficial sobre todo o

histórico, números de famílias contempladas e conquistas da CDHU ao longo dos anos,

fitmando, assim, a reputação da secretaria como frrndamental para o desenvolvimento da

habitação no estado
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LapadaLapada

Casq cle Paulo Preto tinha parede-folsa para esconder dinheîro, diz deletor

A reportagem é negativa e fala que o doleiro Adir Assad revelou, em delação premiada, que

Paulo Preto possuía uma parede falsa em sua casa para esconder malas de dinheiro de

propinas da Odebrecht, O conteúdo é negativo paraà imagem da CDHU, pois, segundo

denúncias, Paulo teria beneficiado seis empregadas com unidades da CDHU que seriam

destinadas a moradores afetados pela construção do trecho zul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a rnatéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretariapara

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunÍcação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que ira acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.

2612t2019

Bom Dia Piedade

Mãe procura por adolescente que fugiu de casu

A publicação é neutra e não menciona a secretaria. A reportagem trata do desaparecimento de

uma garota que mora na CDHU da cidade.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum, a matéria não fala da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

uma matéria de segurança pública, sem envolvimento da secretari
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27tU2019

Lapada Lapada

Vielnã expulsa sósia de Kim Jong-um snles de reunião da noríe-coreqno com Trump

A reportagem em si é neutra e trata da expulsäo do sósia do líder norte-coreano, no Vietnã,

não faz qualquer menção à secretaria e, portanto. No entanto, ao final cla matéria, há a

reprodução de outros conteúdos, incluindo o que fala que o doleiro Adir Assad revelou, em

delação premiada, que Paulo Preto possuía uma parede falsa em sua casa para esconder malas

de dinheiro de propinas da Odebrecht. O conteirdo é negativo para a imagem da CDHU, pois,

segundo denúncias, Paulo teria beneficiado seis empregadas com unidades da CDHU que

seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não taz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: amatêria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretariapara

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas,

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja espeeífica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

ponftle que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.

)
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Lapada Lapada

Presidante do Senada, Alcr¡lumhre ë acusado de ocultor bens du Ju,stiça Eleitoral

A reportagem é neutra, trata do senador Davi Alcolumbre e não faz qualquer menção à

secretaria. No entanto, ao final da matéria, há a reprodução de outros conteúdos, incluindo o

que fala que o doleiro Adir Assad revelou, em delação premiada, que Paulo Preto possuíauma

parede falsa em sua casa para esconder malas de dinheiro de propinas da Odebrecht. O

conteúdo é negativo para a imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria

beneficiado seis empregadas com unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores

afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matêna não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicaçäo: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando on negando a ahração de Paulo Preto na secretaria e

pontue que ira acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Costa Norte Online

Jardim Vicenle de Carvalho

A publicação é positiva e menciona que a CDHU faz parte do projeto de revitaluação e

reurbanização do bairro Vicente de Carvalho. A região é famosa na cidade por ser área de

muitos pequenos comércios e lojas e, com novas casas, da CDHU, os moradores e

comerciantes do bairro observam melhora com água, luz, pavimentação e a instalação dos

comércios.

Pontos positivos: a rnatéria é positiva para a CDHU que participa desta iniciativa para

reurbanizar o bairro.

Risco à imagem: nenhum. A maféria não traz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta publicação.

zsnt20t9

Costa Norte Online

,Iardim Vicente de Carvalho

A publicação é positiva e menciona que a CDHU faz parte do projeto de revitalizîçlo e

rcurbanização do bairro Vicente de Carvalho. A região é famosa na cidade por ser área de

muitos pequenos comércios e lojas e, com novas casas, da CDHU, os moradores e

comerciantes do bairro observam melhora com água, luz, pavimentação e a instalação dos

comércios.

Pontos positivos: a matéria é positiva pala a CDHU que participa desta iniciativa para

reurbanÞar o bairro.

Risco à imagem: nenhurn. A matéria nãoEazpontos negativos, nem riscos de irnagem à

secretaria

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta
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Brasil247

MTST realiza segunda edição da marcha 'meno:i tidio e tnais moradia'

A rnatéria é negativa e fala de um protesto, liderado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem

Teto (MTST), em frente à sede da CDHU, em São Paulo, por mais moradia para apopulação.

Apesar da causa positiva da manifestação, o leitor pode entender que há conflitos entre a

secretaria e movimentos populares pela habitação.

Pontos positivos: sem pontos positivos para a imagem da CDHU.

Risco à imagem: o conteúdo pode induzir o leitor a entender que a secretaria não está atenta

às necessidades de habitação do estado.

Ações de assessoria de comunicaçño: promover uma reuniõo com rcprcscntantcs dos

movimentos populares para ouvir as reinvindicações e apresentar propostas para aprimorar a

entrega de moradias populares.

25t2t2019

Zera 83

Casct de Paulo Pret<¡ linha paredefalsct parct esconder dinlzeira, diz dekilor

A rnatéria é negativa e informa que o doleiro Adir Assad revelou, em delação premiada, que

Paulo Preto possuía uma parede falsa em sua casa para esconder malas de dinheiro de

propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a imagern da CDHU, pois, segundo

denúncias, Paulo teria beneficiado seis empregadas com unidades da CDHU que seriam

destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a rnatéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na

pontue que ira acompanhar as investigações e contribuir da rnelhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.

e
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2712t2019

Prefeitura de Vinhedo

Morando Legal

A notícia oficial da Prefeitura de Vinhedo pode ter caráter negativo, apesar de não mencionar

a secretaria. A matéria trata da campanha de regularizaçáo de imóveis a fim de garantir o

desenvolvimento sustentável e o crescimento ordenado do município. O Conjunto

Habitacional Vinhedo Al, da CDHU, é um dos bairros de interesse social para regularização.

Pontos positivos: sem pontos positivos para a irnagem dâ CDHU.

Risco à imagem: amatéria dá a entender que existem imóveis irregulares no conjunto da

CDHU.

Açõcs dc asscssoria dc comunicação: mostrar para a imprcnsa local moradores que

regularizaram a situação de seus imóveis e incentivar que outros façam o mesmo.

27t212019

São Carlos Agora

Secretário da Habitação ouve demandas da região apresentadas pelo deltutado,hlio Ce,sar

A reportagern pode ser negativa para a secretaria e fala de uma reunião entre o secretário

estadual da Habitação, Flávio Amary, e o deputado estadual Julio Cesar (PR) cuja pauta

foram as necessidades da habitação na região central do Estado de São Paulo. Entre alguns

pontos discutidos, o deputado mencionou as dificuldades de infraestrufura do conjunto da

CDHU Waldomiro Lobbe Sobrinho, em São Carlos, mas sem citá-las, o que pode gerar

repercussão negativa para a secretaria.

Pontos positivos: sem pontos positivos para a imagem da CDHU.

Risco à imagem: as dificuldades de infraestrutura mencionadas pelo deputado podem

ftagilizar a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçÍio: convocar uma reunião com o deputado para entender

quais são os problemas de infraestrutura que ele menciona e apresentar estratégias para

solucioná-los.
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São Carlos Agora

Prefeitura 'abortat decisão e SMU da Santa Casa não será fechado

A reportagem é neutra e não menciona a secretaria. A matéria trazuma análise dos problemas

enfrentados pelo atendimento público à saúde no município" O secretário da Saúde de São

Carlos, Marco Palermo, apenas cita que a UBS da CDHU ficarâpronta no ano que vem

Pontos positivos: sem pontos positivos para a imagem da CDHU.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta notícia.

zil2t20t9

Prefeitura de Vinhedo

Morando Legal

A notícia oficial da Prefeitura de Vinhedo pode ter caráter negativo, apesar de não mencionar

a secretaria. A matéria trata da campanha de regulariz-ação de imóveis a fim de garantir o

desenvolvimento sustentável e o crescimento ordenado do município. O Conjunto

Habitacional Vinhedo 41, da CDHU, é um dos bairros de interesse sociai para regularização.

Pontos positivos: sem pontos positivos paru a imagem da CDHU.

Risco à imagem: a matéria clá a entender que existem imóveis irregulares no conjunto da

CDHU.

Ações de assessoria de comunicação: mostrar para a imprensa local moradores que

regularizaram a sifuação de seus imóveis e incentivar que outros façam o mesmo.
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2712t2019

Diário do Grande ABC

Pelo menos 20 imóveis são evacuados no Jd. Sto. André

A reportagem é neutra e não menciona a secretaria. Bairros de Santo André foram castigados

por fortes chuvas e famílias, que moravam em barracos irregulares, foram obrigadas a deixar

suas casas. A CDHU e a Defesa Civil ajudatam a cobrir algumas casas com lonas para evitar

enchentes.

Pontos positivos: sem pontos positivos para a irnagem da CDHU.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta notícia.

27t2t2019

Oi Diário

Marcus Melo quer a construção de moradias em Mogi por meio do programa Nossa

Casa do governo de SP

A matéria é positiva e trata da retomada de construção de habitações na cidade de Mogi das

Cruzes. O programa Nossa Casa chega à cidade para complementar o trabalho da CÐHU, que

continua com seus projetos, na solução pam a habitação do município.

Pontos positivos: a notícia oficial publicada pela Prefeitura de Mogt das Cruzes ressalta que a

CDHU continua afuando na cidade e que o projeto Nossa Casa chega para complcmcntar o

trabalho.

Risco à imagem: sem riscos para aimagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçäo: sem ações específicas para esta notícia.

2 nCIß

São Carlos Agora

Prefeitura 'aborta' decisão e SMU da Santa Casa nño será fechado

A reportagem é neutra e não menciona a secretaria. A matéria traz uma análise dos problemas

enfrentados pelo atendimento público à sairde no município. O secretário da Saúde de São

Carlos, Marco Palermo, apenas cita que a UBS da CDHU f,rcará pronta no ano que vem

Pontos positivos: sem pontos positivos para a imagem da CDHU.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da sçcretaria.

Aç0es de essecsorin de comun¡cação: sem ações específicas para esta notícia.
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Portal ABC

CDHU e polícia fazem reintegração de posse no Jardim Santo André

A matéria é positiva e trata da reintegração de posse de um terreno da CDHU, em Santo

André, que ocorreu pacificamente. O local, ocupado irregularmente, foi considerado área de

risco e a maioria dos moradores já haviam deixado a área antes da ação de reintegração. Os

poucos que ainda estavam no local saíram sem conflitos. As famílias receberam uma

indenização e terão auxílio-moradia da CDHU por um ano, no entanton a secretaria ainda não

prevê moradias para este grupo do Jardim Santo André.

Pontos positivos: a reintegração de posse ocorreu pacificamente, sem conflitos com os

representantes da sccrctaria c autoridadcs.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta notícia.

2712t2019

Portal News

Prefeito solicita a construção de noyâs moradias

A matéria é positiva e trata da retomada de construção de habitações na cidade de Mogi das

Cruzes. O programa Nossa Casa chega à cidade para complementar o trabalho da CDHU, que

continua com seus projetos, na solução para a habitação do município.

Pontos positivos: a notícia oficial publicada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes ressalta que a

CDHU continua atuando na cidade e que o projeto Nossa Casa chega para complementar o

trabalho.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta notícia.
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26t2t2019

Repórter Diário

CDHU e polícia fazem reintegração de posse no Jardim Santo André

A rnatéria é positiva e trata da reintegração de posse de um terreno da CDHU, em Santo

André, que ocoffeu pacificamente. O local, ocupado irregularmente, foi considerado área de

risco e a maioria dos moradores já haviam deixado a ârea antes da ação de reintegração. Os

poucos que ainda estavam no local saíram sem conflitos. As famílias receberam uma

indenização e terão auxílio-moradia da CDHU por um ano, no entanto, a secretaria ainda não

prevê rnoradias para este grupo do Jardim Santo André.

Pontos positivos: a reintegração de posse ocoffeu pacificamente, sem conflitos com os

representantes da secretaria e autoridacles.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta notícia.

2612t2019

Repórter Dirârio

Famílias reclamam de cobrança irregular em terrenos de Santo André

A reportagern é negativa e fala que moradores de áreas da CDHU invadidas sofrem cobranças

de pessoas desconhecidas, com o argumento de que irão regularizar amoradia. A prática é

desconhecida por movimentos sociais e órgãos governamentais, mas muitos moradores

pagam mensalmente temendo o despejo. A matéria termina com a reintegração de posse de

terreno da CDHU, no Jardim Santo Ândré, que ocorreu pacificamente.

Pontos positivos: sem pontos positivos nessa reportagern.

Risco à imagem: a secretaria não se posicionou sobre a cobrança, o que pode resultar em

risco para a sua imagem.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU pode divulgar uma nota oficial af,rrmando

que não tem conhecimento sobre a cobrança e, como se trata de uma ação irregular em

da secretaria, pode abrir investigação para descobrir quem são essas pessoas.
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Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

Prefeito Marcus Melo solicita retornada da construção de moradias populares na cidade

A rnatéria é positiva e trata da retomada de construção de habitações na cidade de Mogi das

Cruzes. O programa Nossa Casa chega à cidade para complementar o trabalho da CDHU, que

continua com seus projetos, na solução parla habitação do município.

Pontos positivos: a notícia oficial publicada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes ressalta que a

CDHU continua afuando na cidade e que o projeto Nossa Casa chega para complementar o

trabalho.

Risco à imagem: sem riscos para a imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçÍiol sem ações específicas para esta notícia.

26nn0ß
Diário do Grande ABC

Temporal deixa 20 famílias desabrigadas no Jardim Santo André

A reportagem é neutra e não menciona a secretaria. Bairros de Santo Andró foram castigados

por fortes chuvas e famílias, que moravam em barracos irregulares, foram obrigadas a deixar

suas casas. A CDHU e a Defesa Civil aludaram a cobrir algumas casas com lonas para evitar

enchentes.

Pontos positivos: sem pontos positivos para a imagem da CDHU.

Risco à imagem: sem riscos para a imagern da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta notícia.
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Comércio do Jahu

Bairros estão sem águn em Barra Bonita

A publicação é neutra e não menciona a secretaria. A cidade sofreu com abastecimento de

âg:ua e um dos locais afetados foi o conjunto habitacional CDHU.

Pontos positivos: amatéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhurn, a matéria não fala da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica.

26t212019

AEC V/eb

Regiões metropolitanas tôm maior crescimento imobiliário

A reportagem traça um perfil da habitação urbana no país e o conteúdo é negativo para a

secretaria, pois, segundo Lucio Gomes Machado, arquiteto e urbanista, entrevistado para a

matéria, o projeto arquitetônico da CDHU é o mesmo utilizado há décadas, "condenando a

população mais pobre a viver num espaço muito ruim", segundo o especialista.

Pontos positivos: sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: o urbanista afirma que o projeto das habitações da CDHU é ultrapassado e

ruim para a população.

Ações de assessoria de comunicação: a CDU pode mostrar como o seu projeto arquitetônico

ainda é bom e funcional, além de apresentar números importantes das habitações entregues ao

longo dos anos e do perfil das famílias conternpladas
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Condemat

CONDEMAT discute investimentos para a Região com secretário estadual de

Habitação

A reportagem é negativa e trata da liberação de investimentos para a construção de casas

populares pelo CONDEMAT (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê).

É om conteúdo negativo, pois, na fala do secretário estadual de Habitação, Flávio Amary, a

CDHU tem limitações nas contratações e, por isso, as construções de casas populares levam

mais tempo para a conclusäo.

Pontos positivos: a matéria nãa traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem; se as construções feitas pelo consórcio forem mais eficientes, pode ser um

risco à reputação da secretaria e de seus processos de construção de novas habitações.

Ações de assessoria de comunicação: divulgar um comunicado oficial sobre todo o

histórico, números de familias contempladas e conquistas da CDHU ao longo dos anos,

firmando, assim, a reputação da secretaria como fundamental pata o desenvolvimento da

habitação no estado.

26nnaß

Diário de Suzano

Consórcio de prefeitos solicita liberação de recursos para construção de moradias

A reportagem é negativa trata da liberação de investimentos parel a construção de casas

populares pelo CONDEMAT (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê)

É um conteúdo negativo, pois, na fala do secretário estadual de Habitação, Flávio Amary, a

CDHU tem limitações nas contratações e, por isso, as construções de casas populares levam

mais tempo para a conclusão.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode represantar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: se as construções feitas pelo consórcio forem mais eficientes, pode ser

risco à reputação da secretaria e de seus processos de construção de novas habitações.

Ações de assessoria de comunicação: divulgar um comunicado oficial sobre todo o

histórico, números de famílias contempladas e conquistas da CDHU ao longo dos anos,

ftrmando, assim, a reputação da secretaria como fundamental para o desenvolvimento da

habiraçâonoesrado, 
0000bg
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Lapada Lapada

VietnÍi expulsa sósia de Kim Jong-um antes de reunião do norte-coreano com Trump

A reportagem em si é neutra e trata da expulsão do sósia do líder norte-coreano, no Vietnã,

não faz qualquer menção à secretaria e, portanto. No entanto, ao final damaténa,hâa

reprodução de outros conteúdos, incluindo o que fala que o doleiro Adir Assad revelou, em

delação premiada, que Paulo Preto possuia uma parede falsa em sua casa para esconder malas

de dinheiro de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a irnagem da CDHU" pois,

segundo denúncias, Paulo teria beneficiado seis empregadas com unidades da CDHU que

seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a tlistribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicaçäo: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Costa Norte Online

Jardim Vicente de Carvalho

A publicação é positiva e menciona que a CDHU fazparte do projeto de revitalização e

reurbanização do bairro Vicente de Carvalho. A região é famosa na cidade por ser ârea de

muitos pequenos comércios e lojas e, com novas casas, da CDHU, os moradores e

comerciantes do bairro observam melhora com água, luz, pavimentação e a instalação dos

comércios.

Pontos positivos: a matéria é positiva para a CDHU que participa desta iniciativa para

reurbanizar o bairro.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negativos, nem riscos de imagern à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicâção: sem ações específicas para esta publicação.

25t2t2019

Lapnda Lapada

Presidente do Senado, Alcolumbre é acusado de ocultar bens da Justiça Eleitoral

A reportagem é neutra,ttata do senador Davi Alcolumbre e não faz qualquer menção à

secretaria. No entanto, ao final da rnatéria, há a reprodução de outros conteúdos, incluindo o

que fala que o cloleiro Aclir Assad revelou, em delação premiada, que Paulo Preto possuía uma

parede falsa cm su& casa para csconder malas de dinheiro de propinas da Odebrecht. O

conteúdo é negativo paraa imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria

beneficiado seis empregadas com unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores

afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dii a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a

pode gerar intensa repercussão negativa" A recomendação é que a secretaria se posicione,

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a afuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que ini acompanhar as investigações e contribuir da melhor furma possível para

000061
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Zero 83

Casa de Paulo Preto tinha parede falsa para esconder dinheiro, diz delator

A matéria é negativa e informa que o doleiro Adir Assad revelou, em delação premiada, que

Paulo Preto possuía uma parede falsa em sua casa para esconder malas de dinheiro de

propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo paraa imagem da CDHU, pois, segundo

denúncias, Paulo teria beneficiado seis ernpregadas com unidades da CDHU que seriam

destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não ftaz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de irnóveis e conseguir as unidades para quatro de snas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as invcstigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.

23t2t20te

Costa Norte Online

Jardim Vicente de Carvalho

A publicação é positiva e menciona que a CDHU faz parte do projeto de revitalização e

reurbanização do bairro Vicente de Carvalho. A região é famosa na cidade por ser área de

muitos pequenos comércios e lojas e, com novas casas, da CDHU, os moradores e

comerciantes do baino observarn melhora com água, luz, pavimentação e a instalação dos

comércios.

Pontos positivos: a matéria é positiva para a CDHU que participa desta iniciativa para

reurbanizar o bairro.

Risco à imagem: nenhum. A matéria nãotrazpontos negativos, nem riscos de imagem

secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçflo: sem ações específicas para esta publicação.
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Costa Norte Online

Para preservar a natureza e a cultura de um povo

A publicação é positiva, pois menciona que a CDHU fazparte de um convênio para a

construção de 120 casas de alvenaria para a população indígena do Rio Silveira, em Bertioga.

A decisão foi tomada em comum acordo com representantes da comunidade indígena, da

Funai e da CDHU, e o projeto visa preservar ao máximo os aspectos da cultura indígena.

Pontos positivos: a matéria é positiva para a CDHU que participa desta iniciativa para abrigar

famílias indígenas de Bertioga"

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçilo: sem ações específicas para esta publicação.

2Aß
Costa Norte Online

Terras Indígenas do Rio Silveira

A publicação é positiva, pois menciona que a CDHU fazparte de um convênio pataa

construção de 120 casas de alvenaria para apopulação indígena do Rio Silveira, em Bertioga.

A decisão foi tomada em comum acordo com representantes da comunidade indígena, da

Funai c da CDHU, e o projeto visa preserar ao máximo os aspectos da cultura indígena.

Pontos positivos: a rnatéria é positiva para a CDHU que participa desta iniciativa para abrigar

famílias indígenas de Bertioga.

Risco à imagem: nenhum. A matéria nãottaz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta publicação.

000 06 3



I,
25t2t2019

Tribuna de Ituverava

Poderão ser construídas 174 casas populares em Guará

A publicação é positiva e ¡elata a reunião entre o prefeito de Guará, Vinícius Magno

Filgueira, e autoridades da CDHU para tratar da construção de novas casas populares CDHU

para famílias da cidade. O encontro foi positivo e as autoridades deram início aos

procedimentos legais pafa a construção das habitações.

Pontos positivos: a matéria destaca que a CDHU atua, junto com a prefeitura, paraviabllizar

a construção de casas em Guará.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não Eaz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU pode convidar a imprensa regional para

acompanhar a finalização da construção e entrega das casas para as famílias, alérn de relatar a

importância dessa entrega paÍa a população local com depoimentos de famílias beneficiadas.

zlu2aß
Urgente News

Casa de Paulo Preto tinha parede falsa pnra esconder dinheiro, diz delator

A matéria negativa informa que o doleiro Adir Assad revelou, em delação premiada, que

Paulo Preto possuía uma parede falsa em sua casa para esconder malas de dinheiro de

propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a imagem da CDHU, pois, segundo

denúncias, Paulo teria beneficiado seis empregadas com unidades da CDHU que seriam

destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a rnatéria nãa traz pontos positivos e pode representar risco de irnagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas emprcgadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na

pontue que ira acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operaçâo.
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A Folha São Carlos

GM detém trio após roubo de celular

A publicação é neutra e não menciona a secretaria. A reportagem trata de um roubo e os

criminosos foram localizados e detidos próximos à CDHU de São Carlos.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum, a matéria não fala da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

uma matéria de segurança pública, sem envolvimento da secretaria.

2512t2019

Último Segundo/IG

Casa de Paulo Preto tinha parede falsa para esconder dinheiro, diz delator

A rnatéria negativa divulgada pelo IG informa que o doleiro Adir Assad revelou, em delação

premiada, que Paulo Preto possuía uma parede falsa em sua casa para esconder malas de

dinheiro de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a imagem da CDHU, pois,

segundo denúncias, Paulo teria beneficiado seis empregadas com unidades da CDHU que

seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria náo traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretariapara

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas-

Ações de assessoria de cornunicaçäo: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na

pontue que irá açompanhar as invesfígações e contribuír da melhor fsnna possível

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.

00006q



v
24t2t2019

Ônibus de Campinas

Confira a programaçäo completa dos blocos de carnaval de Campinas de hoje até dia

0s/03

A matéria fala sobre a programação de blocos de Carnaval em Campinas e, portanto, é neutra

pata a secretaria. A publicação não cita a pasta, apenas faz menção de que um dos blocos

passará pelo CDHU Vila Renascença, na cidade.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum, a nnatéria não fala da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

conteúdo de programação de blocos de Carnaval na cidade.

24t2t20t9

São Carlos Agora

GM detém trio após roubo de celular

A publicação é neutra e não menciona a secretaria. A reportagem trata de um roubo e os

criminosos foram localizados e detidos próximos à CDHU de São Carlos.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imugem: nenhum, a matória não fala da secretaria-

Ações de assessoria de comunicaçÍio: sem ações para esta maténa específica, pois trata-se de

uma matéria de segurança pública, sem envolvimento da secretaria.

2412t2019

A Folha São Carlos

GM detém trio após roubo de celular

A publicação é neutra e não menciona a secretaria. A reportagem trata de um roubo e os

criminosos foram localizados e detidos próximos à CDHU de São Carlos.

Pontos positivos; a matéria não fhla sobre a secretaria, sem pontos positivos para

Risco à imagem: nenhum, a matéria não fala da secretaria,

Açöes de assessoria de comunicnçño: sem ações para esta matér'ia especifica, pois trata-se de

uma matéria de segurança pública, seüt envolvimento da secretaria. 0000fr6
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2212t2019

O Eco Online

Chuva forte alaga parte da Vila Contente

A reportagem é positiva e fala de fortes chuvas que atingiram Lençóis Paulista e que algumas

regiões da cidade serão desapropriadas por serem classifìcadas como áreas de risco. A CDHU

é mencionada pois está concluindo obras no município e, como sempre é feito, algumas

habitações são destinadas a famílias que foram desapropriadas em locais de risco.

Pontos positivos: a CDHU reserva sempre algumas unidades habitacionais para contemplar

famílias desapropriadas em áreas de risco em diversos rnunicípios.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Açõcs de assessoria de comunicação: sem ações específicas para esta matéria.

24t2t2019

Jornal Cidades

Barrinha participa de mutirão regional de combate ao Aedes aegypti

A publicação neutra relata a ação para conscientizar a população de Barreirinhas para

combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, entre outras doenças.A secretaria

não é citada. Uma das ações do mutirão é distribuir panfletos informativos no conjunto

habitacional da cidade.

Pontos positivos: nenhum, a reportagem não menciona a secretaria.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações específrcas para esta matéria.
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22t2t2019

Jornal Correio de Capivari

Guarda Civil de Capivari realiza apreensões de entorpecentes na Vila lzildinha

A matéria é neutra e não faz qualquer referência à secretaria. O nome da CDHU aparece no pé

da página em mecanismo de busca de outras publicações do site.

Pontos positivos: nenhum, a CDHU não é ciøda na reportagem.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem sugestão de ações para esta matéria específica.

22tU2019

Jomal Correio de Capivari

Investimentos para tratamento de 100%" de esgoto em Rafard podem chegar a mais de

R$ 5 milhões

A matéria é neutra e não faz qualquer referência à secretaria. O nome da CDHU aparece no pé

da página em mecanismo de busca de outras publicações do site.

Pontos positivos: nenhum, a CDHU não é citada na repoftagem.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de nssessoria de comunicação: sem sugestão de ações para esta matéria específica.

22t2t2019

Jornal Correio de Capivari

Sorteados de Rafard väo escolher moradias e receber visita técnica da CDHU

A matéria é positiva e trata de uma reunião da CDHU coln o prefeito do município de Rafard,

Carlos Roberto Bueno, e outras autoridades da cidade e da secretariaparafalarem sobre a

entrega de casas populares, em fase final de construção. O presidente da CDHU esclareceu às

dúvidas e o grupo ficou satisfeito e conflrante com os resultados. Por hm, o prefeito de Rafard

se reuniu com as famílias sorteadas para tirar dúvidas e agendar visiøs técnicas para que

possam escolher seus imóveis.

Pontos positivos: a reportagem mostra que a VDHU está comprometida em concluir a

entrega de habitações em Rafard.

Risco à imagem: sem riscos à irnagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: promover uma ação

acompanhar a conclusão das obras e entrcga das habiøções.
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22t2t20t9

Jornal Aliança

Casa do Cidadão do município inicia os trabalhos

A matéria tem conteúdo positivo e trata da abertura da Casa do Cidadão, em Porangaba. A

iniciativa reúne diversos serviços em um só lugar para facilitar o dia a dia, entre eles,

atendimento da CDHU.

Pontos positivos: a matéria cita que a secretaria fazparte dos serviços da Casa do Cidadão de

Porangaba.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica.

22 de fevereiro de 2019

Jornal Aliança

Casa do C.idqdão do município inicia o,s trabalhos

A matéria tem conteúdo positivo e trata da abertura da Casa do Cidadão, em Porangaba. A

iniciativa reúne diversos serviços em um sé lugar para facilitar o dia a di4 entre eles,

atendimento da CDHU.

Pontos positivos: a matéria cita que a secretaria fazparte dos serviços da Casa do Cidadão de

Porangaba.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de Rssessoria de comunicaçilo: sem ações para esta matéria especíhca.

22t2t2019

Jornal Joseense News

Lei que regulamenta áreas para apresentações artísticas é aprovada

A reportagem é positiva e aborda que vereadores de São José dos Campos aprovaram algumas

medidas para o município, entre elas, a doação de urn terreno à CDHU para a construção de

um conjunto habitacional.

Pontos positivos: com o novo ten'eno, a secretaria poderá construir novas habitações na

cidade.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçio: fazer ações periódicas com a imprensa local, como:

início das obras, evolução das obras, periodo de inscrições e sorteios e entrega das habitações

àsfamíliascontempladas. 
000069
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22t2t2019

Jornal Independente

Acompanhamento e fiscalização das inscrições e sorteios das casas da CDHU

A matéria é positiva e relata a constituição de uma comissão de vereadores incumbidos de

fiscalizar o sorteio de casas da CDHU.

Pontos positivos: a matéria cita a secretaria e mostra que a secretaria está atenta à integridade

dos sorteios das habitações.

Risco à imagem: sem riscos à irnagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta maténa específica.

2u2t2019

Jornal Ouvidor

Lava Jato pede pena máxima para ex

A rnatéria negativa divulgada pelo Jornal Ouvidor trata da prisão de Faulo Preto, ex-diretor da

T)ersa, após denirncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a

imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com

unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul

do Rodoanel. A força-tarefa da Operação Lava Jato pediu pena máxima a Paulo.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuaçäo de Paulo Preto na

pontue que irá aeotnpanhar as investi gaçóes e contribuir da melhor forma possível

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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22t212019

Revista Aqui Ali Online

Obras no Conjunto Habitacional Bebedouro H serÍio retomadas

A matéria é positiva e cita que a secretaria disponibilizol¡ recursos par?r eretomada de obras

no Conjunto Habitacional Bebedouro H.

Pontos positivos: a matéria cita a secretaria e gera imagem positiva ao contribuir para a

retomada das obras no conjunto habitacional.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica.

22t2i2019

Comando Notícia

Primavera enfrenta o Barretos em busca da primeira vitória fora de casa

A matéria é neutra e não tem qualquer relação com a secretaria. A menção à CDHU ocorre no

final da publicação, em que o resumo de outras notícias indica que houve um crime em um

conjunto CDHU em ltu.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta maténa específica.

22t212019

Jornal Independente

Acompanhamento e fiscalização das inscrições e sorteios das casas da CDHU

A matéria é positiva e relata a constituição de uma comissão de vereadores incumbidos de

fiscalizar o sorteio de casas da CDHU.

Pontos positivos: a matêna cita a secretaria e mostra que a secretaria está atenta

dos sorteios das habitações.

Risco à imagem: sem risços à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunÍcação: sem ações para esta r¡atéria espeeifica.
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Jornal Impacto Bebedouro

Obras no conjunto Bebedouro São Carlos serão retomadas. 235 casas do CDIIU e

investimentos de R$ 716 milhões

A matéria é positiva e cita que a secretaria disponibilizou recursos para a retomada de obras

no Conjunto Habitacional Bebedouro H.

Pontos positivos: amatéria cita a secretaria e gera imagem positiva ao contribuir para a

retomada das obras no conjunto habitacional.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta maténa específica.

22t2t20t9

Diário Online

"A ideia é propagar o amort': conversamos com Criolo sobre o novo single, "Etêrea"
A matéria do Diário Online, de Belém, é uma reprodução do conteúdo neutro publicado no

site Tenho Mais Discos que Amigos e não faz qualquer menção à secretaria.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretarìa, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações tle assessoria de comunicnçálo: sem açöes para esta matéria específica.

2212t2019

Jornal Cidades

Homem é preso em Barrinha após tentar agredir a própria mãe

A rnatéria é neutra e não faz menção à secretaria" Um homem foi preso ao descumprir medida

protetiva da própria mãe e tentar agredi-la. A denúncia levou policiais à CDHU da cidade.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matêria específica, pois

um caso de segurança, sem o envolvimento da CDHU,

000
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2u2t2019

Governo do Estado de São Paulo

Estado de São Paulo sorteia 76 casas para famílias de Mombuca

A matéria é positiva e fala da distribuição de moradias da CDHU para famílias do município

de Mombuca que se inscreveram no programa e foram sorteadas. Os terrenos para a

construção do conjunto habitacional foram doados pela CDHU à Caixa.

Pontos positivos: a matéria destaca que a CDHU doou os terrenos paÍa a construção dos

conjuntos e que é a responsável pelo sorteio.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicnçño: a CDHU pode convidar a imprenso rcgional para

acompanhar a finalização da construção e entrega das casas para as familias, além de relatar a

importância dessa entrega para a população local.

2u2t2019

Tenho Mais Discos que Amigos

"A ideia é propagar o amor': conyersamos com Criolo sobre o noyo single, "Etéreatt

A matéria é neutra e não faz qualquer menção à secretaria.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica.

22nn0ß
Jornal Cidades Online

Homem é preso em Barrinha após tentar agredir a própria mãe

A matéria é neutra e não faz menção à secretaria. Um homem foi preso ao descumprir medida

protetiva da própria mãe e tentar agredi-la. A denúncia levou policiais à CDHU da cidade.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de aosessoria dc comunicação; sem ações para esta matéria específica, poi

um çaso de segurança, sem o envolvimento da CDHU.

s trata-se
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Gazeta de Bebedouro

Câmara aprova retomada de recape e de obras do úBebedouro Ht

A matéria é positiva e cita que a secretaria disponibilizou recursos para a retomada de obras

no Conjunto Habitacional Bebedouro H.

Pontos positivos: a matéria cita a secretaria e gera imagem positiva ao contribuir para obras

no conjunto habitacional.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de eomunicação: sem ações para esta matéria específica.

2u2t2019

G1

Reestruturação interna da Policia Militar desativa postos fixos de atendimento em

bairros em Presidente Prudente

A matéria é neutra e trata do fechamento de cinco postos da Polícia Militar em Presidente

Prudente. A secretaria é mencionada pois algumas das instalações da PM estavam em imóveis

da CDHU.

Pontos positivos: a matéria cita a secretaria, mas não traz pontos positivos para a secretaria.

Risco à imngem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica.

2U2t2tt9

Governo do Estado de São Paulo

Estado de São Paulo sorteia 76 casas para famÍlias de Mombuca

A matéria é positiva e fala da distribuição de moradias da CDHU para famílias do município

de Mombuca que se inscreveram no programa e foram sorteadas. Os terrenos para a

construção do conjunto habitacional foram doados pela CDHU à Caixa.

Pontos positivos: a matéria destaca que a CDHU doou os terrenos para a construção dos

conjuntos e que é a responsável pelo sorteio.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não ttaz pontos negativos, nem riscos de

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU pode convidar a imprensa regional

acompanhar afinalização da conshução e entrega das casas para as famílias, além de a

importância dessa entrega para a população local. 000074
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Costa Norte Online

Projeto Horta Comunitária em novo encontro no Jd. Vicente de Carvalho

A reportagem é neutra e não cita a secretaria. O Sesc e a prefeitura de Bertioga possuem um

projeto de horta comunitária no município e promove encontros periódicos para orientar a

população sobre técnicas de cultivo. Uma das hortas comunitarias fica próxima ao CDHU do

bairro Jd. Vicente de Carvalho.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria"

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

ações sociais sem o envolvimento da CDHU.

2lnnùß
Portal Hortolândia

Projeto Águia leva crianças ao Museu do Futebol

A reportagem é neutra e não menciona a secretaria. O Projeto Águia, de Hortolândia, levou 30

crianças para urna visita educacional ao Museu do Futebol, na capital paulista. A entidadc

promove aulas gratuitas de futsal para crianças na quadra da CDHU de Hortolândia.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à irnagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

ações sociais sem o envolvimento da CDHU.

000075
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Cidades do Meu Brasil

Resultado da pesquisa por

O itern em questão não é uma matéria, mas sirn, um cornpilado neutro de dezenas de notícias,

das quais uma é relacionada à CDHU, sem conteúdo desenvolvido: Prefeitura e CDHU

anunciam melhorias para o Jardim Santo André Entre as principais ações estão entrega de

uma praça de esportes e projeto de urbanização para áreas de risco. Uma vistoria técnica

realizada nesta"...

Pontos positÍvos: sem pontos positivos para este item.

Risco à imagem: nenhum. O item não traz, pontos negativos, nem riscos de imagem à

secrctaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações sugeridas para este item específico.

2lt2t2019

G1

Fundo Social de Solidariedade oferece mais de 300 vagas para cursos gratuitos em

Tatuí

A reportagem é neutra e fala sobre cursos gratuitos oferecidos pelo Fundo Social de

Solidariedade de Tatuí (Fusstat). A secretaria não é mencionada, apenas um dos locais de

inscrição dos cursos é no Centro de Capacitação do CDHU.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sern pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

ações sociais sem o envolvirnento da CDHU
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20t2t2019

CSP Conlutas

Ato reúne milhares em SP e centrais dão recado: vai começar a luta para barrar a

Reforma da Previdência

A matéria é negativa e trata-se de uma atualização da notícia publicada anteriormente pelo

mesmo portal e fala de protestos liderados por movimentos sociais contra a Reforma da

Previdência. Embora não cite a secretaria diretamente, o conteúdo menciona uma

manifestação de famílias por moradia, na CDHU, na Praça da Sé, e pode representar um

conteúdo negativo pata a organizaçãa.

Pontos positivos: amatêria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: um posicionamento polêmico com os grupos de movimentos sociais pode

resultar em risco de imagem para a secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU pode declarar que acompanha as

manifestações contra a Reforma da Previdência e por moradias e que trabalha para atender o

maior número possível de famílias com os projetos espalhados por todo o estado. Basear a

informação com número de famílias já beneficiadas pela CDHU e projeções para os próximos

anos.

2U2n0ß

Olímpia 24 Horas

sEVERÍl\lA 105 ANos! Show com Mara Maravilha e atrações para crianças

marcaram sniversário

A reportagem é neutra e trata do evento para comemorar os 105 anos da cidade de Severínia.

o texto não cita a secretaria, mas sim, a presença de um ex-diretor regional.

Pontos positivos: a matênanão fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para

Risco à imagem: sem riscos à imagem da secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se

urn evento social da cidade, sem envolvimento da CDHU.
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Portal Maxpress

Presidente da CDHU discute providências para os empreendimentos Penedo e

Primavera com comissão de moradores, prefeito de São Vicente e deputado Caio

França

A reportagern positiva trata da reunião que o presidente da CDHU, Eduardo Velucci, teve

com comitiva para debater sobre problemas estruturais identificados em dois conjuntos em

São Vicente. A matéria é positiva, pois mostra a iniciativa do presidente da secretaria de

elaborar laudos com a análise dos problemas e a preocupação em soltrcioná-los.

Pontos positivos: a matéria destaca que o presidente da CDHU esta engajado em resolver os

problemas identificados nos apartamentos da CDHU em São Vicente.

Risco à imagem: se a secretaria não atuar para solucionar os problemas em tempo

considerável, a questão pode se tornar uma crise de imagem.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU pode forrnar um comiG com os

representantes que estiveram na reunião, faze¡ encontros periódicos para acompanhar a

evolução da solução dos problemas e cornunicar à imprensa sobre os resultados.
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CSP Conlutas

Ato reúne 10 mil em SP e centrais däo recado: vai começar a luta para barrar a

Reforma da Previdência

A matéria é negativa e fala de protestos liderados por movimentos sociais contra a Reforma

da Previdência. Embora não cíte a secretaria diretamente, o conteúdo menciona uma

manifestação de famílias por moradia, na CDHU, na Praça da Sé, e pode representar um

conteúdo negativo para a organização.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: um posicionamento polêmico com os grupos de movimentos sociais pode

resultar em risco de imagem para a secretaria.

AçÕes de assessoria de comunicação: a CDIIU pode declarar que acompanha as

manifestações contra a Rçforma da Previdência e por moradias e que trabalha para atender o

maior número possível de famílias com os projetos espalhados por todo o estado. Basear a

informação com número de famílias já beneñciadas pela CDHU e projeções para os próximos

anos.
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20t2t2019

Jornal Periscópio

Foragido da Justiça é encontrado morto

A reportagem é neutra fala do assassinato de um homem, cujo corpo foi localizado nas

proximidades de um conjunto CDHU.

Pontos positivos: amatêria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

um relato de segurança pública, sem menção à CDHU.

20t2t2019

A Cidade On

Acusado de matar ex com 4 tiros tem pena reduzida pela Justiça

A matéria, neutra para a secretaria, trata do assassinato de uma mulher em São Carlos e a

redução da pena de seu assassino. O texto não cita a CDHU, apenas que o corpo da vítima foi

localizado em um dos conjuntos habitacionais.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretarian sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria nãotrazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta maté,na específica, pois trata-se de

um relato de segurança pública, sem menção à CDHU
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ABCD Maior

Operador do PSDB, Paulo Preto tinha bunker com R$ 100 milhões em espécie

A rnatéria divulgada no portal ABCD Maior é negativo e trata da prisão de Paulo Preto, ex-

diretor da Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é

negativo para a imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria benef,rciado quatro

empregadas com unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela

construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de iméveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.

20/2t2019

São Carlos em Rede

São Carlos pode ter chuva com muitos raios nesta quarta

A matéria é neutra e fala sobre a possibilidade de fortes chuvas em São Carlos e alerta à

população que tenha cautela em algumas regiões da cidade.

Pontos positivos: sem pontos positivos para esta matéria, pois não menciona a secretaria.

Risco à imagem: nenhum. O item nã,o traz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria

Ações de assessoria de comunicação: sem ações sugeridas para este item

000081



v
let2t20t9

Brasilagro

PF mira tucânos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria do portal Brasilagro é negativo e trata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa,

após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a imagem

da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com unidades

da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do

Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicaçito: embom a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, eonfirmando ou negando a atuação de Paulo P¡eto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Folha de São Paulo

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria publicada pela Folha de São Paulo é negativo e trata da prisão de Paulo Preto, ex-

diretor da Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é

negativo pîra a imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro

empregadas com unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela

construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embom a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que ira acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Governo de São Paulo

Mostra fotográfica de moradores de conjuntos da CDHU é prorrogada

A matéria é positiva e fala sobre a mostra fotográfica Múltþlos Olhares sobre o Território,

idealizada pela CDHU e pelo Instituto Moreira Salles (IMS). A exposição traz irnagens feitas

por moradores da CDHU que foram capacitados em oficinas de fotografia promovidas pela

secretaria e pelo instituto. A reportagem ainda traz o depoimento de uma moradora da CDHU

que conta colno participar das oficinas e da mostra foi bom e ampliou seu olhar para as

artes.

Pontos positivos: a matéria tem pontos positivos para imagem da secretaria, pois aborda uma

iniciativa cultural envolvendo os moradores dos conjuntos CDHU, em São Paulo.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negotivos, ncm riscos dc imagcm à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU e o IMS podem promover mais oficinas e

mostras de fotografia em outros conjuntos CDHU e convidar jornalistas de editorias de

Cultura, Cidades e Social para acompanharem as exposições.

t9t2t20t9

Cidades do Meu Brasil

Resultado da pesquisa por

O item em questão não é uma matéria, mas sim, um compilado neutro de dezenas de notícias,

das quais alguns temas são relacionados à CDHU, sem conteúdo desenvolvido. São eles:

CDHU divulga nomes de inscritos para sorteio de casas: veja quem está na lista; 1824 pessoas

efetivam inscrição e participaräo do sorteio das 99 moradias populares; CDHU identifica

mais de 150 contratos irregulares em Araraquara e São Carlos Imóveis foram vendidos sem

autorização e continuam nos nomes dos antigos proprietarios; CDHU identifica mais de 150

contratos irregulares em Araraquara e São Carlos Imóveis foram vendidos sem autorização e

continuam nos nomes dos antigos proprietários; CDHU identifica mais de 150 contratos

irregulares em Araraquara e São Carlos.

Pontos positivos: sem pontos positivos para este item.

Risco à imagem; nenhum. O item não traz pontos negativos, nem riscos de imagem

secretaria.
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Ações do nssessorin de comunicnçf,o: sem ações sugeridas para este item espeelfieo.
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Comando Notícia

Romu localiza mais de 1,4 mil porções de tlrogas em Sorocaba

A reportagem é neutra e fala da apreensão de drogas e a detenção de uma pessoa, nas

proximidades da CDHU de Sorocaba.

Pontos positivos: a matéria não fàla sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matêna especifica, pois trata-se de

um relato de segurança pública, sem menção à CDHU.

19t2t20t9

Folha Nobre

Mostra fotográfica de moradores de conjuntos da CDHU é prorrogada

A matéria é positiva e trata-se de urna reprodução do conteúdo publicado no site do Governo

de São Paulo. O conteúdo fala sobre a mostra fotográfica Múltiplos Olhares sobre o

Território, idealizada pela CDHU e pelo Instituto Moreira Salles (IMS). A exposição traz

imagens feitas por moradores da CDHU que foram capacitados em of,rcinas de fotografia

promovidas pela secretaria e pelo instituto. A reportagem ainda traz o depoimento de uma

moradora da CDHU que conta Çomo participar das oficinas e da mostra foi bom e ampliou

seu olhar para as artes.

Pontos positivos: a matéria tem pontos positivos para imagem da secretaria, pois aborda uma

iniciativa cultural envolvendo os moradores dos conjuntos CDHU, em Säo Paulo.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU e o IMS podem promover mais oficinas e

mostras de fbtografia em outros conjuntos CDFIU e convidar jornalistas de editorias

Culfura, Cidades e Social para acompanharem as exposições.
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Cidade Verde

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas ern endereço de Aloysio Nunes

A matéria publicada no portal Cidade Verde, de Teresina, é negativa e trata da prisão de Paulo

Preto, ex-diretor da Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo

é negativo paru a imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro

empregadas com unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela

construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não trazpontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria d.á a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendaçãc é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou Ìregando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Yahoo Notícias

PF mira tucânos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A matéria do Yahoo Notícias é negativa e trata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa,

após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a imagem

da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com unidades

da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do

Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicaçilo: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de cornunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Rota 2004

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria do portal Rota 2004 é negativa e trata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da I)ersa,

após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo paru aimagem

da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com unidades

da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do

Rodoanel

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretariapara

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicaçäo: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confrrmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na opcração.
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Portal do Holanda

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A matéria do Portal do Holanda, de Manaus, é uma reprodução da publicação negativa da

Folha Press e trata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, após denúncias de operação

de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo paraa imagem da CDHU, pois, segundo

denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas coln unidades da CDHU que seriam

destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel

Pontos positivos: a matêria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicaçilo: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da sectetaria na operação.
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CUT Brasil

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A matéria publicada no portal da CUT é negativa e trata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor

da Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para

a imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas

com unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do

trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria diá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretariapera

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: ernbora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confrrmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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CUT Brasil

PF mira tucânos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A matéria publicada no portal da CUT é negativa e trata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor

da Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para

a imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas

com unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do

trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de cornunicado oficial, confinnando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Blog do Didi Galvão

PF mira tucanoso prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria no Blog do Didi Galvão é negativa e trata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da

Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a

imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com

unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul

do Rodoanel.

Pontos positivos: a matêria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

sccrctaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretariapara

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicaçäo: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confrrmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

eselarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Yahoo Notícias

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria do Yahoo Notícias é negativa etrala da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa,

após denúncias de operação de propinas d¿ Odebrecht. O conteúrdo é negativo para a imagem

da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com unidades

da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do

Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria d,á a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretariaparu

burlar a distrìbuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embom a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione: por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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NSC Total

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A matéria do portal NSC Total, de Florianópolis, é negativa e trata da prisão de Paulo Preto,

ex-diretor da Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é

negativo para a imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro

ernpregadas com unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela

construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matêria não ftaz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora amatéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial" confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.

l9t2t20t9

Maxpress

Habitaçäo sorteia 70 casas para famílias de Luiz Antônio

A notícia publicada no Maxpress é positiva e informa que 70 casas, cujos terrenos foram

doados pela CDHU, serão sorteadas para famílias da cidade de Ltriz Antônio, na região de

Ribeirão Preto.

Pontos positivos: a matéria destaca que a CDHU doou os terrenos para aconstrução das

casas e que é a responsávei pelo sorteio.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negativos, nem riscos de imagem

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU pode convidar a imprensa regional para

acompanhar o sorteio das casas e relatar a importância dessa entrega para a população local,

alérn de selecionar alguns contemplados para darem depoimentos.
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Diário de Goiás Online

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria do Diário de Goiás Online é negativa e l.;rata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da

Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a

imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com

unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul

do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que iní acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Prefeitura de Valinhos

Prefeitura e CDHU sorteiarn casas para l8 famílias de área de risco

A notícia publicada no site oficial da Prefeitura de Valinhos é positiva e informa que 18

famílias que foram afetadas por enchentes na cidade, em 2003, serão contempladas com

imóveis financiados pela secretaria.

Pontos positivos: a matéria destaca os esforços da Prefeitura de Valinhos e da CDHU de

restabelecer essas famílias que perderam tudo em enchentes, em 2003, e, desde então, têm

vivido em locais com aluguéis pagos pela prefeitura.

Risco à imagem: nenhum. A matéria nãotrazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçäo: Sem ações para esta rnatéria específîca, pois o intuito

é mostrar as ações positivas da entrega de casas na cidade e a matéria também traz

depoimentos das famílias contempladas.

19t2t20l9

Sergipe Notícias

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria do portal Sergipe Notícias é negativa e trata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da

Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a

imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria benehciado quatro empregadas com

unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul

do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não trazpontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria diá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione,

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Prçto na secrçtaria e

pontue que irá acompanhar as investigaçöes e contribuir da melhor forma possivel para

eselarecer o envolvírnento do nome da secretaria na operação.
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Prefeitura de Valinhos

Prefeitura e CDHU sorteiam casas para l8 famílias de área de risco

A notícia publicada no site oficial da Prefeitura de Valinhos é positiva e informa que 18

famílias que foram afetadas por enchentes na cidade, em 2003, serão contempladas com

imóveis financiados pela secretaria.

Pontos positivos: amalêria destaca os esforços da Prefeitura de Valinhos e da CDHU de

restabelecer essas famílias que perderam fudo em enchentes, em 2003, e, desde então, têm

vivido em locais com aluguéis pagos pela prefeitunr-

Risco à ímagem: nenhum. A matéria não trazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçÍio: Sem ações para esta matéria específica, pois o intuito

é mostrar as ações positivas da entrega de casas na cidade e a matéria também traz

depoimentos das famílias contempladas.

ßDt2nß
Todo Dia

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria do portal Todo Dia é negativa e trata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa,

após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a imagem

da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com unidades

da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do

Rodoanel.

Pontos positivos: a rnatéria não tlaz pontos positivos e potle representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveìs e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

e,

esslarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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São Carlos Agora

Caso de indígena que teve braço amputado após agressão ganha repercussão nacional

A rnatéria é neutra e retoma o caso de violência em São Carlos, onde a vítima, Israel Tiago

Martins, e seu automóvel foram abandonados na região de um conjunto CDHU da cidade. A

reportagem, apesar do conteúdo das agressões sofridas pela vítima, é neutra, pois não cita a

secretaria. Em novo depoimento, Israel caiu em contradição ao dizer que foi abandonado ern

um buraco no Jardim Zavaglta, quando, em primeiro relato, afirmou que foi deixado no

conjunto CDHU após tortura-

Pontos positivos: amatêría não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria nãotrazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessorin de comunicação: sem ações para esta matéria específ,rca, pois trata-se de

um relato de violência urbana, sem menção à CDHU.

19t2t20t9

Acontece Botucatu

Começam hoje inscrições para sorteio de 200 casas do CDHU em são Manuel

A reportagern é positiva e menciona que a CDHU selecionou mais de 2,5 mil inscritos para

participarem do sortcio dc 200 casas em São Manuel. A matérìa ainda reforça que os

selecionados devem se atentar à documentação necessária para estarem aptos a concorrerem

aos irnóveis no sorteio.

Pontos positivos: a matéria destaca a entrega de imóveis da cDHU na região.

Risco à imagem: nenhum. A matéria nãotrazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU pode convidar a imprensa regional

acompanhar o sorteio das casas e relatar a importância dessa entrega para Ð população

além de selecionar alguns contemplados para darem depoimenfos.
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Folha de Pernambuco

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria da Folha de Pernambuco é negativa e trata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da

Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo para a

imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com

unidades da CDHU que seriarn destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul

do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar rìsco de imagem à

secretaria.

Risco à imngem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirrnando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operaçâo.

t9l2t20t9

Portal R3

Menor é apreendido com drogas e dinheiro do tráfico em São José

A reportagem é neutra e fala da apreensão de um menor de idade, que portava drogas e

dinheiro, nas proximidades da CDHU de São José dos Campos.

Pontos positivos: a ntatêria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não trazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoría de comunicação¡ sem ações paru estømatéria específîea, pois trata-se de

0000e
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Bocão News

PF prende Paulo Preto, operador do PSDB

A matéria do portal Bocão News, de Salvador, é negativ a e trata da prisão de Paulo Preto, ex-

diretor da Dersa, após denúncias de operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é

negativo para a imagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro

empregadas com unidades da CDHU que seriam destinadas a moradores afetados pela

construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretaria para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou nogando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que ira acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvirnento do nome da secretaria na operação.

t912t20t9

GI

Polícia Militar prende 5 pessoas por tráfico de drogas em São João da Boa Vista

A matéria é neutra, pois não cita a secretaria. A polícia apreendeu drogas em um apaftamento

na CDHU de São João da Boa Vista, após denúncia anônima.

Pontos positivos: a matêria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria nãotrazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de acsessoria de comunÍcaçilo: sem ações para esta

um relato de seguran ça publica, sem menção à CDHU,

000100
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Portal do Holanda

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria do Portal do Holanda, de Manaus, é uma reprodução da publicação negativa da

Folha Press e 1.:rata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, após denúncias de operação

de propinas da Odebrecht. O conteúdo é negativo paraa imagem da CDHU, pois, segundo

denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com unidades da CDHU que seriam

destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria

Risco à imagem: a matéria d¡i a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretariapara

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

ponfue que ira acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

csclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Bem Paraná

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A rnatéria do Bem Paranâ é uma reprodução da publicação negativa da Folha Press e trata da

prisão de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, após denúncias de operação de propinas da

Odebrecht. O conteúdo é um risco pataaimagem da CDHU, pois, segundo denúncias, Paulo

teria beneficiado quatro empregadas com unidades da CDHU que seriam destinadas a

moradores afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria não traz pontos positivos e pode representar risco de irnagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria dá a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretariapara

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicação: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confirmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

pontue que irá acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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PF prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

A matéria é negativa etrata da prisão de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, após denúncias de

operação de propinas da Odebrecht. O conteúdo é um risco para a imagem da CDHU, pois,

segundo denúncias, Paulo teria beneficiado quatro empregadas com unidades da CDHU que

seriam destinadas a moradores afetados pela construção do trecho sul do Rodoanel.

Pontos positivos: a matéria nãø Eaz pontos positivos e pode representar risco de imagem à

secretaria.

Risco à imagem: a matéria d.á a entender que Paulo Preto tinha conexões na secretari a para

burlar a distribuição de imóveis e conseguir as unidades para quatro de suas empregadas.

Ações de assessoria de comunicaçÉio: embora a matéria não seja específica sobre a CDHU,

pode gerar intensa repercussão negativa. A recomendação é que a secretaria se posicione, por

meio de comunicado oficial, confrrmando ou negando a atuação de Paulo Preto na secretaria e

ponfue que ira acompanhar as investigações e contribuir da melhor forma possível para

esclarecer o envolvimento do nome da secretaria na operação.
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Comando Notícia

Homem morre baleado perto do CDHU em ltu - Comando NotÍcia

A matéria é neutra para a secretaria e relata a morte de um homem de 20 anos. Seu corpo foi

localizado nas proximidades da CDHU.

Pontos positivos: amatêria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem,

Risco à imagem; nenhum. A matéria não traz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta maténa específica, pois trata-se de

um relato de violência urbana, sem menção à CDHU.

l9t2l20t9

Olímpia 24 horas

SEVERÍNTA - Donaire realiza sorteio de prêmios da promoção Fim de Ano

Premiado.VEJA QUEM GANHOU

A matéria é neutra e trata do sorteio de prêmios promovido por uma rede de supermercados

da regiäo. O evento de premiação contou com a presença de um representante da CDHU de

Ribeirão Preto, que não teve envolvimento com a ação.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não trazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

uma ação da rede de supermercados Donaire, sem menção à CDHU.
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Jornal Ipanema - Votorantim

Foragido da Penitenciária de ltapetininga morre apés ser b¿leado; vítima levou três

tiros

A matéria é neutra para a secretaria e relata a morte de um homem de20 anos. Seu corpo foi

localizado na CDHU da cidade, após relatos de moradores que ouviram os disparos.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

um relato de violência urbana, sem menção à CDHU.

r8,t2/2019

FNIO

vrI\{HEDo: Recapeamento da Rua João Edueta conta também com calçadas,

acessibilidade e iluminação

A matéria é uma reprodução da notícia neutra publicada no portal da Prefeitura de Vinhedo,

que informa a programação para obras de recapeamento em regiões específicas da cidade.

Parte das obras ocorre no conjunto CDHTJ da cidade e a secretaria não é mencionada.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçilo: sem ações para esta maléria específica, pois trata-se de

um informativo à população sobre obras prornovidas pela prefeitura, sem menção à CDHU.
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A Cidade On

CDHU identifica mais de 150 contratos irregulares em Araraquara e São Carlos

O portal A Cidade On, de Ribeirão Preto, reproduziu a reportagem positiva do Gl que apurou

que a CDHU localizou mais de 150 escrituras irregulares de imóveis vendidos sem a

autorização da secretaria. A matéria mostla que, além de identificar as inegularidades, fiscais

da secretaria estão orientando os rnoradores sobre como corrigir a situação e os contratos de

suas casas. A matéria também menciona sobre o índice de inadimplência e que a reintegração

dos imóveis pode acontecer, por vias jurídicas, caso o débito não seja quitado pelo

proprietário.

Pontos positivos: a matéria fala sobre o trahalho da secretaria em regularizar a situação dos

proprietários dos imóveis com contratos irregulares e débitos.

Risco à imagem: nenhum. Apesar de tratar de situações irregulares, estas foram causadas por

vendas não autorizadas pela CDHU e inadimplência, e mostra o esforço da secretaria para

regularizar as pendências com os proprietririos de imóveis.

Ações de assessoria de comunicação: para este portal, não há recomendação para ações

especíhcas, pois trata-se da reprodução na íntegra da reportagem do Gl,

t8l2t20t9

Folha Noroeste

Blog da Folha Noroeste Digital ultrapassa os três milhões de acessos

A matéria é neutra, pois destaca a marca de 3 milhões de acessos do blog do portal. A
clipagern identificou a menção à CDHU em reportagern anterior sobre a entrega de 99 casas

em Jales.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, scm pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não trazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicaçÍio: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se

um assunto sem menção à CDHU.
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Jornal Ipanema - Votorantim

Jovem de 19 nnos usava chácara do Júlio de Mesquita para guardar drogas

A rnatéria é neutra e relata a detenção de um jovem que utilizava uma chácara ao lado da

CDHU de Sorocaba par^ manipular drogas. O conjunto habitacional foi citado apenas como

referência delocalização da chárcara onde as drogas foram apreendidas.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria nãotrazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretana.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria especifica, pois trata-se de

um relato de apreensão de drogas e detenção na região, sem menção à CDHU.

taznnrg
Prefeitura de Vinhedo

Prefeitura inicia obras de recapeamento da Rua João Edueta, que contará com calçadas,

acessibilidade e iluminaçäo

A notícia publicada no portal da Prefeitura de Vinhedo é neutra e informa a programação para

obras de recapeamento em regiões específicas da cidade. Parte das obras ocorre no conjunto

CDHU da cidade e a secretaria não é mencionada.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

RÍsco à imagem: nenhum. A matéria nãotrazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria especifica, pois trata-se de

um informativo à população sobre obras promovidas pela prefeitura, sem menção à CDHU.
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A Cidade On

CDHU identifica mais de 150 contratos irregulares em Araraquara e São Carlos

O portal A Cidade On, de Ribeirão Preto, reproduziu a reportagem positiva do Gl que apurou

que a CDHU localizou mais de 150 escrituras irregulares de itnóveis vendidos sem a

autorização da secretaria. A matéria mostra que, além de identificar as irregularidades, fiscais

da secretaria estão orientando os rnoradores sobre como corrigir a situação e os contratos de

suas casas. A matéria também menciona sobre o índice de inadimplência e que a reintegração

dos imóveis pode acontecer, por vias jurídicas, caso o débito não seja quitado pelo

proprietário.

Pontos positivos: a matéria fala sobre o trabalho da secretaria em regul anr,ar a sifiração clos

proprietários dos imóveis com contratos irregulares e débitos.

Risco à imagem: nenhum. Apesar de tratar de situações irregulares, estas foram causadas por

vendas não autorizadas pela CDHU e inadimplência, e mostra o esforço da secretaria para

regularizar as pendências com os proprietiârios de imóveis.

Ações de assessoria de comunicação: para este portal, não há recomendação para ações

específ,rcas, pois trata-se da reprodução na integra da reportagem do Gl.

18t2t20t9

São Carlos Agora

Sumiço de R$ 100 resulta em corretivo e amputação de braço de ajudante de

serralheiro

A matéria é neutra para a secretarja e trata de um caso de violência em São Carlos, onde a

vítima e seu automóvel foram abandonados na região de um conjunto CDHU da cidade.

Apesar do conteúdo das agressões sofridas pela vitima, a matéria não cita a secretaria.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagern.

Risco à imagem: nenhum. A matéria nãotrazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

um relato de violência urbana, sem menção à CDHU.
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Centralizada - Portal de Notícias

CDHU itlentifica mais de 150 contratos irregulares em Araraquara e Säo Carlos

O portal Centralizada reproduziu a reportagem positiva do Gl que apurou que a CDHU

localizou mais de 150 escrihuas irregulares de imóveis vendidos sem a autorização da

secretaria. A matéria mostra que, além de identificar as irregularidades, hscais da secretaria

estão orientando os moradores sobre como corrigir a situação e os contratos de suas casas. A

matéria também menciona sobre o índice de inadimplência e que a reintegração dos imóveis

pode acontecer, por vias jurídicas, caso o débito não seja quitado pelo proprietário.

Pontos positivos: a matéria fala sobre o trabalho da secretaria em regularizar a situação dos

proprietários dos imóveis com contratos irregulares e débitos.

Risco à imagem: nenhum. Apesar de tratar de situações irregulares, estas foram causadas por

vendas não autorizadas pela CÐHU e inadimplência, e mostra o esforço da secretariapara

regularizar as pendências com os proprietários de imóveis.

Ações de assessoria de comunicação: para este portal, não há recomendação para ações

específicas, pois trata-se da reprodução na íntegra da reportagem do G1.

00010e
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Jornal Cidades Online

Inscrição para oficinas e cursos dos CRAS começa na segunda-feira (25)

A rnatéria do portal Jornal Cidades Online é neutra e trata da agenda para inscrição de

atividades oferecidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), em

Jaboticabal. Um dos locais para inscrição é o Cras localizado na CDHU do município.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A matéria nãotrazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações tle assessoria de comunicação: sem ações para esta matê1ra específica, pois trata-se de

atividades oferecidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaboticabal,

sem menção à CDHU.

t8t2t20t9

G1

CDHU identiflrca mais de 150 contratos irregulares em Araraquara e São Carlos

O Gl apurou em matéria positiva que a CÐHU localizou rnais de 150 escrituras irregulares de

imóveis vendidos sem a autorização da secretaria. A reportagem mostra que, além de

identificar as irregularidades, fiscais da secretaria estão orientando os moradores sobre como

corrigir a situação e os contratos de suas casas. A matéria também menciona sobre o índice de

inadimplência e que a reintegração dos imóveis pode acontecer, por vias jurídicas, caso o

débito não seja quitado pelo proprietário.

Pontos positivos: a matéria fala sobre o trabalho da secretaria em regularizar a situação dos

proprietários dos imóveis com contratos irregtrlares e débitos.

Risco à imagem: nenhum. Apesar de tratar de situações irregulares, estas foram causadas por

vendas não autorizadas pela CDHU e inadimplência, e mostra o esforço da secretaria para

regrlarizar as pendências com os proprietarios de imóveis.

Ações de assessoria de comunicação: a CDHU pode promover um mutirão nas regiões de

Araraquara e São Carlos para esclarecer as dúvidas dos proprietarios e auxiliá-los sobre as

melhores maneiras de regularizar a sifitação de seus imóveis. A reportagem do Gl pode ser

chamada para cobrir esta ação e colher depoimentos de porta-vozes da pasta e de

que conseguiram resolver suas irregularidades com o auxílio da equipe da CDHU.
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Notícias Botucatu

São Manuel recebe campanha de limpeza nesta semana

O portal Notícias Botucatu publicou uma matéria neutra com a programação do projeto

Cidade Limpa, em São Manuel. A reportagem não cita a secretaria, mas destaca a

programação do recolhimento de materiais descartáveiso que passa por dois conjuntos CDHU

no município.

Pontos positivos: amatêna não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos panimagem.

Risco à imagcm: ncnhum. A matória não traz pontos negativos.

Ações tle assessoria de comunicaçño: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

conteúdo de recolhimento de materiais descartáveis em Botucatu, sem menção à CDHU.

I 019

Olímpia 24 horas

ZEBRA NA EMPREITADA CRIMINOSA! Dupta é presa pela PM no exato momento

de um Furto. 'Rodaram'!

O portal Olímpia 24horas fez uma matéria neutra para a secretaria para relatar um caso de

furto a uma residência na cidade. Apesar do conteúdo policial, não cita a secretaria, mas

indica que um dos detidos em flagrante reside na CDHU III, em Olímpia.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

RÍsco à imagem: nenhum. A matéria não trazpontos negativos, nem riscos de imagem à

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois trata-se de

um relato de urn frirto na cidade, sem menção à CDHU.
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G1

Bloco do Jajá abre o carnaval 2019 em Carnpinas; veja lista de todos os grupos até

março

A reportagem do Gl é neutra e lala sobre a programação de blocos de Camaval em Campinas.

A publicação não cita a pasta, apenas fazmenção de que um dos blocos passará pelo CDHU

Vila Renascença, na cidade.

Pontos positivos: a maténa nãa fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. a matéria não fala da secretaria.

Ações de assessorin de comunicnçäo: sem ações para esta matéria específ,rca, pois trata-se de

eonteúdo de programação de blocos de Carnaval na cidade.

flu2at9
Jomal de Jales

Depois da entrega das 99 cases, prefeito Flá luta por mais 300

O Jornal de Jales fez uma reportagem positiva sobre a entrega de 99 casas na cidade, com a

presença do diretor presidente da CDHU, Eduardo Velucci. O prefeito clo município, Flávio

Prandi Franco ainda revelou, na ocasiäo, o desejo de conskuir mais 300 imóveis pela

secretaria e Velucci declarou que ira analisar as opções com atenção. A reportagem ainda traz

depoimentos emocionados de cidadäos que receberam suas casas pela CDHU.

Pontos positivosl a matéria fala sobre a entrega de casas e o projeto de construção de novas

residências em Jales.

Risco à imagem: nenhum. A matéria não traz pontos negativos.

Ações de assessoria de comunicaçño¡ Sem ações para esta matéria específica, pois o intuito

é mostrar as ações positivas da entrega de casas na cidade

00 0 tlz
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COMANDO NOTÍCIA/INDAIATUBA/SÄO PAULO

Guardas ficam feridos em acidente na rua dos Indaiás - Comando Notícia

Matéria neutra, pois só menciona o CDHU como local de referência para um acidente com

dois guardas em motos.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

30/01/2019

PORTAL MAXPRESS

CDHU entrega 132 moradias em São Bento do Sapucaí

Matéria positiva para a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C -Nova Conquista IL Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0001
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DrÁRro DE TAUBATÉ oNLTNE/TAUBATÉ

CDHII entrega 132 casas em São Bento do Saprrcaí

Matéria positiva pala a CDHU sobre a entrega ðe I32 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista IL lnformação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A mntêria cita CDHU? Sim

3l/01/2019

TRIBUNA LIBERAL ONLINE/SUMARÉ

Projeto Águiade Hortolândia retoma treinosgratuitosde futsalneste ano

Matéria positiva de ação esportiva na quadra da CDHU na Vila São Pedro, com treinos de

futsal gratuito para crianças até 12 anos.

Pontos positivos: açäo social e esportiva na CDHU

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

30101n019

CIDADES DO MEU BRASIL

agora mesmo! Escreva sobre sua cidade, seu estado ou qualquer outro assunto que você

gosta falar.

Matéria neutra pois a CDHU apenas é mencionada como local onde ocorreu uma prisão pela

Equipe ROM.

Risco à imagem: Não

00011A matéria citn CDHU? Sim
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JORNAL DA CIDADE/SALTO DE PIRAPORA

CDHU responde sobre denúncia de venda de casas populares

Matéria negativa sobre denúneia recebida pelo jornal de que algumas pessoas comtempladas

com moradias no Jardim José Ermínio de Moraes estariam comercializando as casas que

acabaram de receber.

Risco à imagem: Não

Ações de assessoria de imprensa: a matéria apresenta a resposta da CDHU para essa

denúncia, que explica as possíveis punições para quem correte tais irregularidades.

A matéria cita CDHU? Sim

31101/20r9

G1AIACIONAL

Moradores reclamam de centro comunitário abandonado há 14 anos em Marília
Matéria negativa sobre prédio que foi entregue pela CDHU hâ 14 anos e jamais foi usado,

estando praticamente destruído. No entanto, há referência de que a responsável pela

administração do local sempre foi a prefeitura

Pontos positivos: a CDHU entregou o prédio parafrcar sob responsabilidade da prefeitura

Risco à imagem: Não

Ações de assessoria de imprensa: a matéria apresenta uma nota da CDHU explicando que

entregou o prédio do centro comunitário para a Prefeitura e que o empreendimento teve

investimento de R$ ó,1 bilhões.

000111rA matéria cita CDHU? Sim
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3u0u2019

PORTAL GAZETA SÃ.O CARLOS/SÃ.O CARLOS

Vereador Gustavo Pozzi cobra mais uma vez início das obras da USF no CDHU - Porfal

Gazeta São Carlos

Matéria neutra sobre visita do vereador (iustavo Pozzi ao Conjunto Habitacional Waldomiro

Lobbe Sobrinho oara fiscalizar o local onde deveria ser construída uma USF, sob

responsabilidade da prefeitura.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

3U01/2019

JORNAL JOSEENSE NEV/S/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CDHU entrega 132 casas para famílias de São Bento do Sapucaí

Matéria positiva para a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C -Nova Conquista II. Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento"

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

3r/01/20r9

PORTAL MAXPRESS

CDHU entrega 132 casas para famÍlias de São Bento do Sapucaí

Matéria positiva para a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista II. Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

0001_16
A matéria cita CDHU? Sim
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EDMIR CHEDID

Piracaia prepara terreno para construção de moradias populares

Matéria neutra com destaque para as iniciativas do deputado Edmar Chedid. É relatado que o

govemo do estado está trabalhando na preparação de um terrono doado à CDHU para futura

construção de moradias populares, podendo atender 79 famílias de baixa renda.

Riseo à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

3ll0y20t9

A 1 2. COIU/REDE VIDA/APARECIDA

Moradores do Miguel Vieira em Potim reclamam de buracos e abandono do bairro

Matéria com um destaque negativo para "Moradores do CDHU de Vila Mariana em

Aparecida sofrem com entulho, poeira, animais peçonhentos e fluxo constante de

caminhões".

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDIIU? Sim

0u0212u9

MAIS EXPRESSÄO OXTTNE/INDAIATUBA

Dois Guardas Civis ficam feridos após colisão - Jornal Mais Expressão

Matéria neutra relatando um acidente envolvendo dois guardas civis e um carro do Conselho

Tutelar. CDHU årpenüs é ntcnuionatlo como referôncia do local do acidente"

Risco à imagem: Não
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ruS.COM.BR

Possibilidade e Condições de implementação da Cobrança de ContribuÍção Condominial

em Núcleos Habitacionais de Cunho Social, sob a perspectiva da Urbanização dt
Pobreza

Matéria positiva paÍaa CDHU, que é citada como como exemplo de grande relevância em

São Paulo pela atuação de promover condições dignas de moradia para população de baixo

poder aquisitivo.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0u02t20t9

VISÃO OESTE/OSASCO

Igor Soares entrega iluminação a LED na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Sitva

Matéria positiva sobre nova iluminação na Rodovia Renê Benedito da Silva, que irá dar mais

segurança a pedestres e motoristas. A região da CDHU da Vila Gióia está entre os locais

beneficiados.

Risco à imagem: Não

A matória cita CDHU? Sim

wa2n0ß
JORNAL CORREIO DE CAPIVARI

Plantio de mudas de árvores em área do conjunto habitacional do Caraça

Matéria positiva sobre plantio de mais de três mil mudas de árvores em conjunto habitacional

no bairro Caraça. A matéria também menciona que os contemplados com casas populares

tiveram que comparecer à CDHU para of,rcializar os endereços.

Risco à imagem: Não
0 0 0118

A matéria cita CDIIU? Sim
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30/01/2019

PORTAL MAXPRESS

CDHU entrega 132 moradias em São Bento do Sapucaí

Matéria positiva para a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista II. Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

02t02t20t9

O COLINENSE

Dieb empossa 144 novos funcionários na Educação

Matéria neutra sobre posse de novos 144 funcionários da área educacional. A CDHU é

mencionada apenas na fala do prefeito Dieb, quando abordado que o funcionamento da escola

no GDHU 2 contribuirâparaultrapassar 90%o de atendimento em creche.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDIIU? Sim

0 019

BLOG JORNAL FOLHA NOROESTE/JALES

Entrega das 99 casas da CDHU está prevista para o dia 09t02

Matéria positiva sobre antecipação da entrega de 99 casas populares em Jales. Destaque para a

atuação do prefeito Flávio Prandi.

Pontos positivos: informação de que a CDHU registrou 2.874 inscrições de interessados nas

novas moradias

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0 0 011e
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TRIBUNA LIBERAL ONLINE/SUMARÉ

Projeto Águiade Hortolândia retoma treinosgratuitosde futsalneste ano

Matéria positiva de ação esportiva na quadra da CDHU na Vila São Pedro, com treinos de

futsal gratuito para crianças até 12 anos.

Pontos positivos: ação social e esportiva na CDHU

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

30/0u2019

CIDADES DO MEU BRASIL

agora mcsmo! Escreva sobre sua cidade, seu estado ou qualquer outro assunto que você

gosta falar.

Matéria neuha pois a CDHU apenas é mencionada como local onde ocorreu uma prisão pela

Equipe ROM.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

30/0t/2019

COMANDO NOTÍCIA/INDAIATUBA/SÃO PAULO

Guardas ficam feridos em acidente na rua dos rndaiás - Comando Notícia

Matéria neutra, pois só menciona o CDHU como local de referência para um acidente com

dois guarclas em motos.

Risco à imagem: Näo

A matéria cita CDHU? Sim
000 I20
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G1/I.{ACIONAL

Moradores reclamam de centro comunitário abandonado há 14 anos em Marília

Matéria negativa sobre prédio que foi entregue pela CDHU hâ 14 anos e jarnais foi usado,

estando praticamente destruído. No entanto, há referência de que a responsável pela

administração do local sempre foi a Prefeitura

Pontos positivos: a CDHU entregou o prédio para ficar sob responsabilidade da Prefeitura

Risco à ìmagem: Não

Ações de assessoria de imprensa: amatêria apresenta uma nota da CDHU explicando que

entregou o prédio do centro cornunitário para a Prefeifura e que o empreendimento teve

investimento de R$ 6,1 bilhões.

A matéria cita CDHU? Sim

3t/01/2019

DIÁRIo DE TAUBATÉ oNLTNE/TAUBATÉ

CDHU entrega 132 casas em São Bento do Sapucaí

Matéria positiva para a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista IL Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDIIU? Sim
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3lt0ll20te

JORNAL JOSEENSE NEWS/SÃ,O JOSÉ DOS CAMPOS

CDHU entrega 132 casas para famílias de São Bento do Sapucaí

Matéria positiva para a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista II. Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

3U0u2019

PORTAL MAXPRESS

CDHU entrega 132 casas para famílias de São Bento do Sapucaí

Matéria positiva paraa CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucai C - Nova Conquista II. Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 rnilhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

3l/01/2019

JORNAL DA CIDADE/SALTO DE PIRAPORA

CDHU responde sobre denúncia de venda de casas populares

Matéria negativa sobre denúncia recebida pelo jomal de que algumas pessoas comtempladas

com moradias no Jardim José Ermínio de Moraes estariam comercializando as casas que

acabararn de receber.

Risco à imagem: Não

Ações de assessoria de imprensar a matéria apresenta a resposta da CDHU para essa

denúncia, que explica as possíveis punições para quem correte tais inegularidades.

000 r22A matérin cíta CDHU? Sim
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A 1 2.COM/REDE VIDA/APARECIDA

Moradores do Miguel Vieira em Potim reclamam de buracos e abandono do bairro

Matéria com um destaque negativo para "Moradores do CDHU de Vila Mariana em

Aparccida sofrem com entulho, poeira, animais peçonhentos e fluxo consüante de

caminhões".

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0u02t2019

MAIS EXPRES SÃO ONTTNE/INDAIATUBA

Dois Guardas civis ficam feridos após colisão - Jornal Mais Expressão

Matéria neutra relatando um acidente envolvendo dois guardas civis e um carro do Conselho

Tutelar. CDHU apenas é meneionado como referência do local do acidente.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

31/01i2019

PORTAL GAZETA SÄO CARLOS/SAO CARLOS

Vereador Gustavo Pozzi cobra mais uma vez início das obras da USF no CDHU - portal

Gazeta Sño Carlos

Matéria neutra sobre visita do vereador Gustavo Pozzi ao Conjunto Habitacional Waldomiro

Lobbe Sobrinho para fiscalizar o local onde deveria ser construída uma USF, sob

responsabil idade da prefeitura.

Risco à imagem: Não

A matéria eitn CDHU? Sim 000 tzs



e,
01t02t2019

VTSÄO OESTE/OSASCO

Igor Soares entrega iluminação a LED na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva

Matéria positiva sobre nova iluminação na Rodovia Renê Benedito da Silva, que irá dar rnais

segurança a pedestres e motoristas. A região da CDHU da Vila Gióia está entre os locais

beneficiados.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0ll02t2rt9

JORNAL CORREIO DE CAPIVARI

Plantio de mudas de árvores em área do conjunto habitacional do Caraça

Matéria positiva sobre plantio de mais de três mil mudas de árvores em conjunto habitacional

no bairro Caraça. A matéria também menciona que os contemplados ùonl casas populares

tiveram que comparecer à CDHU para ohcializar os endereços.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

3u0u2019

EDMIR CHEDID

Piracaia prepara terreno para construçãn de moradias populares

Matéria neutra com destaque para as iniciativas do deputado Edmar Chedid. É relatado que o

governo do estado está trabalhando na preparação de um terrono doado à CDHU para futura

construção de moradias populares, podendo atender 79 famílias de baixa renda.

Risco à imagem: Não

000 124A matéria cita CDHU? Sim
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02t02t2019

BLOG JORNAL FOLHA NOROESTEiJALES

Entrega das 99 casas da CDHU está prevista para o dia 09/02

Matéria positiva sobre antecipação da entrega de 99 casas populares ern Jales. Destaque para a

atuação do prefeito Flávio Prandi.

Pontos positivos: informação de que a CDHU registrou 2.874 inscrições de interessados nas

novas moradias

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0Uo2t20t9

ruS.COM.BR

Possibilidade e Condições de implementação da Cobrança de Contribuiçäo Condominial

em Núcleos Habitacionais de Cunho Social, sob n perspcctiva da Urbanização da

Pobreza

Matéria positiva para a CDHU, que é citada como como exemplo de grande relevância em

São Paulo pela atuação de promover condições dignas de moradia para população de baixo

poder aquisitivo.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

00012
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30101t20t9

COMANDO NOTÍCIA/INDAIATUBA/SÃ,O PAULO

Guardas ficam ferÍdos em acidente na rua dos Indaiás - Comando Notícia

Matéria neuka, pois só menciona o CDHU como local de referência para um acidente com

dois guardas em motos.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDIIU? Sim

30/01/2019

PORTAL MAXPRESS

CDHU entrega 132 moradias em SÍio Bento do SapucaÍ

Matéria positiva para a CDHU sobre a enhega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista II. Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

02t02t2019

O COLINENSE

Dieb empossa 144 novos funcionários nâ Educação

Matéria neutra sobre posse de novos 144 funcionários da área educacional. A CDHU é

mencionada apenas na fala do prefeito Dieb, quando abordado que o ftmcionamento da escola

no CDHU 2 contribuirá para ultrapassar 90o)/o de atendimento em creche.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim
00012q



v
3lt0lt20t9

DTÁRIo DE TAUBATÉ oNLINE/TAUBATÉ

CDI-IU entrega 132 casas em São Bento do Sapucaí

Matéria positiva para a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista IL Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matêria cita CDHU? Sim

3110112019

TRIBUNA LIBERAL ONLINE/SUMARÉ

Projeto Águiade Hortolândia retoma treinosgratuitosde futsalneste ano

Matéria positiva de ação esportiva na quadra da CDHU na Vila São Pedro, com treinos de

futsal gratuito para crianças até 12 anos.

Pontos positivos: ação social e esportiva na CDHU

Risco à imagem: Não

A mntérin cita CDHU? Sim

30/01/2019

CIDADES DO MEU BRASIL

agora mesmo! Escreva sobre sua cidade, seu estado ou qualquer outro assunto que você

gosta falar.

Matéria neutra pois a CDHU apenas é mencionada como local onde ocorïeu uma prisão pe

Equipe ROM

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

000I27



v
3u0u20t9

JORNAL DA CIDADE/SALTO DE PIRAPORA

CDHU responde sobre denúncia de venda de casas populares

Matéria negativa sobre denúncia recebida pelo jornal de que algumas pessoas comtempladas

com moradias no Jardim José Ermínio de Moraes estariam comercializando as casas que

acabaram de receber.

Risco à imagem: Não

Ações de ¡ssessoria de imprensa: a matéria apresenta a resposta da CDHU para essa

denúncia, que explica as possíveis punições para quem correte tais irregularidades.

A matéria cita CDHU? Sim

3r/01/2019

G1/I\TACIONAL

Moradores reclamam de centro comunitário abandonado há 14 anos em Marília

Matéria negativa sobre prédio que foi entregue pela CDHU há, 14 anos e jamais foi usado,

estando praticamente destruído. No entanto, há referência de que a responsável pela

administração do local sempre foi a Prefeitura

Pontos positivos: a CDHU entregou o prédio para frcar sob responsabilidade da Prefeitura

Risco à imagem: Não

Ações de assessoria de imprensa: a matéria apresenta uma nota da CDHU explicando que

entregou o prédio do centro comunitário para a Prefeitura e que o empreendimento teve

investimento de R$ 6,1 bilhões.

A matéria cita CDHU? Sim 000128
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3u0u2019

JORNAL JOSEENSE NEWS/S,Ã,O JOSÉ DOS CAMPOS

CDHU entrega 132 casas para famílias de São Bento do Sapucaí

Matéria positiva pala a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista IL lnformação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

3u0u2019

PORTAL MAXPRESS

CDHU entrega 132 casas para famílias de São Bento do Sapucaí

Matéria positiva paraa CDHU sobre a entrega de I32 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista II. Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim
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A 1 2.COM/REDE VIDA/APARECIDA

Moradores do Miguel Vieira em Potim reclamam de buracos e abandono do bairro

Matéria com um destaque negativo para "Moradores do CDHU de Vila Mariana em

Aparecida sofrem com entulho, poeira, animais peçonhentos e fluxo constante de

caminhões".

Risco à imagem: Não

A matêria cita CDHU? Sim

01102t2019

MAIS EXPRES SÃO ONINiE/INDAIATUBA

Dois Guardas civis ficam feridos após colisão - Jornal Mais Expressão

Matéria neutra relatando um acidente envolvendo dois guardas civis e um carro do Conselho

Tutclar. CDHU apenas é mencionado como referência do local do acidente.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDIIU? Sim

3ll0u20t9

PORTAL GAZETA SÃO CANLOS/SÄO CARLOS

Vereador Gustavo Pozzi cobra mais uma vez início das obras da USF no CDIIU - Portal

Gazeta São Carlos

Matéria neutra sobre visita do vereador Gustavo Pozzi ao Conjunto Habitacional'Waldomiro

Lobbe Sobrinho para fiscalizar o local onde deveria ser construída uma USF, sob

responsabilidade da prefeitura.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0 0013 0
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01102t2019

VISÄO OESTE/OSASCO

Igor Soares entrega iluminação a LED na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Sitva

Matéria positiva sobre nova iluminação na Rodovia Renê Benedito da Silva, que irá dar mais

segurança a pedestres e motoristas. A região da CDHU da Vila Gióia está entre os locais

beneficiados.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0u02t2019

JORNAL CORREIO DE CAPIVARI

Plantio de mudas de árvores em área do conjunto habitacional do Caraça

Matéria positiva sobre plantio de mais de três mil mudas de árvores em conjunto habitacional

no bairro Caraça. A matéria também menciona que os contemplados com casas populares

tiveram que comparecer à CDHU para oficializar os endereços.

Risco à imagem: Não

A matéria citn CDHU? Sim

31/01/2019

EDMIR CHEDID

Piracain prepara terreno para construção de moradias popurares

Matéria neutra com clestaqlle para as iniciativas do deputado Edmar Chedid. É relatado quc o

govemo do estado está trabalhando na preparação de um terrono doado à CDHU para fufura

construção de moradias populares, podendo atender 79 famílias de baixa renda.

Risco à imagem: Não

000131
A matéria cita CDHU? Sim
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BLOG JORNAL FOLHA NOROESTE/JALES

Entrega das 99 casas da CDHU está prevista para o dia 09/02

Matéria positiva sobre antecipação da entrega de 99 casas populares em Jales. Destaque pala a

atuação do prefeito Flávio Prandi.

Pontos positivos: informação de que a CDHU registrou 2.874 inscrições de interessados nas

novas moradias

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

01 t20t9

ruS.COM.BR

Possibilidade e Condições de implementação da Cobrança de Contribuição Condominial

em Núcleos Habitacionais de Cunho Social, sob a perspectiva da Urbanização da

Pobreza

Matéria positiva para a CDHU, que é ciøda como como exemplo de grande relevância em

São Paulo pela atuação de promover condições dignas de moradia para população de baixo

poder aquisitivo.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

000132



e,
30tou20t9

PORTAL MAXPRESS

CDHU entrega 132 moradias em São Bento do Sapucaí

Matéria positiva para a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista II. Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHII? Sim

02t02t20t9

O COLINENSE

Dieb empossa 144 novos funcionários na Educação

Matéria neutra sobre posse de novos 144 funcionários da área educacional. A CDHU é

mencionada apenas na fala do prefeito Dieb, quando abordado que o funcionamento da escola

no CDHU 2 contribuirá para ultrapassar 90%a de atendimento em creche.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

000133
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TRIBUNA LIBERAL ONLINE/SLTN4ARÉ

Proj eto Á guiade Hortolândia retoma treinosgratuitosde futsalneste a no

Matéria positiva de ação esportiva na quadra da CDHU na Vila São Pedro, com treinos de

futsal grafuito para crianças até 12 anos.

Pontos positivos: ação social e esportiva na C[)HU

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

30/01/2019

CIDADES DO MEU BRASIL

agora mesmo! Escreva sobre sua cidade, seu estado ou qualquer outro assunto que você

gosta falar.

Matérìa neutra pois a CDHU apenas é mencionada como local onde ocotïeu uma prisão pela

Equipe ROM.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

30/0u2019

COMANDO NOTÍCA/INDAIATUBA/SÃO PAULO

Guardas ficam feridos em acidente na rua dos rndaiás - Comando Notícia

Matéria neutra, pois só menciona o CDHU como local de referência para um acidente

dois guardas em motos

Risco à imagem: Não
000134

A matéria cita CDHU? Sim
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G1/NIACIONAL

Moradores reclamam de centro comunitário abandonado há 14 anos em Marília

Matéria negativa sobre prédio que foi entregue pela CDHU hâ 14 anos e jamais foi usado,

estando praticamente destruído. No entanto, há referência de que a responsável pela

administração do local sempre foi a Prefeitura

Pontos positivos: a CDHU entregou o prédio para ficar sob responsabilidade da Prefeitura

Risco à imagem: Não

Ações de assessoria de imprensa: a matéria apresenta uma nota da CDHU explicando que

entregou o prédio do centro comunitário para a Prefeifura e que o empreendirnento teve

investimento de R$ 6,1 bilhões.

A mntéria cita CDHU? Sim

3u0v2019

DIÁRIo DE TAUBATÉ oNLINE/TAUBATÉ

CDHU entrega 132 casas em São Bento do Sapucaí

Matéria positiva para a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista II. Informação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhöes no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria citn CDHU? Sim

0001 3s
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PORTAL MAXPRESS

CDHU entrega 132 casas para famílias de São Bento do Sapucaí

Matéria positiva paîaa CDHU sobre a entrega de 132 casrls em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucaí C - Nova Conquista ll. lntbrmação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sìrn

3ltou20t9

JORNAL DA CIDADE/SALTO DE PIRAPORA

CDHU responde sobre denúncia de venda de casas populares

Matéria negativo sobrc dcnúncia rcccbida pclo jomal de que algumas pessoas comteurplatlas

com moradias no Jardim José Ermínio de Moraes estariam comercializando as casas que

acabaram de receber.

Risco à imagem: Não

Ações de assessoria de imprensa: a matéria apresenta a resposta da CDHU para essa

denúncia, que explica as possíveis punições para quem correte tais irregulariclades.

A matéria cita CDHU? Sim

000130
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0u02t2019

MAIS EXPRES SÃo oNTTxE/INDAIATUB A

Dois Guardas Civis ficam feridos após colisão'Jornal Mais Expressäo

Matéria neutra relatando um acidente envolvendo dois guardas civis e um carro do Conselho

Tutelar. CDHU apenas é mencionado como referência do local do acidente.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

3u0u2019

PORTAL GAZETA SÃO CARLOS/SÄO CARLOS

Vereador Gustavo Pozzi cobra mais uma vez início das obras da USF no CDHU - Portal

Gazeta São Carlos

Matéria neutra sobre visita do vereador Gustavo Pozzi ao Conjunto Habitacional Waldomiro

Lobbe Sobrinho oara fiscalizar o local onde deve¡ia ser construída uma USF, sob

responsabilidade da prefe itura.

Risco à imagem: Näo

A matéria cita CDHU? Sim

31/01/2019

JORNAL JOSEENSE NEV/S/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CDHU entregn 132 c¡s¡s para famílies de Sño Bento do Sapucaí

Matéria positiva para a CDHU sobre a entrega de 132 casas em São Bento do Sapucaí, no

conjunto habitacional São Bento do Sapucai C - Nova Conquista II. tnformação de que a

CDHU investiu R$ 15,6 milhões no empreendimento.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim
000 ts7
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JORNAL CORREIO DE CAPIVARI

Plantio de mudas de árvores em área do conjunto habitacional do Caraça

Matéria positiva sobre plantio de mais de três mil mudas de árvores em conjunto habitacional

no bairro Caraça. A rnatéria também menciona que os contemplados com casas populares

tiveram que comparecer à CDHU para oficializar os endereços.

Risco à imagem: Não

A matêria cita CDIIU? Sirn

3U0u2019

EDMIR CHEDID

Piracaia prepara terreno para construção de moradias populares

Matéria neutra com destaque para as iniciativas do deputado Edmar Chedid. É relatado que o

governo do estado estri trabalhand.o na preparação de um terrono doado à CDHU para futura

construção de moradias populares, podendo atender 79 famílias de baixa renda.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CIIHU? Sim

3u0U2019

A 1 2.COM/REDE VIDA/APARECIDA

Moradores do Miguel Vieira em Potim reclamam de buracos e abandono do bairro

Matéria com um destaque negativo para "Moradores do CDHU de Vila Mariana em

Aparecida sofrem com entulho, poeira, animais peçonhentos e fluxo constante de

caminhões".

Risco à imagem: Não

A matéría cita CDHU? Sim 000138



o
0u02t2019

ruS.COM.BR

Possibilidade e ContlÍções de implementação da Cobrança de Contribuição Condominial

em Núcleos Habitacionais de Cunho Social, sob a perspectiva da Urbaniztção úa

Pobreza

Matéria positiva para a CDHU, que é citada como como exemplo de grande relevância em

São Paulo pela atuação de promover condições dignas de moradia para população de baixo

poder aquisitivo.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0unzt20t9

VßÃO OESTE/OSASCO

Igor Soares entrega iluminação a LED na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva

Matéria positiva sobre nova iluminação na Rodovia Renê Benedito da Silva, que irá dar mais

segurança a pedestres e motoristas. A região da CDHU da Vila Gióia está entre os locais

beneficiados.

Risco à imagcm: Não

A matéria cita CDHU? Sim

000139
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02t02t2019

O COLINENSE

Dieb empossa 144 novos funcionários na Educação

Matéria neutra sobre posse de novos 144 funcionários da área educacional. A CDHU é

mencionada apenas na fala do prefeito Dieb, quando abordado que o funcionamento da escola

no CDHU 2 contribuirâ para ultrapassar 90%o de atendimento em creche.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

02t02t20te

BLOG JORNAL FOLHA NOROESTE/JALES

Entrega das 99 casas da CDHU está prevista para o dia 09/02

Matéria positiva sobre antecipação da entrega de 99 casas populares em Jales. Destaque para a

atuação do prefeito Flávio Prandi.

Pontos positivos: informação de que a CDHU registrou 2.874 inscrições de interessados nas

novas moradias

Risco à irnagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim
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03t02t2019

JORNAL DE JALES

Casas da CDHU serão entregues no próximo sábado

Matéria positiva sobre antecipação da entrega de 99 casas populares em Jales. Destaqve paru a

atuação do prefeito Flávio Prandi.

Pontos positivos: informação de que a CDHU registrou 2.874 inscrições de interessados nas

novas moradias

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

03t02t2019

JCNET/BAURU

Região tem barragem de baixo risco e experiência em monitoramento

Matéria neutra moradias que ficam em áreas de risco próximas a barragens com reservatório

de água. A CDHU é mencionada em parcerias existentes com as prefeituras para transferir

esses moradores para outros conjuntos habitacionais que estão ou serão construídos.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDIIU? Sim
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03t0212019

PREFEITURA DE VALINHOS

Valinhos suspende temporariamente construção de edifícios

Matéria neutra sobre decreto que suspende a construção de condomínios verticais em

Valinhos, com exceção para os construídos com caráter social ligados a diversões órgãos

públicos, dentre eles a CDHU.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

03t02t20t9

PREFEITURA DE VALINHOS

Valinhos suspende construção de edificios

Matéria neutra sobre decreto que suspende a construção de condomínios verticais em

Valinhos, com exceção para os construídos com carþûer social ligados a diversões órgãos

públicos, dentre eles a CDHU.

Risco à imagem: Não

A matérin citn CDHU? Sim

000142
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0410212019

REGI,Ã,O NOROESTE. COM/FERNANDÓPOLIS

Regiäo Noroeste

Matéria negativa sobre briga de casal que ocorreu no Conjunto Habitacional de Santa Fé do

Sul, com agressão do homem à namorada. o homem trabalha na empresa que está

construindo casas para a CDHU.

Risco à imagem: Não

Ações de assessoria de imprensâ: apesar de acontecido no CDIIU, a briga foi um

acontecimento isolado e nã há relação direta com a Companhia.

A mntéria cita CDHU? Sim

04t0a20ß

REGIÃO NOROESTE.COI\4/FERNANDÓPOLIS

Região Noroeste

Matéria ttegativa sobre briga de casal que ocorreu no Conjunto Habitacional de Santa Fe do

Sul, com agressão do hornem à namorada. O homem trabalha na empresa que está

construindo casas para a CDHU.

Risco à imagem: Nâo

Ações de assessoria de imprensa: apesar de acontecido no CDHU, a briga foi um

acontecimento isolado e não há relação direta com a Companhia.

A matéria cita CDHU? Sim

000143



o
04t02t20t9

PORTAL MAXPRESS

secretaria de HabitaçÍio lança Nossa casa para reduzir preço da moradia de interesse
social

Matéria neutra sobre projeto do governo estadual que vai oferecer,,cheques-moradia,, a
famílias de baixa renda para impulsionar a política de habitação. Menção de que o programa
irá complementar à produção da GDHU para aumentar a ofefta de unidades habitacionais.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

04t02t2019

JOVEM PAN

Governo de sp anuncia projeto 'Nossa casa, para a área da habitação
Matéria neutra sobre projeto do governo estadual que vai oferecer,.cheques-moradia,, a
famílias de baixa renda para impulsionar a política de habitação. Menção a GDHU apenas
como comparação de que o a iniciativ a para construção de casas será semlhando a já
existente.

Rísco à imagem: Não

A mntéria cita CDHU? Sim
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JORNAL DO POVO

História de ourinhenses poderão entrar em série cinematográfica
Matéria neutra, pois só mencia a GDHU como local onde acontecerão entrevistas para o
projeto cinematográfico sobre a cidade de ourinhos.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

04t02t2019

JORNAL DO POVO

História de ourinhenses poderão entrar em sérÍe cinematográfica
Matéria neutra' pois só mencia a GDHU como local onde acontecerão entrevistas para o
projeto cinematognâfico sobre a cidade de Ourinhos.

Risco à imagem: Não

A mrtéria cÍra CDHU? Sim

04t02t2019

ATA NEWS

conheça sobre o procedimento de agendamento, inscrições e sorteio das 104 casas da
CDHU em Salmourão

Matéria positiva que explica como funciona o processo para inscrição de interessados no
sorteio de novas casas construídas pela CDHU.

Risco à imagem: Não

000145A matéria cita CDHU? Sim



o
04t02t2019

GOVERNO DE SÃO PAULO

CDHU promove sorteio de unidades habitacionais em pedrinhas paulista

Matéria positiva sobre sorteio de 53 casas no empreendimento pedrinhas paulista D,
viabilizado pela GDHU. Informações em detalhes sobre a infraestrutura das moradias

Pontos positivos: CDHU citada diversas vezes namatéria,com destaque de que viabilizou a
construção do empreendimento

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

Mto¿t20t9

SÃo CARtoS EM REDE/SÃo CARLoS
Governo do Estado construirá 60 mil moradias de interesse sociar em sp
Matéria neutra sobre projeto do governo estadual que vai oferecer..cheques-moradia,, a
famílias de baixa renda para impulsionar a política de habitação. Menção de que o progïama
irá complemenûar à produção da GDHU para aumentar a oferta de unidades habitacionais.

Risco à imagern: Não

A matéria cita CDHU? Sim

000146



o
04t02t2019

PAPARAZZI NEV/S

Populaçäo de castilho conso¡ne 50o/o âguatle forma consciente alïrma concessionária
Matéria positiva explicativa sobre consumo de água. Menção de que o bairro çDHU esta
entre os que menos consomem,

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

Mt02t20t9

GUARULHOS HOJE

Governo de sP lança programa que construirá 60 mil moradias para pessoas de baixa
renda

Matéria neutra sobre projcto do governo estadual que vai oferecer,,cheques-moradia,, a
famílias de baixa renda para impulsionar a política de habitação. Menção de que o programa
irá complementar à produção da GDHU para aumentar a oferta de unidades habitacionais.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

000 147
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BRAGANÇA JORNAL DIÁRIO ON LINE
úArrastões de limpeza' são retomados

Matéria neutra sobre Arastão da Limpeza ques está passando por diversos bairros, entre eles
o CDHU'O objetivo da ação ó eliminar possíveis criadouros das larvas do rnosquito
transmissor da dengue.

Pontos positivos: ação social de saúde e meio ambiente

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

04Í02t20t9

TUDO EM ARUJÁ

Obras de ampliaçlio da creche Seiji

Matéria neutra para a CDHU sobre investimentos feitos no centro Municipal de Educação
Infantil Seiji shiguematsu- Ele está localizado no bairro Jardim Emília, onde cresceu a
demanda por vagas após a entrega de moradias da CDHU.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim
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ost02t20t9

BLOGS DO ESTADÃO

Oló, você pode ler até S matérias*.grátis todo mês!

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o Ministério público ficou
comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com unidades
imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Risco à imagem: Sim

Ações de nssessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da CDHU sobre o
acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que estão sendo tomadas.

A matéria cita CDHU? Sim

0s/02 t9
BLOGS DO ESTADÃO

Procuradoriu pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$ 7r7 mina Dersa
Matéria negativa sobre condenação de Paulo vieira, pois segundo o Ministério público ficou
comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com unidades
imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Risco à imagem: Sim

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da CDHU sobre o
acontecido e a relação da companhia com esse caso, com as ações que estão sendo tomadas.

A matéria cita CDHU? Sim

000



o
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PORTALNEV/S

Prefeitura começa as obras de ampliação dn seiji shiguematsu
Matéria neutra para a CDHU sobre investimentos feitos no Centro Municipal de Educação
Infantil Seiji Shiguematsu. Ele está localizado no bairro Jardim Emília, onde cresceu a

demanda por vagas após a entrega de moradias da CDHU.

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0st02t20le

BLOGS DO ESTADÄO

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$ 717 mina Dersa
Matéria negativa sobre condenação de Paulo vieira, pois segundo o Ministério público hcou
comprovado o desvio de verbas para benefrciar seis empregadas dele com unidades
imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Risco à imagem: Sim

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da CDHU sobre o
acontecido e a relaçâo da companhia com esse caso, com as ações que estão sendo tomadas.

A matéria cita CDHU? Sim

00015 0



45102t20t9

BLOG POLÎTICA LTVRE/SALVADOR

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Risco à imagem: Sim

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse c¿Ìso, com as ações

A m¡têria cita CDIIUT Sim

05102t2019

BRl8

Alegações finais contra ex-diretor da Dersa

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Risco à imagem: Srm

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações

estão sendo tomadas.

estão sendo tomad¿s:/'

0 0 0151

o

7r7 mí na Dersa

Público ficou

Público ficou

sobre o

HU sobre o

unidades

unidades

A matéria cit¿ CDHU? Sim



Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

Risco à imagern: Näo

A matória cita CDHU? Sim

o
&st02t2019

JORNAL IPANEMA ONLINE/VOTORANTIM

Governo Doria lança'rNossa Câsao'e construirá 60 mil moradias

Matéria neutra sobre projeto do governo estadual que vai oferecer

interesse social
tt a

famílias de baixa renda para impulsionar a política de habitação de que o programa

irá complementar à produção da CDHU para aumentar a ofefta de habitacionais.

05/02/20r9

DIARIO DO LITORAL ONLINE/SANTOS

Bairro Pilões, em Cubatão, fica debaixo de água mais uma vez

Matéria neutra parca CDHU sobre o sofrimento de moradores de em Cubatão, com os

constantes alagamentos em chuvas fortes. No último paragrafo é que a Secretaria

Municipal de Habitação prevê a transfe¡ência das familias par¿l um

projetado pela CDHU, mas sem prazo para ocorrer.

unto habitacional

000I52
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Risco à imagem: Não

A matêria cita CDTIU? Sim

Risco à imagem: Sim

A matéria cite CDIIU? Sim

000153

o
MATÃO URGENTE

Rota 190: Acidente de trânsito, ameaça e auto localizado

Matéria neutra com nota sobre desentendimento de um casal nos

Paraíso. A polícia foi chamada, ouviu as duas partes, que logo foram

{ls/02/20r9

JORNAL FLORIPA

degações finais contra ex-diretor da Dersa

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

do CDHU Jardim

Público ficou

unidades

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que sendo



i

Risco à ímagem: Não

A matória cita CDIIU? Sim

Risco à imagem: Não

A matêria cita CDIIU? Sim

o
Mlû2t2At9

A 1 2.COM&EDE VIDA/APARECIDA

IMDSI Jason Deruloo DavÍd Guetta, Nicky Minaj & rtrilly Goodbye

Chamada para nota negativa sobre paralisação de obra do CDHU no Sanfa Terezinha"

Ações de assessoria de imprensa: entrar em contato com o veículo

que estå sendo feito para resolver a situação

imprensa e informar o

0s10212019

PORTAL MAXPRESS

Governo do Estado lança programa Nossa Casa e construirá 60

interesse social

Matéria neutra sobre projeto do governo estadual que vai oferecer

famílias de baixa renda para impulsionar a política de habitação. de que o programa

irá complementar à produção da CDHU para aumentar a oferta de habitacionais

moradias de

a

0001



Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

o
0d,to2t20t9

A 1 z.COM/REDE VIDA/APARECIDA

Bolsa de Empregos - 04 de Fevereiro de 2019

Chamada para nota negativa sobre paralisação de obra do CDHU no

Ações de assessoria de imprensa: entrar em contato com û veículo

que estå sendo feito para resolver a situaçäo

04,102t20t9

A 1 2.COM/REDE VIDA/APARECTDA

Obra do CDHU no bairro Santa Terezinha é paralisada

Chamada para nota negativa sobre paralisação de obra do CDHU no

É informado que os trabalhadores alegam falta de pagamento e

alojamento.

Ações de assessoria de imprensa: entrar em contato com o veículo

que está sendo feito para resolver a situação

Santa Terezinha

imprensa e informar o

Santa Terezinha.

condições de

e informar o

000155



Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Não

A matória cita CDHU? Sim

00156

o
t5t02t20t9

DIARIO DO LMORAL ONLINE/SANTOS

Bandas estreantes são os destaques da semana do Carnahanda 20

Matéria neutra sobre bloqueio na rua Um (CDHLI) por conta do do Carnabanda.

I

tÌ5/02/2019

S.Ã.O CARLOS AGORA

Adolescente tenta eseonder drogas no telhado da garagem

Matéria neutra sobre um adolescente que foi encontrado em prédio do

com entorpecentes.

na Vila Isabel

0s/02/2019

PREFEITURA DE SANTOS

Bandas estreantes são os destaques da semana do Carnabanda

Matéria neutra sobre bloqueio na n¡a Um {CDHU) por conta do do Camabanda.

.t



Risco à imagem: Não

A matêrie cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Não

A matéria cit¡ CDIIU? Sim

0001

o
astû2!2019

GOVERNO DE SÃO PAULO

Famílias de São Bento do Sapucaí recebem unidades da CDHU

Matéria positiva sobre entrega de 132 moradias no Conjunto

em São Bento do Sapucaí- A matéria detalha a infraestrutura das

sorteio que aconteceu.

Pontos positivos: informa o total investido pela CDHU e Agência

que estão em construçäo em São José dos Campos

0s/02/2019

GlAIACIONAL

Família procura jovem de 19 anos desaparecida em Marília: 'N
ar¡isart

Matéria neutra uma jovem que está desaparecido. A última vez que

CDHU, onde o namorado dela mora-

Nova Conquista II,

e o processo de

Paulista nas unidades

saiu sem me

visto foi no bairro

7



Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDIIU? Sim

Risco à imagem: Não

A matória cita CDHU? Sim

o
0s102/2019

UOL NoTicns - Úrrruas NOTÍCIAS/SÃO PAULO

Procuradoria pede condenaçäo de Paulo Vieira por desvios de Rll

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

,7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

I dia foi encontrada

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse c¿$o, com as ações estão sendo tomadas.

05/02/2019

G1/NACIONAL

Jovem que estava desaparecida em Marília volta para casa, diz

Matéria neutra que informa que uma jovem que estava desaparecida

no bairro CDHU.

00158



Risco à imagem: Sim

A metéria cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

0001 59

o
tstt2t20t9

GAÚCHAZH./PORTO ALEGRE

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

0s102!24ß

ACONTECE BOTUCATU

Forças de Segurança prendem'oTio do PCC'em ltatinga

Matéria negativa sobre prisão de um homem por trafico de drogas. Ele

CDHU Mário Covas.

Ações de assessoria de imprensa: apesar de não ser de culpa da

percepção de que o CDIIU é um local perigoso, de uso de drogas.

pautas de ações positivas que acontecem no local.

,7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

encontrado no

o caso pode dar a

ser trabalhadas

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse c€Ho, com as ações estão sendo tomadas.



'

Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDHU? Sim

00 0r

o
tst82t20t9

A CRÍTTCA ONLINE/CAMPO GRANDE

Procuradoria pede condenação de Paulo vieira por desvios de Rr$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

asn2t2û19

FOLHA DA REGIÃO ONLINEIARAÇATUBA

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

7 mi na Dersat

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações estão sendo tomadas.

Público ficou

unidades

7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.



Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDHU? Sim

o
tsl02t20l9

TAROBÁ NEWS/CASCAVEL

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvic de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Público ficou

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia corn esse caso, com as ações estão sendo tornadas.

0s/02/2019

A CRÍTICA ONLINE/CAMPO GRANDE

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$ ,7 mi na Dersa

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o Público ficou

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia-

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações estão sendo tomadas.

000161

tmidades

unidades

It



Risco à imagem: Srm

A matéria cita CDIIU? Sim

ast02t2019

TRIBUNA PR/CURITIBA

Risco à imagem: Srm

A matéria cita CDHU? Sim

0162

a5ta2t20t9

DTÁRIo DE NoTÍCIAS oNLINE/SÃo PAULo

Procuradoria pede condenaçiio de Paulo Vieira por desvios de R$ ,7 mi na Dersa

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieirq pois segundo o Público ficou

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas deie

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensr: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações estão sendo tomadas

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$ 7 mi na Dersa,

unidades

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que



Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDIIU? Sim

Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDHU? Sim

000L 63

o

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações estão sendo tomadas.

t5102t2019

MASSA NE\MS/CURITIBA

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia"

0st02t2019

A TARDE ONLINE/SALVADOR

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

,7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

7 mi na Dersa,

t

/.

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.
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o
ûstazt20t9

TRIBI.INA DO INTERIOR ONLTNE/CAMPO MOURÃO

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

,7 mÍ na Dersa

Público ficou

unidades

unidades

Risco à imagem: Srm

Ações de assessoria de irnprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse çaso, com as ações estão sendo tomadas.

A matérie cita CDIIU? Sim

t5to¿t20t9

CGN/CASCAVEL

Procur¡doria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$ ,7 mi na Dersa

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o Público ficou

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

irnobiliárias do CDHU e auxílio-moradia"

Risco à imagem: Sim

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações estão sendo tomadas.

A matéria cita CDHU? Sim

0164



Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Srm

A matéria cita CDHU? Sim

0001 65

o

Ações de assessoria de imprensa: divutgação de nota explicativa da HU sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações q estão sendo tomadas

8st02t2019

JB ONLTNE/RIO DE JANEIRO

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

ost02t20t9

TERRA/SÃO PAULO

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: diwlgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

,7 mi na Dersa

Público f,rcou

unidades

7 mi na Dersa

Público ficou

r¡nidades

sobre o

sendo tomadas.
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PORTAL MEONIS.Ã.O JOSÉ DOS CAMPOS

Procuradoria pede eondenação de Paulo Vieira por desvios de R$ ,7 mi na Dersa

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o Público ficou

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxíiio-moradia.

Risco à imagem: Sim

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relaçã.o da Companhia com esse Çaso, com as ações estão sendo tomadas"

A matéria cita CDHU? Sim

0s/0212019

NNruO ONLINE/DNruO DO GRANDE ABC/SANTO ANDRÉ

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$ 7 mi na Dersa,

unidades

r¡nidades

Público ficouMatéria negativa sobre condenação de Paulo Vìeira" pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

RÍsco à imagem: Srm

Ações de assessoria de imprensa: dir.ulgação de nota explicativa da HU sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que sendo tomadas

A matéria cita CDHU? Sim

000166



Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDHU? Sim

016?
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Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações estão sendo tomadas.

0sto2t20t9

BOL

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

05tt¿t2019

ISTOË oNLINEls.Ã.o peuro

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira" pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

,? mi na Dersa

Público ficou

unidades

7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

t

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da HU sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações sendo tomadas.
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A matéria cita CDIIU? Sim

Risco à imagem: Sim

A matéria cita CDHU? Sim
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JORNAL DO OESTE ONLINE/TOLEDO

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

,7 mi na Derse

Público ficou

unidades

unidades

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações estão sendo tomadas

0stfi¿t2019

TERRA/SAO PAULO

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$ o7 mi na Dersa

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o Público ficou

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da HU sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que sendo tomadas



l

i

:

:

Risco à imagem; Sim

A matðria cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Srm

A matéria cit¿ CDHU? Sim
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DIÁRIO DO SUDOESTE ON LINEPATO BRANCO

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

ßt02t2019

CORREIO DO PAPAGAIO ONLINE/SÃO TOURENçO

Procuradoria pede condenação de Paulo Yieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

,7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

mi na Dersa

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.

Ações de assessoria de irnprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações estão sendo tomadas.
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Risco à imagem: Sim

A matéria citå CDIIU? Sim

Risco à imagem: Sim

A matéria citå CDHU? Sim
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ISTOÉ DINHEIRO ONLAIE/SÃO PAWO

Procuradoria pede condenação de Paulo vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensal divutgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da companhia com esse caso, crm as ações que

0sn2t20t9

JORNALDEBRA S ILIA. COM.BR/BRA S ÍLIA

Procuradoria pede condenação de Paulo vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da companhia com esse caso, com as ações que

,7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas

7 mi na Dersa

Público ficou

r¡nidades

sobre o

sendo tomadas.



Risco à irnagem; Sim
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PORTAL GUARULHOS V/EBiGUARULHOS

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de Rl$

Matéria negativa sobre condenação de PauÏo Vieirq pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

t7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

7 mi na Dersa

unidades

sobre o

sendo tomadas.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da Hu sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que sendo tomadas.

05102t2019

PORTAL DO HOLANDA/MANAUS

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o stério Público ficou

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

000 t7L
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A matérie cita CDHU? Sim
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A matéria cita CDHU? Sim
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ESHOJE ONLINE/]ñTÓNIE

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvíos de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

0s/02/20t9

METRO NEWS

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

t7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.

,7 mí na Dersa

Público ficou

unidades

sobre o

sendo ûomadas.
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A matéria cita CDIIU? Sim

Risco à imagem: Não
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RD REPÓRTER DIÁRIO ONLINEiSANTO ANDRÉ

Procuradoria pede condenação de Paulo vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

t7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

Paulo

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da HU sobre o

acontecido e a relação da companhia com esse caso, com as ações que sendo tomadas.

0st02t2019

FOLHA NOBRE

universidade de são Paulo recebe workshop sobre áreas de risco I

Matéria positiva sobre arealização do workshop "Coprodução na de Riscos de

E scorregamento s em Assentamentos Precários". Entre os participantes

Renato Daud, da CDHU, que demonstrou o projeto de urbanização de

exemplo do Jardim Santo André e da Vila Nova União.

va o arqurteto

e usou o

Pontos positivos: participação de urn funcionária då CDHU em evento
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24 HORAS NEWS/CUABÁ

PR-SP pede condenação de ex-diretores da Dersa por desvios de

Matéria negativa sobre condenação de Paulo vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da companhia com esse caso, com as ações que

,7 ßi
Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.

7 mi na Dersa

unidades

sobre o

sendo tomadas.

tst02t20l9

FOLHA DE VALINHOS

Procuradoria pede condenação de Paulo vieira por desvios de Rr$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o Mi Público ficou

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

0
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A matória cita CDHU? Sim
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A matéria cita CDHU? Sim
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NDD - NOTÍCTAS DO DIA

PR-SP pede condenação de ex-diretores da Dersa por desvios de

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de im¡rrensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

45t02t2019

JORNAIS VIRTUAIS

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

,7 mi

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.

7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

Ações de assessorÍa de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que sendo
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A matéria cita CDIIU? Sim

Risco à imagem: Não

Ações de assessori¡ de imprensa: -

A matéria cita CDHU? Sim

o

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da HU sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que sendo tomadas.

45t02t2019

NDD . NOTÍCIAS DO DIA

Procuradoria pede condenação de Paulo vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

asnzt20t9

OLiMPIA 24 HoRAS/oLÍMPIA

LIMPEZA URBANA - Cronograma do Cata-Galhos e Limpeza ùa

bairros

Matéria neutra que cita CDHU I e CDHU II entre os locais que

coleta de galhos de r¡as e avenidas"

t7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

continua nos

o serviço de poda e

000176
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A matéria cita CDIIU? Sim
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A matéria cit¿ CDHU? Sim
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PORTAL DCVSÃO PAULO

Procuradoria pede condenaçâo de pauro vieira por desvios de R$

{t5/02/2019

NDD. NOTÍCIAS DO DIA

PR-SP pede condenação de ex-diretores da l)ersa por desvios de

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

,7 mi na Dersa

unidades

sobre o

sendo tomadas.

o7 mi

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.

Matéria negativa sobre condenação de paulo vieira, pois segundo o stério Público ficou
comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse ç¿ùso, com as ações
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A matéria cita CDHU? Sim
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NDD - NOTÍCIAS DO DIA

Procuradoria pede condenação de Paula Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia"

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

0si0212019

PORTAL DCI/SAO PAULO

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieirq pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

mt na Ders¡

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.

7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.
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WEB DIÁRIO/OSASCO

João Doria vai reunir pref,eÍtos para o Prograrna Nossa Casa

Matéria neutra que inforrna que o governador João Ðória rer¡nirá os

aderir ao programa Nossa Casa, que irå construir 60 mil moradias de social. O

secretário estadual de Habitação, Flavio Amary, menciona que esse

as ações da CDHU.

irá complementar

0st02t2019

GOVERNO DE SÀO PAULO

Universidade de São Paulo recebe workshop sobre áreas de risco I

Matéria positiva sobre arealização do workshop "Coprodução na de Riscos de

Escorregamentos em Assentamentos Precários". Entre os participantes

Renato Daud, da CDHU, que demonstrou o projeto de urbanização de

exemplo do Jardim Santo André e da Vila Nova União.

o arqurteto

Pontos positivos: participação de um funcionário da CDHU em relevante

interessados em

Paulo

e usou o
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Ações de assessorÍa de imprensa: divulgação de nota explicativa da sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, çom as ações estão sendo tomadas.

ast02t20t9

TRIBUNA DO AGRESTE

Procuradoria pede condenaçilo de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Faulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

0st02t20t9

SABE DE NADA

PR-SP pede condenação de ex-diretores da l)ersa por desvios de

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira, pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ue

,7 mi na Dersa

Público ficou

unidades

,7 mi

Público ficou

unidades

sobre o

sendo tomadas.
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06102t20t9

PREFEITURA DE VALINHOS

Prefeito anuncia escrituras para câsâs do São Marcos

Matéria neutra, pois destaca o prefeitc Marcos José da Silva, que

escrituras definitivas das casas dos moradores que tiverem quitado o

CDHU.

que irá enfregar as

junto à

em Santos

05/02/20r9

BUSKAKI NEV/S/PIRACICABA

Bandas estreantes são os destaques da sernana do Carnabanda 201

Matéria neutra sobre bloqueio narua Um (CDHU) por conta do do Carnabanda.

0001 81
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FOLHA DE S.PAULO ONLINE/SÃO PAULO

'Jamais sonhei ver um projeto anticorrupção tão abrangente', diz

com mensagens enviadas por leitores do jornai. Entre textos hrå uma

mensagem do superintendente de comunicação da CDHU, José Lefcadito,

comentando sobre a matéria do projeto Nossa casa e afirmando que di

mencionado na reportagem, o secretário de Habitação, Flávio Amary,

do Secovi-SP.

06,t02t20t9

AGÊNCIA 14 NEWS

PM e GCM prendem homem de 30 anos por tráfico em ltatinga

Matéria negativa sobre prisão de um homem por tráfico de drogas. Ele

CDHU Mário Covas, em ltatinga.

Ações de assessoria de imprensa: apesar de não ser de culpa da

percepção de que o CDHU é um local perigoso, de uso de drogas

pautas de ações positivas que acontecem no local.

do que foi

é diretor-executivo

encontrado no

, o caso pode dar a

ser trabalhadas

0
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PREFEITURA DE VALINHOS

Construção do campo de futebol do Jd. São Marcos

Matéria positiva, pois afirma que o Jardim São Marcos ganhará um

de destacar iniciativas do prefeito de Valinhos, a CDHU é menc

São Marco, onde a Companhia foi responsável por sua construção e é

maior número de casas. 903.

06,ta2noß

FOLHA DE S.PAULO ONLINE/SÃO PAULO

'Jamais sonhei yer um projeto anticorrupção tão abrangente', diz

Matéria com mensagens enviadas por leitores do jornal. Entre textos há uma

mensagem do superintendente de comunicação da CDHU, José Lefcadito,

comentando sobre a matéria do projeto Nossa Casa e afirmando que

mencionado na reportagem, o secretário de Habitação, Flávio Amary,

do Secovi-SP.

000183

de futebol. Apesar

no histórico do Jardim

bairro popular com o

do que foi

é diretor-executivo



Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim

001 84

o
06t02t20t9

ALPHA NOTÍCIAS/BOTUCATU

Integrante de facção criminosa é preso por tráfico de

Matéria negativa sobre prisão de homem procurado pela justiça.

local da prisão.

em ltatinga

ao CDHU como

Ações de assessoria de imprensa: apesar de não ser de culpa da , a prisão de um

procurado da justiça no conjunto habitacional pode trazeruma negativa ao local.

Podem ser trabalhadas pautas de ações positivas que acontecem no

0610212019

PREFEITURA DE VALINHOS

Construção do campo de futebol do Jd. São Marcos está em fase

Matéria positiva, pois afirma que CI Jardim São Marcos ganhará um de futebol. Apesar

de destacar iniciativas do prefeito de Valinhos, a CDHU é mencionada histórico do Jardim

São Marco, onde a Companhia foi responsável por sua construção e é

maior número de casas, 903"

bairro popular com o
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A 1 z.COIWREDE VIDA/APARECIDA

Equipe de bombeiros voluntários de Guaraúinguetá retornâm a após trabalho de

apoio às vitimas

Chamada negativa para nota sobre a CDHU relatar a dificuldade de empresa

há a afirmação deresponsável pelas obras no bairro de Santa Terezinha em Aparecida.

que não hâprazo para retomada da construção das moradias.

Ações de assessoria de imprensa: a nota já indica ser um oficial da CDHU.

Sugestão de acompanhar a repçrcussão da notícia e fornecer aos jornalistas.

a5fizt2Aß

EM.COM.BRIBELO HORIZONTE

Procuradoria pede condenação de Paulo Vieira por desvios de R$

Matéria negativa sobre condenação de Paulo Vieira" pois segundo o

comprovado o desvio de verbas para beneficiar seis s dele

imobiliárias do CDHU e auxílio-moradia"

7 mi na Dersa

Público ficou

r¡nidades

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da HU sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, cotn as ações que sendo tomadas.
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A 1 2.COMiREDE VIDAiAPARECIDA

1r8 bilhão de views é a marca ùe zé Neto & cristiano no youtube

Chamada negati'a para nota afinrrando que as obras no bairro de

paralisadas.

Ações de assessoria de imprensa: fornecer informações se há

retomarlas e o que a CDHU está fazendo a respeito.

05/02/20t9

A 1 2. COTú/REDE VIDA/APARECIDA

[MUTLEYI Bailão do Assunção & Bagunçinha smirnoff

chamada negativa para nota afirmando que as obras no bairro de santa

paralisadas.

Ações de assessoria de imprensa: fornecer informações se hå

retomadas e o que a CDHU está fazendo a respeito.

A matéria cita CDHU? Sim

Terezinha estão

de quando serão

estão

va de quando serão

ò
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HOTE MAIS. ANDRADINA

50ø/o da população de Castilho consome água de forma consciente

Matéria positivaexplicativa sobre consumo de ågua. Mençäo de que

entre os que menos consomem"

CDHU está

Pontos positivoe: a matéria contém dicas para consumo consciente

06taa20t9

CRUZEIRO DO SUL ONLINE/SOROCABA

Nossa Casa

Matéria sobre projeto do governo estadual que vai oferecer "

famílias de baixa renda para impulsionar apolítica de habitação. de que o programa

irá complementar à produção da CDHU para aumentar a oferta de habitacionais.

a

000 187
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PORTAL MÄ.XPRESS

CDHU entrega 208 apartamentos em Santos

Matéria positiva sobre enkegapela CDHU de 208 apartamentos em

dois conjuntos habitacionais.

a4tozt2tt9

PORTAL CASTILHO

s0% DA popul,AçÃo nr CASTTLHO CONSOME ÁcUA DE

CONSCIENTE

Matéria positiva explicativa sobre consumo de água. Menção de que o

entre os que menos consomem-

Pontos positivos: amaténa contém dicas para consumo consciente

RMA

constmídos em

CDHU está

0001 88
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G1/NACIONAL

Presidente Epitácio recebe o espetáculo rO Snmiço do

Matéria sobre apresentação do espetaçulo "O sumiço de

CDHU, em Campinal.

na Praça da

Pontos positivos: evento cultural na CDHU

fr6tu2t20t9

CLTQUE ABC/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Governo do Estado lança programa Nossa Casa e construirá 60

interesse social

Matéria . sobre projeto do govemo estadual que vai oferecer

famílias de baixa renda para impulsionar a política de habitação. de que o programa

irá complementar à produção da CDHU para aumentar a oferta de habitacionais.

000189

nesta sexta-feira

moradias de
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Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena Paulo Vieira. A

pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação, c Minis6rio comprovou o

viloznaß
MPF - MTMSTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/BRASÍLIA

Lava Jato/SP pede pena 6árima para exdiretor da Dersa por

no Rodoanel

desvio de verbas para beneficiar seis s dele corn imóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram

Ações de assessoria de imprense: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

a6fta2aß

JORNAL VICENTINO ONLINEISÃO VICENTA

Mutirão atende moradores do Penedo e Primavera atingidos pelo

Matéria negativa sobre assistência da Prefeitura de São Vicente a

habitacionais construídos pelo CDHU que foram atingidos por forües

afirma que a responsabilidade é do Estado, por meio da CDHU"

Pontos positivos: evento cultural na CDHU

Ações de assessoria ds imprensa: fazer um esclarecimento sobre

CDHU pode fazer para contribuirpam esse caso e que

de R$ 7 milhões

Elas foram

pela obra.

sobre o

sendo tomadas.

de conjuntos

Umamoradora

e0quea
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BLOGS DO ESTADAO

Olá, você pode ler até 5 matérias* grátis todo mês!

Matéria negativa pedido da Operaçäo Lava Jato na ampliaçâo da pena

pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação, o Ministério

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele corn imóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram

Paulo Vieira. A

comprovou o

Elas foram

Vieira

sobre o

sendo tomadas.

pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da HU sobre o

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que sendo tomadas.

07102120-t9

BLOGS DO ESTADÃO

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex-diretor da Dersa

Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na arnpliação da pena Paulo Vieira. A
pena pode chegar a 80 anos de prisãa. Ëm investigaqão"o Ministerio comprovou 0

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do l{U. Elas foram

incluidas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgaçäo de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso) com as ações que
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AGÊNCIA ESTADo/SÄo PAULo

Lava jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex"diretor da

Matéria negativa pedido da ûperação Lava lata na amf'liação da pena Paulo Vieira. A

pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação, o Ministério comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Cornpanhia com esse caso] com as ações que

07n¿no'J

BLOG JORNAL FOLHA NOROËSTE/JALES

Lava JatolSP pede pena máxima para exdiretor da Dersa por

no Rodoanel

de R$ 7 milhões

Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena Paulo Vieira- ,4.

pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investiga$ø, o Ministerio comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do

incluidas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: dil'ulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com ess€ caso, com as ações que

Paulo Vieira

HU. Elas foram

sobre o

sendo tomadas"

Elas foram

sobre o

sendo tomadas"
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R7.COM/SAO rnU-O
Lava Jato pede pena máxima para exdiretor da Dersa por

Lava Jato pede mais de 8O enas de c¡deia para exdiretor da Paulo Yieira

Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena Paulo Vieira. A

pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação, o Ministério comprovou 0

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com irnóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram adas pela obra.

Ações de assessoria de imprensar divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia comesse caso, com Íìs ações que

HU. Eias forarn

Vieira

Elas foram

pela obra"

sobre o

sendo tomadas.

sobre o

sendo tomadas.

oil02l20ß

BLOG POLiTICA LIVREISALVADOR

Lava jato pede mais de 80 anos de cedeia para ex-diretor da Dersa

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex-diretor da Paulo Vieira

Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena Paulo Vieira. A

pena pode chegar a 80 anos de prisäo. Em investigação, o Ministerio comprovou o

desvio de ver'bas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram

Ações de assessoria de imprensa: dil'ulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que
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PORTAL DCI/SÃO PAT]LO

Lavr Jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex-direúor da llersa

Matéria negativa pedido da Operaçäo Lava Jato na anpliação da pena Paulo Viei¡a. A

pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em itvestigação, o Ministério comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso' rom as ações que

Vieira

HU. Elas foram

Vieira

. Elas foram

sobre o

sendo tomadas.

07fin¡2019

RT"COTWS^Ã.O paUlO

Lava Jeto pede pena máxim¡ p¡rå ex-diretor da llersa por desvim

L¡va Jafo pede mais de 80 anos de cadeia para ex-diretor da Dersa

Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena Paulo Vieira. A

pena pode chegar a 8û anos de prisão. Em inr¡estigação, o Ministério comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Cornpanhia com esse caso, com as ações que

sobre o

sendo tomadas.
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DIÁRIO ONLIhIE/DIÁRI0 Do GRANDE ABC/SANTO ANDRE

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex-diretor de Paulo VÍeira

Matéria negativa pedido da ûperação Lava Jato na ampliação dapena Paulo Vieira. A
pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação, o Ministério comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis HU. Elas foram

incluídas como supostas moradoras do traçado do rc¡doanel que foram adas pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso' com as ações

sobre o

sendo tomadas.

07ta2t20t9

A TARDE OhILTNE/SALVAI}OR

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex

Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena

pena pode chegar a 80 anos de prisão- Em investigâção, o Ministério comprovür o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do Etras foram

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram pela obra

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com ¿¿s ações que

Paulo Vieira. A

sobre o

sendo ûomadas.



\e

l

!-

Risco à imagem: Sim

A matéria citå CDHU? Sim

Risco à imagem: Sim

A matêria cita CDHU? Sim

000196

o

Matéria negativa pedido da ûperação Lava Jato na amFliação da pena Paulo Vieira. A
pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação, o Ministðrio comprovou o

desvio de verbas para bene{iciar seis empregadas dele com imóveis HU. Elas foram

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da HU sobre o

acontecido e a relaçã.o da Companhia com esse caso, cûm as ações estão sendo tomadas"

wlt2n0t9
TAROBÁ I{EIVS/C ASC AVEL

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex-diretor de

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que

Paulo Vieira

Paulo Vieira

Elas foram

pela obra.

sobre o

sendo tomadas.

wtv2Í2019

UOL NOTÍCIAS - ÚT"TTNNAS NOTÍCIASiSÃO PAULO

Lava Jato pede m¡is de 80 anos de cadei¡ para ex-diretor da

Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena Paulo Vieira. A

pena pode chegar a 8û anos de prisão. Em furvestigação, o Ministério romProvor,¡ o



!-

Risco à imageml Sim

A matêria cita CDHU? Sim

Risco à imagemr Srm

A matéria cita CDHU? Sim

0001 e7

o
wt02t20t9

FOLHA DA REGIÃO O¡VI,rNEIARAÇATUBA

Lava Jato pede rnais de 80 anos de cadeia para ex-diretor d¡
Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação dapena Paulo Vieira. A

pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação, o Ministério comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanei que foram pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, eom as ações que

Paulo Vieira

. Elas foram

Paulo Vieira

Elas foram

sobre o

sendo tomadas.

sobre o

sendo tomadas.

07!t2t2019

CORRßIO DO PAPAGAIO OT\ILINE/SÃO LOT]R.ENÇO

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadei¡ para ex-diretor da

Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena Faulo Yieira. A

pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação, o Ministerio comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram pela obra.

Ações de assessorie de imprensa: dil"ulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com ris ações
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CGN/CASCAVEL

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex-diretor da

Matéria negativa pedido da Opemção Lava Jato na amFliação da pma Paulo Vieira. A

pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação, o Ministério comprovou o

desvio de verbas para benefîciar seis empregadas dele com imóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso' com as ações que

Paulo Yieira

Elas foram

sobre o

sendo tomadas.

Vieira

sobre o

sendo tomadas.

t7lt2t20t9

NNNTO DE NOTÍCIAS OT.{LINEIS^ÅO PAULO

Lave Jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex-diretor da

Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena Paulo Vieira A
pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigação"o Ministério comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis do FfU. Elas foram

incluidas como supostas moradoras do traçado do rodoanei que foram pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as
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I CNTTCA ONLINE/CAMPO GRANDE

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para ex-diretor da

Matéria negativa pedido da Operação Lavalato na anrpliação dapena Paulo Vieira. A

pena pode chegar a 80 anos de prisão. Em investigaçio, o Ministério comprovou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com imóveis da

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram pela obra.

Ações de assessoria de imprensa: divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relaçåo da Companhia com esse caso, com as ações que

Peulo Yieira

Elas forarn

Paulo Yieire

Elas foram

sobre o

sendo tomadas.

sobre o

sendo tomadas.

vil0aaalg

GAÚCHAZHJPORTO ALEGRE

Lava Jato pede meis de 80 enos de cedeia para ex-diretor da

Matéria negativa pedido da Operação Lava Jato na ampliação da pena Paulo Vieira. A

pena pode chegar a 8û anos de prisão" Em investigação, o MinisÉrio comProvou o

desvio de verbas para beneficiar seis empregadas dele com ímóveis do

incluídas como supostas moradoras do traçado do rodoanel que foram adas pela obra.

Ações de assessoria de imprensal divulgação de nota explicativa da

acontecido e a relação da Companhia com esse caso, com as ações que
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pERNAMBUCo.coM.BR¡RECIFE / RD RppónrER nrÁRro

/ EM.COM.BR/BELO HORTZONTE / PORTAL GUARULHOS

ANDRE

/NO

MINUTO/¡JATAL / TRIBUNA DO AGRESTE ¡ UETNO NEVIS i ONLINE/RIO DE

JANEIRO / EM"COM.BR/BELO HOzuZONTE / PAULO / MASSA

NEvrs/cURITIBA ¡ rnRogÁ NEVrs/cASCAVEL ¡ ntÁnto Do s

LINEIPATO BRANCO i JORNAL DO TESTE ONLINE/TOLEDO /

¡osÉ Dos cAMpos I rsroÉ DTNHETRo owrrNr¡sÄ.o pAULo /

ESTE ON

LTNA

el n¡moN¡s.Ão

PR/CURITIBA / TRIBLINA DO INTERIOR ONLINE/CAMPO MO
pAULo ¡ lsroÉ oNLIhTHSÃo peuro / cGN/cASCA\rEL

¡ renn*¡sÃo

Matéria negativa para a CDHU que foi replicada ern todo o país. público pede a

justiça que Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa (estatal paulista rodovias) conhecido

como Paulo Preto, seja condenado a cerca de 8t anos de prisão na açãa dal-ava Jato

de São Paulo. Ele teria beneficiado, segundo a denúncia, quatro suas com

unidades da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habit¿cional e do Estado de

São Paulo) e auxílios-mudança, que deveriam ir para cs atingidos pela

Pontos: A CDHU não foi ouvida na matéria"

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Uma nota poderia afastar o de associação

de interferência política sobre os contemplados pela companhia" números ebalanço

poderia levantar novas pautas positivas. Divulgar depoimento de porta

poderia trazer mais credibilidade.

A matéria cita CDHU? Sim.

da companhia

000 200
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PORTAL TERNURA FM 99,3 / CENTRALIZADA PORTAL DE

GI/I.TACIONAL / SÃO CARLOS AGORA /

Dois suspeitos de dois assaltos em São Carlos são oresos oela PM

Matéria negativa sobre dois jovens que foram presos pela Policia

um posto de combustíveis. Um dos suspeitos foi parado em um bl

Augusto de Oliveira Salles, próximo ao CDHU, na Vila Isabel.

AGORA RN/¡{ATAL i VEJA.COM/SÃO PAULO / TAMOIOS

SEGTINDO/IGIS,Ã.O PAULO / DIÁRIO DÛ NORDESTE

JORNAL FLOzuPA i JORNAIS VIRTUAIS / PARAÍBA ONLINE /

PAUTO / JO\rEKT PAN / PORTAT DO HOLANDA/MANAUS I G

CCIRRËIÖ V/ËBICTRRETCI BRÂ^Z TLruNSElB R,4,S ÍI IA ¡ FO LHA

Pontos: A CDHU não foi ouvida na matéria.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Pautas positivas com dados e

moradores, destacando pontos positivos do local, poderia contribuir

negativa sobre o CDHU.

A matéria cita CDHU? Sim.

afastar a imagem

Procuradoria quer pena de 80 anos a Paulo Preto. ooerador do PSDB

Matéria publicada em diversos veículos nos dias 7, S e g de

BRASILAGRO/RIBEIRÃO PRETO i VALOR ECONOMICO PAULO /

FOLHA DE S.PAULO ONLINEISAO PAULO i FOLHA DE LO A

ONLINE/LONDRINA i PORTOGENTE/SANTOS i LAPADA LAP Á/MATO GROSSO

/ JORNAL O IMPARCIAL 1A SEMANA NEWSICURITIBA / UR NEV/S/CUIABÁ

/ O ESTADO ONLINE¿FORTALEZA i JORNAL DE JUNDIAI / J IBAURU 1

PORTAL FOLHA REGIÛNALIANDRADINA I DESTAK ÛNLINE

ABCDOABC/SANTO ANDRÉ / JORNAL FLORIPA i YAI{OOIN

Û PRETO

acusados de assaltar

na Rua Coronel José

de

CIASiSÃO

¡ úrrruo
RTALEZA i

A DE S. PAULO I

VA,LINHÕS I
00020
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JORNAL VANGUARDA/TV GLOBO/SÃO ¡OSÉ NOS

Golpista continuø sem puníção

Negativa.

O jornal Vanguarda fez uma matéria falando sobre um golpe

da Prefeitura de Caçapava que vendia apartamentos da CDHU por de forma ilícita.

A publicação cita a CDHU e várias pessoas lesadas pela pública. Após a

tramites legais e areportagem, o apresentador cita a nota enviada pela CDIIU sobre

investigação.

Pontos positivos: Explicação após a reportagem mostra uma exp simples e direta

Risco à imagem: Sim- Apesar de a todo momento, a reportagem

funcionária, a CDHU é citada diversas vezes.

o golpe a

Ações de assessoria de comunicação: Atualizar os jornalistas aafiialização do

andamento do caso envolvendo a venda irregular de apartamentos.

A matéria cita CDHU? Sim

uma fi¡ncionária

40202
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JORNAL VANGUARDA/TV GLOBO/SÃO ¡OSN NOS

Famílias de Caçapava foram vitimas de urn golpe

Sinopse: matéria negativa, relata que famílias de baixa renda da

golpe ao tentar adquirir sua casa própria. Servidora da prefeitura de estava

cobrando por imóveis inexistentes ou que já estava ocupada. Os em questão seriam

da CDHU e a funcionítna daprefeitura cobrava R$ 600 para passar a na frente.

Pontos positivos: nota da CDHU enviada à ernissora, reforçando a do processo e

desvinculando a CDHU da fraude"

Risco à imagem: sim

Ações de assessoria de comunicaçäo: envio de nota à emissora que não mantém

de proprietários.

oportuno matéria

intermediários na venda das moradias e que não há taxapara a

Sugestão de ação de PR junto ao veículo: sugerir ao veículo em

sobre a abertura de inscrições para novas moradias populares e dispor parla-vazparafuar

dúvidas do processo de aquisição de imóvel, questões essas enviadas

A matéria cita CDHU? : sim

telespectadores.

foram vítimas de

0310112019

PROGRAMA OLTVEIRA JÚNIORITV

Incêndio destrói casa no CDHU em Jardinópolis

Sinopse: matéria neutra, mostra o incêndio de grandes proporções em

Jardinópolis (Ribeirão Preto). Bombeiros foram acionados para

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

A matéria cita CDHU? : sim

É de interesse da CDHU? Sim

PRETO

casa da CDHU em

as chamas.

000 203
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08t/01/2019

I{oRA uM DA Noricr,qJTv cr,ono/sÃo parno

Presidente do IBAMA pede de,nnissão após polêrnica com Minisko

Sinopse: matéria neutra, onde a presidente do IBAMA, Sueli Araújo,

cargo após se envolver em polêmica no cargo, onde o presidente Jair

eontrato de aluguel de carros"

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? : sim

0d,ÍÛu2019

BASTIDORES DO PODERYTV BANDEIRANTES/CAMPINAS

Entrevista com o prefeito de Limeira, Mário Botion - Parte I (Doria e

Sinopse: matéria neutra, onde mostra entrevista com o prefeito

Bandeiranres.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? : não

to de Limeira à TV

000 204

o
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JORNAL DA EPTV 2. EDIÇÃO/TV GLOBOICAMPINAS

Número de casos de compra e venda irregular de apartamentos da

frequente em Campinas

Sinopse: matêria positiva, que denuncia o aumento do número de

CDHU vendem, compram ou alugam seus imóveis ilegalmente em

304 casos registrados, 3 vezes mais que em2}fi
Pontos positivos: sim, houve, porque a CDHIJ fez o levantamento a

mutuários.

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação: envio de orientações para a

funciona a compra e a negociação. Disponibilização de porta-voz

explicar como funcionam as regras para ser mutuário e também as

mutuário seja identificado corno irregular.

A matéria cita CDHU?: sim

t4t0u20t9

VALE URGENTEITV BANDEIRANTES/SÃO JOSÉ DOS

Moradores de condomínio enfrentam problemas sérios

Sinopse: Matéria negativa, que mostra o problema que moradores de

há mês pela prefeitura e pela Caixa no Jardim das Indústrias, em São

enfrentam diversos problemas. Um dos botijões de gás encanado do

apartamentos do térreo inundam facilmente e faltam extintores de

disso, brinquedos do parquinho estão rachados, colocando as crianças

risco de morte"

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? : não

está sendo

em que mutuário da

Em 2018 foram

da situação dos

ssora sobre como

da CDHU para

aplicadas caso 0

entregues

dos Campos,

foi roubado,

nos andares- Além

neles brincam eûl

000205
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FN 2" EDIçÃOITV GLOBO/PRESIDENTE PRITDENTE

Prefeitura de Adamantina e CDHU abrem inscrições para moradias

Sinopse: matéria positiva, mostra que mais de 1"7ûû pessoas formam no centro de

Adamantina para se inscrever nas casas próprias disponibilizadas pela

disponibilizadas 99 casas.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação: não houve

A matéria cita CDHU? : sim

na região. Serão

22t0tntß
nu,mo Tv l" EDIÇÃ0/TV cLOBOlltÍOcI DAS CRUZES

Moradores reclamam de terreno abandonado em Ferraz de V que pode ser a origem

moradores dode escorpiões no bairro. Matéria negativa, que fala das dificuldades

conjunto habitacional da CÐHU do Parque Säo Francisco enf¡entam invasão de

escorpiões e animais peçonhentos no terreno que deveria ser um anexo aos prédios.

providências tornaPontos positivos: sim, houve. A CDHU sinalizou imediatamente

anualmente e está tomando para manter o local limpo e sem anirnais

Risco à imagem: sim

Ações de assessoria de comunicação: enviou nota à emissora se como

em andamento a

de início

proprietária do terreno conhecido como Area l, em Ferraz de Denko desse

parque ou área deterreno, há uma área que pode ser usada como equipamento público,

lazer. No entanto, esse uso é determinado pelo município. Sobre as do terreno, a

Companhia informou realizar limpeza anual naãrea, com manutenção retirada de

entulhos e alambrado, corte de mato alto, além de manter vigilância

invasões- Quanto å nova limpeza do terreno, a CDHU informou que

para evrtar

licitação de nova contratação de empresa pararcalização do serviço. A

serviços é até o fim do primeiro semestre.

Sugestão de ação de PR junto ao veículo: disponibilizar porta-voz da CDHUpara

explicar a tramitação fìnalizada do processo de limpeza, além de que a

será devidamentç orientada a tomar cuidados e assumir devcres de não

enfulho, chamariz e berço de escorpiões.

À matérin cita CDHU? : sim

o acúmulo de

0002
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2310u2019

de um antigo terrono da Companhia.

A matérin cita CDHU? : sim

o
23t0u2gt9

FN 1' EDIÇÃO/TV GLOBOIPRESIDENTE PRUDENTE

Inscrições da casa própria da CDHU gera filas em Adamantina

Sinopse: matéria positiva, mostra que mais de 1.700 pessoas formam

Adamanti n a para se inscrever nas casas próprias di sponibi li zadas p ela

disponibili zadas 99 casas.

na região. Serão

Pontos positivos: sim, houve, tendo em vista que o porta-voz já que está em busca

de soluções para sanar a falta de moradias.

Risco à ímagem: não

Ações de assessoria de comunicação: disponibtlizar porta-voz local

que o governo do estado eslá em parceria com a prefeitura para sanar

cidade, procurando terrenos para a construção de mais casas, que será

de um antigo terreno da Companhia.

A matéria cita CDIIU? : sim

CDHU para explicar

no centro de

no centro de

déficit habiøcional da

após a venda

BOM DIA FRONTEIRAJTV GLOBO/PRESIDENTE

Inscrições paÉ conseguir casas populares movimento Adamantina

Sinopse: matéria positiva, mostra que mais de 1,700 pessoas formam

Adamantin a para. se inscrever nas casas próprias di sponibili zadas pela

disponibilizadas 99 c¿ùsas.

na região. Serão

Pontos positivos: sim, houve, tendo em vista que o porta-voz já

de soluções para sanar afalta de moradias.

Risco à imagem: não

que está em busca

Ações de assessoria de comunicação: disponibilizar porta-voz local CDHU para explicar

que o governo do estado eslá em parceria com a prefeitura para sanar o habitacional da

cidade, procurando terrenos para a construçäo de mais casas, apos a venda

000 20?
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wotnal9

o
TEM Noriclls I'EDIÇÃ,orrv cr,ono¡sÃo ¡osu Do Rro
Famílias esperam liberação de casas de conjunto habitacional que prontas

Sinopse: matéria negativa, que sinaliza a demora que as famílias

imóvel recán-entregue pela CDHU às famílias de Jau, no conjunto

Amadeu. Cerca de 100 famílias iiberação da Companhia. A

responsabilidade em liberar a enhada é da CDHU e da construtora da

prevista para a resolução do problema.

Pontos positivos: não ilouve

Risco à imagem: sim

Ações de ¡ssessoria de comunieação: enviou nota à ernissora

para entrar no

Honório

alega que a

mas não há data

que o registro ern

entrega dos imóveis

da conclusão

cartório clas casas está previsto para a segunda quinzena de fevereiro e

está prevista para março/19.

Sugestão de ação de PR junto ao veícnlo: notificar a emissora quando a

documentação estiver finalizada e a entrada das farnilias for libemda imóveis" além de

dispor um porta-vozpara explicar a parte burocratica que ocasionou a

do processo.

A matéria cita CDHU? : sim

sBT TNTERTOR 1" EDIÇÃO/SBT TNTERTOR/ARAÇATUBÁ.

Entrevista com Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São - Parte I

Pontos positivos: simo houve. O vice-governador expôs seu plano de novamente e

como pretende criar uma sinergia entre as pastas ao longo da gestão

Risco à imagem: não houve

Ações de assessoria de comunicação: não houve

A matéria cita CDHU? :sim

000 208
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NOTTCTDADA,/SBT/JAÛ

Risco à irnagem: sim

A matéria cita CDHU? : Sim

o

Famílias que momm em conjunto habitacional de Araraquara cobram

apartamentos

Sinopse: Matéria negativa, onde moradores do residencial Cosisa, da

que moram no local há quase 20 anos, querem a documentaçãol

está quitado.

Pontos positivos: houve, jå que houve resposta rapida da assessoria

dando prùzo de até 40 dias pÍra sanar o problema.

Ações de assessoria de comunicação: enviou nota à emissora

em fase final de regularização, que o Coqpo de Bombeiros esfá

Companhia trabalha com o cartório local para a liberação da escritura

empreendimentoo no prazo entre 30 e 40 dias.

Sugestão de ação de PR junto ¡o veículo: notificar a emissora

documentação foi liberada e dispor um porta-vozpara explicar a parte

ocasionou a demara do processa.

escritura dos

em Araraquara,

do seu imóvel que já

lmprensa a emlssora,

que o residencial está

o Habite-se e que a

do

quando a

que

000 209
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Risco à imagem: sim

A matéria cita CDIIUÎ sim

o
3UOt/20r9

JORNAL DA CLUBE 1" EDIÇÃO¡TV BANL

256 Apartamentos da CDHU em Araraquara ainda não têm escritu¡as

Sinopse: Matéria negativa, onde moradores do residencial Cosisa, da , em Araraquara,

que moram no local há quase 20 anos, querem a

está quitado.

do seu imóvel que já

Pontos positivos: houve, já que houve resposta rapida da assessoria

dando praza de até 40 dias para sanar o problema.

Ações de assessoria de comunicação: enviou nota dizendo que o al estå em fase

final de regularização, que o Corpo de Bombeiros está liberando o Ha

Companhia trabalha com o carti¡nalocalparu a liberação da escritura

empreendimento, no prazo entre 30 e 40 dias.

Sugestão de ação de PR junto ao veículo: notificar a emissora quando a

documentação foi liberada e dispor um porta-voz para explicar a parte

ocasionou a demora do processo.

000 zrc

PRETO

lmprensa a emlssora,

equea

do

que
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NOTICIDADAi SBT/JAÚ

o
0stû2t20t9

SP NO AR/RECORDTV/SÃO PAULO

Chuva em SP - Águu aiagou ruas e casas deixando moradores

Sinopse: matéria neutra, relata que subiu para 50 o número de des

fortes chuvas que atingem a região. Unidades da CDHU no Jardim

Primavera e Penedo) foram tornadas pela água.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação: não houve

A matéria cita CDIIU? sim

Moradores de residencial da CDHU estão pedindo providências para

a documentação em Araraquara

Sinopse: matéria negativa, onde moradores do residensial Cosisa, da

em Santos após

Branco (unidades

problemas com

HU" em Araraquara,

do seu imóvel que já

imprensa à emissora,

que

a 40 dias deve

está em

que moram no local há quase 2û anos, querem a documentação/

está quitado.

Pontos positivos: houve,já que houve resposta rapida da assessoria

dando prazo de até 40 dias para sanar o problema.

Sugestão de ação de PR junto ao veículo: notificar a emissora quando a

documentação foi liberada e dispor um porta-vazpara explicar a parte

ocasionou a demora do processo.

Risco à imagem: sim

Ações de assessoria de comunicação: enviou nota dizendo que entre

regalanzar toda a situação dos moradores que têm direito à escritura. dificuldades

obter o Habite-se e o registro em cartório em Araraquara, mas que a

andamento.

A matéria cita CDHU? sim

000 ?It
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BOM DIA REGIONALITV GLOBO/SA¡ITOS

Título: Morador reclama de diversas rachaduras ern prédias da CD

Bolsão 09

Sinopse: Matéria negativa, traz reclamação de morador sobre

habitacional da CDF{U

Pontos positivos: houve um: não há danos estruturais na obra

prefeitura. Porém a administração dos prédios não foi passada parc o

da Justiça, porque o processo está sob júdice-

Risco à imagem: sim

em Cubatão, bairro

em conjunto

relatório de vistoria da

e está à cargo

Bombeiros à

Ações de assessoria de comunicação: envio de nota para a alegando que a

responsabilidade pelas rachaduras nos prédios é da prefeitura

Sugestão de ação de PR junto ao veículo: envio de laudo do Corpo

emissora, sinalizando que a CDHU não é responsável pelas

A matéria cita CDHU? Sim

no empreendimento

0stû2t2019

VISITA NA RECORD/TV RECORD/SANTOS

Título: Chuva causa estragos na Baixada Santista

Sinopse: matéria neutra, relata que subiu para 50 o número de em Santos após

fortes chuvas que atingem a região. Unidades da CDHU no Jardim

Primavera e Penedo) foram tomadas pela água-

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação: não houve

A matéria cita CDIIU? sim

Branco (unidades

0002 o
L
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Record TV * Santos - Visita na Record

Tífulo: Moradores de São Vicente fazemprotesto pedindo solução

enchentes

Sinopse: Matéria neutra, fala sobre manifestação de moradores dos

Penedo e Primaveram cobrando soluções sobre as enchentes em São

Pontos positivos: a matéria apenas cita reunião da secretaria

Fresença de representante da CDHU responsável pelo

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação: não houve

,{ matéria cita CDHU? Sim

0st02t2aß

Record TV - Santos - RecordTV

Título: Moradores de Penedo e Primavera ern São Vicente protestam

Sinopse: Matéria neutra, fala sobre manifestação de moradores dos

Penedo e Primaveram cobrando soluções sobre as enchentes em São

Pontos positivos: a matéria apenas cita reunião da secretaria

presença de representante da CDHU responsável pelo

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação: nâo houve

A. matéria cita CDHU? Sim

de habitação com a

de habitação com a

o problema das

002t3

o

habitacionais

enchentes

habitacionais

icente.
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A matéria cita CDHU? Sim.

o
JORNAL DA REDE VTV/SBT/SANTOS

Ðìa úe entregø de apørtamentos dø CIIHA (Imagemlsonora Flavio

Positivo. Reportagem mosha cerimônia de entrega das chaves de

Santos.

Pontos positivos: Reportagem mostra rc.alira$a de sonho de

áreas de risco.

Risco à imagem: Não

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cit¿ CDHU? Sim.

Pontos positivos: Secretario explica e atualiza situação envolvendo

moradores da CDHU que não receberam chaves

Risco à imagem: Não

JORNAL DA TzuBtrNA 1" EDIçÄOrIV GLOBO/SANTOS

Entrevìsta com o secretárìo estadusl ele Høhitação, Flavío Amary Doúa cítado)

Positivo. Entrevista com secretário de habitação comentando déficit de

soluçöes para um futuro próximo.

planos e

habitacionais em

que moravam em

de

aa2t4
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CADERNO REGIONAI/SANTA CECÍLIA TV/SANTOS

Maß de 2û0 apaltcrntenÍosforcm entregues hoje pørafømíIías qae

Santos (ìmagem/sonora Flávio Amary)

Positivo. Reportagem mostra ce¡imônia de entrega das chaves de

Santos.

Pontos positivos: Repô*er destaca a entrega de 208 apartamentos

da Prefeitura, Caixa e CDHU

Risco à imagem: Não

A matéria cite CDHU? Sim

47t02¡24ß

JORNAL DA TRIBLINA 2" EDIÇÃOITV GLOBOiSANTOS

Maís de 200 apørtømenfosþrum entregaes hajeparøftmílías que

SønÍos (imagemlsonorø. F ttivio Amøry)

Positivo. Reportagem mostra cerimônia de entrega das chaves de

Santos.

Risco à imagem: Não

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Não"

habitacionais em

habitacionais em

nas morros de

nos morros de

aa02!,5

r¡ma parcena

o
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FN IO EDIÇAOiTV GLOBOPRESIDENTE PRUDENTE

Atrações dø agenda eulturøIparu este såbado

. Apresentadora divulga agenda cultural em Presidente

Pontos positivos: Praça da CDHU é citada apen¿H como palco da

sujismundo'

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDHU? Sim"

0E¡02120r9

BALANçO GERAL/RECORDTV/SANTOS

Entrevísttt com o prefeíto de Søntas, Paulo Alexøndre ßørbosø

. Entrevista com prefeito de Santos apresentando novidades en

delegacia da mulher na cidade.

Pontos positivos: -

Risco à imagem: Não

Ações de ¿ssessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Não

000 216
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Risco à imagem: Srm

A matéria cita CDIIU? Sim

o
BALANÇO GERALIRECORDruSANTOS

IþIorødores de São l/ieente pratestam enfrente a CDHU

Negativo.

Reportagem apresenta problemas de inundações envolvendo imóvel da

Vicente.

Pontos positivos: P. or ser um programa corn linguagem jornalística

a CDHU foi apontada até com deboche por parte do apresentador.

Ações de assessoria de comunicação: Divulgar e cobrar espaço no

melhorias feitas no local apresentando solução contra a mentalidåde

apresentador que nada muda e que problemas sempre acontecerão

programa, o apresentador afirma que procurada" a CDHU não

programa e coloca em dúvida a qualidade dosprodutos que vendtrr

carente.

HU em São

e sensacionalista,

sobre as

do

Nesta parte do

a produção do

a população mais

0002I7
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BALANÇO GERAL/RECORDTViSANTOS

Moradores de São Vícente protestnm emfrente a CDHU

Negativo.

Apresentador lê nota de esclarecimento da CDHU sobre problemas

apartamentos de São Vicente.

inundação em

Pontos positivos: Por ser um progñ¡ma com linguagem jornalística e sensacionalista,

a CDHU foi apontada até com deboche por parte do apresentador. A lida explica a

situação e coloca para a prefeitura a responsabilidade nas obras de na regrao.

Risco à imagem: Sirn

Ações de essessoria de comurdcação: Divulgar e cobrar espaço no

melhorias feitas no local apresentando solução contra a mentalidade

apresentador que nada muda e que problemas sempre acontecerão

A matéria cita CDHU? Sim.

sobre as

do

0002t8
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Risco à imagem: Sirn

A matéria cita CDHU? Sim.

\-,

!-

o
SP RECORDÆ"ECORDTVISANTOS

Moradores de conjanto hubitßÊfunil|do BoIsõø 7 em Cabatõo

Negativo.

A reportagem mostra reclamação de moradores envolvendo mofo,

problemas como femrgens, O prazo de entrega da obra ainda está em

inaugurada em outubro de 2û18"

Pontos positivos: Em nota, a CDHU se manifestou sobre reformas

por ínícío de reformø.

esgoto e outros

sendo

ir â r ealizar e atua lizou

que irá durar doisdados como prédios vistoriados e reparos já reaiizados em um

anos.

Ações de assessorir de comunicação: Convidar imprensa para voltar local e mostrar as

mudanças realizadas ou até mssmo passar resultados dos problernas

técnicos.

pelos

0 CI0 219
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A matéria cita CDIIU? Sim.

o
SP RECORD/RECORDTVISANTÛS

Grupo morød.ores de conjuntos habítacÍonnis em Sõo Vicente

Negativo.

A reportagem mostra situação após chuva forte inunda apartamento

solação a CÐHU

conluntos

vez qtte eÍa

habitacionais do CDHU. Moradores protestaram queimando pn€us e

pedir solução.

até a CDHU para

Pontos positivos: CDHU se mostrou aberta para resolver o caso uma que solicitou a

prefeitura obras de macrodrenagem na região, conforme havia sido antes da

entrega dos apartamentos. A liberação dos aptos apenas foi liberada

necessário reassentar moradores de áreas de risco.

Risco à imagem: Sim

Ações de assessoria de comunicação: Divulgar nota do andamento processo junto a

chuvas do anoprefeitura já prevendo que os mesmos transtomos podem acontecer

seguinte.

0 a22t
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em vlas

Risco à imagem: Sim.

A matéria cita CDHU? Sim.

o
CADERNO REGIONAL/SANTA CECÍLIA TV/SANTOS

Moradores do bolsão 7 em Cubatäo reclamam do abandonc do bairro

Negativo.

A reportagem mostra abandono de bairro ern Cubatão que sofre com

Pontos positivos: Acusação contra CDHU por conta de br¡racos em

bairro.

Ações de assessoria de comunicação: Enviar uma nota falando sobre

supostamente causado por caminhões de obna

mato alto e buracos

fica para rnorad.or do

buracos

000 221
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A matéria cita CDIIU? Não.

16t02t20t9

Risco à imagem: Não

A matéria cita CDIIU? Sim.

000222

o
SP RECORDiRECORDTVISANTOS

Cømínhoneíîas protestaram em SønÍos

A reportagem mostra caminhoneiros reclamando e atrapalhando o

da desocupação de uma área quem funciona como estacionamento

JORNAL DA EPTV 2. EDIÇÀ.O/TV GLOBOIS,Ã.O CARLOS

C D H U Jiscalíza unídødes co tn contratos írreg ulares

Positivo.

A reportagem mostra mobilização da CD[{U para analisar mais de I

moradores que estão inadimplentes e alugam suas casas para terceiros

revender o imóvel.

to na região por conta

motoristas de ônibus

de

nao conseguem

Pontos positivos: A matéria apresenta a CDHU como interessada em ver o caso e

orientar moradores sobre venda e compra imóveis em projetos



\-

2UA2n0ß

SP RECORD/RECORDTV/SANTÛS

Reuníõo discute o problemø sabre am terreno em Santas

A reportagem mostra a solução de um impasse envolvendo

Santos sobre uma årea da Codesp para estacionamento de caminhöes.

A matéria cita CDHU? Não"

2ua2n0ß

TEM NOTÍChS 1" EDIÇÃOITV GLOBOISÃO ¡OSÉ DO RIO pRE

Morødores de Cosmorøma reclømøm de mal cheìro em estação de

Negativa.

A reportagem mostra moradores reclamando sobre transtornos de

esgoto e problemas com uma estação de captação de águapróxima a

A matéria cita CDHU? Não.

de tratamento de

e prefeitura de

de esgoto

000223
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22t02t2019

JORNAL DA CLUBE l" EDIÇ¿.O¡TV BANDEIRANTES/RIBE

Morudores de Nova Baìno de Ríbeìrão Preto enfrentam

escolar

O jornal Vanguarda fez uma matéria falando sobre a

enfrentam falta de transporte escolar e atraso na conskução de uma

A matéria cita CDIIU? Não"

22t02t2019

SP NO AR/RECORDTV/SÃO PAULO

Sujeira, mato efalta de Íluminação em escadão em SP

Negativa.

A reportagem mostra uma escadaria que sofre degradação de

de manutenção, falta de luz e mato alto.

Pontos positivos: Em nota coberta, o apresentador cita que a após ser

disse que a responsabilidade da escadariaé do CDHU, que já rcalizou

enviar uma equipe para analisar a iluminação pública.

Risco à imagem: Neutro.

Ações de assessoria de comunicação: Apresentar uma nota se a ârea

responsabilidade da CDHU, uma vez que grande parte das

envolvem segurança pública-

PRETO

eom o trønsporte

de moradores que

de rua, além de falta

000 224

dos moradores

o

no local e irá

a prefeitura

e escola

A matéria cita CDHU? Sim.
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vïuu20t9

nÁnto vENTURA 9CI,1 FM/LENÇórs pAULrsrA

Famílías du Yílø Canfente serão trønsferidas parû o Jørdím lbatë

Entrevista positiva fala sobre desapropriação de 29 imóveis em áreas

Pcntos positivos: Convenio entre prefeitura e CDHU para atender

risco em Lençóis Paulista.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matérir cita CDHU? Sim.

27t02t20t9

NÁPTO BRASIL ATUAL 98,9 FM/SÃo p¿ul-o

Marcha Menos OdÍo Ma¡s Moradíø levou cenÍenas de pessoøs ùs

Matéria negativa. Volta do Ministério da Cidades, ampliaçäa da

Vida é pedido de marcha que mobilizou moradores sem-terra

Pontos positivos: O foco acaba {icando no movimento sem-terra,

policial.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessorfu de comunicação: Ninguém da CDHU foi

A matéria cita CDHU? Sim.

e Minha Casa Minha

de áreas de

000225

de Sãs Paulo

o

rrscû-

e violência



.'

25tt2t2019

2s¡0?f20ß

2sn2nttg

A mntéria cita CDHU? Não

000227-

o

RADIO CLUBE 660 Ah{/RTBEIRÃO PRETO

Entrevístø com a secretårìo exødusl de høbítaçño, Flwío Amary Doria citada)

Positivo. Secretário fala sobre projeto Nossa Casa na região de Preto.

Pontos positivos: Secretario fala sobre o programa poder ampliar os

acelerando a criação de novas moradias.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDI{U? Sim

nÁuo GAZETA AM trNIvERSrrÁRIA 8901sÄ.o pAULo

Ðstfls Comemorsfivas

. . Jomaiistas falam sobre nascidos e acontecimentos no dia

Pontos positivos: *

Rísco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçäo: -

A matéria cita CDHU? Não

NAUO INTERSOM 103,9 FT\,#S,Ã.O CARLOS

Notícìøs dø Polícía

. Jornalistas relatam ocorrências policiais em São Carlos

Pontos positivos: -

Risco à imagem: Não.

do CDHU
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Pontos positivos: -

Risco à imagem: Näo.

A matéria cita CDHU? Sim

25tO2t20t9

Pontos positivos: -

Risco à imagem: Não.

A matéria eita CDIIU? Sim

o
RADIO COMERC'I,N- 1'44A AM/PRESIDENTE PRUÐENTE

CÐHU da regíão tem nova dÍretor

Positivo. Anúncio de Milton Mello na direção regional da CDHU de

nÁnlo IPANEMA 9I,1 FMi SoRoCA-eA

Djalma Luís Beneúí øtua na regíão metropolítans de sorocaba

Jomalistas comentam sobre indicações para cargos públicos

Prudente

4
0a228
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20t02t2019

RADIO CULTURA 1540 AÀ,[/LEME

Informøções do setor polícíøI de Leme e região

Jornalistas relatam ocorrências policiais em Leme

Pontos positivos: -

Risco à imagem: Não"

Ações de ¿ssessoria de comunicação: '
A matéria cita CDHU? Não

t9toat20t9

nÁoIo BANDEIRANTES 840 AIvf/S.ÄO PAULO

Mando Imobìliå¡io com Jøques Bashalslcy - pørte 2

Positivo. Jornalistas comentam dúvidas de ouvintes. Um deles apartamento do

CDHU e gostaria de venda. Especialista esclarece a dúvida sobre da CDHU.

Pontos positivos: Especialista fala sobre procurar a CDHU para tirar mals

e tOmuns

Risco à imagem: Näo.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

00229
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18t02t2019

14t02t2019

Audio com defeito - inaudível

o
RADIO INTERATTVA FM-S. JOSÉ DO RIO PRETO

Entrevísta eom FIåvÍo Amøry, secretário esndaol de HabÍtaçõo

Positivo. Entrevista com o secretário estadual de habitação, Flavio

moradia por meio do programa 'Nossa Casa'.

Pontos positivos: -

Risco à imagem: FIão.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria citr CIIHU? Sim

RADIO CMN 750 AI {IRTBEIRÃO PRETO

Em conversø com o prefeíto de Rìbeírão, governßdor reìtera

Ríbeirão

Pontos positivos: -

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matória cita CDHU? Não

explica o acesso a

de ß,4ËP em

000230
{
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14t02/2019

13102t2019

o

RADIO 94,5 FM/BAURU

Entrevista corn vereodar Coranel Meíra (pone 2)

Positivo. vereador fala sobre modelo de construção envolvendo

viabilização dos contratos sem a Cohab.

Pontos positivos: -

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçäo: -

A matêria cita CDIIU? Sim

RADIO HERTZ 970 AI\{/FRANCA

Prefeíto de Francø Gilson de souza nãa coweguíu nenhumø casa dø

Pontos positivos: comentarista foca na fraqueza política do atual

cita o CDHU como motivo de possível enhave.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDIIU? Sim

Matéria " comentarista opina sobre a fatta de articulação junto a de

Habitação para trazer novas moradias para a cidade Franca. Mesmo kabalhado junto a

CDHU, o atual prefeito ainda não tinha exercido sua influência e . ' na pasta.

Casa, Minha Vida e a

U para cídade

de

000 231
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o
nÁuo cRUZEIRo 92,3 FMlsoRocABA

Enffevíslü cam o Secretdrío dn Iløhìtøção úo Estado cle SP, Flåvio

Positivo. Entrevista com o secretário estadual de habitação, Flavio A Ele explica o dia a

dia do governo João Déria incluindo reuniões e instalações da

programa'Nossa Casa'.

Pontos positivos: Secretario fala sobre números que o programa 'N

papel da CDHU e a geração de empregos.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

Pontos positivos: Secretario fala sobre números que o programa 'N

papel da CDHU e a geração de empregos.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

RADIO CRUZEIRO 92,3 FN4ISOROCABA

Entrevísta com o Secretúrìo da Hahítøção do Estado de SP, Fltúvío

Positivo. Entrevista com o secrelário estadual de babitação, Flavio Ele expiica o dia a

dia do governo João Dória incluindo reuniões e instalações da

programa 'Nossa Casa'.

da mulher e o

Casa' incluindo o

da mulher e o

Casa' incluindo o

e

\

000232



l1.tû2t2019

tu02naß

o
RADIO CBN 99,1 Fh/|/CAMPINAS

Força-tarefa úu Lava Jato em São Paulo pede condenação do

Preîo

døDerco, Pøulo

Reportagem negativa fala sobre pedido do MP de prisão sobre de irregularidades

envolvendo reassentamento de famílias por conta de obras do

Pontos posifivos: Nota fala sobre suposto favorecimento para seis

agraciados com moradias no CDHU.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação¡ Nota explicando a orþm e de casas dos

farniliares. ûutra opção seria focar as explicações nas acusações

ex-diretor da Dersa envolvendo a ex-funcionária distanciando da

A matérie cita CDHU? Sim.

o esquema do

do diretor

CDHU

do

RADIO TROPICAL 1 05,9 Fh{IVOTORANTIM

Proeuradoriø da Repúblíca pedia ù fusfiça a rylìcação døpena

ds ÐERSA

pfirø o ex-díretor

Negativa. Reportagem fala sobre pedido do MP de prisão sobre de irregularidades

envolvendo reassentamento de famílias por conta de obras do

Pontos positivos: Nota fala sobre suposto favorecimento para seis

agraciados com moradias no CDHU.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Nota explicando a origem e de casas dos

familiares. Outra opção seria focar as explicações nas acusações

ex-diretor da Dersa envolvendo a ex-funcionária distanciando da

A m¡trêria cita CDHU? Sim.

o esquema do

cDIru.

00023
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08/{r2l2019

nÁnro 950 AM/rlnnÍrn
Destaques dø Polícía

o
RADIO TRIANON 740 AM/SÃO PAULO

Programø Metrópale em Foeo / Ewrevístø comfunúøúores dø

Víva/ Pane III

Negativa. Jornalistas falam sobre condições precárias em bairros de Paulo.

Pontos positivos: -

Risco à imagern: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim"

Negativa. Boletim fala sobre notícias policiais. Na notícia envolvendo

prisão em flagrante por porte de drogas dentro do CDFIU.

ßarrø Funda

HU faia sobre uma

tem

de drogas

Pontos positivos: -

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Jornalista fala sobre onde tem

consumidores dando impressão do conjunto habitacional ser ponto de

A matéria cita CDHU? Sim.

0 00 234
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08/02/2019

RADIo cBN FM go,s/sÃo pAULo

Operação Lsva Jato em SP, pediu condmøção de penø måxims

Souza

Negativa. Reportagem fala sobre pedido do MP de prisão sobre

envolvendo reassentamento de famílias por conta de obras do

Pontos positivos: Nota fala sobre suposto fävorecimento para seis

agraciadas com moradias no CDHU.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicaçäo: Nota explicando a orþm e

familiares. Outra opção seria focar as explicações nas acusações envol

ex-diretor da Dersa envolvendo a ex-funcionária distanciando da

A matéria cita CDHU? Sim.

07t02t20t9

nÁuo CBN FM 90,5/SÃo PAULo

Força tarefa da Lsva Jato pedÍu penil mdxíma para ex4ìretor da

Negativa. Reportagem fala sobre pedido do MP de prisão sobre

envolvendo reassentamento de famílias por conta de obras do

Pontos positivos: Nota fala sobre suposto favorecimento para seis

agraciadas com moradias no CDHU-

Risco à imagem: Sim"

Ações de assessoria de comunicação: Nota explicando a origem e

familiares. Outra opção seria focar as explicações nas acusações

ex-diretor da Dersa envolvendo a ex-funcionária distanciando da

A matéria cita CDHU? Sim.

o

Víeíra de

de irregularidades

do diretor

de casas dos

o esquema do

CDHU.

de irregularidades

do

de casas

o

CDHU.

000235
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07t02t2019

07lo2t20t9

o
RÂDIo cI-ono 94,1 FtwsÃo pauro

Lava Jato de SF pede møis de EA anos de prísão para Paals Preto

Negativa. Reportagem fala sobre pedido do MP de prisão sobre de irregularidades

envolvendo reassentamento de famílias por conta de obras do

Pontos positivos: Nota fala sobre suposto favorecimento para seis

agraciadas com rnoradias no CDHU"

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessorÍa de comunicação: Nota explicando a origem e de casas dos

do diretor

o esquemado

CDHU.

do diretor

familiares. Outra opção seria focar as explicações nas acusações

exdiretor da Dersa envolvendo a ex-funcionária distanciando da

A matéria cite CDHU? Sim"

nÁuo CBN FM 90,51SÃo PAULo

Momento da polítíca, com Mervsl Pereírø

Negativa. Reportagem fala sobre pedido do MP de prisão sobre de irregularidades

envolvendo reassentamento de famílias por confa de obras do

Pontos positivos: Nota fala sobre suposto favorecimento para seis

agraciadas com moradias no CDHU.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Nota explicando a origem e de casas dos

familiares. Outra opção seria focar as explicações nas acusações o esquema do

ex-diretor da Dersa envolvendo a ex-funcionária distanciando da insti

A matéria cita CDHU? Sim

CDHU

00023
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nÁnto BANDEIRANTEs 840 Alt{/sÃo p¡,uro
MPF pede a prisão de Paulo preto

sinopse: matéria negativa, comenta a prisão de paulo preto, ex-diretcr engenharia da

Dersa, que entre as diversas acusações atribuídas a ele, a também os de seis

funcionárias da DERSA que foram incruídas como a de supostas do traçado do
Rodoanel oeste desalojadas pela obra do da Dersa, entre 20û9 e 2al2 levantamentoo

todas elas foram agraciadas com apartamento da CDHU, no valor de

cada um.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: sim

A matéria cita CDHU? : sim

e dois mil reais

0st0u2019

nÁuo TERNURA 99,.3 FIwTBITINGA

Metas da Cidadania - Programa da prefeitura de Ibitinga

sinopse: rnatéria positiv4 fala sobre a construção do Residencial Ecom l72casas,
que está em andarnento. Inforrnativo sinaliza que as inscrições pîra a

após a finalização das obras dos imóveis populares da CDHU.

Pontos positivos: sim, houve. Descreve a pranta da casa e sinaliza a

próximos à escolas e posto de saúde.

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? : sim

a6nnoß
nÁnro eso AMfMARirm
Notícias da Polícia

sinopse: matéria neutra, cita a prisão de adolescente em residência da

drogas"

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

A matéria cíta CDHU? : sim

sé serão abertas

dos imóveis,

por

000 237
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nÁnro c.azETA AM uNwnnsrrÁnrl sqotsÃo pAULo

Disseram - Ân"ora se queixa de crateras em avenidas de SP

Sinopse: matéria neutra, onde o jomalista Âororu do jcrnal se queixa buracos nas

Ceaumconjuntoprincipais vias da cidade de São Paulo e cita um buraco próximo ao

residencial da CDHU no centro de São Paulo.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? :sim

05t¿t2019

nÁnto rRrANoN T4o AM/sÃo p¡.ul,o

Programa Metrópole em Foco / Muløs apiicadas ontem no rodízio suspensas lPartel

ias do cotidiano daSinopse: matéria neutra, onde comentaristas comentam a respeito de

cidade.

Risco à imagem: não

A matéria cita CDHU? : não

Mnnaß
NÁnrO JoVEM PAN 620 AM/sÃo PAULÛ

A Gestão Doria aposta no fornecimento de cheques-moradia para

impulsionar a política de habitação do Estado

de baixa renda para

Sinopse: matéria positiva, fala sobre o progmma Nossa Casa e respecti investimento que

pode beneficiar famílias com renda de até 3 salários mínimos- Estadual de

habitação diz que o processo de construção de casas será semelhante já utilÞado

CDHU, mas usando investimento privado e parceria com as

terrenos para as novas moradias. Maior parte dos recursos será

Metropolitana de São Paulo.

Pontos positivos: sim, houve. A disposição do govemo do estado em

programa habitacional da CÐHU, já em andamento, mas que ainda não

população carente de moradia própria.

Risco à imagem: não

A matéria cíta CDHU?: sim

a

à toda a

000238



04t2t2019

nÁnro PoP 9oo9 FM/ApARECIDA

Obras do CDHU estão paralisadas no bairro Santa Terezinha

Sinopse: matéria negativa, que retrata reclamações de trabalhadores

bairro Santa Terezinha, em Aparecida do Norte. Os funcionários real

porque alegam estar com saiários atrasados, além de péssimas

alimentação.

Pontos positivos: sim, houve" A gerência regional da CDHU ao ser

apurar o problema e fornecer resposta ao veículo sobre a situação dos

Risco à imagem: sim

Ações de assessoria de comunicação: reportagem entrou em contato

da CDHU, que se dispôs a levantar informações sobre a situação dos

dia seguinte poderia dar esclarecimentos sobre a situação dos

Sugestão de ação de PR junto ao veículo:

A matéria cita CDHU? : sim

a4t2t20t9

nÁuro JovEM pA¡[ 620 Al!ffsÃo pAur,o

O Governo de São Paulo anuncia a novr projeto para a ârea da

Sinopse: matéria positiva, fala sobre o programa Nossa Casa e

pode beneficiar famílias com renda de até 3 salários mínimos.

habitação diz que o processo de construção de casas será semelhante

CDHU, mas usando investimento privado e parceria com as

terrenos para as nov¿ts moradias" Maior parte dos recursos serå

Metropolitana de São Faulo.

Pontos positivos: sim, houve. A disposição do governo do estado em

programa habitacional da CDHU, já em andamento, mas que ainda

população carente de moradia própria.

Risco à imagem: não

A matéria cita CDIIU?: sim

o

obra da CDHU no

a paralisação

de alojamento e

se dispôs a

a gerência regional

eque no

rnvestrmento que

Estadual de

jå utilizado pela

para localizar

a reglao

o

atende à toda a

000 23 I



ou2t20t9

nÁnro cLUBE Do vALE 101,7 r'u¡sÃo ¡osn nos
Entrevista com o Secretário de Gestão Habitacional e Obras, Jose T

Secretária de Apoio ao Cidadãon Edna Tralli

Sinopse: matéria neutra, onde são entrevistados Secretario de Gestão

José Turano Junior e com a Secretaria de Apoio ao Cidadão, Edna

diversas situações da cidade de São José dos Campos. Eles

sobre a abertura de cadastro para moradias populares e o que está em

como a parceria com a CDHU" que procura terrenos viáveis para

em parceria som o município

Pontos positivos: sim, houve. O fato de a CDHU se disponibilizar a

construção de novas moradias populares.

Risco à imagem: não houve

Ações de assessoria de comunicação: informações emitidas pelos

que vieram da assessoria e sinaliza as ações da CDHU na busca de

construção de casas,

Sugestão de ação de PR junto ao veíeulo: propor pauta junto ao

terrenos forem adquiridos pela CDHU, para reforçar o compromisso

população carente.

A matéria cita CDHU? : sim

0ua2rß
nÁnro DIFUSoRA 1140 AM/ASSIS

Entrevista com Oscar Gozzi sobre agenda que está cumprindo em SP

Sinopse: matéria positiva, mostra agenda do prefeito de Tarumã em

capital para conversar com secretários de govemo para buscar apoio

Comentou sobre visita àáreatecnica da CDHU e dos problemâs com

que barram a enkega do novo conjunto habitacional próximo à Vila

da visita a abertura de novas inscrições de imóveis da CDHU paffi e

nesta gestão.

Pontos positivos: sim, houve.

Risco à imagem: não houve

A matéria cíta CDHU? : sim

o

Junior e com a

e Obras,

li. Ambos falam de

à pergunta de ouvinte

na cidade,

de novas casas

terrenos para a

entrevistados,

terrenos pata a

quando novos

Companhia com a

Paulo, que

projetos da cidade.

E ET.TERGISA

Também foi tema

de Tarumã ainda

000 24a



31t0U2019

nÁuo DTFUSoRA 1l4o AM/Assrs

Entrevista com Oscar Gozzi sobre agenda que está cumprindo em SP

Sinopse: matéria positiva, mostra agenda do prefeito de Tarumä em

capital para conversar com secretários de governo para buscar apoio

Comentou sobre visita àitrea técnica d¿ CDHU e dos problemas com

que barram a entrega do novo conjunto habitacional próximo à Vila

da visita a abertura de novas inscrições de imóveis da CDHU paîaa

nesta gestão"

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? : sim

3UUzAß

nÁuto PoP 90,9 FM/APARECIDA

Moradores do CDHU Vila Mariana sofrem som entulho, poeira,

constante de caminhões

Sinopse: matéria neutra, onde moradores reclamam que caminhões

frente aos imóveis da CDHU, além detrazæ poeira efazer muito

de vida dos moradores. Escorpiões e ratos estão invadindo o local,

entulho por conta da construção de uma nova rua na região de Vila

de imóveis da CDHUpara a cidade de Tarumã ainda nesta gestão.

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? : sim

3lnt20t9

nÁnro PoP 90,9 FM/APARECTDA

Daqui a pouco nÁUo POP 90,9

Sinopse: matéria neutra, onde moradores reclamam que caminhões

frente aos imóveis da CDHU, além de trazer poeira e fazer muito

de vida dos moradores. Escorpiões e ratos cstão invadindo o local,

entulho por conta da construção de uma nova rua na região de Vila

Risco å imngcm: não houve

o

Paulo, que veio à

projetos da cidade.

ESP E ENERGISA

Também foi tema

de Tarumã ainda

peçonhentos e fluxo

entulho ern

tirando a qualidade

sofre com o despejo de

em Aparecida.

am entulho em

, tirando a qualidade

sofre com o despejo de

om Aparecida.

000 247
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nÁnlo PoP 90,9 FM/ApARncrDA

Manchetes

Daqui a pouco nÁuo PoP g0,g

Sinopse: matérja neutra, onde moradores reclamam que caminhões

frente aos imóveis da CDHU" além de trazer poeira e fazer muito tirando a qualidade

de vida dos moradores. Escorpiões e ratos estão invadindo o local,

entulho por conta da construção de uma nova rua na região de Vila

Pontos positivos: sim, houve.

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDIIU? : sim

sofre com o despejo de

em Aparecida.

3uu20t9

entulho em

entulho em frente aos

NÁuO PoP 90,9 FM/APARECIDA

Boca no Trombone

Sinopse: matêna neutra, onde ouvinte reclama que caminhões

imóveis da CDHU, além de trazer poeira efazer muito baruiho, a qualidade de vida

dos moradores. Escorpiões e ratos estão invadindo o local, que sofre

por conta da construção de uma nova rua na região de Vila Mariana,

Pontos positivos: não houve-

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação:

Sugestão de ação de PR junto ao veículo:

A matéria cita CDHU? : sim

o despejo de entulho

Aparecida.

000 242
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nÁnro DlrUSoRA tt4o AM/AssIs
Muitos moradores de Pedrinhas pa*listas saíram do ginásio com

sinopse: matéria positivq que mostra que a CDHU reaLizasorteio no

cidade de Pedrinhas Paulista D e entrega 53 novas casas próprias

Pedrinhas Paulista.

Pontos positivos: sim, houve. O fato de as pessoas terem

casa própria, sem nenhum desentendimento.

Risco à imageml não houve

A matéria cita CDHU? :sim

29nt2019

nÁuo DIFUSoRA 1140 A]I,I/AsSIS

CDHU rcaliza sorteio de 53 casas em pedrinhas paulista

sinopse: matéria positiva, que mostra que a CDHU realizasorteio no

cidade de Pedrinhas Paulista D e entrega 53 novas casas próprias

Pedrinhas Paulista. se inscreveram253 famírias e as 53 foram

máxima permitida por família påra concorrer ao financiamento é de

Pontos positivos: sirn, houve. O fato de as pessoas terem

casa própria, sem nenhum desentendimento-

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? :sim

o

da casa própria

de esportes da

no condomínio

iguais de concorrer à

de esportes da

no condomínio

via sorteio- A renda

1"8CI0.

iguais de concorrer à

000 243
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nÁuo INTERATTvA too,t FMiassrs

Destaque do Jornal de Assis

Sinopse: matéria positiva, que mostra que & CDHU ¡¿slira sorteio no

cidade de Pedrinhas Paulista D e entrega 53 novas casas próprias

Pedrinhas Paulista.

Pontos positivos: sim, houve- O fato de as pessoas terem

casa própria, setn nenhum desentendimento.

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? :sim

28¡u20t9

nÁoro sÃo canr,os t4s0 Arìd/sÃo cARLos
Notícias Policiais

Sinopse: matéria neutra, cita um caso de roubo que houve próximo à

em São Carlos"

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? :sim

28nt2019

nÁplo METRopoLITANA 99,1 FMIGUARATINcUETÁ

80 famílias de Lorena aguardam enhega de casas do CDHU na Vila

Sinopse: matéria negativa, que sinaliza que 80 moradores do bairro

aguardam a entrega das casas- Familias aguardam etn área de

mais de 4 anos a conclusão das obras e a prefeitura alega que a CDHU

precisam posicionar a cidade sobre a possibilidade de abertura de um

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: sim

A matéria cita CDHU? :sim

o

de esportes da

no condomínio

iguais de concorrer à

unidade da CDHU

Rica, em Lorena,

de manancial há

o governo do Estado

de

\t
000 244
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nÁnto cBN 99,r FM/CAMPINAs

Estudo mostra que programa Minha Casa Minha Vida contribuiu para das

metrópoles

Sinopse: matéria positiva, que sinaliza que as cidades se expandem

programa Minha Casa, Minha Vida, mas çlue, em contrapartida, as

o avanço do

nesses imóveis carecem de infraestrutura como escolas, postos de

políticas públicas.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? : sim

e outras ações de

23nt20t9

nÁnTO PRUDENTE 1O?O AII,TIPRESIDENTE PRUDENTE

que moram

em área rural

de casas com esse

000 24s

Prefeitura de Adamantina abre venda de área na zona rural

Sinopse: matéria neutra, fala do processo licitatório em aberto de um

que havia sido vendido anteriormente para a CDHU mas que apos vistorias da

Companhia, foi comprovado que esse imóvel é impróprio para a

fim.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? : sim

î
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nÁuo MORADA Do sol, 640 AM/ ARARAqU^{R^{

Proprietários de apartamentos do Condomínio Cociza seguem sem

anos

Sinopse: matéria negativa, que registra queixa dos moradores do do

Ribeiro (Cociza), em Araraquara, que seguem sem registro de imóvel

moradores estão com o apartamento quitado e não conseguem vender

escrifura.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: sim

Ações de assessoria de comunicação: A CDHU enviou nota dizendo

F está em fase final de regularização. Com o AVCB e o Habite-se

estado e prefeitura trabalham para que até em 4û dias sejam liberadas

conjunto.

Sugestão de ação de PR junto ao veículo: sugere-se que a CDHU

da Companhia para ir à enaissora conceder entrevista assim que as

entregues.

A matéría cita CDHU? :sim

18/rn019

nÁnro 9so At\{iManÍr,n
Manchetes dos jornais: Nova lei estadual proibe consumo de bebida

gasolina

Sinopse: matéria neutra, onde a manchete sinaliza que uma dupla foi

próximo aos prédios da CDHU na zona sul de Marília-

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? :sim

o

de imóvel häl25

Ulisses

25 anos. Vários

imóvel porque não há

o conjunto CDHU

o governo do

25CI escrituras do

o gerente regional

começafem a sef

em postos de

com drogas

00CI ?48
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nÁuro METRoroLTTANA 99,1 FM/cuARATINcunrÁ¡
Congressistas eleitos do PSL já estão na China

Sinopse: matéria neutra, que mostra comentårios jomalísticos sobre

congresso eleitos por diversos partidos políticos.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? : não

t7nt2û19

nÁuo IPAÀIEMA 91,1 FM / soRocABA

Kiko Pagliato pergunta se conseguiria passâr o dia todo trabalhando

Sinopse: matéria neutra, comenta a saída do gerente regional da

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? : sim

t6nt2tt9
nÁuo BRAGANÇA t3t0 AMIBRAGANÇA pAULrsrA

Âncora cobra ações do poder público quanto a melhorias na cidade

Sinopse: matéria neutra, onde âncora critica a prefeitura de Bragança

de iluminação próximo à conjuntos da CDIIU.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria eita CDHU? : sim

novos candidatos ao

voluntário

, o "Deda".

por não dispor

00024
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nÁuo BRASIL t27o Alt{/cAMprNAs

Número de irregularidades em imóveis da CDHU em Campinas

cidade

Sinopse: matéria negativa, onde é sinalizado que as irregularidades

da CDHU aumentaram mais de 20t% em 2018, no comparativo com

Pontos positivos: sim, houve. A CDHU se posicionou mandando

orientando a população a denunciar casos de rroradias inegulares.

Risco à imagem: sim

Ações de assessoria de comunicação: Em nota" a CDHU informou

foram a venda do imóvel antes dos 18 meses da assinatura do

de aluguel a terceiros e venda de gaveta/troca sem alteração de

Sugestão de açáic de PR junto ao veículo: após novo levantamento

Companhia deve sugerir matéria retratando quantos imóveis foram re

após a denúncia-

A matéria cita CDHU? : sirn

t6nt20t9

NÁuO BRASIL 1270 AI\{ICAMPINAS

Número de irregularidades em imóveis da CDHU em Campinas

cidade

Sinopse: matéria negativa, onde é sinalizado que as irregularidades

da CDHU aumentaram mais de 200% ern 20i8, no comparativo com

Pontos positivos: sim, houve" A CDHU se posicionou mandando

orientando a população a denunciar casos de moradias irregulares.

Risco à imagem: sim

Ações de assessoria de comunicação: Em nota, a CDHU informou

foram a venda do imóvel antes dos l8 meses da assinafura do

de aluguel a terceiros e venda de gavetaltroca sem alteração de

Sugestão de ação de PR junto ao veículo: após novo levantamento

Companhia deve sugerir maléria retratando quantos iméveis foram

após a denúncia.

A matérin cita eD[ÌU? : sim

mais de 2AAo/ona

contratos em imóveis

17.

de esclarecimento e

as irregularidades

junto à CDHU, além

própria CDHU, a

mais de Zt0ø/ana

contratos em imóvers

de esclarecimento e

as irregularidades

000 248

prépria CDHU,

o

no

à CDHU,

no período

17
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nÁuo cBN 99,r FM/cAMPINAs

Aumento no núrnero de irregularidades em imóveis da CDHU

Sinopse: matéria negativa, onde ê sinalizado que as irregularidades

da CDHU aumentaram mais de 2A0% em 2018, no comparativo com

encontradas foram a venda do imóvel antes dos l8 meses da

CDHU, além de aluguel a terceiros e venda de gavetaltroca sem

Pontos positivos: sim, houve. A CDHU se posicionou mandando

orientando a população a denunciar casos de moradias irregulares"

Risco à imagem: sirn

A matéria cita CDIIU? : sim

ßiu2aß
NÁUO BRASIL I2?O AIWCAMPINAS

Número de irregularidades em imóveis da CDHU em Campinas

cidade

Sinopse: matêna negativa, onde é sinalizado que as irregularidades

da CDHU aumentaram mais de ZAV/a em 2018, no comparativo com

Pontos positivos: sim, houve. A CDHU se posicionou mandando

orientando a população a denunciar ffisos de moradias irregulares.

Risco à imagem: sim

Ações de assessoria de comunicação: Em nota, a CDHU informou

foram a venda do imóvel antes dos l8 meses da assinatura do

de aluguel a terceiros e venda de gaveta/troca sem alteração de

Sugestão de ação de PR junto ao veículo: após novo levantamento

Companhia deve sugerir matéria retratando quantos imóveis foram

após a denúncia.

A matéria cita CDHU? : sim

contratos em imóveis

17. As irregularidades

do contrato junto à

de esclarecimento e

mais de 2Ù0a/ona

contratos em imóveis

de esclarecimento e

as irregularidades

própria CDHU, a

000 24s

o

n0

à CDHU, além

de titularidade.

17
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nÁnlo 950 AM/Mnnir,m
Plantão Policial

Sinopse: matéria neutra, que traz o boletim policial da cidade e entre

cita que uma pessoa foi presa com drogas em um conjunto da CDHU

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

A matéria cita CDHU? : sim

t6ilt2019

nÁnro gso AiwMAnÍr,rn

Destaques da Polícia

Sinopse: matéria neutra, que traz o boletim policial da cidade e entre

cita que uma pessoa foi presa com drogas em um conjunto da CDHU

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

A matéria cita CDHU? : sirn

t6t1t20t9

nÁnTO CBN 99,1 Ftr,T/CAMPINAS

Aumenta número de irregularidades em imóveis da CDHU

Sinopse: matéria negativa, onde é sinalizado que as irreguiaridades

da CDHU aumentaram mais de 2O0% em 2018, no comparativo com

encontradas foram a venda do imóvel antes dos 18 meses da

CDHU, além de aluguel a terceiros e venda de gavetaltrocã sem

Pontos positivos: sim, houve. A CDHU se posicionou mandando

orientando a população a denunciar casos de moradias irregulares.

Risco à imagem: sim

A matéria cita CDHU? : sim

o

ocorrências do dia,

zona sul de Marília.

ocorrências do dia,

zona sul de Marília.

contratos em imóvers

17. As irregularidades

do contrato junto à

de titularidade-

de esclarecimento e

00025
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nÁnto vENTURA 90or FM/LnNÇórs pAnr.rsrA

Entrevista com o secretário da adrninistração municipal de lençóis

Sinopse: matéria positiva, fala da construção de 33 casas populares Bairro de Alfredo

Guedes, em parceria com a CDHU. Com a mudança de govemo, a de Lençóis Paulista

Júnior

sorteio das casas" As

de licitação.

Manuel

Paulo paftr conversar

na cidade

em agilizar o

t6nt2û19

nÁmo MaTRopoLITANA 101,9 FM/TAITBATÉ

Prefeitura de Lorena pressiona CDHU por entrega de casas no Vila

Sinopse: matéria negativa, que sinaliza que 80 moradores do bairro Rica, em Lorena,

aguardam a entrege das casas" Famílias aguardam em iârea de de manancialhâ

mais de 4 anos a conclusão das obras e a prefeitura alega que a e o governo do Estado

aguarda a definição da nova diretoria para a realização das inscrições

casas de lbaté devem ser entregues em fevereiro.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

A matéria cita CDHU? : sim

precisam posicionar a cidade sobre a possibilidade de abertura de um

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: sim

A matéria cita CDHU? :sim

t5lu2û19

nÁuo INTEcRAÇÃo rnvsÃo MANUEL

Vereador protocola pedido de redução do número de vereadares em

Sinopse: matéria negativq comenta que políticos da região forarn à

com a CDHU a fim de alinhar a liberação de imóveis populares da

São Manuel. O tom da matéria reclama da demora do governo do

processo.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: sím

A matéria cita CIIHU? :sim

0002
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nÁuo LTBERAL 92,7 FMIDRACENA

Entrevista com o Deputado Estadual, Reinaldo Augusto - Parte I

Sinopse: matéria positiva, que traz entrevista com o deputado

falando sobre as 300 casas populares que serão construídas pela

blocos e as inscrições serão feitas quando as casas estiverem quase

serão por sorteio.

Pontos positivos: sim, houve. O compromisso do Estado em

da cidade por meio do anúncio do programa.

Risco à imagem: não

A matéria cita CDIIU? : sim

t4nt2019

nÁnIO LIBERAL 92,7 FMiI}RACENA

Entrevista com o Deputado Estadual, Reinaldo Augusto *Parte2

Sinopse: matéria positiva, que traz entrevista com o deputado

falando sobre as 300 casas populares que serão construídas pela

blocos e as inscrições serão feitas quando as casas estiverem quÍìse

serão por sorteio.

Pontos positivos: sim, houve. O compromisso do Estado em

da cidade por meio do anúncio do programa.

Risco à imagem: não

A matéria cita CDIIU? : sim

Reinaldo Augusto

. Serão entregues em 2

o défrcit habitacional

Reinaldo Augusto

Serão entregues em 2

o déficit habitacional

000252

o

e as destinações

e as destinações
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nÁuo METRopoLTTANA 99,r FI\{/GUARATINcUSTÁ

Manchetes

Sinopse: matéria negativa, que sinaliza que 80 moradores do bairro

aguardam a entrega das casas. Famílias aguardam em área de

mais de 4 anos a conclusão das obras e a prefeitura alega que a CD

precisam posicionar a cidade sobre a possibilidade de abertura de um

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: sim

A matéria cita CDHU? :sim

tÛllt20l9

nÁnlo ELDoRADo 1o?*3 FM/sÃo PArrLo

Entrevista com o secrelário de Infraestrutura e Meio Ambiente,

Sinopse: matéria neutra, cita c cargo do secretario Marcos Penido,

na CDHU na gestão Alckmin. Entrou como engenheiro em 1985 na

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

A matéria cita CDHU? :sim

2nt20t9

nÁnro cL{rBE togo AMÀr¿nÍr,la
Registro da Participação de Ouvintes

Sinopse: matéria negativa, onde a moradora reclama da falta de

dos condominios da CDHU-

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: sim

A matéria cita CDHU? : sim

Rica, em Lorena,

e o governo do Estado

Penido

também ocupou cargo

público na região

000253

o

de manancial há

de licitação"
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nÁuo cLUBE logo AM/lr¡.RÍrm
Registro da Participação de Ouvintes

Sinopse: matéria neutra, que cita o bairro CDHU e o projeto ðas 192

cidade. No projeto serão 202 casas e a prefeitura aguarda o ok da

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

A matéria cita CDHU? :sim

t2nt20t9

nÁnIo PoP 90,9 Fn/ilAPARECIDA

Entrevista com a prefeita Erika de Fotim

Sinopse: matéria neutra, que cita o bairr* CDHU e o projeto das 192

cidade. No projeto serão 202 casas e a prefeitura aguarda o ok da

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não

A matéria cita CDHU? :sim

9flnaß
nÁnlo CoMERCIAL 1440 AM/PRESIDENTE PRUDENTE

Governador João Doria pretende privatizar a CDHU e os aeroportos

citado)

Sinopse: matéria neutra, com chamada que sinaliza a mudança no

sendo agora privada, de acordo com intenção do govemador Joãc

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDIIU? : sirn

da Companhia na

para iniciar as obras.

da Companhia na

para iniciar as obras.

São Paulo (Doria

de gestão da CDHU,

000254
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nÁuo cBN FM go,s/sÃo PAULo

Momento do brinde

Sinopse: matéria neutra, que apenas citaaCDHU fora de contexto.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? :sim

t9lu20t9

nÁIrO BRAsIL ATUAL 98,9 FlItr/SÃo PAULo

Comentário de Wagner Ribeiro

Sinopse: matéria neutra, em que o jornalista cita o cargo do secretário

também ocupou cargo na CDHU na gestão Alckmin. Entrou como

Companhia.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDIIU? :sim

û7tuzaß

nÁnro INTERSOM 10309 Fr\'rlsÃo cARLos

Destaque Policial

Sinopse: matéria neutra, que cita o boletim de ocorrência da cidade e

morte em um conjunto habitacional da CDHU.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDHU? :sim

\-

a morte de uma

000255

o

Penido, que

em 1985 na
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a4nt20t9

nÁnro EDUCADoRA ro2o AM/LIMETRA

Moradora reclarna de problernas nos imóveis da CDHU

Sinopse: matéria negativa" onde a moradora da CDHU reclama que

cornpõem o imóvel da Companhia são de péssima qualidade. A

CDHU via licitação se nega a auxiliar os moradores após o prazo de I

imóvel. O apartarnento vem sofrendo constantes avarias, o dela e dos

essas pessoas não sabem a quem recorrer.

Risco à imagem: sim

A matêria cita CDHU? :sim

Mnt20t9

nÁnto órr*r¿ 95,5 FMIrTNDAMoNHANGABA

Boletim Policial

Sinopse: matéria negativa" que retrata que famílias de Caçapava

onde uma servidora da prefeihrra estava comercializando casas da

esquema, cobrando R$ 600 por imóveis que não existiann cu jå tinham

Risco à irnagem: sim

A matéria cita CDHU? : sim

t{ntzrtg
nÁuo Órnn¡ 95,5 FM/PINDAMoNHANGABA

Prefeitura de Cachoeira Paulista entregou neste mês de dezembro

bairro São José

Sinopse: matéria positiva, que mostra a entrega de casas da CDHU

bairro São José, após período de estagnação d¿ obra por quebra de

serviço, em2012 e retomada do projeto. Ao todo, foram entregues 80

2018 e mais 10 agora em janeiro-

Pontos positivos: sim, houve, já que a entrega das casas segue em

atraso.

Risco à imagem: não

A matérin cíta CDHU? : sim

materiais que

contratada pela

de entrega do

moradores, e

vítimas de um golpe,

e intermediando o

l0 casas do CDHU no

Cachoeira Paulista, no

do prestador

sendo 60

mesmo
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PARTE 05 RÁDIO JOVEM PAN 620 AM/SÃO PAULO

Cobertura da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro

Sinopse: matéria neutra, que retrata a 1rosse do presidente eleito Jair Foi apenas

uma citação da CDHU em toda a coberfura, onde se relembra o

da CDHU no final do ano.

Pontos positivos: não houve

Risco à imagem: não houve

A matéria cita CDIIU? : sim

o de entrega de casas

4. Impresso

08102i2019

Folha de S.Paulo/São Paulo

Procuradoría qaer pena de 80 ønos para Paulo Preto

A matéria é negativa envolvendo o pedido do Ministério Público F à Justiça para que

anos de prisão naPaulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa seja condenado a cerca de

primeira ação da Lava Jato de São Paulo. Ele teria beneficiadc" a denúnciao quatro

empregadas suas com unidades da CDHU e auxílios-mudança, que

atingidos pela obra.

Pontos: O texto não aborda o processo como uma prática da CDHU, sirn ao investigado

r para os

foto de uma coluna.

de associação de

números e balanço

0a0 2

A CDHU não foi ouvida na reportagem. Matéria no 'pri' de página

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Uma nota poderia afastar o

interferência política sobre os contemplados pela companhia.

poderia levantar novírs pautas.

A matéria cita CDHU? Sim.



o
22t02t2419

Tribuna Liberal/Sumaré

Prajeto Águia tle Hortolôndía leva hoie crìanços ao Museu do Futebol

Matéria positiva apresenta a visita ao Estádio Municipal do Pacaembu para 30 pessoas

atendidas pela APA (Associação Projeto Águia) de Hortolândia em projeto que acontece

dentro de uma unidade do CDHU.

Pontos: Texto fala sobre o projeto APA e o objetivo do passeio de mostrar a importância do

futebol, não só dentro das quatro linhas. Matéria de meia página com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

0s/0212019

Tribuna Liberal/Sumaré

Prefeìturas dø regìão conJirmøm o ìnteresse no Programo 'Noss¿ Casa'

Matéria positiva com o secretário estadual da Habitação, Flavio Amary. Ele fala sobre

programa inovador, em cooperação com as prefeifuras, que vai complementar as ações da

CDHU e de outros programas no âmbito da Secretaria. "fJsaremos critérios técnicos visando

priorizar os municípios onde existem os maiores problemas de déficit habitacional", explicou.

Pontos: Secretário fala sobre o trabalho da pasta e seus planos que incluem o CDHU. Matéria

de meia página com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de rssessoria de comunicnção: -

A matéria cita CDHU? Sim.

000259



o
08/02/2019

Tribuna Liberal/Sumaré

Prefeíturas da região confirmam o interesse no Progrømø'Nossa Casa'

Matéria positiva com o secretário estadual da Habitação, Flavio Amary. Segundo ele, o

o'Nossa Casa" deve incrementar a produção habitacional - gerando emprego e renda - e

reduzir o preço de casas, apartamentos e lotesde interesse social. 0 programa será

complementar à produção da CDHU para aumentara oferta de habitação de interesse social

em todo o Estado.

Pontos: O texto fala que o financiamento poderá ser dividido em parcelas de RS 450 mensais.

Em muitos casos, conforme alocalização do empreendimento, as parcelas poderão ser ainda

menores. Matéria de meia página com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçäo: -

A matéria cita CDIIU? Sim.

09tûzt2019

Sudoeste Paulista/Avaré

Entregø elas casas populares deve acontecet esse ono em l¡aftura

Matéria positiva. Uma fotolegenda mosha o prefeito Tinho Bortotti e o gerente de obras da

CDHU, Márcio Gaban discutindo sobre o prazo de entrega das unidades habitacionais.

Pontos: A foto-legenda esta localizada na capa do periódico

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

000 260
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wt02t20t9

Sudoeste Paulista/Avaré

Reuníão cliscule data de entrega cle casas da CDHU em Fartaret

Matéria positiva mostra representantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional

Urbano (CDHU) e da equipe da construtora ISO discutindo a entrega das casas populares para

população farturense.

Pontos: Atualização de uma agenda junto a prefeitura na entrega de imóveis é de interesse

público. Matéria de meia página com três fotos.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçäo: -

A matéria cita CDHU? Sim.

ßnzt20t9

Sudoeste Paulista/Avaré

Prefeìto Pttulínho ass¡nfl doação de lotes ao CDHU

Matéria positiva mostra que o prefeito Paulinho assinou as doações dos lotes parz_ a Secretaria

da Habitação e nos próximos dias iniciam os trabalhos de terraplenagem no futuro conjunto

habitacional que ajuda no déficit habitacional da região.

Pontos: Chamada de alto da capa do periódico

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

000 26L



o
16i02t2019

Sudoeste do Estado/Fartura

Prefeito de Tímhurí, Paulínho Mínouì assina as eloøções dos lotes parø Secretaría da

Habítação

Matéria positiva mostra que o prefeito Paulinho assinou as doações dos lotes para a Secretaria

da Habitação e nos próximos dias iniciam os trabalhos de terraplenagem no futuro conjunto

habitacional que ajuda no déficit habitacional da região.

Pontos: Matéria abre de página com foto do prefeito junto a representantes do CDHU. Texto

cita Comunic como fonte.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

0?i2n0ß

Sudoeste do Estado/Fartura

Prefeitura de Sarutaíó sorîeia gI casøs populares para população

Matéria positiva fala sobre o sorteio das 91 casas populares do Conjunto Habitacional

"Sarutaiá C", através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Pontos: Matéria de página inteira com l2 fotos

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.
000 262



o
02ftzt2019

Sudoeste do Estado/Farfura

Pedrão do Bilo vísita sede da CDHU em São Pøulo

Matéria positiva mostra o prefeito de Tejupá em visita na sede da Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano dc Estado de São Paulo (CDHU). Na ocasião, ele

tratou de alguns detalhes das 73 casas que estão sendo construídas na sede de Tejupá.

Pontos: Matéria com foto e alto de página.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

0a0a2oß

Sudoeste do Estado/Fartura

Prefeito pleíteia casøs para Distríto tle iíguas Vírtuosas

Matéria positiva mostra o prefeito de Tejupá, Pedrão do Bilo, durante o sorteio de casas

populares em Sarutaiá. Pedrão pleiteou a construçã o de 25 casas no Distrito de Águas

Virtuosas, através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Pontos: Matéria no meio da página corn foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

00 D
rJ



o
02t02t2019

Sudoeste do Estado/Fartura

Prefeíto lair e vereadores de Taguaí se encontram com secretárìo de Høbítação em

Sarutøid

Matéria positiva mostra o prefeito de Taguai, Jair Camiato e os vereadores em Sarutaiâpara

acompanhar os sorteios das casas da CDHU.

Pontos: Matéria de alto de página com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéri¡ cita CDIIU? Sim.

08102/2019

RD Repórter Diário/Santo André

Maranhão prepara projeto para integrar ob¡as cle termínaís

Matéria positiva mostra que o prefeito se reuniu com representantes da Secretaria de

Habitação do Estado e da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano)

para tratar do projeto para construções de 200 casas no bairro Vila Lavinia.

Pontos: Matéria de meio de página sem foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim. 000264



o
ßta2t20t9

Propaganda/São Paulo

Zap - Secretaria de Comunicação de São Paulo quer instituir núcleo de mídia

Matéria neutra sobre o secretário de comunicação do governo de São Paulo inicrar um

planejamento incluindo 16 secretarias, atendendo órgãos como a Sabesp, CDHU,

CPTM/Metrô e Detran.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

20t02t2019

Periscópio/Itu

Itu: Forøgído da Justiça é øchado morto

Matéria negativa relata que o jovem Jonathan de Oliveira Soares, de 19 anos, foi encontrado

morto na noite do último domingo (17) na Rua Presidente Getulio Domelles Vargas, no bairro

Vila Lucinda, próximo ao condomínio da CDHU.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicaçäo: Apesar da matéria utilizar o termo 'próximo', a

violência e foto do rapaz morto acaba por fazer uma associação com local ser violento.

A matéria cita CDHU? Sim

wna20ß

Diário de ArujaiArujá

Telhøtlos ¡le cinco escoløs manicipais possøm por manutenção emergencial

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéría cita CDHU? Não. 0002 6



o
22t02Í2019

O Semanário/Rafard

Sorteados vão escolher morødiøs e receber vísita técníca da CDHU, promøe prefeilara

Matéria positiva mostra que comitiva rafardense chefiada pelo prefeito, Carlos Roberto

Bueno, esteve na sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU),

em São Paulo para conversar sobre a entrega das casas populares em Rafard.

Pontos: Chamada na capa e alto de página com foto. O texto conta com um intertítulo onde o

diretor de Habitação, Emerson Ferreira, frisa que a entrega de 100% das obras é de

responsabilidade da CDHU, mas que a prefeitura tem buscado acompanhar de perto este

processo.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

22tç2t2019

O SemanáriolRafard

Habìtação sorteia 76 casas em Mombucct

Matéria positiva mostra entrega do conjunto habitacional na Rua Horácio Bertoche. O

empreendimento é viabilizado pela CDHU, que doou os lotes do terreno à Caixa e organizou

o sorteio.

Pontos: Chamada na capa com foto e matéria com foto na página intema. Matéria destaca o

memorial descritivo do imóvel falando que as casas têm dois dormitórios, sala, cozinha,

banheiro e inea de serviço.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim. 0002



o
08/02/2019

O SemanáriolRafard

Casas popalares devem ser entîegues em breve

Matéria positiva mostra 76 casas do novo conjunto habitacional em Mombuca sendo

construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São

Paulo (CDHU).

Pontos: Matéria fala que obras atingiram 85o/o do cronograma e, segundo a prefeiturao devem

ser entregues em breve. Chamada na capa com foto. Na interna, um quarto de página com foto

no alto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

3UrÍ¡0r9

O Repórter Regional/Itanhaém

Cøsínha é pré-candidato a prefeìto de ltanhaém

Chamada de capa e matéria intema são neutras. O anúncio feito em redes sociais do ex-

vereador é abordado como uma entrevista de página inteira. Dentro do histórico profissional

do parlamentar está sua experiência na CDHU.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

000267



o
26t02t2019

O Regional de Cosmópolis

Secretúrio Fløvío Amary recebe demcndøs høbitacionais de prefeítos da regíão de

Campinas

Matéria positiva apresenta números do trabalho em toda a região administrativa de Campinas

entregando 103.730 Habitações de Interesse Social (HIS). Essas moradias representam R$

918,5 milhões em investimentos pelos dois braços operacionais da Secretaria de Estado da

Habitação - CDHU e Agência Casa Paulista

Pontos: Tanto na capa como na interna, as reportagens contam com foto e com destaque.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDIIU? Sim.

t2t02t2a'9

O Regional de Cosmópolis

Nosso Casø investird I bìlhão na conslrução de 60 mìl moradías de interesse socìal

Matéria positiva fala sobre o investimento do programa Nossa Casa. O gasto será definido

pelas prefeituras com base no cadastro das famílias inscritas. Terão prioridade as famílias que

recebem auxílio-moradia ou as que vivem em áreas de risco.

Pontos: Apesar de ser uma matéria sem foto e no 'pé' da página, ela explica como o Nossa

Casa incrementará a produção habitacional gerando emprego e renda.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

000 268

È



o
24t02t2019

O Progresso/Santa Adélia

Marcelo Hercolín tí novo cliretor de Aterulìmento Habítttcíonal da CDHU

Matéria positiva apresenta o engenheiro civil Eduardo Velucci como diretor presidente da

CDHU.

Pontos: Matéria aborda novo momento do CDHU, com fala do presidente Eduardo Velucci

afirmando que se inicia um novo período na gestão habitacional estadual. Ainda é adicionado

o nome de toda a diretoria administrativo'financeiro, como o engenheiro Nédio Henrique

Rosselli Filho; como diretor técnico assume Aguinaldo Quintana Neto. O ex-prefeito de Santa

Adélia e ex-diretor regional da CDHU na região de Rio Preto, Marcelo Hercolin é o novo

diretor de atendimento habitacional.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

03N2t20t9

O Progresso/Sanda Adélia

Maìs um ônibus escolar chega a Sønta Adélíu

Matéria positiva apresenta a chegada de mais um ônibus escolar para a frota municipal. O

beneficio foi conseguido através da intercessão do vice-governador Rodrigo Garcia

(Democratas), na época deputado federal.

Pontos: Em fala, o prefeito de Santa Adélia agradec o atual diretor de Atendimento

Habitacional da CDHU, Marcelo Hercolin pelo apoio na aquisão de mais um ônibus escolar

Matéria foi alto de página e com duas fotos.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDTIU? Sim.

000 (l



o
17t02t20t9

O Progresso de Tatuí

Fussrat vui oferecer oìto novos tipos de quelificøção e aalas parø jovens

Matéria é rreutra, pois o CDHU é apenas citado como um dos locais onde o Fusstat (Fundo

Social de Solidariedade de Tatuí) realizarâ capacitação dos inscritos.

Pontos¡ -

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

08/02/2019

O Imparcial/Presidente Prudente

Procuraelorìa quer pena de 80 anos o Paalo Preto

Matéria é negativa pois cita o suposto desvio desviou de imóveis e verbas públicas em

reassentamentos de moradores para a constnrção do trecho sul do Rodoanel. Paulo Vieira de

Souza teria beneficiado, segundo a denúncia, quatro empregadas suas com unidades d¿

CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) do Estado de São Paulo e

auxílios-mudança, que deveríam ir para os atingidos pela obra.

Pontos: O texto não aborda o processo como uma prática da CDHU, mas sim ao investigado.

A CDHU não foi ouvida na reportagem. Matéria sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Uma nota poderia afastar o risco de associação de

interferência política sobre os contemplados pela companhia. Trabalhar números e

poderia levantar novas pautas positivas.

A matéria cita CDHU? Sim.

00027



o
aa02t20t9

O ImparciallPresidente Prudente

Ifoss¿ Cnsa Ínvestìró R8 I bí

Matéria é positiva pois apresenta a demanda e números do programa oNossa Casa'. Terão

prioridade as famílias que recebem auxílio-moradia ou as que vivem em áreas de risco. "É um

programa inovador, em cooperação com as prefeituras, que vai complementar as ações da

CDHU fCompanhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano] e de outros programas no

âmbito da Secretariapara aumentar a oferta de habitação de interesse social no estado.

Pontos: Apesar de ser uma matéria sem foto e no 'pé' da página, ela explica como o Nossa

Casa incrementará a produção habitacional gerando emprego e renda.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçÍlo: -

A matéria cita CDIIU? Sim,

23t0u20r9

O Eco/Lençóis Paulista

Chuvaþrte aløga parte da Víla Contente

Matéria é negativa. Moradores da baixa Vila Contente foram surpreendidos pela forte chuva

que atingiu Lençóis Paulista e após um temporal de cerca de 40 minutos diversas residências

foram invadidas pela água da enxurrada.

Pontos: Apesar de se tratar de uma matéria sobre um alagamento, a retranca da matéria fala

sobre as obras que atenderão a população e já estão em fase de conclusão pela CDHU

(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). A matéria conta com foto de

página inteira).

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação:

CDHU pode levar jornalistas para ver a

criando uma pauta positiva.

A m¡téria cita CDHU? Sim.

Apesar de já falar sobre afinalização das obras, a

andamento do novo local que receberá a população

000 27 I



o
23t02t2019

Nosso Informativo/Conchas

Liclerønças de Parclinho se reítnem com Suryríntendênciø dø Sabesp

Matéria . O prefeito Dito Rocha e vereadores estiveram com a equipe do

Superintendente da Sabesp paratratar de vá¡ios assuntos importantes para o melhoramento e

prevenção do fornecimento e abastecimentc de água em Pardinho. O município tem algumas

demandas antigas que foram ponfuadas como o abastecimento nos bairros mais altos da

cidade, citando como exemplo. Vila Tião Carreiro, Conjuntos habitacionais CDHU 03 c 04, e

Jardim Carolina.

Pontos: Matéria com foto apenas cita os bairros atendidos pela CDHU, porém sobre um

problema de responsabilidade da Sabesp

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicaçäo: -

A matéria cita CDIIU? Sim.

t6102t2019

Nosso Informativo/Conchas

Cnsø tlo Cìdadão de Porangaba dd ínícÍo aos trabalhos

Matéria Casa do Cidadão de Porangaba iniciou suas atividades. Entre os serviços

oferecidos, já estão disponíveis para a população a Junta de Serviços Militar, Banco do Povo

CDHU e Emissão de CTPS (Carteira de Trabalho), nos próxìmos dias também estarão

disponíveis os serviços do DETRAN. Cartório Eleitoral, Emissão de RG.

Pontos: Matéria apenas cita o CDHU como um dos serviços oferecidos.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunÍcação: -

A matéria cita CDHU? Sim. 000 272



o
20tCI2t20t9

O Eco/Lençóis Paulista

Terceíra coluna

A matéria é . Trata-se de uma nota sobre fala de vereadores na tribuna sobre acusações

de tentar'mostrar serviço', através da construção das moradias do Jardim lbaté, que ocorreu,

exclusivamente, entre Prefeitura Municipal e CDHU (Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano), com apoio de alguns vereadores.

Pontos: -

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

27t02t2019

O Diário de MogilMogi das Cruzes

Melo quer íncluír Mogi em projeto

Matéria positiva pois o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary explica que o

programa 'Nossa Casa' servirá como complemento ao trabalho da Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) que visa fazer com que a iniciativa privada

retome a construção de empreendimentos, atendendo assim às demandas habitacionais dos

municípios.

Pontos: Matéria com foto ern um quarto de página.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

000213



o
24t02t2919

O Dia de Marília/Marília

Herculôndìa Ínícía construção cle pista de skøte, antÍgn reívindicação de jovens

Matéria positiva, pois mostra o encontro do Prefeito de Marília na Capital para reunião com a

equipe da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e representantes

do Programa Cidade Legal. Na pauta, a conclusão do projeto para construção de 50 casas

conquistadas pelo municipio no ano passado e a regularizaçãode escrifuras dos terrenos da

vila Bela 1,2 e 3, que em breve serão entregues aos proprietários.

Pontos: Matéria de abre de página com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçäo: -

A matéria cita CDHU? Sim.

23t0u2al9

O Destaque/Mococa

Polìcla Milìtør prenele 5 pessoos por tnúfico cle drogas em São loão da Boa Vistct

Matéria negativa sobre cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas. Com elas, foram
encontradas 333 gramas de maconha, 103 pedras de crack, uma balança de precisão e RS
l'965' A denúncia anônima sobre um apartamento do Conjunto Habitacional da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) que funcionava como ponto de tráfico
de drogas

Pontos: Matéria sem foto

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Levantar dados sobre a violência no bairro para afastar
a imagem de que o local é perigoso.

A matéria cita CDHU? Sim.

000 27 4



o
28t02t2019

Mogi NewsiMogi das Cruzes

Nove munícípìos terão lotes regularízados e regístrados

Matéria envolvendo o secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary, que autorizou

novas ordens de serviços para avançar na regularização fundiária de loteamentos e legalizar

núcleos habitacionais no Alto Tietê. O secretário se reuniu com prefeitos da região do Alto

Tietê.

Pontos: CDHU é apenas citada na legenda da foto. Matéria é abre de página.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçäo: -

A matéria cita CDHU? Sim.

27t02t2019

MOGI NEWS/MOGI DAS CRUZES

Prefeito solicíta o eonstrução tle novas moradìas

Matéria é . o secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary explicou que o

programa servirá como complemento ao trabalho da Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano (CDHU) e visa fazer com que a iniciativa privada retome a construção

de empreendimentos, atendendo assim às demandas habitacionais dos municípios.

Pontos: CDHU é citada em uma matéria com foto e abre de página.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

000 275



o
0E/02/2019

Metro ABC / São Paulo

CDHU visita Jd. Santo André

A foto-legenda é positiva uma vez que mostra que a companhia do estado esteve no local para

traçar plano de urbanização na área ocupada irregularmente. A promessa é iniciar a

construção de imóveis populares no local ainda neste semestre e incluir no projeto uma praça

de esportes e áreas delazer par¿r os mor¿dores do bairro Jd. Santo André.

Pontos: Pé da página.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

ßMUãAß

Mais Igaraçu / Igaraçu do Tietê

Geløcleirateca: ams ideìa- crtativa para incen:tivør a leitura

Matéria positiva mostra a "Geladeiroteca", uma forma criativa que um morador da CDHU

encontrou para estimular o conhecimento por meio do fascinante mundo da leitura. O acervo

disponibilizado gratuitamente aos interessados.

Pontos: Matéria com quatro fotos e página inteira.

Risco à imagem: Não

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.
00027



o
23t02t2019

Mais lgaraçu / Igaraçu do Tietê

CLASSlmais

Publicação é

Bonita/SP

, pois trata-se de um anúncio de uma casa localizada no CDHU em Barra

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

091{}2n019

Jornal Vicentino/São Vicente

Prefeiturø e CDHU: Maìs de 20Afamílìas recebem moradias

Matéria é positiva pois mostra o Governo do Estado e a Prefeitura de Santos entregando 208

novos apartamentos nos conjuntos habitacionais, sendo que a maior parte delas viviam na

favela do Dique da Vila Gilda ou em áreas de deslizamentos nos rnorros de Santos. O

empreendimento foi construído pela CDHU. com um investimento de R$ 64,8 milhões, sendo

composto de 362 unidades habitacionais.

Pontos: Abre de página com uma foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cÍta CDHU? Sim.

000 277



o
lsl02t20t9

Jo rn a I No t íc i a.r/Guarat i n gu e I ít

Nova escol& de Potim deve ateruIer DA alunos nø Viln tlíviet

Matéria da inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Barbosa, no bairro

Vila Olívia (CDHU) é positiva. A obra irá acolher cerca de 120 alunos de Potim, Iniciada em

2011, por meio de convênio do ProinËncia, a obra esteve parada por conta de indícios de

desvio de recurso em administrações anteriores.

Pontos: Apesar de ser apenas citada na matéria, a inauguração de uma escola em associação a

marca CDHU é algo bom. Nota no pé da página.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

23tVànAß

Jornal de Vinhedo/Vinhedo

Guarula MunícÍpalflagra ação de traftcontes e prende os eriminosos no CDHII da Capela

Matéria negativa. A Guarda Municipal de Vinhedo prendeu dois traficantes na sexta-feira, 15,

sendo um de 22 anas e outro de2l. Os GMs flagraram os jovens comercializando

entorpecentes no estacionado do conjunto habitacional da GDHU.

Pontos: Matéria com foto apresentando celular e pinos de cocaína apreendidos

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Levantar dados sobre a violência no bairro para afastar

a imagem de que o local é perigoso.

A matéria cita CDHU? Sim.

('

000 27 8



o
08t02/2019

Jornal de JundialJundiaí

MPF busca 80 ønos parn Pøulo Preto

Matéria negativa apresenta o pedido do Ministério Público Federal à Justiça que Paulo Vieira

de Souza, ex-diretor da Dersa (estatal paulista de rodovias) conhecido como Paulo Preto, seja

condenado a cerca de 80 anos de prisão na primeira ação da Lava Jato de São Paulo.

Pontos: O texto não aborda o processo como uma prática då CDHU, mas sim ao investigado

A CDHU não foi ouvida na repor[agem. Matéria em uma coluna e sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: : Urna nota poderia afastar o risco de associação de

interferência política sobre os contemplados pela companhia. Trabalhar números e balanço

poderia levantar novas pautas.

A matéria cita CDHU? Sim.

t7lû2t2019

Jornal de Jales/Jales

Depoís da enlrego das 99 casas, prefeìto FIó luto por mais 300

Matéria positiva sobre a entrega de 99 casas do Conjunto Honório Amadeu, na presença do

presidente da CDHU, Eduardo Velucci, o prefeito Flávio Prandi Franco disse que a Prefeitura

já tem terreno e está preparando toda documentação para a construção e mais 300 unidades e

espera contar com o apoio da companhia para que a população possa ser beneficiada com

mais um conjunto
è

Pontos: Matéria de página inûeira com 5 fotos.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação; -

A matéria cita CDHU? Sim. 000279



o
08/02/2019

Jornal de Holambra/Holambra

Governo do Estcttto lança programa Nossø Casa e construiró 60 míl moradías ele ìnteresse

social

Matéria positiva. As prefeituras definirão a demanda do Nossa Casa com base no cadastro das

famílias inscritas. Terão prioridade as famílias que recebem auxílio-moradia ou as que vivem

em áreas de risco. "E um programa inovador, em cooperação com as prefeituras, que vai

complementar as ações da CDHU e de outros programas no âmbito da Secretaria. Usaremos

critérios técnicos visando priorizar os municipios onde existem os maiores problemas de

déficit habitacional", explicou o secretário estadual da Habitação, Flavio Amary

Pontos: Matéria pé de página sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

00028

\



o
0[/i02t20t9

Jornal de Brasília/Brasília

Operador do PSDB deve ser julgado

Matéria negativa. O Ministério Público Federal pediu à justiça que Paulo Vieira de Souza, ex-

diretor da Dersa (estatal paulista de rodovias) conhecido como Paulo Preto, seja condenado a

80 anos de prisão na primeira ação da Lava Jato de São Paulo. Ele é réu sob suspeita de

peculato (desvio de dinheiro público), inserção de dados falsos em sistema de informação e

formação de quadrilha. Ele teria beneficiado, segundo a denúncia, quatro empregadas suas

com unidades da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado

de São Paulo) e auxílios-mudança, que deveriam ir para os atingidos pela obra.

Pontos: O texto não aborda o processo como uma prática da CDHU, mas sim ao investigado

A CDHU não foi ouvida na reportagem. Matéria em uma coluna e sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: : Uma nota poderia afastar o risco de associação de

interferência política sobre os contemplados pela companhia. Trabalhar números e balanço

poderia levantar novas pautas.

A matéria cita CDHU? Sim.

nn2n0ß

Jornal de Araraquara/ Araraquara

HABITACAO

Matéria fala sobre a presença de Walter Siqueira, representando a gerência regional do

CDHU (Companha de Desenvolvirnento Habitacional e Urbano do Estado de São paulo),

entre outros integrantes do setor de Habitação da Prefeitura na posse de novos

prefeitura de Araraquara.

Pontos: Coluna com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matérin cita CDI{U? Sim.

00028L



o
09t02t2019

Jomal da Manhã/Marília

Conupção no ninho tucana

Matéria negativa mostra Paulo Preto teria beneficiado, segundo a denúncia, quatro

empregadas suas com unidades da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habit¿cional e

Urbano do Estado de São Paulo) e auxílios-mudança, que deveríam ir para os atingidos pela

obra.

Pontos: O texto não aborda o processo como uma prática da CDHU, mas sim ao investigado.

A CDHU não foi ouvida na reportagem. Matéria em uma coluna e sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: : Uma nota poderia afastar o risco de associação de

interferência política sobre os contemplados pela companhia. Trabalhar números e balanço

poderia levantar novas pautas.

A matéria cita CDHU? Sim.

08t02t2019

Jornal da Manhã/Marília

Casal é preso com maconha, crack e LSD no CDHU

Matéria negativa mostra que os desempregados Jéssica Amrda de Oliveira , de 2l anos, e

Leonardo Garcez Correia Sobrinho, de 26 anos, foram presos por policiais militares acusados

do crime de trafico de entorpecentes na noite de quarta-feira (6) no conjunto de apartamentos

da CDHU, nazaîa Sul da cidade. O casal foi flagrado com porções de maconha, crack e

Pontos: Matéria sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunícação; Levantar dados sobre a violência no bairro para afastar

a imagem de que o local é perigoso

A mntéria cíta CDHU? Sim. 000 282



o
22102t2019

Jornal da Cidade/Holambra

Secretdrìo opresentfl 'Ifossr¡ Casa, em Holambra

Matéria positiva mostra que a demanda do Nossa Casa será definida pelas prefeituras com

base no cadastro das famílias inscritas. Terão prioridade as famílias que recebem auxílio-

moradia ou as que vivem em áreas de risco. "É um programa inovador, em cooperação com as

prefeituras, que vai complementar as ações da CDHU e de outros programas no âmbito da

Secretaria para aumentar a ofrrt¿ de habitação de interesse social no estado", explicou o

secretário estadual da Habitaçâo, Flavio Amary.

Pontos: Matéria de página inteira com duas fotos

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDIIU? Sim.

28t02t2019

Jornal da Cidade/Bauru

Inscríções parø sorteìo de casas em,4gatlos vão ser em mørço

Matéria positiva apresenta informações sobre o agendamento para inscrição no sorteio das 90

casas que estão sendo construídas no Núcleo Habitacional de Interesse Social, no Jardim

Vienense pela prefeitura.

Pontos: Pé de página, sem foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

0002s3



o
t5t0a2aß

Jomal da Cidade/Bauru

Câmara autoríut ø prefeìtura ø comprar drea para construír cflsos

Matéria positiva mostra aval dos vereadores para aquisição da área, que fica nas imediações

do Conjunto Habitacional "Professora Célida Apparecida Soares",o chamado "Piratininga D",

inaugurado em 2013, a prefeitura irá formalizar o processo de compra por meio da assinafura

da escritura pública e definir se as moradias serão construídas via Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) ou através do programa "Minha Casa

Minha Vida", com recursos da Caixa Econômica Federal.

Pontos: Chamada na capa e abre de página na interna com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim.

20t02t20t9

Interior Penápol is/Penápolis

Jogo Aberto

Nota em coluna é positiva porque mostra que 310 unidades estão sendo feitas pela CD

Pontos: Nota em coluna, sem foto

Risco à imagem: Não.

Ações de ao¡essoria de comunicaçiio: -

A matéria cita CDHU? Sim. 000 2gtI



o
23t02t2019

Integração/Tatuí

Colanct Polícíol

Matéria negativa porque mostra a proprietária de uma casa no CDHU do Baino Tanquinho

compareceu ao plantão policial para comunicar que sua residência e outras no local estão

sendo invadidas e danificadas. Segundo consta do boletim, no ano passado as casas foram

entregues com problemas estruturais e o CDHU interditou diversas residências. O problema

se arrasta desde março de 2018 e as casas são depredadas, os invasores atearam fogo nas

residências e estas servem como ponto de venda de drogas, informa a mulher que registrou a

queixa.

Pontos: Coluna de oconências policias, sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Levantar dados sobre a violência no bairro para afastar

a imagem de que o local é perigoso.

A matéria cita CDHU? Sim.

16102t2019

Integração/Tatuí

Cursos de capacitação com ínscrìções abertøs

Matéria fala sobre as inscrições estarem abertas nos cursos de capacitação do Fundo

Social de Solidariedade de Tatuí (Fusstat).

Pontos: Matéria sem foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim. 00028s



o
08t02t2019

Gazeta SP

Lava Jato pede pena de 80 ønos porû ex-dí¡etor da Dersa

Matéria negativa sobre o ex-diretor da Dersa conhecido como Paulo Preto. Ele é suspeito de

desvios de R$ 7 milhões nas obras do Rodoanel pregadas suas com unidades da CDHU

(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est¿do de São Paulo) e auxílios-

mudança, que deveriam ir para os atingidos pela obra.

Pontos: O texto não aborda o processo como uma prática da CDHU, mas sim ao investigado.

A CDHU não foi ouvida na reportagem. Matéria em uma coluna e sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: : Uma nota poderia afastar o risco de associação de

interferência política sobre os contemplados pela companhia. Trabalhar números e balanço

poderia levantar novas pautas.

A matéria cita CDHU? Sim.

19tu2t20t9

G azeta de Piracicaba/Pirac icaba

Semindrìo do Conespí debate eonjuntura

Materia ' ' . O seminário do Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba será realizado

a partir das th, na sede campestre do Sintipel (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do

Papel, Papelão e Cortiça de Piracicaba) e contará com as pr€senças do prefeito Barjas Negri,

que já foi ministro da Saúde e presidente da CDHU, e do consultor sindical e membro

DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria parlamentar)

Pontos: Matéria de abre de página com foto e GDHU é apenas citada como um

onde a fonte trabalhou,

Rlsco à imagem: Não.

A mntérin cita CDHU? Sim, 000 28 6



o
16t02t20t9

Gazeta Bragantina/Bragança Paulista

Quødrílha îende vigíø e rouha empresa no CDHII

Matéria negativa. Sete homens invadiram rrtîa empresa no CDHU, renderam o vigia e

roubaram diversos objetos. O vigia foi rendido por dois indivíduos e mais cinco se

aproximaram e entraram na empresa com o caminhão. O vigia foi mantido sob escolta por

dois marginais enquanto os outros cinco arrombaram a porta, entraram no escritório, pegaram

as chaves e abriram os galpões. Segundo consta em B.O. foram subtraídos geladeira, fogão,

forno micro-ondas, compressor, carregador de bateria, máquina de solda, maçarico, lixadeiras,

impressora, notebook, bobina de cobre, pneus, baterias e ferramentas diversas.

Pontos: Matéria não tem foto-

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Apresentar uma nota com dados da investigação o

suporte que será dado para o vigia uma vez que se configura um trauma para o mesmo.

A matéria cita CDHU? Sim

l2tû2naß

G azeta Bragantina/Bragança Paul ista

PM prende traftcnnte com crack e maconha

Matéria negativa sobre denúncia anônima que levou policiais militares à rua José Muniz
Bueno, no Uberaba, ponto conhecido pela pnfuica de háfico de drogas, fato que resultou na

prisão de um homem e na apreensão de crack, maconha e dinheiro. O local, considerado parte

do CDHU - Saada NaderAbi Chedid, foi alvo de diversas operações da polícia ao longo dos

anos, sendo inclusive, palco de uma das maiores apreensões de drogas e dinheiro da cidade no

ano de 2012.

Pontos: Matéria não tem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicaçño: Apresentar uma nota com dados da região no quesito

violência' 
ooo zg?



o
aa02n0ß

Folha de Londrina./Londrina

Lavø Jato pede maís de 80 anos de prßãa pør& ex-diretor lígado à gestão tucanø em SP

Materia negativa mostra que entre 2009 e20ll, nas gestões dos ex-governadores tucanos José

Seffa, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin, a mando do então diretor da Dersa os nomes das

seis funcionárias foram incluídos como de supostas moradoras do traçado do Rodoanel

desalojadas pela obra. De 20û9 e 2A12, todas elas foram beneficiadas com apartamentos da

CDHU no valor de RS 62 mil, na época.

Pontos: O texto não aborda o processo como uma prática da CDHU, mas sim ao investigado

A CDHU não foi ouvida na reportagem. Matéria em uma coluna e sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: : Uma nota poderia afastar o risco de associação de

interferência política sobre os conûemplados pela companhia. Trabalhar números e balanço

poderia levantar novas pautas.

A matéria cita CDHU? Sim.

ßn2n0ß

Folha da Região/Araçatuba

Agenda em SP

Matéria "Aproveitei para solicitar a construção de casas da CDHU (Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) em nossa cidade, sabemos

que a demanda de famílias que sonham com a casa própria é grande", disse o prefei to.

Pontos: Nota sem foto e apenas citação por parte do prefeito

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim 000288



o
231ø2t2019

Folha da Cidade/Bebedouro

Ohras serão retomødas em conjunto habíløcíonal

Matéria positiva apresenta situação das obras de construção de 235 casas no São Carlos pela

CDHU já podem ser retomadas com a fiscalização do município. Uma verba de R$ 7.6

milhões destinada pelo Estado para o serviço foi aprovada pela Câmara na segunda-feira (l B)

ern projeto de lei encaminhado pela prefeitura

Pontos: Matéria com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçáio: -

A matéria cita CDHU? Sim

08/02/201e

Expresso Popular/Santos

Santos espera granfl pra 622 apês

Matéria positiva mostra 208 unidades sendo entregues no conjunto Santos IJ, no Caneleira, e

128 moradias na primeira fase do Santos R, no Morro Nova Cintra. Foram investidos R$
106'5 milhões nos dois empreendimentos nas parcerias entre CDHU, Caixa Econômica
Federal e Prefeitura.

Pontos: Reportagem de página inteira, com retranca e três fotos.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

000 28s



o
0u3t2019

EAE Máquinas/São Paulo

Licifações De Obros

, ' , Seleção de empresa do ramo da construção civil para apresentação de proposta para

elaboração de projetos e construção de habitação de interesse social no âmbito do Programa

Minha Casa Minha Vida

Pontos: Trata-se de um edital para construção publicado em jornal

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

2u02t2019

Diário VerdadeÆranca

Pímentø nfl cfistt

Nota . ,;, r. Marco Garcia (PPS) foi assertivo: ooVai na CDHU (Companhia de

Desenvolvimento e Habitação Urbana) prefeito". A referência é a Gilson de Souza (DEM)

que, nas suas palavras, em "dois anos de mandato não conseguiu uma casa popular sequer"

Pontos: Nota sem foto apenas cita a CDHU

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

000 290



o
28t02naß

Diário Oficial do Estado de São Paulo

Atìvìcl ade P ørl ame ntar

. O deputado Carlos Giannazi fez um apelo público pela tribuna da Alesp para que a

Secretaria Estadual da Educação conceda o Adicional de Local de Exercício (ALE) aos

educadores da EE Profa. A escola em questão funciona em um bairro violento, formado por

mil unidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São

Paulo (CDHLD. Dos 545 alunos matriculados,6Ù0/o têm como renda familiar o Bolsa Família.

Pontos: Por se tratar de um relato de atividade parlamentar não vejo como ameaça a imagem,

uma vez que é opinião do poiítico.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

21102t2019

Diário Oficial do Estado de São Paulo/ São Paulo

Ativídade porlømentar

Nota . A construção das2A2 casas pela Companhia de Desenvolvimento Habiøcional

Urbano (CDHU), no bairro João Batista da Costa, em Arandu, estão quase concluídas.

Pontos: Por se tratar de um relato de atividade parlamentar não vejo como ameaça ou positivo

uma atualização de status.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

Ì
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Diário do litoral/Santos

Vìda novapara maís de duzentasfamíliøs de Santos

Matéria positiva coloca Prefeitura e a CDHU como responsáveis na entrega de 208

apartamentos. Os imóveis foram construídos em dois conjuntos habitacionais: Santos U
(Caneleira) e Santos R (Nova Cintra), com 80 e 128 unidades, respectivamente. Reunidas na

Avenida Brasil, 34, no Morro da Nova Cintra onde foi construído o Santos R as famílias

assinaram os contratos da casa própria.

Pontos: Matéria bem diagramada, com várias fotos e depoimentos de moradores. página

inteira e chamada na capa.

Risco à imagem: Não.

A matéria cita CDHU? Sim

28Mu2,gt9

Diário do Grande ABC/Santo André

Audiência dìscute s olução høbitacio nal para I. 3 0 0 famílías

Matéria positiva mostra que projeto hrmado em meados de2}ll,previa, a princípio,

construção de pelo menos 480 moradias em dois terrenos de propriedade da CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). De acordo com a CDHU, embora o
Estado tenha efetivado a compra das áreas para execução das obras, a Prefeitura de Diadema

até o momento não fez a apresentação do projeto executivo para construção das unidades

habitacionais, etapa obrigatória para dar prosseguimento ao processo. "Nós da afual gestão

(do governador João Doria PSDB) nos comprometemos a assumir essa responsabilidade de

fazer o projeto caso o município não tenha condições", disse o representante da

estadual, João Lucas Cordeiro, durante a audiência pública.

Pontos: Materia sem foto.

Risco à imagem: Não,

A mntérin cita CDHU? Sim

\

+
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Diário do Grande ABC/Santo André

Temporaís deixetm 6j famílías desabrìgulos em três cídades

Matéria é negativa sobre uma chuva que atetou cerca de 80 moradias. Elas ficaram

destelhadas devido à forte chuva, sendo que em 66 imóveis irregulares a Defesa Civil da

cidade, junto com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano),

improvisam lona na cobertura para evitar enchentes.

Pontos: Matéria com duas fotos e chamada na capa.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Apresentar uma nota sobre a afual situação do local e
a melhoria que prevista ou executada para a comunidade læal.

A matéria cita CDHU? Sim

08nu2019

Diário do Grande ABC/Santo André

Edìtoríal - AlenÍo à integração regional

Editorial é - "Sabemos que é grande desafio, mas o Estado está empenhado em tirar
projeto de urbanização do Jardim Santo André do papel. Eduardo Velucci, presidente da
CDHU, que, após vistoria, removerá 142 famílias do bairro andreense instaladas ern áreas de
alto risco de deslizamentos. Visa pôr fim a invasões."

Pontos: Editorial fala a opinião do jornal sobre a matéria *Apris vi.sÍoria, 142 fømílias do Jd.
Sto. André serão removida.ç"

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicaçlio: -
A matéría cita CDHU? Sim 0002
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Diário do Grande ABC/Santo André

Apó's vístorìg I42famílías do JeL Sto. And¡é serão removielas

Matéria positiva mostra que ao menos 142 famílias do Jardim Santo André serão removidas

nas próximas semanas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano)

que, após vistoria na comunidade, atestou alto risco de deslizamentos em sete áreas. Os

atingidos terão auxílio-aluguel por um ano. Estirna-se que 12 mil morem no bairro, 3.000

clandestinamente

Pontos: Matéria abre de piry¡nae com foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

28n2nme

Diário do Alto Tietê/Suzano

Nove munìcípios terão lotes regularìzøtlos e registrøelos

Matéria positiva. O secretario de Estado da Habitação, Flavio Amary, autorizou novas ordens

de serviços para avançar na regul anzação fundiária de loteamentos e legalizar núcleos

habitacionais no Alto Tietê. Serão investidos R$ 509 mil pelo governo em serviçosde cadastro
de lotes, vistorias, análises, estudos técnico-ambientais e projetos urbanísticos de Arujá,
Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, I taquaquecefuba, Mogi das

Cruzes, Poá e Suzano.

Pontos: Matéria com foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessorin de comunicação: -

A mntéria cita CDHU? Sirn
00029
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Diário de Santa Bárbara

Projeto isenta beneficidrios de programss høhÍtacíonaís tle ITBI

Reportagem positiva, uma vez que o vereador José Luis Fomasari, o Joi (SD), protocolou,

nesta semana, o Projeto de Lei Complementar 0l,2}l9, que prevê isenção do Imposto Sobre a

Transmissão de Bens Imóveis lnter Vivos (ITBÐ de bens imóveis entre organizações

responsáveis por programas habitacionais e seus respectivos beneficiários, como o caso de

adquirentes de imóveis pela COHAB ou CDHU.

Pontos: Matéria fala sobre a medida pode ajudar o consumidor final

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

000295
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Diário de Suzano/ Suzano

ViveÞo-Escolfl dn Unìão VÍlø Nova

Matéria positiva mostra um grupo de nove pessoas, das quais sete integram o grupo

"Mulheres do GAU". e recebem uma remuneração mensal de R$ 1.000,00 da prefeitura

municipal de São Paulo, por meio do Projeto "Horta e Viveiros Urbanos,'. Todas as "Mulheres
do GAU" recebem recursos mensais provenientes da comercialização de produtos da horta e

dos alimentos orgânicos produzidos em feiras, eventos, visitas de grupos ao Viveiro-Escola e

oficinas realizadas. O Viveiro-Escola conta também com o apoio e assessoria técnica da

Equipe Social da CDHU.

Pontos: Reportagem com sem foto na coluna de Eduardo caldas

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

22t02t2019

Diário de Santa Bárbara

secretdrío de Habítação recebe demaruras de prefeítos da regìão

Matéria . Na região administrativa de Campinas, a Secretaria de Estado da Habitação de

São Paulo já entregou 103.730 Habitações de lnteresse Social (HIS). Outras 2.463 unidades

habitacionais estão em obras. Essas moradias representam R$ 918,5 milhões em

investimentos pelos dois braços operacionais da Secretaria de Estado da Habitação - CDHU e
Agência Casa Paulista.

Pontos: Matéria com duas fotos.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A mntéria cita CDHU? Sim
000296
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DTARIO DE TAUBATÉ/TAUBATÉ - OUTROS - PAGTNA(S) OUTROS_01_004

Prefeítura regulartw 268 ìmówÍs no Vilø Yelha II

Matéria positiva. Em setembro do ano passado, em parceria com a CDHU, foram entregues os

títulos de imóveis de interesse social, compreendendo a regtilarização de 500 casas e 1.A24

apartamentos no bairro Cecap e 828 casas no Esplanada Santa Terezinha.

Pontos: Materia com foto

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

27t02t201e

Diário de Suzano/ Suzano

Mogí: Marcus Melo solìcíto retomads da construção de moradìas populares

Matéria positiva apresenta o prefeito Marcus Melo com o secretårio de Estado da Habitação,

Flávio Amary, para reforçar pleitos e necessidades do município e coletar informações sobre

o programa Nossa Casa. O secretário estadual explicou que o programa servirá colno

complemento ao trabalho da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)

e visa fazer com que a iniciativa privada retome a construção de empreendimentos, atendendo

assim às demandas habitacionais dos municípios.

Pontos: CDHU entra como um agente de mudança. Matéria com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

0002s7



o
23t{t2t2019

Diário de PenápoliV Penápolis

Cctscts do Gímenes cantínuøm aguarclado seus moradores

Matéria negativa. Quase cinco anos após a inauguração do residencial Gimenes, em

Penápolis, em abril de 2014, o problema de ocupação de quatro residências do bairro ainda

não foi resolvido. Das seis casas que haviam sido interditadas inicialmenteo duas foram

liberadas e já abrigam famílias. Apenas uma delas está servindo como abrigo para os vigias de

uma empresa que presta serviços para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

Urbano (CDHU) - responsável pelas moradias - para que não voltem a serem invadidas e

evitar o vandalismo.

Quando as residências haviam sido invadidas, em 2015,a CDHU já havia informado de que

linha conhecimento dos danos que haviam sido causados pela invasão, se prontificando, na

época, afazer todos os reparos necessários antes que as moradias sejam entregues após o

término do processo judicial.

Em outras oportunidades, a CDHUjá havia confirmado que as quatro moradias ainda estavam

sobre açõesjudiciais e que aguardavam definições.

A reportagem tentou contato com a CDHU por e-mail. mas até o fechamento desta edição a

Companhia não havia se manifestado.

Pontos: Matéria com foto e chamada na capa

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Matéria aponta problemas estruturais. Sugiro uma

ação apresentando pontos positivos e intervenções junto ao local além de uma nota

recapitulando toda a história do residencial.

A matéria cita CDIIU? Sim

000298
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Diário da Região/Sâo José do Rio preto

Quoúe

Matéria , ."Acho que o projeto deve ter uma emenda para permitir inclusões de área ao

perímetro urbano, seja do programa Minha Casa Minha Vida, ou da CDHU. Como está, pobre

vai ficar sem casa" - Marco Rillo, vereador pelo PT, sobre projeto que suspende inclusões de

área para novos loteamentos pautado para ser votado pela Câmara de Rio preto.

Pontosl Nota retrata a opinião do vereador.

Risco à imagem: Não.

A matéria cita CDHU? Sim

0v02n019

Diário Comercial

Lava Jato pede maís tle 80 anos tre prísão para ex-clìretor da Dersa

Matéria negativa. Segundo os investigadores, entre 2009 e 20ll,a mando do então diretor da

Dersa, os nomes das seis funcionárias foram incluídos como de supostas moradoras do

traçado do Rodoanel desalojadas pela obra. De 2009 e z}l2,todas elas forarn beneficiadas

com apartamentos da CDHU no valor de R$ 62 mil, na época.

Pontos: O texto não aborda o processo como uma prática da CDHU, mas sim ao investigado.

A CDHU não foi ouvida na reportagem. Matéria em uma coluna e sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: : Uma nota poderia afastar o risco de associação

interferência política sobre os contemplados pela companhia. Trabalhar números e
poderia levantar novas pautas.

A matéria cita CDHU? Sim.

000299
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Destak ABC

Løva Jato pede 80 anos de prisão para ex-diretor elø Dersø

Matéria negativa. 0 órgão aponta que seis funcionárias da família de Paulo Souza e de sua

filha, Tatiana, foram colocadas no programa de reassentamento do trecho sul do Rodoanel

Mário Covas. De 2009 e2\l2,todas elas receberam aparüamentos da CDHU no valor de R$

62 mil na época.

Pontos: O texto não aborda o processo como uma prática da CDHU, mas sim ao investigado.

A CDHU não foi ouvida na reportagem. Materia em uma coluna e sem foto.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: : Uma nota poderia afastar o risco de associação de

interferência política sobre os contemplados pela companhia. Trabalhar números e balanço
poderia levantar novas pautas.

A matéria cita CDIIU? Sim.

ßß2t2019

Cruzeiro do SuVsorocaba

645 rnzões parø trabalhor pela Habìtação

Matéria positiva fala sobre somo o trabalho contínuo dos colaboradores da pasta e, também,

da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São paulo

ajudam a tornar ¡ealidade.

Pontos: coluna escrita por Flavio Amary, secretário de Estado da Habitação.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sirn
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Costa Norte/Bertioga

Projeto Ilorta Comunitóría tem eneontro no Jordím Yícente de Carvallto neste såbac\o

Matéria positiva mostra os moradores do Jardim Vicente de Carvalho, em Bertioga, em

mutirão para mais uma ação do projeto Horta Comunitária. No encontro, será planejado um

sistema de escoamento e drenagem de águas paia o Teneno Vivo, instalado na rua Epiffimo

Batista, entre o Condomínio Caminhos do ltatinga e o Conjunto Habitacional CDHU, no

proprio bairro.

Pontos: Matéria ccm foto fala sobre sustentabilidade e moradores da CDHU como

personagens da materia.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CIIHU? Sim

09lt2t2tt9

Costa NorteÆertioga

CDHU entrega 208 opørtamentos em Santos

Matéria positiva mostra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDH1Ð

entregando mais 208 apartamentos em Santos, na Baixada Santista. Os imóveis foram

construídos em dois conjuntos habitacionais: Santos U - Caneleira (80 unidades) e Santos R

(128 moradias), no qual foi realizado o evento com a presença do secretário estadual de

Habitação Flavio Amary

dois empreendimentos.

O investimento do governo do estado foide RS 106,5

Pontos: Citação no título em matéria com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçáto: -

A mntérir cita CDHU? Sim

nos

1
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Correio de Capivari/ Capivari

Bøstídares..

Nota positiva. Câmara Municipal de Rafard, moradores sorteados com as Casas da CDHU se

reuniram com o Preferio Carlos Bueno, Presidente da Câmara Marco Brigati, Vereadores

Alex Sandro e Fabio dos Santos, o engenheiro Ivan e o diretor da habitação Emerson Ferreira
para esclarecer dúvidas sobre a entrega das Casas.

Pontos: Nota mostra moradores realizando sonho junto ao prefeito e esclarecimento de
dúvidas sobre a entrega das casa

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -
A matéria cita CDHU? Sim

23lOU?.Aß

Correio de Capivari/ Capivari

Sorteados de Rofonl vão escolher moradiøs e receber visita técnico rIø CDHU

Matéria positiva- o Prefeito Carlos Roberto Bueno, acompanhado dos vereadores Alex
Sandro Domingues Santos e Fábio Santos, dos Diretores Emerson Ferreira, da Habitação, e
Ivan Alex da Silva, da Engenharia, estiveram na Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU), em São Paulo, para reunião com o presidente Eduardo
Velucci e os Diretores Técnicos Aguinaldo Quintana e Antônio Carlos Trevisan.

Pontos: "Saímos conñantes da reunião, pois a CDHU já sabe o prazo final das obras e não
medirá esforços para a entrega das tâo sonhadas casas populares,,, disse o prefeito
Roberto Bueno.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

00030
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Correio de Capivari/ Capivari

Plantìo cle madas de órvores em área do conjunto .habítacional do Carøça

Matéria positiva. Na semana passada, contemplados com a¡i casas populares tiveram de

comparecer ao plenário do prédio do Executivo para, junto à CDHU (Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), oficializar os endereços de

118 moradias.

Pontos: Matéria com foto apresenta andamento no processo de moradia assim como a

arborização do bairro onde as casas ficarão.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçäo: -

A matéria cita CDHU? Sim

13t02t2019

Comércio do Jahú lJaú

I-onte Límpa

Nota positiva. Funcionárias da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

(CDHU) estão em Dois Córregos, para elaboração do trabalho social em futuro conjunto

habitacional na cidade. Além de cuidar dos trâmites burocráticos, a equipe orientaní os futuros

moradores. O investimento é de R$ 176 mil, custeados pela Caixa.

Pontos: Nota fala sobre processo e fomece serviço para orientação ao cliente.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

0003



o
09t02t2019

Cidade das Rosas/Cerquilho

Prefeitura divulga o Cronogrømø de Límpeu no mês defevereiro

Matéria . A limpeza inclui o serviço de retirada de restos de madeira, móveis em geral,

galhos de árvores e gramas ensacadas.

Pontos: Matéria cita o CDHU apenas como um dos bairros que receberão a operação contra

entulho.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçäo: -

A matéria cita CDHU? Sim

uilw20t9

ABC Repórter/São Caetano do Sul

Prefeitura e CDHU anuncíam melhorías para o Jd. S.AncIré

Matéria positiva. Uma vistoria técnica realizada no Jardim Santo André com equipes da

Prefeitura e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e Secretaria da

Habitação do Estado acompanharam de perto a atual situação do local para traçar um

planejamento para processo de urbanização, além do encaminhamento da construção de uma

praça de esportes e áreas delazer para melhorar a qualidade de vida da população.

Pontos: Matéria com foto cita CDHU no título e apresenta a população caminhando junto de

autoridades.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

000304
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A Voz do Vale/Taubaté

Imóveís: regulariurção no Vìla Velha

Matéria positiva. A Prefeitura de Taubaté, através do l)epartamento de Habitação, concluiu

em fevereiro o processo de regularização fundiária de 268 imóveis do loteamento de interesse

específico Vila Velha Il,localizado na divisa entres os municípios de Taubaté e Caçapava. Os

tífulos serão entregues em data a ser definida. Em setembro do ano passado, em parceria com

a CDHU, foram entregues os títulos de imóveis de interesse social, compreendendo a

regularização de 500 casas e I.024 apartamentos no bairro Cecap e 828 casas no Esplanada

Santa Terezinha.

Pontos: Regularização e CDHU são termos que chama a atenção de leitores.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicaçäo: -

A matéria cita CDIIU? Sim

27t02t2019

A Tribuna/Santos

Dìa a Dìa - Sandro Thadeu

Nota negativa. Diante dos problemas de infrltração e de alagamento nos conjuntos Primavera

e Penedo, em São Vicente, o prefeito Pedro Gouvêa (MDB) e o deputado estadual Caio

França (PSB) cobraram medidas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

(CDHU).

Pontos: Reportagem fala sobre alagamentos e problemas de infiltração em

inaugurados.

Risco à imagem: Sim.

A matéria cita CDHU? Sim 000305



o
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A Tribuna/Santos

Søntos esperaverba para mais habitações popaløres

Matéria positiva sobre fala sobre unidades entregues em Santos, das quais 80 destinadas ao

conjunto Santos {J, na Caneleira, e 128 moradias na primeira fase do Santos R, no Morro

Nova Cintra. Foram investidos R$ 106,5 milhões nos dois empreendimentos. O Santos U é

resultado de parcerias entre CDHU, Caixa Econômica Federal e Prefeitura. Com a entrega dos

80 apartamentos, encerra-se o projeto Caneleira 4, que tem 680 unidades e atendeu a

população que vive na ZonaNoroeste e em áreas de palafitas

Pontos: Matéria positiva falando sobre futuro da cDHU em santos

Risco à imagem: Não.

A matéria cita CDHU? Sim

22t02t2019

A Tribuna/Amparo

Notas & Tenclêncías

Nota negativa. Nas últimas sessões ordinárias da Câmara Municipal de Amparo, o vereador

Gilberto Piassa (PTB) falou na Tribuna Liwe sobre o embargo das obras de construção de 148

casas populares, aprovadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano

(CDHU)' deveriam ser realizadas na Rua Luiz Antônio Merola Persicano, no Jardim Modelo.

Na última semana, o vereador divulgou em suas redes sociais, e falou durante a sessão, sobre

a resposta do chefe de gabinete da CDHU, ao oficio enviado em que questionava o motivo do

não andamento das obras.

Pontos: Termos como embargo e cDHU causam problemas a imagem da marca.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação; Atualizar a situação do local e sobre os

Além de fazer uma cartilha explicando para a população mais carente o problema do não

andamento das obras.

A matéria cíta CDHU? Sim 00030
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A Tribuna Piracicabana/Piracicaba

Secrelúrío e prefeìta sorteiam 76 casas

Matéria positiva. Do total de unidades, são 60 para a população em geral, seis para deficientes

e quatro para idosos e seis reservadas para ârea de risco. Foram inscritas 394 famílias para 0

sorteio. Os critérios de enquadramento dos sorteados são definidos pela Caixa. A CDHU ira

convocar os sorteados para cadastro e montagem do dossiê, que será encaminhado à Caixa

p¿¡ra aprovação do financiamento das unidades.

Pontos: Matéria com foto mostra os próximos passos dos impactados pelo sorteio.

Risco à imagem: Não.

A matéria cita CDHU? Sim

rww20t9

A Tribuna Piracicaban alPiracicaba

Seminárío debate coniuntura polítìcø e econômìcø em úefesø tlos trabalhadores

Matéria . O Conespi (Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba), entidade que

representa cerca de 200 mil trabalhadores da ativa e aposentados de Piracicaba e região

promove seminário nesta terça (19), às 8h, quando debaterá a atual conjuntura política e

econômican e, a partir disso, definirá ações em defesa dos trabalhadores. O seminário será

realizado na sede Campestre do Sintipel (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do papel,

Papelão e Cortiça de Piracicaba) e contanâ com as presenças do professor da Unicamp, 0

prefeito Barjas Negi, que já foi ministro da Saúde e presidente da CDHU, e do consultor

sindical e membro do DIAP, Joao Guilherme Varjas Neto, que abordarão, respectivamente, a

conjuntura econômica, política e social

Pontos: Matéria cita apenas a CDHU como uma dos antigos empregos do prefeito

Negri.

Risco à imagem: Não,

A matérin citn CDHU? Sim 000307



o
28t02t2019

A Tribuna de Rio das PedraV Rio das Pedras

Prefeito encontrß-se com Amøry, em Mombaca

Matéria positiva. Na cidade vizinha a Rio das Pedras foram sorteadas 76 moradias. O

empreendimento Mombuca D é viabilizado pela CDHU, que doou os lotes do terreno à Caixa

e fez 0 sorteio. Também houve a participação da Agência Casa Paulista, com um aporte de R$

2,5 milhões. O banco fedeml licitou e acompanhou as obras, além de investir R$ 5,1 milhões

na intervenção. o investimento total no empreendimento foi de R$ 7,6 milhões.

Pontos: Matéria com chamada na capa com foto

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

t4ffi¿t20r9

A Tribuna de Rio das Pedras/ Rio das Pedras

Vereador Canela quer local parø catatlores

Matéria positiva. Com a constatação de que a atividade de reciclagem esfá tomando a frente

de residências e terrenos públicos a particulares, 0 vereador Vanderley Canela (pT) através de

Requerimento, questionou se a Administração Municipal tem a previsão de adquirir um

barracão ou um terreno para que os catadores de reciclagem possam depositar seu material,

dando continuidade à atividade.

Pontos: Matéria com foto fala sobre o cDHU ter coleta ecológica

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

00030
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A Gazeta de Jaboticabal/ Jaboticabal

Inscríção pøra oficíruts e csrsøs clos cR4s eomeça na seguwlo-feìra (2s)

Matéria A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social informa que o prazo

para inscrição em oficinas e cursos oferecidos nos Centros de Referência de Assistência

Social (Cras) começa na segunda-feira (25).

Pontos: A CDHU apenas aparece no serviço da maténa como local de inscrição

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

rd0?2019

A Gazeta da Região /General Salgado

Habitação sorteia 55 casas em parceria com a Caixa para famílias de Guzolândia

Matéria positiva. Foram sorteadas 55 moradias no município de Guzolândia, região

administrativa de Araçatuba. O empreendimento "Guzolândia E" foi viabilizado pela CDHU,

que doou os lotes do terreno à Caixa e fez o sorteio. Também há participação da Agência

Casa Paulista, com um aporte de R$ 1,8 milhão. O banco federal licitou e acompanha as

obras, além de investir R$ 5,5 milhões na intervenção. O presidente da CDHU, Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano, Eduardo Velucci, participou da cerimônia.

Pontos: Matéria com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria eita CDHU? Sim

000309



o
22M,Æ0t9

A Comarca RegionaVAvaré

Em Arawlu,202 cøsøs popaløres estão ernfoseJinol de constração

Matéria positiva. A construção das 202 casaspela Companhia de Desenvolvimento

Habitacional Urbano (CDHU), no bairro João Batista da Costa, em Arand.u, estão quase

concluídas. Essa conquista para o município foi intermediação do deputado esüadual André do
Prado, junto ao Governo do Estado, em parceria com o prefeito de Arandu, Luiz Carlos da

Costa (Castelo). O investimento é de cerca de l g milhões-

Pontos: Matéria com foto.

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -
A matéria cita CDHU? Sim

000310



o
08102/20r9

A Comarca RegionaVAvaré

Prefeitaro diz que Chdcara Pratâni& poderé reeebe¡ eanjunto hctbítaeional

Matéria negativa. Sem fazer alarde, a Prefeitura de Avaré informou que pretende utilizar a

famosa área denominada Chácara Pratânia para construir casas populares. A Comarca

questionou a Secretaria de Comunicação sobre os projetos habitacionais da atual

administração. Em trota, a pasta informou que "além da área que deve ser agregada ao

patrimônio do município e segue aguardando decisão judicial, a cidade conta com uma grande

área conhecida como "Chácara Brabância" fiá incorporada ao inventário municipal) que

poderá ser utilizada em evenfual avanço deste ou de outros programas habitacionais buscados

pela adminishação". A área sub judice ciøda pela Prefeitura na nota éa famosa FazendaÁgua

da Onça, que é alvo de disputa judicial entre o município e credores do espólio do herdeiro da

ârea, jët falecido.

Em 2013, ainda na gestão Poio Novaes, o terreno continuou na mira de intensas discussões

entre a Prefeitura e Câmara. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

(CDHU) mostrou-se desfavorável à formalização dos lotes urbanos, tendo em vista que o

sistema de esgoto não era compatível com as especificações da legislação ambiental. ()

assunto foi tema de reportagens na Comarca. Além da CDHU, o Condema eo Conselho do

Plano Diretor do município também se posicionaram contra a elaboração do projeto, que foi
levado ao Ministério Público no mesmo ano.

Pontos: CDHU é citada como especialista que anteriormente alertava sobre os novos lotes

no local. Agora a prefeitura, de forma silenciosa quer impor um conjunto habitacional no

local.

Risco à imagem: Sim.

Ações de assessoria de comunicação: Se posicionar e ressaltar os impactos ambiental que o

conjunto impactaria no local.

A matéria cita CDHU? Sim

000311
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A Comarca RegionaVAvaré

Câmara de larøs aprova reøiuste aos sewûdores municípaìs

Matéria Esta semana a Câmara de laras voltou a se reunir em sessão extraordinária,

oportunidade em que os vereadores votaram projeto de lei que denomina as ruas do novo

conjunto habitacional da cidade, o complexo CDHU Carlos Waizbart Neto, mais conhecido

como "Seu Arlindo".

Pontos: Matéria apenas fala sobre nomeação de ruas próximas a prédios da CDHU

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

ßM2n0ß

A Cidade/Votuporanga

FALECIMENTOS

Nota Ana Paula Cristina Alves - Faleceu ontem Ana Paula Cristina Alves, aos 20

anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua José Vicente, no bairro

CDHU, em Valentim Gentil. Seu sepultamento ocorreu ontern, às l7h, no Cemitério

Municipal de Valentim Gentil.

Pontos: -

Risco à imagem: Não.

Ações de assessoria de comunicação: -

A matéria cita CDHU? Sim

000 3L2
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Folha de São Paulo

Sob Ðória, secretaria de Ambíente éfundida a outras pastas

Matéria neutra sobre mudanças na estrutura da Secrelária de meio Ambiente informa que

Marcos Penido, presidente da CDHU entre 2011 a2016, será novo secretario da pasta.

Pontos positivos: não

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica

}lnt2at9

Tribuna Liberal/Sumaré

Projeto Águia de Hortolôndio retoma treinos gratuitos de.futsat nesîe ano

Matéria neutra sobre projeto social desenvolvido pela APA (Associação Projeto Águia), que

promove inclusão social por meio de aulas de futsal gratuitras promovidas na quadra da

CDHU da Vila São Pedro.

Pontos positivos: a matéria não fala sobre a secretaria, sem pontos positivos para imagem.

Risco à imagem: nenhum. A materia não trazpontos negativos, nem riscos de imagem à da

secretaria.

Ações de assessoria de comunicação: sem ações para esta matéria específica, pois se trata de

um relato sobre um projeto social que acontece dentro do CDHU, mas não é relacionado à

companhia.

02t1t2t2019

Taperá/ Salto

Arquivo'I'aperá

Publicação foto legenda positiva de arquivo na qual o governador Luiz Antônio Filho e

o prefeito Jesuíno Ruy participam de cerimônia de entrega de l g4 casas

pela CDHU em 1994.

Pontos positivos: sim, matéria mostra histórico positivo de ações da cDHU
Risco à imagem: nenhum.

Ações de assessoria de comunicaçâo: sem ações para esta matéria específica por se tratar de

000313
publicação de foto de arquivo
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06t02t2919

Folha de São Paulo -Painel do Leitor

Habitctção

Nota positiva sobre CDHU t¡az cartaresposta do superintendente da CDHU, José Fernando

Lefcadito, informando que programa "Nossa Casa", anunciado pelo govemador João Dória,

construirá 60 mil unidades para atender a população de baixa renda em quatro anos anos.

Também informa que, diferentemente do informado na reportagem o'Programa habitacional de

Dória vai financiar obras da iniciativa privada", o secretário da Habitação Flávio Amary, não

é mais diretor do Secovi- SP.

Pontos positivos: sim

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunieação: divulgação de novas iniciativas trazidaspelo programa

"Nossa Casa"

nn2n0ß
Agora São Paulo

Habitação

Nota negativa publicada na seção de cartas do jornal informa que leitora já solicitou mais de

vinte vezes no site da Prefeitura o corte de mato alto nas ruas Novo Oriente do Piauí e&ana
dos Coqueiros, sem sucesso. Em nota enviada ao jomal, a Secretaria do Estado de Habitação

informou que a CDHU realizou cortes de mato alto entre os meses de maio e oufubro, mas

que a estação de chuvas potencializava o problema, que estava sendo monitorado. Novos

cortes estavam sendo previstos para o primeiro semestre do ano.

Pontos positivos: não

Risco à imagem: sim

Ações de assessoria de comunicação: divulgação de mutir'ões de manutenção de obras

29n2t?Ín8

Tapera/Sato

Em Foco: Lissandro Paiva Zaccaria,y

Matéria neutra trazperfil do arquiteto Lissandro Paiva Zaccarias. T¡xto menc

trabalhou na CDHU.

Pontos positivos: neutro

Risco à imngem: neutro 314



o
26lU?,019

Sudoeste Paulista/ Fatura/ Avare

SorÍeio de casas populares acantece em Saralai¿t

Matéria positiva sobre o sorteio de 91 casas populares da CDHU prevista para o dia 28 de

janeiro em Sarutaiá, com a presença do secretário estadual de habitação, Flávio Amary.

Pontos positivos: matéria l0,Ao/o positiva, pois fala sobre a atuação da pasta para contemplar

pessoas que realmente necessitam de habitação por meio de criteriosa triagem e posterior

sorteio de residências.

Risto à imagem: nenhum.

Ações de assessoria de comunicação: divulgação com contemplados pelo sorteio para

reforçar a importância da CDHU

0ut2l?.0t9

Sudoeste Paulista/ Fatura/ Avaré

Taguaienses solicitam mais moradias pqrø o município

Matéria neutra. Tirando proveito da presença do secretário da Habitação, Flávio Amary,em

Sarutaiá para sorteio de residências da CDHU, o prefeito e vereadores da cidade vizinha

Taguaí o abordaram para solicitar ações da pasta para aregião. De acordo com a matéria, o

secretário se comprometeu a analisar o pedido de construção de mais casas populares na

cidade.

Pontos positivos: reforço do caráter social e relevância da CDHU

Risco à imagem: uso político da secretaria

Ações de assessoria de comunicação: levantamento de planos para a cidade de Taguaí e

posterior diwlgação junto a veículos da região

26/li:20t9

Sudoeste do Estado/ Fartura

Sorteìo das 9l ccts(t.s da CDHU ocorre na próxima segunda

Nota positiva. Foto legenda sobre sorteio de casas populares no município de Sarutaía,

interior do Estado, no dia 28 de janeiro.

Pontos positivos: matéria l00yo positiva por reforçar cariúer social da CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessorÍa de comunicação: divulgação com contemplados pelo sorteio

00031

À

reforçar a irnportância da CDHU



o
10/01/2019

Sudoeste do Estado/Fartura

Prefeíto de Farlura Tinho Bortottifaz balanço de 2Al8

Matéria neutra. Entrevista com balanço de mandato do prefeito Tinho Bortotti traz, entre

outros pontos, informações sobre a CDHU. Sobre este ponto, ele espera que as unidades da

CDHU sejam concluídas até maio de 2A19, mas näo tem mais informações sobre inscrições e

sorteio.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: averiguar se cronograma de obras prevê entrega de

unidades até maio e, caso contrário, enviar nota reativa.

011û2/2019

O Semanário/ Rafard

Tem início plantio de árvores no (aroça

Matéria positiva sobre início de plantio de mudas de árvores em área comum do conjunto de

casas populares do conjunto habitacional do bairro Caraça. Iniciativa fazparte de Ter¡no de

Compromisso de Recuperação Ambiental firmado entre a Prefeitura de Capivari e a Cetesb.

Mais de 3 mil mudas devem ser plantadas.

Pontos positivos: cumprimento do acordo ambiental

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicaçito: explorar iniciativa sócio-ambiental do plantio de

mudas e beneficios que as árvores devem trazet para o entorno da comunidade

wnt20t9

O Progresso de Tatuí/Tatuí

Javem compra ventilador para escepor do calor e vai à polícia

Matéria neuha traz relato sobre furto de ventilador no CDHU "Osvaldo del Fiol"
Pontos positivos: nenhum

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicaçflo: nenhum. Cabe à Secretaria de Segurança pública

comentar.

000316



o
09N24ß

O Progresso de Tatuí/Tatuí

Policiais

Casa no C.DHU ë "revirodu" e dono soma prejuízo de R8 2.J00

Matéria neutra sobre furto de itens que totaliraramum valor de R$ 2.500 na CDHU "Orlando

Lisboa de Almeida", em Tatuí.

Pontos positivos: nenhum

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhum. Cabe à Secretaria de Segurança Pública

comentar.

Mnt20t9

O Progresso de TatuíiTatuí

Ação anual clo BANCO DE ALIMENT)S de Tatuí beneficia 319.família,s

Matéria neutra sobre distribuição de cestas de alimentos entre os dias 18 e 2l de dezembro de

2018 menciona que 319 famílias foram beneficiadas pela iniciativa, incluindo moradores do

CDHU.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: iniciativa não afeta imagem da CDF{U, não sendo

necessária ação a respeito.

08/01/2019

O Liberal Regional/Araçatuba

OIho Vivo

Matéria neutra sobre cortes do govemador João Dória em convênios previamente assinados

pelo ex-governador Márcio França. Texto fala em possíveis mudanças em

França na direção no escritório regional do CDHU de Araçatuba.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicaçãor aguardar eventual mudança para se pronunciar a

respeito do novo indicado parapasta,

00031?
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O Dia de Marília/Marília

Habitação

Nota neutra publicada na colur¡a do jornalista Carlos Teixeira informa que a CDHU

disponibilizou mil casas para o município, mas o prefeito Daniel Alonso e seus assessores não

se movimentaram para iniciar os trâmites das obras. O colunista informa que houve mudanças

na gestão regional do CDHU e não se sabe se o sucessor dará andamento nas promessas.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro. As críticas se concentram na gestão do prefeito Daniel Alonso

Ações de assessoria de comunicação: nenhum a para esta materia específica

tgtu20t9

O Dia de Marília/Marília

PMflagra acusados de vender dragas

Matéria negativa. Texto sob¡e descoberta de venda de drogas no Bloco L do CDHU, e

consequente prisão dos envolvidos.

Pontos positivos: nenhum

Risco à imagem: CDHU pode ser associada à ponto de venda de drogas

Ações de assessoria de imprensa: nenhum, por se tratar de um relato de criminalidade que

cabe à Secretaria de Segurança Pública responder.

tau20t9
O Dia de Marília/Marília

Muelanças

Nota neutra na coluna do jomalista Carlos Teixeira diz que o governador João Dória está

desfazendo tudo que o antecessor Márcio França fez emMarília. A mais recente mudança foi
a destituição de Antônio Carlos Nausrai, da CDHU

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de imprenså: informar as credenciais do novo diretor

reforçar que foi uma indicação técnica

regional para

00031
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O Dia/São Paulo

Iniciativa da CÐHU possibilita a exercício da cidadania pela.s jovens

Matéria positiva sobre prograûra CDHU -Esporte, Lazer e Cidadania, que existe desde 2018 e

promove inclusão social de jovens por meio dapráúica esportiva. Matéria destaca que

iniciativa já beneficiou 1,4 mil jovens por meio de festivais, campeonatos e torneios. Texto

conta com aspas de Gilvan Medeiros, coordenador do projeto, Maristela Valenciano, gerente

de Ação Integrada da CDHU e também de um pai que mora no CDHU e enxerga melhorias na

vida do filho desde que ele passou a participar as atividades.

Pontos positivos: matéria 100% positiva, pois reforça carátter social do CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de asessûria de imprensa: intensificar a diwlgação do programa, inclusive

cronograma de atividades e como os jovens podem se inscrever para participar

21nt20t9

O Dia de MarílialMarília

Prefeita de Queiroz se reúne com diretoria da CDHU e pleiteia demanday

Matéria neutra sobre reunião da prefeita de Queiroz com Flávio Amary, Secretário Estadual

de Habitação

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: acompanhar demandas da reunião e produzir material

de divulgação voltado para a região de Marília

23tU2019

O Dia de Marília/Marília

Ninho deixa CDHU satisþito com trabcilho

Matéria neutra informa que o engenheiro Antônio Carlos Nasraui deixou a gerência regional

da CDHU seis meses depois de assumir o cargo. Ele destaca as conquistas do período, como a

entrega do Marília X, autorização da construção de mil câsas e entrega de diversas

regularizações contratuais da cidade e região.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro
00031
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Jornal G azeta Regi onaUOuri nhos

Vereador Flavia Ambrozim denuncia que a retirqda das lomhadusþi para aumentar aindo

mais a indústrîa das muilas

Matéria neutra fala que vereador Flávio Ambrozim criticou a retirada de lombadas da cidade,

o que vem provocando diversos acidentes com pedestres, inclusive moradores do CDHU.
Pontos positivos: nenhum

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: nenhum, por se tratar de uma questão de trânsito e

mobilidade

ll02t20t9

Jornal Mais Expressão/Indaiatuba

Dois Guardus Civisficamferidos aprls colfuão

Matéria neutra sobre acidente de trânsito envolvendo dois guardas civis e um carro do

conselho Tutelar na Rua dos Indaiás, próximo a conjunto da cDHU
Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma para essa matéria específica

snt20t9

Jornal Vicentino/São Vicente

Revitalização do Coniunto ',S.Vicente C,,começa neste mês

Chamada para matéria neutra sobre revitaliz:rção do Conjunto "são Vicente C,, na cidade
Nåutica

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nesta matéria específica

000320
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Leia Notícias/Botucatu

Homem não aceilct novo relacionamenlo cla ex e envia men,sagens para aJitha, de 7 ano.s,

ameaçando matar a mãe

Texto Neutro. Matéria policial sobre mulher que denunciou ex- companheiro após ser
ameaçada de morte no GDHU da vira Jardim, em Botucatu.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma por se tratar de relato de violência urbana,
cabendo à Secretaria de Segurança público se pronunciar.

7t02t2019

Notícias do ValelRegistro

Governo lança programa Nossa (lasa e corîsÍru¡rå 60 mi! moradias de interesse sócia
Texto positivo. Chamada para matéria sobre construção de novas unidades de moradia
popular do programa Nossa Casa

Pontos positivos: sim

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nessa matéria específica

t3nt20t9

O Diário de Marília/Marília

Richard ltapuã assina convênios na Capitci

Matéria positiva sobre visita do prefeito Richard Nunes Branco à capital, onde assinou
diversos convênios e também conseguiu a aprovação para um projeto de construção de 50
casas da CDHU que serão construídos no bairro Hercurândia D.
Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: nenhum

00032

Ações de as¡e¡soria de comunicação: nenhuma nessa matéria espeeífica



o
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Jornal de Sales/Sales

Cqsas da CDH(I serão entreppte,s no próximo sábado

Matéria positiva sobre antecipação da entrega de 99 casas do Conjunto Habitacional Honório
Amadeu' Texto informa que o prefeito da cidade, Flávio Franco, foi à Capital, onde se

encontrou com o Secretário da Habitação, Flávio Amary, o diretor de atendimento do CDHU,
Marcelo Ercolin, diretor de obras, Agnaldo Lopes Quintana Neto e o assessor parlamentar do
secretário, Edson Marcusso.

Pontos positivos: sim, pois as obras foram concluídas antes do previsto

Risco à imagem: nenhum

Ações para assessoria de comunicação: cobertura da entrega das moradias e expectativas
dos novos moradores

lsnt20t9

Jornal de Jundaí/Jundiaí

Mais de l0 mil procedimentos no I,'mês

Matéria neutra sobre atendimentos realizados pela Clínica da Família informa que o serviço
atende atualmente 40 mil pessoas, inclusive moradores do cDHU
Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações para assessoria de comunicação: nenhuma para essa matéria específica

antnßß
Jornal Debate/Lins

CDHU abre inscrições pora 98 easas pop¿tlares em Gttaiça

Nota positiva. Foto legenda mostra centenas de candidatos aguardando em t\la para fazer
inscrição para sorteio de moradias da CDHU

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicaç äo: press release sobre como foi o atendimento prestado à

(ì
população

000 322
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Jornal Em Dia/Br agaîça paul ista

vagas do programa Mais Médicos são preenchidas no município

Matéria neutra sobre novos profissionais de saúde inscritos no programa n.Mais Médicos,,
informa que o CDHU é uma das áreas de atendimento prioritário para Saúde da Família
Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nesta matéria específica

ßt0u2019

Jornal Em Dia/ Bragança paulista

Secretaria de Educação promove reunião com gestores das escolas municipais
Matéria neutra sobre reunião com gestores de escolas municipais de Bragança paulista traz
informações sobre novas vagas em três creches da cidade. As inscrições podem ser feitas no
conjunto Habitacional saada Nader Abi chedid, no bairro CDHU.
Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

vau20t9

Jornal de Baun¡/Bauru

Preþitura quer transferir moradores de área de risco

Matéria positiva sobre iniciativas do prefeito de Lençóis paulista, Anderson prado, para
remover moradores da âteade risco de inundações conhecida como abaixaVila Contente.
Para realocar as famílias, ele retomou o convênio existente com a CDHU para direcionar as

39 unidades ao lado do Jardim lbaté para as famílias que vivem na área de risco. A partir do
momento que os moradores tiverem suas cÍrs¡rs desapropriadas, poderão pleitear um
financiamento junto a CDHU.

Pontos positivos: CDHU é representada como altemativa de moradia digna para
carente

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: acompanhar desenrolar dos fatos e divulgar

00032
e sorteios das moradias
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Jornal de Baunr/Bauru

Moradora concorda em sair de área de alagamenta

Matéria neuka sobre conjunto de casas localizada na Vila Contente, em Lençóis paulista, e
que sofre com constantes alagamentos. CDHU é citada com altemativa para remoção de
moradores da área.

Pontos positivos: CDHU é representada como alternativa de moradia digna para população
carente

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação: acompanhar desenrolar dos fatos e divulgar inscrições
e sorteios das moradias

l6nu20t9

Jornal da Manhã/ Marília

F'lagrado com tijolos de maconhq,ë condenado u nove anos de prisão
Matéria negativa sobre condenação de homem flagrado com 12 tijolos de maconha em
conjunto de apartamentos da CDHU.

Pontos positivos: nenhum

Pontos negativos: CDHU pode ser associada a ponto de venda de drogas

Ações de assessoria de comunicaçlio: nenhum. Trata-se de um relato de criminalidade,
cabendo à secretaria de segurança pública comentar o assunto.

t9nt20t9

Jomal da Manhã/Marília

PMflagra duplu com rlroga,y e clinheiro no (DHu

Matéria negativa sobre apreensão de drogas em apaftamentos da CDHU. Dois suspeitos foram
detidos.

Pontos positivos: nenhum

Risco à imagem: CDHU pode ser associada a ponto de venda de drogas
Ações de assessoria de comunicação: nenhum, cabe à secretaria de segurança
comentar

Púb
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Jornal de Assis/Assis

Hahitação vai sorlear 134 casas na região

Chamada para matéria postiva sobre sorteio de 134 casas nas cidades de Pedrinhas Paulist¿ e

Platina

Pontos posÍtivos: continuidade dos trabalhos da CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: release com contemplados no sorteio

29lu20te

Jornal de Assi#Assis

CDH{I sorteia 53 casas em Pedrinha.ç

Chamada para matéria positiva sobre sorteio de 53 casas da CDHU na cidade de Pedrinhas.

Evento contou com a presença do secretário da l{abitação.

Pontos positivos: continuidade dos trabalhos da CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: release com contemplados no sorteio

2t02t2019

Jornal de ltatiba/Itatiba

Retrospectiva 2018

Matéria positiva com retrospectiva de acontecimentos de janeiro de 2018 informa que o

prefeito de Morungaba, Marquinho de Oliveira, se encontrou com o entâo governador

Geraldo Alckmin e outras entidades no Palácio dos Bandeirantes para assinatura de convênio

da construção de 100 casas do programa "I\{inha Casa, Minha Vida", em parceria com a

CDHU.

Pontos positivos: iniciativas constantes da CDHU para democratizar o acesso a casas

populares no país

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: release informando onde as novas unidades

construídas e demais informações sobre inscrições e sorteios-

000 325
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Jornal Atos/Lorena

Conjunto hsbitacional de Piquete ferá individualização de hidrômetra,s

Matéria positiva sobre a individualizaçãa dos hidrômetros do CDHU localizado no bairro de

Santa Isabel. Iniciativa deve promover consumo mais consciente de água e cobrar valores

mais justos daqueles que usam o recurso com consciência.

Pontos positivos: modernização das instalações do CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nessa matéria específica

0901/2019

Jornal Atos/Lorena

Coniunto alvo de polêmica þchou o ono de planejamento sobre moradias em Cachoeira

Matéria neutra informa que a Prefeitura de Cachoeira Paulista entregou 17 moradias do

CDHU, porém, o cronograma de entregas estii atrasado e comprometido por problemas

relacionados a contratos rescindidos e períodos de estagnação das obras. A previsão do

prefeito Edson Mota é entregar as 150 casas previstas em contrato até junho de 2019.

Pontos positivos: apesar dos problemas, entrega das casas está sendo feita aos poucos e a

matéria chega a citar personagem que saiu de área de risco para morar em uma casa do CDHU

Risco à imagem: morosidade nas obras

Ações de assessoria de comunicaçÍio: acompanhar cronograrna de obras e divulgar entrega

de moradias

r}8i0lÍ¿019

Jornal de Bauru/Bauru

Dois jovens são executados de madrugada em Areiópolis

Matéria negativa sobre assassinato de doisjovens na Vereador lgnácio Leite,

Pontos positivos: nenhum

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: por se tratar de um relato de violência

somente à secretária de segurança Pública comentar o ocorrido.

bairro

urbana,
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Jornal de Bauru/Bauru

Jacuba lem boa eslrulura urbana

Matéria positiva sobre distrito de Jacuba fala sobre o desenvolvimento da localidade, que em
breve receberá 34 residências do CDHU, cada uma com 48,42m2, dois quartos, sala, cozinha e

banheiro.

Pontos positivos: chegada da CDHU é descrito como um novo sinal de desenvolvimento do
distrito

Risco à imagem: nenhum

Ações para assessoria de comunicação: acompanhar cronograma de obras e divulgar
inscrições e sorteios das unidades, e posterior entrega das moradias.

ína20ú
Jornal Guarulhos Hoj e/Guarulhos

Governo de SP lança progrcmct que construirà 60 mil maradias para pessoas tle baixa reruJa
Matéria positiva sobre anúncio do programa "Nossa ca*a", que será executado pela Secrehária
Estadual de Habitação para foment¿r a produção habitacional nos municípios e subsidiar a

população de baixa renda. Programa vai complementar ações da CDHU e de outros
programas no âmbito da Secretária.

Pontos positivos: CDHU é citado como importante programa de inclusão social e

democratização de acesso à moradia

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: acornpanhar ações do programa..Nossa Casa,, para
alinhar divulgações em conjunto com a CDHU

tau2aß
lntegração/ Tatuí

Furto em residência causa prejuízo à proprietária

Nota negativa sobre furtos de objetos que totalizavam um valor de R$ 2,500 em uma
do CDHU

Pontos positivos: nenhum

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: nenhum, cabe somente à Secretiiria de Segurança
Pública se manifestar

000 327
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Integração/ Tatuí

Campanha do banco de alimentos heneficia 319 famílias tatuianas

Matéria neutra sobre distribuição de cestas natalinas promovida pelo Banco de Alimentos da

Prefeitura de Tatuí informa que famílias moradoras da CDHU estiveram entre as beneficiadas

pela ação.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nessa matéria específica

20nt2019

Interior de Penápolis/ Penápolis

C.DHU sorÍeia casas amanhã em AIto Alegre

Nota positiva sobre sorteio de 88 moradias da CDHU no município de Alto Alegre, com a

presença do presidente do CDHU, Eduardo Velucci.

Pontos positivos: continuidade do serviço social prestado pela CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: cobertura do sorteio e entrevistas com os

contemplados coln as novas moradias

0u2t2019

Ipesi Inform âtica/ São Paulo

Por que querem impedir o crescimento da energiafotovoltoìca?

Artigo neutro sobre beneficios da energia fotovoltaica informa que a tecnologia já é util

em casas populares, colno as da CDHU e h,linha Casa, Minha Vida.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunÍcação: se possível, investir em pautas que falem de

de construção modernac e sustentáveis que já são empregadas em moradias da CDHU

00032
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Gazeta do Rio Pardo/ São José do Rio Pardo

Deixott a CDH(I

Nota neutra informa que Hélio Escudeiro não é mais superintendente da CDHU. Comenta-se

que ele possa assumir o cargo de Secretário de Gestão.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nessa matéria específica

16lu20t9

G azeta de Taubaté/Taubaté

Tropa de elite da PM flagra tribunal do P(C e salva Írês

Matéria negativa sobre ação da tropa de elite da Polícia Militar que resultou na inûemrpção de

um "tribunal do tráfico" do PCC. Vítimas chegaram a ser levadas para uma unidade da

CDHU na Bandeira Branca, onde ficaram em cárcere privado e foram alvo de violência verbal

e fisica.

Pontos positivos: nenhum

Risco à imagem: unidade da CDHU foi utilizadaparacrime

Ações de assessoria de comunicação: por se tratar de um caso de violência urbana, cabe à

Secretária de Segurança Pública comentar o caso

05t1/2019

G azeta de Limeira/Limei ra

Paru¡ranta

Nota neutra informa que inscritos para sorteio da CDHU que invadiram terreno no horto serão

retirados da lista a pedido da Prefeitura, e que outros inscritos terão direito a moradia popular.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nessa matéria específica

000328
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Folha Noroeste/ São Paulo

Seção de cartias dos leitores traz relato negativo de morador do CDHU informando que a rua

está sem asfalto e a rua sem iluminação, o que tem deixando a região mais perigosa e os

moradores mais suscetíveis a assaltos.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicaçÍio: nota reativa sobre previsão para asfaltamento das vias.

Iluminação possivelmente é competência de outra pasta.

26nt20r9

Folha de BebedouroÆìebedouro

Obra vai eliminar erosãa em avenida

Matéria positiva sobre obras para instalação da tubulação para drenagem pluvial na Avenida

Lourenço Santin, no Jardim São Carlos. As obras que contemplam as galerias fluviais partem

do novo empreendimento imobiliário da CDHU.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma para essa matéria específica

zsnt20t9

Diário VerdadeÆranca

Arra^vtão da Limpeza acontece nosáhado nas regiõe,s Leste e Nordesfe

Matéria positiva sobre mutirão de limpeza para eliminação de focos de propagação de

mosquitos causadores de dengue cita CDHU "Otávio Cilurzo" entre locais que participarão da

iniciativa.

Pontos positivos: ação mostra a CDHU integrada à comunidade

Risco à imagem: neutro

Ações de assessorÍa de comunicação: divulgar novos mutirões que aconteçam na CD
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Diário Verdade/Franca

Casas Papulares

Nota neutra informa que prefeita Katiuscia Leonardo tem se esforçado para consegur a

liberação para construção de 200 casas populares. De acordo com ela, as inscrições para as

moradias vão ocorrer dentro de um cronograma definido pela CDHU.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma para essa a$o específica

û7nnatg

Diário do LitoraV Santos

Entrega

Nota positiva sobre a entrega de 208 aparhamentos da CDHU em Santos. Evento contou com

a presença do Secretário de Habitação, Flávio Amary.

Pontos positivos: entrega de obras

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma para essa ação específica

16/t/20t9

Diário do Litoral/Santos

Saiu da CDHU

Nota neutra informa que o advogado, ex-vereador e pré-candidato a prefeito de ltanhaém,

César Augusto Ferreirinha, oficializou o desligarnento da gerência da CDHU na Baixada

Santista e na Secretária de Habitação.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma para essa matéria específica

0003
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Diário do Litoral/Santos

Horla urbana comunilária tern mutirão o Jardim [/icente de Ccwalho

Matéria positiva sobre mutirão do projeto "Terreno Vivo", com encontro de formação de

produção de alimentos, bioconstrução e tecnologias sustentaveis. Ação acontece na Rua

Epifänio Batista, entre o Condomínio Caminho do ltatinga e o Conjunto Habitacional CDHU

Pontos positivos: sim, mostra integração de moradores do CDHU com a comunidade local

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: dilulgar mutirões focados em sustentabilidade

semelhantes entre os moradores do CDHU

03/1/20r9

Diário do LitoraVSantos

CDHU irá revilalizar conjunto em Peruíbe

Chamada para matéria positiva informando que CDHU vai revitalizar conjunto em Peruíbe

Pontos positivos: sim

Risco à imagem: não

Ações de assessoria de comunicação: acompanhamento de obras e posterior divulgação das

melhorias

24nt2019

Diário do Grande ABC/Santo André

Alves apost(t em proximidade co¡n Estada

Matéria positiva com o novo secreùário de Habitação de Santo André, o advogado Paulo

Alves, informa que já há planos de realizar reuniões com o presidente da CDHU para alinhar

novas estratégias para a pasta, que devem incluir regularização fundiária, urbanização

núcleos habitacionais e construção de moradias populares.

Pontos positivos: secretário se mostrou interessado em colaborar com a CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunÍcação: aeompanhar reuniões e apresentar planos da

a região

000
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Diário do Grande ABC/Santo Andre

Paulo Serrs indica aliado de Garcia na Habitcção

Matéria neutra sobre novo secretário de Habitação de Santo André, Paulo Alves, infonna que

ele é de estrita confiança do vice-governador Rodrigo Garcia e já chegou a compor grupos na

Secretaria de Habitação e CDHU na época em que Garcia chefiou o setor.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma para essa matéria específica

3uu20t9

Diário de Taubaté/Taubaté

CDH(I entrega 132 casas em São Bento do Sapucaí

Matéria positiva sobre entrega de 132 casas populares em São Bento do Sapucaí, região de

São José dos Campos. Evento contou com a presença do secretário da educação, Flávio

Amary, e do presidente da CDHU, Eduardo Velucci. O empreendimento foi resultado de um

investimento de R$ 15,6 milhões e foi realizado em parceria com a prefeitura, que doou o

terreno e administrou e obra.

Pontos positivos: entrega de obras e melhorias para a população de baixa renda

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nessa matéria especifica

29n120t9

Diário de Santa Barbara d'Oeste / Santa Bárbara d'Oeste

{/ereadores visitam CÐHU em busca de regularização de dferentes bairros

Matéria neutra sobre visita dos vereadores Carlos Fontes, Edivaldo Meira e Valdenor de Jesus

Gonçalves Ferreira à sede da CDHU em São Paulo para tratar da Regularização Fundiária dos

Núcleos Parque Eldorado, Rosemary, pormeio do Prograrna Cidade Legal.

Pontos positivas: neutro

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicnçño: nenhuma para essa matéria específica
û00
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Diário de Penápolis/ Penápolis

Moradias para servidores municipais lêm abras iniciada.s

Nota positiva sobre início das obras de terraplanagem do terreno onde serão construídas 78

moradias do CDHU destinadas para servidores municipais. Ação fazparte do projeto pioneiro

"Penápolis L" e construirá residências em diferentes bairros da cidade com um investimento

de R$ 5 milhões.

Pontos positivos: ampliação dos ramos de atuação da CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: p:omover melhor o projeto e próximos bairros

beneficiados pela medida

zsluar'9

Diário de Penápolis/Penápolis

Casss da CDHU são sorteadas em Alto Alegre

Chamada para matéria positiva informando que deputado Itamar Borges participou do sorteio

de 78 casas da CDHU na cidade de Alto Alegre

Pontos positivos: ampliação do acesso às moradias da CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: divulgação de contemplados pelo sorteio, além de

valorização da infraestrutura das casas

27tu20t9

Folha de Região/ Araçatuba

Iniciadas obra^s de moradias para servidores municipois: mais de R8 5 milhões

Matéria positiva sobre projeto pioneiro "Panápolis L", que construirá casas em diferentes

bairros da cidade com um investimento de R$ 5 milhões. As 78 unidades serão destinadas

exclusivamente a servidores da Prefeitura de Penápolis, Daep e Emurpe. Paralelamente, está

em construção o Residencial Vicente Berbel, que terá 232 casas e terá seleção aberta para

toda população da cidade. A obra também é da CDHU e terá investimento de R$ 15 mi

Pontos positivos: ampliação da atuação da CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: explorar o impacto das obras na cidade,

expectativa que elas geram na população
00
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Folha da Região/Araçatuba

Habitação sorteis 8(t ca,ras parafamílias de Turiúha

Chamada para matéria positiva sobre sorteio de 86 moradias do CDHU na cidade de Turiúba

Pontos positivos: carâter social do CDHU é reforçado

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nessa matéria específîca

30m2019

Folha de Cidade/Araraquara

Representantes do cadastro hobitacional ømam posse no (onselho de Habitação

Matéria neutra sobre nova composição do Conselho Municipal da Habitação de Interesse

Social de Araraquara. Conselho passa ater 36 integrantes, que devem discutir questões

relacionadas a políticas públicas de habitação. Posse de novos conselheiros contou com a

presença de walter Siqueira, representando a gerência regional do GDHU.

Pontos positivost neutro

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nessa matéria específica

0stv2t20t9

Bragança Jornal/Bragança Paulista

Arraslões de limpezu são retomedos

Matéria neutra sobre ação da Secretária de Saúde para eliminar focos de propagação do

mosquito causador da dengue. Unidade do CDHU estava entre os locais previstos para

visitação do mutirão de limpeza

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicaçäo: criação de campanhas próprias para limpeza de áreas

comuns de moradias da GDHU e posterior divulgação dos mutirões

CICI0335
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Cidade das Rosas/Cerquilho

Faltct conscientização da população para descarte de entulho na cidade

Matéria neutra sobre problemas relacionados ao descarte irregular de entulho na cidade, e as

ações que a prefeitura do município tem feito para minimizar o problema. Uma das ações

inclui mutirões de limpeza em diversos bairros, inclusive a CDHU.

Pontos positivos: nenhum

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de eomunicação: averiguar se a CDHU tem problemas relacionados a

descarte irregular de enfulho e criar campanhas para descarte consciente, com posterior

divulgação da iniciativa.

?ßlll2,ol9

Correio de Capivari/Capivari

CDHU oJìcictliza endereços de l,18 casas populares em Capivari

Matéria positiva sobre a oficialização do endereço de I l8 crisas populares no bairro Caraça.

As unidades haviam sido previamente sorteadas em2017. Agora, os contemplados devern

aguardar comunicado da CDHU sobre a data da assinatura de contratos e entrega de chaves.

Texto também traz relatos emocionados pela possibilidade de ter uma casa própria.

Pontos positivos: reforço do caráter social da CDHU

Risco à imagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: acompanhar evento de entrega de chaves e mostrar

moradores em suas novas residências

26nÍ2019

Correio de CapivarlCapivari

Escolha dos endereças den cascts populares do bairro (arcça

Matéria positiva sobre a escolha dos endereços de casas populares do bairro Caraça realizada

no plenário do Executivo. A data foi definida pela CDHU, responsável pela construção das

casas. Texto traz ainda um breve perfil dos contemplados pelas casas, como pessoas com

deficiências graves e/ou irreversíveis, idosos, policiais civis e militares, e agentes

penitenciários.

Pontos positivos: reforço do caráter social da CDHU

Riscoàimrgem:nenhum Û00336
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Ações de assessoria de comunicação: acompanhar evento de entrega de chaves e mostrar
moradores em suas novas residências

ffi,ßU2Aß

Cruzeiro do Sul/Sorocaba

Nossa Casa

Matéria positiva sobre programa "Nossa Casa", lançado pelo governo do estadoo que servirá
de complementação ao serviço prestado pela CDHU para aumentar a oferta de habitações de
interesse social no Estado de São paulo

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: nenhum

06ta2n0ß

Diário da Região/Osasco

Dória reuniró prefeitos pøra programa Nossa C.asa

Matéria positiva sobre reunião do governador João Dória com prefeitos interessados em
participar do programa "Nossa Casa", que prevê a construção de 60 mil moradias de interesse
social no Estado de São Paulo. Em aspas, o secretário de Habitação Flávio Amary diz que
iniciativa vai complementar o trabalho já desempenhado pela CDHU
Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: nenhum

aau20t9

Diário da Região/São José do Rio preto

Justiça condena ex-prefeito e pede devolução de R$ l l l mil
Matéria negativa sobre condenação do ex-prefeito Nicanor Nogueira Branco devido a
improbidade administrativa. Ele foi condenado ao ressarcimento de R$l I1,7 mil e multas
referentes à licitação para construção de casas populares. A empresa Linte - Comércio e
Construção também foi alvo da ação, que apontou erros no cálculo da planilha de custos da
obra. Para constatar o elïo, foram utilizadas tabelas da CDHU e laudo pericial.
Pontos positivos: nenhum

Riscoàimagem;nenhum 000337
Ações de assessoria de comunicaçäo: possível prejuízo nas verbas destinadas à CDHU
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Diário de Penápol is/Penápol is

Secrelaria de Eçtado da Habitação encerrou 2AI8 com R8 3,2 bilhões em invesÍimento.ç

Matéria positiva sobre investimentos da Secretáxia daHabitação em Habiøções de Interesse

Social (HIS) informa que CDHU 6.135 unidades em 2018, além de ter entregado 16l cartas
de crédito em todo estado. O investimento em tais ações teve custo de R$ 2,4 bilhões.
Pontos positivos: matéria reforça caráter social da CDHU e destaca qualidade das moradias
endregues

Risco à imagem: nenhum

Ações de asçessoria de comunicação: release reforçando as entregas de 20lg da CDHU

t$/'/2Aß

A CidadelBarretos

Yereador Euripinho cobra implantação do programa vila Dignidade
Matéria negativa. Vereador olímpio Jorge Naben cobra posicionamento sobre

disponibilização de habitações do Progranra Vila Dignidade, além de questionar quais fatores
estariam impedindo a construção de unidades da CDHU na cidade, bem como quais medidas
estavam sendo tomadas pela administração para solucionar as questões.

Pontos positivos: nenhum

Risco à imagem: sim

Ações de assessoria de comunicação: nota com posicionamento da CDHU informando o
porquê de as obras não terem sido iniciadas

unt?ßtg
A Comarca RegionaVAvaré

Prefeito de lpaussu, serginho Guidio invesre en infrcestruturc
Matéria neutra sobre visitas do prefeito Serguinho Guidio a diversas obras da cidade,
incluindo ao temeno onde serão construídas 200 moradias da CDHU. De acordo com a
matéria, as obras estão dentro do cronograma previsto.

Pontos positivos: neutro

Riscoàimagem;neurro 000338
Aç0es de assessoria de comunicação: nenhuma nessa matéria especÍfica
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Estância/Guarujá

Investimenlo'v de R8 60 milhões prtra infrqestrutura e prodnção hahiracional

Matéria neutra sobre convênios que cidade de Guarujá esta pleiteando para suprir o déficit
habitacional do município, que atualmente atinge 30 mil famílias. Entre os convênios citados,
está a CDHU.

Pontos positivos: neutro

Risco à imagem: neutro

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma nessa matéria específica

07nn0ß
A Tribuna de Rio das Pedras/Rio das pedras

Casa da Agricultura de Mr¡mbuca realiza curso

Nota positiva sobre a finalização das obras de Tíunidades da CDHU na cidade de Mombuca.
De acordo com nota, obras estão 85% concluídas e rumo à etapa final.
Pontos positivos: reforço do caráter social da CDHU

Risco à Ímagem: nenhum

Ações de assessoria de comunicação: diwlgar a entrega das unidades e encontrar
personagens que fälem sobre as expectativas de ter uma casa própria

26nt2019

A Tribuna/Santos

(lm Olhar para o l;uktro

Artigo positivo assinado por Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, fala sobre
melhorias recentes da cidade, inclusive a entrega do conjunto Vila Santo, com 133 unidades
habitacionais da CDHU.

Pontos positivos: reforço do caráter social da CDHU

Risco à Ímagem: nenhum
00033e

Ações de assessoria de comunicaçÍlo: nenhuma nessa matéria específrea
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Bragança Jornal/Bragança Paul ista

Oito são detido.s par tráfico de drogas em aperações conjuntas

Nota negativa sobre apreensão de adolescente de 12 que estava vendendo drogas em uma

unidade da CDHU.

Risco à imagem: associação da CDHU a ponto de venda de drogas

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma, cabe à Secretária de Segurança pública

comentar o assunto

02t0uHn9

Bragança JornaUBragança Paulista

Mapeamento do Ministério Publico aponta (ruzeiro com o bairro de maiar incidência na

lråfico de drogas envolvendo menores em Ztllt
Matéria negativa trazlevantamento sobre criminalidade em que se nota incidência de crimes

envolvendo menores em diferentes unidades da CDHU.

Pontos positivoe: nenhum

Risco à imagem: inclusão da cDHU em mapa de violência urbana

Ações de assessoria de comunicação: nenhuma, cabe à Secretária de Segurança pública

comentar o caso

06n2ngß

A Tribuna/Santos

MP pede condenação de Paulo Vieira por desvio na l)er.ss

Matéria negativa. Procuradoria da República em São Paulo reforçou pedidos de prisão dos ex-
diretores da Dersa, Paulo Viera de Souza e Geraldo Casas Vilela, por desvios de R$ 7,7

milhões em obras de reassentamento para obras do Rodoanel Trecho Sul. Mp também pede

que seja sentenciada filha de Viera Souza, Tatiana Arana. Para o MP, ficou comprovado o

desvio de verbas públicas para beneficiar seis empregadas de Paula Vieira e Tatiana com
unidades imobiliárias da CDHU e auxílio-mudanças destinados ao reassentamento de

moradores atingidos pelas obras do Rodoanel.

Pontospositivos: nenhum 000340
Risco à imagem: possível associação da cÐHU a esquemÍ¡s de fraude

Ações de assessoria de comunicação: em um primeiro momenloo someRte aguefdgl
finalização das investigações antes de se pronunciar
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APPROACH COMUNICAÇÃO INTEGRADA.

CMJ: 10.906.993/0001- l9

Ana Paula Franco Parolo Amabile

CPF: 157.524.848-47

PiG:19.222.564-9
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A Approach Comunicação Integrada, fundada há cerca de 20 anos, executa diferentes desafios

de comunicação, por meio de uma plataforma integrada e global, focada na construção de

relações. Conectarpessoas, marcas, investidores e capital social em todos os meios eparatodos

os públicos é a nossa estratégia.

Estamos entre as dez maiores agências de comunicação do país e, em 20t4, fomos eleitos a

Agência do Ano (categoria Latin America) pela Holmes Report - Sabre Awards, instituição

que analisa o mercado de comunicação em todo o mundo. Entre nossos prêmios conquistados

estão: Vencedores do Prêrnio Comunique-se em 2014,2016 e 2018; Vencedor Regional Rio de

Janeiro e Finalista Prêmio Aberje 2013 - Clienûe (Coca-Cola) na Categoria: Mídia impressa

(Relatório de Sustentabilidade); The Sabre Awards 2013,com o Cliente Sociedade Brasileira
de Dermatologia pela campanha nacional de conscientízação pelo Dia Nacional da prevenção

contra o Câncer da Pele; Comunique-se Cases-2014, Stevie Awards 2yfi como case Casa da

Suíça na Rio 2t16, com o cliente Presença Suíça no Brasil; Global top 250 pR Firms 2017;
Latin American Excelence Awards nas categorias Science and Education, com o cliente CTC
na PUC - Rio e lnternal Communications, com a Vale; Me.dalha de bronze no Stevie Awards
2018 com o Cliente Sociedade Brasileira de Dermatologia pela campanha nacional sobre

Vitiligo.

Somos signatários do Pacto Global e a única agência de comunicação do Brasil associada ao

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBDS.

Nossa plataforma de serviços traz um portfolio amplo de recursos disponíveis para clientes com
diferentes necessidades e está dividida em três pilares: Conteúdo, Digital e Influenciadores.

somos uma agência full servisse em comunicação, com arnplo portifólio de

000 342
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Temos um histórico de mais de 1000 clientes já atendidos e, atualmente, uma carteira ativa de

mais de cem clientes ativos ftxos, chegan& a 150, entre fixos, sazonais e Jobs temporários.

Atendemos empresas de diferentes segmentos, como indústria, serviços, química, farmacêutica,

cosméticos, mineração, energia, seguros, saride, educação, entidades de classe, cultura, entre

outros.

Temos experiência na comunicação e operações de imprensa de grandes eventos públicos de

entretenimento, culfura, esporte elaze4 como Rock fn Rio, cliente Approach, em todas as suas

edições, desde 2Ù}l,Campeonato Carioca de Futebol e jogos do Campeonato Brasileiro e Copa

do Brasil realizados no Estado do Rio de Janeiro (cliente FEzu) desde z}Ag,Carnaval de Rua

do Rio de Janeiro e São Paulo (pela produtora Dream Factory), Desfile das Escolas de Samba

do Rio de Janeiro (pela Liga da Escolas de Samba do RI - Liesa), Game XP, Bienal do Livro
do Rio de Janeiro (hês edições), Feira das labås (evento anual de cultura negra no Rio de

Janeiro), CC)(P (cliente Hasbro), Feira da ABAV, entre outros.

No setor de infraestrutura, a Approach conta com larga experiência em construtoras e

incorporadoras, como Even, Carvalho Hosken, PDG e outras. Já em indústria, de diversos

setores, marcas como Atlas Schindler, Vulcabras Azaleia, L'Oreal, Wartsila, Kepler Weber,

em nosso trabalhoFiat, Mead Johnson Nutrition, Cia Hering e muitas

000343
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UMA AMOSTRA DE CLIENTES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

Cliente da Approach há mais de l0 anos, conta com equipe de atendimentos exclusivos

alocados e trabalhando em conjunto com sua equipe de comunicação. Com eles, desenvolvemos

múltiplos e desafiadores projetos, que nos enchem de orgulho ano a ano. Atuamos na

comunicação dos principais projetos, como Telecurso, Prêmio Jovem Cientista, Canal Futura,

desenvolvimento e abertura de todos os museus criados pela FRM, e exposições temporárias,

como Santos Dumont - 0 poeta voador. E, juntos, em20l7, mais uma vez pudemos comemorar

um grande resultado em assessoria de imprensa: mais de 23 mil matérias, entrevistas, notas e

citações veiculadas em TVs, rádios, revistas, jornais, sites e blogs de todo o País.

Com eles, mantivemos a educação em pauta; repercutimos histórias inspiradoras; ampliamos a

cobertura regional; entramos no debate; ajudamos a estreitar parcerias; informamos sobre

oportunidades; apresentamos, mais uma vez, o Museu da Língua Portuguesa, no Brasil e fora,

comunicando os avanços de sua reconstrução; marcamos presença para o Canal Futura;

ficamos rnais próximos do público em eventos como a Bienal do Livro e a FLUP; apoiamos

divulgações como as do MAR, Museu do Amanhã, Museu do Futebol, Paço do Frevo, Casa de

Cultura de Paraty, entre outras; nos unimos à comunicação do Iphan para celebrar seus 80 anos;

demos visibilidade a causas do meio ambiente e também ao debate sobre o futuro da Ciência e

da lnovação etc.

MAR a
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

A Approachfaza comunicação integrada da Sociedade Brasileira de Dennatologia, que inclui

os serviços de assessoria de imprensa, redes sociais e publicidade, desenvolvendo materiais

para todas as plataformas, com diferentes recursos audiovisuais. Dentro desse universo de

entregas, os vídeos fazem parte do nosso dia a dia. Nossa criação vai além e, para cada

carnpanha, trabalhamos conceitos di ferentes.

Com diferentes objetivos e estratégias, as campanhas da SBD já geraram mais de 940 mil

interações e mais de 30 mil novos seguidores no Facebook e Instagram. Atualmenteo o escopo

de entregas para a SBD está inserido no modelo de Hub de Comunicação Approach, permitindo

flexibilidade e adequação de serviços às necessidades do cliente.

Urn dos destaques é a Campanha #Dezembrolaranja (mês de prevenção ao câncer da pele),

para a qual criamos estratégia de comunicação, assessoria de imprensa, cards especiais,

animações para veicular em TV, cinemas e redes sociais, além ativações em diversos pontos do

Rio de Janeiro, como o AquaRio, RioZoo, Centro de Visitantes Paineiras Corcovado, entre

outros.

Um dos objetivos é mobilizar a população para a importância da prevenção ao câncer da pele e

da Dermatologia enquanto especialidade, valorizando seus médicos e levando informação sobre

as doenças que acometem pele, cabelos e unhas, não apenas a veículos de todo o Brasil, mas

também por meio dos canais proprietários do cliente.
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CIA HERING

Em 2018, a Approach reassumiu a gestão de relacionamento com a imprensa da Cia. Hering,

com o objetivo de zelar pela reputação da companhia e trabalhar a agenda positiva da

organização, reforçando suas ações institucionais, seu perfil de marca empregadora e sua

govemança corporativa.

A agência gerencia demandas da imprensa, viabiliza entrevistas, intermedia encontros de

relacionamento, inscrições em prêmios, materiais de apoio a executivos e conduz aparticipação

de representantes da empresa em eventos.

Além disso, a Approach produz releases e notas reativas" planos de ação, acompanha a

divulgação de resultados, apoia a Fundação Hermann Hering na divulgação de suas iniciativas

e identifica oportunidades de exposição positiva da companhia e de suas quatro marcas -
Hering, Hering Kids, PUC e DZARM.

A Approach também é a responsável pelo gerenciamento de crises que eventualmente ocorrem,

como fechamento de fabrica, acidentes, detratores etc.

C BÁSICO
PERFE'TO

Patliripe rì;r pr,iriui' l.Ír{fitlo Pllll cailìì o ln1.si{l(nle
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TERMINAL GÁS SUL

O Terminal Gás Sul (TGS) é um futuro terminal de geração de energia no município de São

Francisco do Sul (SC) que está em fase de licenciamento. O projeto prevê um navio

/terminal na Baía da Babitonga onde o gás natural em estado líquido chega de navio e, em

seguida é regaseificado e interligado ao Gasoduto Bolívia Brasil. A expectativa é de que essa

injeção de gás natural na rede dobre a ot'erta no mercado do Sul do País. A empresa terá

capacidade de fornecer 15 milhões de metros cúbicos de combustÍvel renovável por dia para

000346
fomentar as indústrias locais.
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O contexto de apresentação da empresa à mídia e à comunidade não era nada favorável. A Baía
da Babitonga (foto ao lado), considerada santuário ecológico ern Santa Catarina, já vinha sendo

disputada por outro grupo empreendedor, corn um projeto muito controverso e rejeitado pela
população: o Porto tsrasil Sul. Trata-se de umprojeto de escala rnuito maior, com investimentos
de R$ 3,3 bilhões (1 bilhão de dólares), e muitas críticas devido ao alto impacto e supressão e
vegetação eln uma grande área de preservação permanente, além de impactos sobre a vida
marinha, a atividade pesqueira e a 1àuna da região.

Quando a Approach assumiu a conta do TGS, o desafio estava em apresentar o novo
ernpreendimento, sair da postura low profile (adotada anos antes por medo e desconhecimento
cla mídia) e se diferenciar dos projetos concorrentes, vencendo as resistências. À medida que
o cliente protocolava suas intenções de licenciamento nos órgãos reguladores e ambientais, o
projeto se tornou público e a empresa foi "obrig ada" aestruturar um trabalho de comunicação.
O trabalho da Approach envolve:

. Assessoria de Imprensa

. Stakeholderengagernent

. Criar agenda positiva

. Responder aos detratores

. Monitoramento nas mídias e redes sociais

. Criação da marca

. Criação do site

. Cartilhas de esclarecimentos

. Treinamento de Porta-vozes

' Política de Patrocínios

.{.t r ,"rdnr'tq¡ r srxr¡h¡¡,t
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Diretor dá detalhes sobre
te¡rninal de regaseifieaqào
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3.4.4 PRINCIPAIS CLIENTES E ESTRUTURA

A. RELAÇÃO NOMTNAL DOS pRrNCrpArS CLTENTES ATENDTDOS EM

JULI{O/AGOSTO DE 2019

APPROACH COMUNICAÇÃO INTEGRADA.

CNPJ: I 0.906.993/000 1- I 9

Ana Paula Franco Parolo Amabile

CPF: 157.524.848-47

FiG:19.222.564-9

000348

Cliente lnfcio

A.cco¡ Asscssorin Im¡rcnsn tJ2ttu20l8
.IP,TS Assæsori¿ Imlre¡sa o1¡tot?all
ART?IAN Âssessmia Imlrensa 06/08/1999
Atls Schindcr Ässessoria lrn¡rensa 0u06t20t6
Banco BIVIG Åssessuis Imlnasa l6lt0/¡0t8
Bronn lbrmn

"tssessoria lm¡rensl 0ltr4tzol4
Boticårio Susfpãtålil¡d¡dÊ ztyo2t20l9
CARV,4,LTIO HOSKEN EÎ{G' O

c0NsTRtn As s essori¡r th Im¡xensa 02/05/2001

(:in Iftring Asscssoria + Digital 0 r/0 l/20r 8

ESTACIO
(:oNTlirDo EPR0rlti(tÃo Dtr ITATFjRLLS p/('rrNAf,S D,l

uiT,i(:r() aa04tzût9

ESTACK) (ìornueicnção Internr t3to2t20t9
ESTÁC]O Assessqin rþ Inprensa o2t07t20tt
FRMARIMIO ¡lssessmia de lmlrens¡ 01/10/2005
GRTIPOCATARÅTAS llf di¿s .Saiais e ,tssessoria de lr¡x'ensa t9t02t20t6
GRUPO PÃO DEAçrrÄR' åssessoria Inrp rroa out2t2ao4
Notrerhme lntermérfica Åssessoria lm¡rensa 0 l/0s12015
Notrerhme lntermðdr{ Proû¡çâo dê (lmteú*r 0t/03120¡8
Pc¡xico Assessuir + ltìdis Diqitnis 29tO7t2019

Rock in Rio Assmssia de Lqrensn 02to7t20ol
IVARTSII-I\ ,lssessorin lm¡mnsa 0t/o4/20tÌ9
WHITTMARTINS Cbmeric¡c¡o iEtertr¡ l8/03/2009
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B) NOSSA ESTRUTURA

A Approach tem sedes no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. As instalações fisicas da agência,

em seus escritórios, foram projetadas para gerar funcionalidade e conforto a colaboradores e

visitantes.

No Rio, estamos numa casa com mais de 500 m2, entre salas de trabalho, de reunião, espaços

de serviços compartilhados, copa, banheiros e recepção. Em São Paulo, nossa sede, situada em

edificio com certificação LEED, possui com duas salas dereuniões, arquitetura open space com

cerca de 380 m2 para facilitar a comunicação entre as áreas de comunicação e diretoria, sala

privativa para administrativo e recepção, além de banheiros, copa, aimoxarifado, sala de

produção.

Outros fecursos:

o Rede de computadores interligada, com quatro servidores, proprios e nuvem, acesso à

intemet corporativa com links redundantes;

o FTP corporativo com portal de acesso;

o Tecnologias para segurança da informação (Antivírus Mcafee, Firewall Dell

Sonicwall);

o Sistema de Backup de arquivos locais e replicação para Datacenter em Nuvem;

o Acesso à intemet banda larga e conexöes para intemet 4G;

o Tecnologia de conference call Polycom;

o Skype for Business;

o Sistemas opemcionais Windows 7 Pro e Office 365 e licenças Adobe Creative Cloud,

num total de 179 licenças;

o Sistemas exclusivos para o setor financeiro, administrativo e fiscal (Alterdata);

o l6l computadores PC e notebooks;

. 98 celulares;

o Outsourcing para Suporte de TI com o Help Desk exclusivo para cada escritório;

Suporte administrativo, composto por 20 funcionários próprios, além de

profissionais de serviços gerais, contratados e terceirizados.

Biblioteca / Arquivo de consultas.

l8 assinaturas de jomais, portais de notícias e revistas (semanais e

Serviços de mailing Comunique-se e Maxpress;

Sistema próprio de clipping com empresa associada; 000349
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a Ferramentas de monitoramento digital e mapeamento e gestão de trabalho com

influenciadorcs homologadas.

COBERTURA NÁ.CIONAL AMPLIADA E COBERTURA INTERNACTONAL
A Approach construiu uma relevante rede de parceiros nacionais e internacionais que ampliflrca

sua capacidade de atendimento, garantindo presença global, mantendo a relevância do local.
RBCE

Além do trabalho de amplitude nacional reahzado por seus escritórios, a Approach, por meio
da Rede Brasiieira de Comunicação Empresarial (RBCE), viabiliza para seus clientes um
atendimento mais amplo e adequado as demandas regionais das mídias locais, quando

necessário. A Approach é uma das fundadoras da RßCE, com agências parceiras presentes em
15 estados do país, somando mais de 350 clientes. A RBCE está presente em Rio de Janeiro,

São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, paraná, Goiás,
Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, pará, piauí e Bahia.

BBN

Em 2016 estabelecemos uma parceria com a BBN International, a quem representamos no
Brasil, com exclusividade. Com 19 agências em países de todas as regiões do mundo, a BBN
permite a troca de experiências entre especialistas em comunicação corporativa, pR, conteúdo
e mídias sociais para marcas B2B eB2B2C.

Mais que oportunidades de atuação global e insights de diferentes mercados para desenvolver
estratégias de forma assertiva, a colaboração favorece o desenvolvimento de talentos e também
de produtos, melhorando qualidade das entregas e tornando processos mais eficientes para todas

as agências que fazem parte da Rede.

Com nossa metodologia alinhada às melhores práticas do mercado global e à capacidade de
atuar de forma coordenada em diferentes partes do mundo - da Europa à Austrália, passando

pela Ásia, Índia e oriente Médio -, conseguimos resultados cada vez mais interessantes para

nossos clientes multinacionais.
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C) SISTEMÁTICA DE ATENDIMEN"O

A Approach tem expertise em refletir sobre o posicionamenfo de marcas e organizações,

buscando estruturar o planejamento de çopunicação integrada mais adequado aos objetivos

corporativos, considerando todos os stakeholders.

Para uma comunicação eftcaz, recomendamos estratégia que contemple:

Relevância: Comunicar as mensagens-chave a partir de abordagens de interesse de cada

público-alvo. O conteúdo tem de ser relevante, pertinente ao contexto do interlocutor,

compartilhável.

Frequência: Fazer-se presente na mídia com consistência e regularidade, por meio da ofetta

permanente de conteúdos criativos e interessantes, ações de ativação e relacionamento.

Alcance: Em diferentes plataformas, meios e canais. Falar com o público-alvo aonde quer ele

esteja. Nos ambientes on e ofiF-line.

Materialidade da Informação: Fundamentar pautas com dados estatísticos, bem como com

pesquisas nacionais e internacionais de tendência. Assim, tornamos os temas mais tangíveis

para os jornalistas, Que têm o papel de repassar informações qualificadas para o público. Alern

disso, discussões baseadas em temas da atualidade frindamentados em estudos indicam ganchos

a serem trabalhados para um mesmo assrmtc e mctivam novas matérias.

Definição de indicadores (KPIs): Em conjunto com a equipe da CDHU, estabelecerernos os

indicadores qualitativos e quantitativos que serão usados para avaliação de desempenho e

atingimento dos objetivos de comunicação (Por exemplo: receptividade e entendimento pelo

público-alvo do posicionamento e mensagens-chave da companhia; presença em

setoriais e de mercados de interesse, entre outros quesitos)-

o METODOLOGIA DE TRABALHO

Desenvolvemos instrumentos próprios de trabalho a serviço de nossos clientes, como

formulários de pauta, calendário de gestâo e veiculação de conteúdo, relatérios integrados de

imprensa e mídias digitais, além e instrumentos de medição de Retorno Sobre o Investimento

(RoÐ para trabalhos com influenciadores digitais espontâneos e pagos.

Da imersão à leitura de resultados mensais, semestrais e anuais, primamos por alinhar as

estratégias e atividades de comunicação aos objetivos do cliente, criando KPIs específicos para

cada momento ou recorte da comunic ação. Fazem parf€ do nosso ürahal,l¡o as efåpês dp:
r Imersão e aprendizado - diagnóstico inicial sobro a e¡npr€sô, o mBrçodoo o públtao=nlrvo
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o
o Estudo de personas de públicos-alvos - com quem falamos a cada momento;

o Desenvolvimento de estratégia e desdobramento em Planejamento de comunicação,

com objetivos de curto, médio e longo prazo;

o Elaboração de posicionamento para os recortes de comunicação definidos na estratégia,

assim como conjunto de mensagens chave;

o Sugestões de conteúdos multicanais þautas, press releases, informes, notas e

esclarecimentos, artigos, position papers, white papers, press kits, Q&As, talking points,

fact sheets);

r Mapeamento e relacionamento com influenciadores e formadores de opinião específicos

para ações de comunicação, combinando uso de ferramentas digitais homologadas e

acompanhamento de cenário pela equipe;

o Alinhamento de discurso/ Atualização e ampliação de posicionamentos e Q&A a cada

momento da comunicação;

¡ Relacionamento estreito com a mídia e gerenciamento de imagem do cliente na mídia;

o Mapeamento de pontos sensíveis, formadores de opinião e perhl de jornalistas

prioritários;

o Definição de KPIs para cada objetivo de comunicação;

o Relatórios analíticos dos resultados conquistados.

Como premissa para início do nosso trabalho, realizamos uma imersão para avaliar

o perfil estratégico da marca e conhecer o comportamento do público-alvo. Adotamos a

metodologia da BBN Academy, que dispõe para nossas equipes toolkits que reúnem um

conjunto de diferentes ferramentas praticas para nos ajudar na estruturação de planejamentos e

de ativações e a encontrar as ideias que realmente inspiram nossas equipes, enquanto

impulsiona continuamente a evolução da percepção de marca que queremos dar ao PR em todos

os níveis. Os resultados são chamados de Big Long ldeas.

Nossos profissionais têm, ainda, a uma ferramenta de interação e troca de conhecimento - Hive

- com colaboradores de 26 agências de 19 países que integram a rede BBN, da qual somos
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O ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO NO DIA A DIA
Alinhamento estratégico:

Realizaremos reuniões semanais com a eguipe da CDHU para acompanhamento dos trabalhos.
Em reuniões mensais são revisados os objetivos e táticas por foco e em encontro semestral
promovemos a revisão da estratégia de acordo com as mudanças de cenário.

Banco de pautas

Somos especialistas em identificar e embalar conteúdos de forma criativa e atraente para
diferentes públicos, a partir de diferentes abordagens/interesses.

Para atendimento aos nossos clientes sempre formamos equipes de atendimento com
profissionais multidisciplinares para desenvolverem um Banco de pautas periódico. Isso
garante insumos pâra uma frequente a expo$ição do e de suas erividades nos eana[1ö,ðtg.ï
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Produção de conteúdo releyante

A equipe de atendimento Approach é responsável pela produção de todos os materiais de

comunicação institucional para PR: conteúdos para pautas, press releases, infonnes, notas e

esclarecimentos, artigos, position papers. white papers, press kits, Q&As, talking points, PR

stunts.

Os profìssionais da agência farão toda a coleta de informações, redação e edição para aprovação

e posterior divulgação para os públicos-alvo.

Mapeamento de oportunidades de exposição positiva

A seleção de mailing obedecera sempre ao interesse e estratégia de atuação da CDHU e todas

as ações de comunicação serão acompanhadas pelo profissional de atendimento até o momento

pós-publicação (análise de repercussão e da necessidade de eventuais intervenções).

A agência tarnbém tetn cotno rotina fazer rondas periódicas junto a veículos-chave para

identificação de oportunidades de exposição qualificada dos projetos da CDHU na mídia

(pautas setoriais e de eventual interesse).

Atendimento à imprensa
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No dia a dia, na atuação reativa e proativa, todas as solicitações de entrevistas e pedidos de

informações relevantes recebidos pela agência serão encaminhados para as interfaces e porta-

vozes já "filtrados", com identificação dos objetivos de cada pauta, análise das implicações e

as nossas recomendações.

A interface de representantes da CDHU e dos projetos com jornalistas e formadores de opinião

é feita sempre visando atingir os objetivos traçados, com acompanhamento de todas as

entrevistas por teleconferência ou ao vivo e pela preparação de porta-vozes - antes das

entrevistas eles recebem um media briefing preparado pela agência com perfil do jornalista e

do veículo (orientação editorial, alcance/audiência, histórico recente de publicações sobre

setor), detalhamento sobre a pauta e entrevistador, orientações para alinhamento de mensagem

e para mitigação de eventuais riscos.

A equipe Approach é preparada para cuidar da organização e acompanhamento dos eventos e

encontros com imprensa e influenciadores, como cafés, almoços, reuniões, apresenûações,

visitas a redações pelos porta-vozes da CDHU ou indicados pelos mesmos e, da mesma forma,

visitas de jornalistas aos ativos e eventos promovidos pela equipe de comunicaçáo. Também

prepara divulgações de resultados e coletivas de imprensa.
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o
Encontros de relacionamento para construção de conîiança

Propomos a realização de almoços e cafés da manhã entre porta-vozes estratégicos da CDHU

e jornalistas-chave dos principais veículos do estado. Esses encontros h:umanizam os contatos

entre organizaçãa e imprensa, permitem a troca de informações, a identificação de demandas e

oporfunidades de pautas, além de contribuir para que os jornalistas tenham melhor compreensão

da companhia, minimizando ruídos na comunicação. Contatos com diretores de redação,

editores e setoristas de editorias de Cldades, Infraestrufura, Empreendedorismo, Política,

Sustentabilidade etc.

Relacionamento com influenciadores digitais e formadores de opinião na internet

Estabelecer relacionamento com influenciadores digitais é fundamental para conquistar

visibilidade e empatia no ambiente online. Através do conteúdo de interesse da CDHU, eles

criam um relacionamento carismático e de confiança com os internautas.

Os influenciadores que mapeamos são identificados e selecionados a partir de uma metodologia

própria da Approach, que combina o uso de softwares de monitoramento e social analytics à

análise individual feita por nossos profissionais, avaliando os diversos graus de afinidade,

relevância e alcance.

Assim, identificamos oportunidades de ativação por ações de relacionamento ou de conteúdo

patrocinado em diferentes segmentos - gerando reconhecimento de marca e ampliando o

diálogo com públicos qualificados.

O PREVENÇÃO E GESTÃO DE CRISE

Atuamos na gestão de cenários em busca da prevenção e na diminuição dos impactos das crises

de comunicação sobre a reputação de nossos clientes, suas atividades, produtos e serviços. Este

trabalho é contínuo e tem processos claros para garantir segurança. São entregas à CDHU após

o planejamento anual de comunicação:

Durante o diagnéstico de imersäo¡

¡ Análise de mídia e mídias digitais;

o Análise de dados históricos referentes a crises passadas;

o Identificação de temas sensíveis.

No planejamento de comunicação:

o Mapeamento de riscos e elaboração da matriz de riscos de imagem;

o Elaboração da matriz de stakeholders;
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o
o 'oManualização" de fluxos de comunicação internos e externos em caso de crise e

definição dos instrumentos de trabalho para situações críticas.

o Após a aprovação do planejamento:

o Forrnação de Comitê de Crise

o Treinamento de porûa-vozes e dos integrantes do comitê,

o Manual de crise customizado;

o Formalização do Manual de Gestão de Crise de Imagem;

o Mapa one page com o fluxo de comunicação de crise.

Quando for identificado potencial de crise:

Trabalhamos para intensificar o fluxo de informações entre o cliente e os meios de comunicação

para levar ao público, por meio da imprensa, dados e fatos corretos e sem disforções. Dessa

forma somos sempre procurados e lembrados em caso de sifuações de crise, tendo a chance de

repassar a nossa versão.

Implementamos um monitoramento preciso e da análise do noticiário e das redes sociais,
avaliando os primeiros sinais (focos) de crises de imagem e possíveis respostas. A partir dessa

análise, criamos estratégias de relacionamento e sugerimos posicionamento/resposta ou
conduta para neutralizar o assunto.

Mantemos e gerenciamos um comitê de crise permanente, com mapeamento de sensibilidade e

fluxo de informação que, depois de aprovado, deve ser seguido à risca, garantindo a

conformidade da informação e a preservação da imagem da CDHU, seus projetos e seus porta-
vozes.

Durante crise instalada:

Reagimos rapidamente e de forma eftcaza situações de crise. Temos uma equipe experiente e

ágil para sugerir respostas e esclarecer o ocorrido o mais rapidamente possível, assegurando

suporte especializado à equipe destacada ao atendimento do cliente no dia a dia.

Alinhados à equipe da GDHU, trabalhamos com briefing e e&A (euestions &
preparar possíveis respostas à mídia e notas oficiais.

Apés a crise:

Ao final da crise, avaliamos o cenário e sugerimos estratégias de desdobramento e/ou prevenção

de novos episódios. Tambérn é importante avaliar os pontos de sucesso ou insucesso para
melhora contínua dos processos internos.
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o
O MEDIA WORKSHOP

A Approach tem grande experiência na preparação de executivos e equipes para a comunicação

com jornalistas e situações de interação pública, como audiências públicas, participação em

eventos, paleshas e seminários intemos e externos.

Em nossos treinamentos, trabalhamos com a metodologia que conecta sensibilização, midia e

audiências. No primeiro módulo, atuamos para sensibilizar os participantes do treinamento

sobre as hansformações na relação entre instituições e sociedade, e a importância do

relacionamento com os diversos stakeholders, como imprensa e comunidade.

No módulo, aprimoramos o entendimento e as ferramentas técnicas para a abordagem adequada

dos temas relacionados à instituição junto å mídia. Isso vai desde a postura corporal à

organização das mensagens-chave, de forma a favorecer a tmnsmissão do conteúdo correto para

os veículos de comunicação e formadores de opinião.

No terceiro módulo, desenvolvemos exercícios simulando as audiências mais prováveis paÍa o

grupo e como lidar com os públicos, desde a imprensa, passando por outros grupos, como

empresários e comunidades.

A Approach pretende realiza4 com a equæe da CDHU e pontos focais internos indicados,

workshops trimestrais, começando por mdia training tradicional, workshop de PR digital,
treinamento de prevenção e gestão de crise, workshop de planejamento estratégico e medição

de resultados.

. COMO TRABALHAMOS CObf DAIIOS

Partimos da integração entre a análise de clipping e o moniúoramento digital para desenvolver

projetos de inteligência e planejamento voltados para a melhoria do posicionamento dos

conteúdos e da imagem da CDHU na mídia.

O conteúdo coletado nas diferentes mídias é tratado e enriquecido com informações que

agregam interpretação em aruilises qualitativas e quantitativas, gerando insights para a
comunicação. Desta forma é possível dimensionar como os resultados estão em

KPIs traçados em conjunto.

o MONITORAMENTO & CLIPPrNG

Monitoramento de mídias sociais e clipping para acompanhar a publicação de conteúdos sobre

a CDHU e seus projetos prioritiirios e produzir dados qualif,ieados" o,nenfåda.s Êçr
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o
Além dos relatórios de análise de clipping, a equipe de atendimento faz o acompanhamento

diário das principais notícias de interesse da cDHU (pontos de atenção).

. ANALISE & INTELIGÊNCN

Equipes com expertise em análise de dados e conhecimento do segmento de atuação do cliente
avaliam as menções na imprensa e nas redes sociais qualitativa e quantitativamente.

O REFLEXO NA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
Com base nas análises, a equipe de PR mapeia gaps e oportunidades, direcionando a
comunicação da marca de forma estratégica, tendo em vista os objetivos da CDHU, fechando

um ciclo virtuoso de informação.

Fazem parte das nossas entregas de medição de resultados o envio de:

o Relatório de status semanal, detalhando andamento da operação (contatos ativos e

reativos com jomalistas/ formadores de opinião, destaques da semana, pendências de

agência e cliente e agenda para semana seguinte);

o Relatórios analíticos mensal, semestral e anual (consolidado) com análise de mídia
(inserções e resultados).
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o
D) QUANTIFICAÇÃO E QUALTF'ICAÇÃO DOS pROFTSSTONATS DESTACADOS

Em julho/agosto de 2019 contamos 168 profissionais, sendo ll2 dedicados ao atendimento de

clientes nas diversas especiali.lades de Comunicação, com o suporte de 15 estagiários de

diferentes cursos e outros profissionais que atendem a serviços compartilhados. Nossos

profissionais mesclam experiências em redação de veículos impressos e eletrônicos, portais,

mídias sociais, design, consultoria em sustentabilidade e comunicação interna.

Vale, ainda, apresentar um breve histórico dos sócios da agência, eue são responsáveis por

nosso perfil de atendimento:

BETH GARCTA - DIRETORA GERAL

Fundadora da Approach, Beth Garcia é responsável por desenhar nossas parcerias nacionais e

internacionais, lidera projetos para marcas de luxo e mantém viva a filosofia de atendimento

boutique em uma grande agência-

SERGIO PUGLIESE - SÓCIO-OIRETOR

Vencedor de dois prêmios Esso, Pugliese promove forte sinergia entre os clientes, comanda

nossa atuação em Esportes e Cultura, e segue narrando nossa melhor história à frente de projetos

de Respons abilidade Social.

GERMANA COSTA MOURA _ SÓCIA-DIRETORA

Germana é responsável pela ampla carteira de clientes de Negócios da Approach,

desenvolvendo soluçÇes customizadas para cada segmento. Transita por industrias e

organizações de todos os portes, implementando estratégias de comunicação e sustentabilidade

voltadas para o crescimento dos negócios e é nossa head na área de Comunicação para a

Sustentabilidade e Causas.

NSTRUTURA DE ATENDIMENTO STTGE,RIDA À CDIIU

Neste item, a Approach apresenta os cunículos resumidos da equipe destacada a atender a

CDHU, com competência, capacidade e experiência profìssional. Equipe multidisciplinar

composta por profissionais disponíveis e com experiência em estratégia de comunicação,

jornalismo, RP, assessoria de imprensa e digital, somando 6 (seis) pessoas

perfis variados para fins de atender as demandas especificadas em ediøI.

em
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o
Costábile Nicoletta

Jornalista profissional, com mais de 30 anos de atuação, foi repórter, editor-adjunto, editor e

diretor de redação de veículos de grande circulação, como Gazeta Mercantil, Estadão, Valor,

Estado de Minas, Meio & Mensagem, Brasil Econômico e Carta Capital. Formou-se na

Faculdades Integradas Alcântara Machado e tem mestrado em jornalismo pelo Instituto

Internacional de Ciências Sociais/Universidade de Navarra. Ampla experiência em gerir

equipes de reportagem.

Ana Paula Franco Parolo Amabile

Com formação em jornalismo pela FIAM, publicidade pela FAAP e MBA em Comunicação

Corporativa pela Anhembi-Morumbi, a profissional atua no mercado há mais de 20 anos, sendo

mais de 10 no Grupo Approach. Lidera e acornpanha as equipes de atendimento a clientes desde

o briefing ate a entrega dos resultados. Experiência de atuação em situações de crise de

comunicação, tanto on quanto off-line. Entre as marcas que já ministrou Media Training estão

Itaipu Binacional, Atlas Schindler, Grupo NotreDame Intermédica e Jack Daniel's.

Alessandra Silva Dias

Com l8 anos de experiência no mercado de jornalismo e comunicação, Alessandra é formada

pela Universidade de Mogi das Cruzes e com MBA na escola de negócios. Ao longo do

tempo atuou na coberfura diária de diferentes assuntos. Como jornalista, desempenhou todas

as funções ao longo dos anos, da apuração à chefia de reportager¡. Coordenação da pauta

geral e produção dos programas de rádio, entre eles o Jornal da CBN que vai ao ar

diariamente em rede nacional. Concentra bons relacionamentos com repórteres de diversos

veículos e tern uma visão geral da coordenação de atividades de assessoria de imprensa,

da produção de conteúdo para divulgação de produtos e serviços.

Bonança Maria da Silva Mouteira

Jornalista formada pela Universidade Gama Filho, Pós-graduada em Gestão de Negócios pelo

Ibmec Rio, fluente em inglês e espanhol, com mais de 20 anos de experiência em comunicação

corporativa e vivência em multinacionais do setor de elétrico. De rnaio de 2003 a dezembro de

2011, respondeu pela área de Comunicação e Relações Institucionais da Endesa Brasil (atual

Enel Endesa), desenvolvendo habilidades em relações çom a mídia nacional e estrangeira, Na

Approach Cornunicação liderou o trabalho para a GL Events, Terna Energia, Cebecls, além de

rninistrar Media Trainings e progralnas de gerenciarnento de crise.
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o
Ana Claudia Conti Camara

Graduada em Comunicação Social - habilitação em Jornalismo pela Pontificia Universidade

Católica de Campinas, possui mais de l0 anos de experiência na área, atuando em assessoria,

mídia impressa e lelevisiva. Está na Approach desde 2A12, sendo associada da Tools Strategy,

empresa do grupo societário Approach desde 2014. Atua em contas e lidera equipes ern clientes

dos segmentos Negócios, Consumo, Saúde, Cultura e Entretenimento e Tecnologia. possui

experiência em atendimento de empresas de capital aberto e em gerenciamento de crises. Foi
assessora de imprensa da Associação Paulista de Municípios (APM) e editora-chefe da revista

Municípios de São Paulo (distribuída aos 645 municípios do Estado e para toda a classe

política), editora-chefe no jornal o Município, chefe de reportagem na TV união.

Tatiana Alves Coura

Diretora Geral da Approach RJ e responsável pela área de prevenção e gerenciamento de

crises, a jornalista formou-se em Comunicação Social pela FACHA. Com 25 anos de

experiência atuou como repórter de veículos impressos e de TV, entre eles, CNT TV, grupo O

Dia e O Flurninense. Na área corporativa tem passagem pela Rede Ferroviária Federal,

Sebrae e Casa da Leitura. Na Approach há l6 anos, lidera a Operação de Imprensa dos

Desfiles das Escolas de Sarnba do Grupo Especial Rio de Janeiro e dirige o atendimento de

grandes cornpanhias, como Grupo Cataratas. Grupo Pão de Açúcar, Sociedade Brasileira de

Dermatologia, Universidade Estacio e Rock in Rio. Em sua trajetória, coordenou fusões,

aquisições e aclministrou episódios críticos de clientes envolvidos em CpIs, acidentes com
vítimas fatais, denúncias, embargos e licenciamentos ambientais.

APPROACH COMLINICAÇÃO TNTEGRADA.

CNPJ: 10.906.993/0001 -t 9

Ana Paula Franco Parolo Arnabile

CPF': 157.524.849-47

RG: 19.222.564-9
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o
DECLARAÇAO

Declaramos para os devidos ftns, e contabilidade de tempo de serviço/experiência, eue Ana
Paula Franco Parolo Amabile portadora do CPF 157.524.84847 e RG 19.222 .564-9 iniciou
como sócia cotista no dia 03llll20l4 na Approach Comunicação Integrada Ltda., Assim como
Tatiana Alves Coura.

Declaramos ainda que Ana Claudia Conti Câmara portadora do CPF 238.257.248-03 e RG
25.706.192-9 iniciou suas atividades como sócia cotista no dia ß/A2/2014 na empresa Tools
Strategy Gestão em Comunicação Ltda., inscrita no CNPJ 08.418.033/0001-68, estabelecida na

Estrada da Gavea, 640 - Sala A402 - CEP 22.610-002 - São Conrado, RJ.

APPROACH COMUNICAçAO INTEGRADA.

CNPJ: 10.906.993/000 1- l9

Ana Paula Franco Parolo Amabile

CPF: 157.524.848-47

PiG:19.222.564-9
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lrËt¡s^3El'go 3EilHOñ Intgrño

Criada em 1932, a CarlElra de Trabalho e Frevi-
dènc¡s Soc¡at resistiu ao passar dos anos. assimitan-
do com muita presteza as profundas modiffcaçöes
que se registrararn, ñestas dåcadas, na composlçåo,
distribuiçâo e qucifífþaçao da nossa força de tràba-
lho.

SEm nenhum êxâgero, þode-sâ. afhrhar gúÞ est€
docgmenlo, por muitos alnda hoje,conñecido como
"carteira prolisslonal', conyêrlÊu.se num dos nâ¡s
importaotes insliumentos à didþosiçåo do trabâlha-
dor, taeendo âsyeãeÊ de cêdula dp identidade, iltulo
de crådllo, atestado de antecederttgs, de boa condu-
lâ e de residÊncia, Þâra cilar ap€nâs algumas das
suas mûlt¡plas utilidades,

Em sua s¡mpl¡cidåds, a CTPS reflete a carreira do
trabâlhador e sua euolução prolissional. Cabe;lhe
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A CARTHäA PNÛFTSSICI}¡AI

0 prlncipal defensor dos lnt€resses do

fabalhador é o préprlo traba¡hador' Sem

aüâ part¡clpaçãô nenliuma conquista 6 te"

gftlma Ê duradoura.

A Garteirg dE lrabalho' que a lel in*
tltrlu para proteger o trabathador e do'
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Compete as trabalhador zelar pela sua

poese e lnteg¡ldade pâra guo dela fuça uso'

quando necessário, na obtenção de dlreltos

que a lel consagrou.
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af

.--.........--. t

de........-.'...'/-.....-*-.*/.'.-...:...... 
" --.....'..--./.....-".-.'.../.."..'-.*.-.. 

Agenciâ

Gozou férias ¡elslivas

Assinatur¿ do

Gozou Frias relalivas ao período

de ......,..,,..../

Assinatun do ecrpe¡ndor

Cozou férias

de,..., :.................-.,..,............,.,.....,

.......-....,../.................

Dia Mês

Barco deposiErio

Praçã

RE'TRATAçÃO 
:

.. -.......".../,.....:..t,,,.../........,..... ".Dia Mês

Eslâdo

e assinâturã do emp¡eg¡dor

RËTRATÀçÃO 
-

.*...._......,/.....-:-_....../..-.....,...-.,.
Dia Ano

Enprcsa

Dia

Banco

AÉnch

Praç¡

Enpresa

Mês

& --"-...-..-..../

c t4

dË

r()

i

l

hb$
I

s. 0I tu.l

000393

AS}F c¡nprc!¡dor

Gozo¡ féri¿s r¿l¡tivas ao período dc

dc ...-....-,.."..,/....-,..-..."../..-....-....... t

€o



2010

R$ a5c

aa

FGTS - Fundo de Gamntia do Tempo de Serviço
fLEI N.O 5.10?166 REçI.'LAMENTADÀ PELO DEC N.O 59.U0/ó6)
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FGT! -Fundo de Garantia do Ternpo de Servíço
{LEI N.O f¡07/66 RECULã,MENTADA PELO DEC. N,O 59.820/66)
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F0TS - Fundo de þarantia do Tempo de Serviço
(LEr Np s.nrre wcqrleMEÌlTADA pELo ÞEc. N9 59.9t0/ó6)

FOIS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEI N.O,5.IO7I66 REGUI,AMENTâDÂ PELO DEc' NP 59,S20166I

REn"ÀTÀçÃo o¡çÃo nernrrrçÃo
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TEilSAGET DO SEIIHOB II'{| TRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Prevh

dência Social resistiu ao pa3sar dos anos, asslm¡lan'
do com muita. presteza as profundas modlficaçöes
que se reglstraram, nestas décadas, na compos¡çãq
distr¡bu¡ção e qualificação da nossa torça de traba'
lho

' Sem nenhum €xagerq, podose aflrmar que estê
documentq por multos alnda hoie conhecido como
ocarteifa pófissional", convêrteu-se num dos mals
¡mportantes instrumentos à dlsposiçäo do trabalha'
dor, fazendo às vezes de cédula de ldentlddq tftulo
de créd¡tq atestado de antecedentes, de boa condu'
ta e de residêncla, para cilar apenas algumas das
suas múltiplas utilidadeg

Em sua slmpllcldadg a GÍPS reflete a caneira do
trabdlhador e sua evolução profisslonal. Gabelhe
pois, protegâla atenta e culdadosamsntq porque

enquanto pelos seus aspectos extemos essa cartei'
ra revela traços importantes da personalidade e da
formação do seu possuicloG os registros intemoq ha'
bitualmente lnsubstltLiíveis, se constituem nas mc
lhóres garantlas da preservação e da efet¡vação dos
seus direitos trabalh¡stas e previdenciários.
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GOLORIDA¡8 COTITRATO DE TRABALHO

Empregador APPROACH PRESS DIVULGACAO LTDA ME

CNPJ: 05.359.094/0003-75

End: HELENA No:218

Município: SA0 PAULO EsL SP
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Cargo:ATENDENTË CBO No:253115

Data de Admissão:03 de Agosto de 2009
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FGÍS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS - Fundo de Garåntia do Tempo de Serviço
(LEI N9 5.107'66 REGULAMENTADA PELO OEC. N: 59.820'66) (LEI N9 5.107/6ô REGULAMENTADA PÊLO DEC. N9 59.820i66)
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gistros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)
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. (Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, re-
grst¡os¡fSfilri_orilgs g_ outras anol¡açÕe! 3glolizedg! por lei)

AilOIAçOH¡GERAIS

rnnnsrsnÊnae

E;;:plegado transferido em 07 de Abril de
2A12 da empresa Comunícaçãa Mais
. .r:çessorio ¿lda inscrita no CNPJ sob o ne.

05.359.094/0003-75, para a eÊÌpresa
Ðiietn.Corn Conrunicaçõo f,fda inscdta ¡¡o
CÌ.:PI sob o na. 10.906.993/0002-08,
registrado no Liwo 001 página 02,
pernranecendo inalteredos todos os seus
direitos trabâlhistat que neste ato são
garantidos e assumidos pelo seu novo
enpregador

5t
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cóprn
COLORIDA ltronçÕescenns

5352

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, re-
gislros profissionais e outras anotaçõcs autorizadas por lei)

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, re-
gistros profissionais e outras anotaçfos autorizadas porlei)

Alterøção da Razão Social ALTERACÃO DE FUNçÃO
\

cQ fteþnl[!-l l¡=tè-- p"ssou a erercer a

Ar{cnAçÕEs GERATS

A razão social da empresa Direta.com
Comunic¡çfle Ltda inscrita no CNPI sob o na.

L0.906.993/0002-08 passa a ser {BprgÍlch
Comunicacão ,Integrada Ltda.
permanecendo inalterados o CNPJ e demais
dados.

São Paulo,01 de Setembro de 2012.
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UNIVERSIDADE DE SAO I3ALJLO
Secretarla Cìeral

Dlvlsão de Roglst ros Acadêmlcos

" 121 4,462

cla l.ei s3g4/tfr.n ,1PP,

ROZCilIA
Acadêmico

De acordo. E--
Secretárl¡ Gergl

ARt
Técn

Prota. D¡'offioR CúRÍ

Camargo

F

d q

oP
Ea

Rubens Fenandes
Ditetor

JunÌo¡

cuRso DE coMUNrcAçÃo soctAt
Habilitaçâo em Publicidade e Propaganda e

Relações Públicæ reconhecida pelo Decreto

Federal no 70.956 óe918172, publioado no

DOU de t0/8/72, pâ9. 7tt7 .

Habilitação em Rádio e Telcvisâo e Cinema
reconhecida pela portaria MEC no 343 de

3tlTlS\,publiaado no DOU de 3/8/84,

Geondes Awonio dø Silva Dn Anlonlo Blas Baeno Gaíllon
Sectelótìo Dìraor hesillene

Portaria MEC no 4.327,
de 221 1 212004, D.O.U. de 24 I 1 ?.1 2ôt1

ffi*
0 dlpl omado concluiu nc¡tc Ccntro Uniytrsi
'..'¡trf ::

SIAM. FAAM
CBN'TftO UNIVERSITÁRIO

Apostila registrada sob n.o
668

Processo n.o
67ô oo

nos termos do Artigo 2.o do Decreto n.o 5.78ó.2006.

São Paulolf auL??,t
8ldrl.¡ ferr.rl

Setor de Reglstro

o 7
c\
c\

-l T
\<D

Hrbll it¡çlo

,ffi
Sto Prulo,

ri

Prot.

"./o r'o äùt¿r,,,o

n'l#!:w lrr',rc/
E CAMARGO

¡

APOSTILA
O DIPLOMADO CONCLUIU NESTA

FACULDADE O CURSO DE
coMUNrcAÇÃo socrAl,

nanmnnaçÃo
.P..UF. HCtp. An F. E.P. ßQP. A9. Ailp. A.......

09

DIRETOR

23

Slo

Ano a

0

0r $Í0
a Apost

þ2
mDr üttPI

ila

.!1,



( {, { ( t ( í í ,. ( ( ( ( r ( { ( ( ( ( r r ( ( f r- ( ( ( r r { { ( ( ( ( ( ( ( ( r ¡ ( 
"

ilf þ^. ",":"*{w %

(3
O
)Ë¡
t\)
CJ

II

g¡gFT lg.zzz. s64-9 H#,6¡o1 /ÐEz/209"7
Noi/r€ ANA PAI¡I¡A FRANCO PAROLO

ÀI4ABILE
nr,øoñEr,soñ-rngrRE' PARCILo :

. ÞATAOE Î'¡âSCIMËI{ÍO

26/SEr/t9'î2

eü

.i
¡

I

I

oo
clã

0r 15 248 478/

2

E
ht
E
l{
tr

cc:LV.B094lFr"S.000
.(''

,.t
' ,ì

"cr" ESTADO sr SÂO PAULO g0O0-

ffi ,-,,,, :i::"'åll#^tlåî:"Tå15:,lI?:"1å,^,,",

E MARIA ITUIZA ,FRANCO PAROLO
:t¡l

NATIJRiqLf)AÞÊg.PAÜLO -SP

oocoñrBEM sAo PAUITO "SP
SANTANA,

4 lN .027 44A

Itlvl¡¡oiìàrio

R$35Û
PI

cus"tAs



ATUAPAAIIIFR,ûTIICOHROLOAIWHM

Rua Francisc'o Dias, 231 7l - Jd. da Saítde

- São Paulo - SPCEP: 041
Fones: (l I) 5077-3975 ). 97 t 30-2t88 (cel.)

E-mail:
Dados Pessoais

Resumo døs QuølíJìcações
¡ Flxperiência pro.f'issîûnal aclquirida ern en-ìpresas na área

(iornalisrno" assessoria de imprensa. er,ientûs e marketing):
. Sóiida experiência em definição de estratégias de comunicação:
¡ Atividade estreita junto às áreas de niarketing e com¡:n'i

atendidas:
r Crganizaçäû e realizaçãc, cJe feiras e eveíìtûs;
¡ Proclução de tertos jornalísticos;

' Elaboração de propostas:

" Órimo relacionamenlû com a iniprensa. em ¡iívei llacional:
. Facilidade em liriar ccm situåções de pressão profissional;
r Expeniência ern liderar equipes:
r r\tuação em sltuações de crise;
r Atuação jr.trito a órgãos governamentais.

Formoção Acadêmicø
MtsA em Comunicação Corporativa, 2012

Universidade Anhenibi Mor¡;mbi - São Paulo * SP

Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo,200l
FIAM * Faculdades Integradas Aicântara h'lachado - São Faulo * SP

Comunicação Social com Habilitação em Puhlicidade e Propaganda,
FAAP * FLrnclação Armando ,Alvares Penteado - São Paulo - SP

Exp er iê nc i a P r ofi ss í on a I

Approøch Comunicação (iunho de 2017 qtë o momento)
r Diretora cie Operações
r Acompanhamento cio dia a dia do escritório cle São Paulc. cc,ni

acompanhamento financeiro (i'aturarnento. recebimentÕ e gastcls

aliaçãc Ce Pfil).
. partlcipação nos

plaiie.janrentos estratégicos dos clientes cla casa, acom dos lesultatlos-

o@)holwail..cont
4l anos, l.filha

cle comunicação

das errrpresas

995

tradicionais e

ntos. pl"oduçãc d*
uûa0

gestão das pessoas do escritório" Falestrante dos Medìa Train
especí1icos para sitr-rações de crise.

Approach Comunicação (abril de 20CI9 até junho de 2017)
c Cerer¡te de Desenvolvimento rie'l"rovos Negócios:
c Desenvolvirnento de estralégias. acornpanhainenio das ate¡ldim

000 42,4 n

releases e apresentações^ aplicação <ie avaliações perióclicas e



i

;
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i

de relatórios, entre outras ativiciades. Início da atividade
passando por coordenação e gerência de núcleo;
Alguns dos clientes atendidos: Track&Field" Doçaria Amor aos
Futebol. Red BL¡trI. Crupo Pestana. Baume et Mercier, E

Sr-rmmit. HBO. Feiras internaciol'lais Hospitaiar. Première B
lnterseg.

Maquindrio Comunicução e Eventos (julho ø setembro cle 2007)

" Organização da equipe de atendimentos da agência no cargo de
Jornalismo. desenvolvimento de estratégias de cornunicação, rel
os clientes e contato conl os maiores veículos de cornunicaçãcl
negócios (Valor Econôn'lico, Isto é Dinheiro e Ëxarne):

e Clie¡ltes atendidos: Goóc. Assintecal e Elue Tree Park Paradise.
r Ðventos: Expovest" E¡rcontro da MocÍa. Fashion Tour. Oscar F

outros.

Approach Comunicação (novembro de 2005 até julho de 2007)
o Atendirnento sênior a clierrtes varejo. negócios (inciusive

eelucação e construção:
r Efaboração cle pautas" releases e notas. acompanhamento em

desenvolvimento de estratégias de comunicação. follow up.

ûrgan. Position Faper
r Clientes atendidos: Lorenzetti. Zet"aflex. Camisaria Colornbo. B

Paulo)" Faramount Pictr"rres Brasil" Doçaria Amor aos Pedaços"

Sul e SuperShopping Osasco.

Lucøno Editores Associados Ltda. (fevereiro de 1997 atëfevereíro de
* R.edatora-Chefe das publicações da editora (ÞJoivas. þ'4

Artesanato);
¡ Assessora de Imprensa das revistas Noiva (Ronaldo Esper e W

(PCs,¡ como de tocÌas as ações pron'locionais da Lucano Editores:

" Responsável pelo conteúdo editorial do site wll ¡¿.lucanoeditores.
. Desenvolvedora de conteúdo das novos produtos e todo o

gráfico.

Ativíd ød es ertr ac urric ul ar e s
. Finalista cio 4' Semana Estado de Jornalismo. do Jornal O Estadcr

rnatéria sat¡re Saúde Fe¡ninina, publicada no dia 251ßl2tt1:
r Organizadora de todas as atrações da feira FÐ|{OIVAS . incluind

ações de assessoria de imprensa;
. Colaborad*ra.freelancer" do grupo VOGUE ;

" Colaboradora fi"eelancer da Editora Online:
r Domínio de Infbrmática. inclusive de sofiwares de Computaçãr:

Offi ce" I nternet. Corel DRAW. Fhotoshop. PageM aker;
o Palestras: Alexandre Teixeira. GiLrliano Cedroni. Gisele Vitória. J

o

Crespo e Isabeiie More¡ra

0

o atendimento"

aços, Museu do
C40 São Paulcr

il. Expo MoneS'.

Coordenadora de
i¡:lnamento corn
país na área de

hion Da]¡s" entre

e fianquias).

e eventOs.

ervsletter. Fìouse

sh Council (Sãr:

hoppings Jardim

Ð
lnformática e

ing). Infbrnnática

br

, inclr¡sive

e São Far"rlo" ccrn

coordenação das

Gráfìca - Facote

Maria" ¡\^ngela

42s n
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Idíoma

Oficina Comunique-se: Comunicação Interna - Corno produzìr
valor - Novembro/2008;
Oficina de Fress Release - Sindicato dos.iornalistas de São Paul

. Inglês avançaclo para leitura. conversação e escrita;
r Experiência no exterior: curso nos EUA (¿¿"ç * Englísh Lan

rnorando ern casa de americanos e fbzendo parte do cotidiano da

:

rnensagem de

Schaol 1995).

ília"

ô

ooû*!u
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Preridônclr dr Reptlblka
SscrêtNfl¡ dl Mksû€ Pcqu6n- EmÞrffi
S€rrctario dË flâdo$¡liaçËo e Simplifkaiþ
D*psrtamnto de Rdstro Empr€srrbl a tnt4rcçlo
Jw*¡ Comêrciâl do ËsÞdo do Rlo de l¡n*lro

Nrm {Dr sDÊo{, DA fluAlou¡t{¡o A s[DE f€R EM olr¡BA un

33.2.083t6ttt1

llpo rurfdko

Socicdad¿ arprcsárla llmit¿d¿

ÞñtcEmruld

NoÌmel

TO

cmèrc{àl dÒ &rtado do Rio drâ taäèLrô

l{¡ do Protocdo

o0-201S/39677
JUCERJA
tlltno Arqulvmalîe :

0m031 (¡tc6 - 1s10v2018

Nnrl 33.2.0847605'1

APPf,OAçfi COå4U¡T'CÂCAO

Esldtol* 10288372?

*¡rh;

- 4 06Ê1/2018-14:53;08

LTOA

000 428

sã: APPROAüH COF,IUNTC,\CAI} INTUüF.\DA LlÎDA

Prgg

38?,O0

21, 00

Cdn¡lrdo

38?, 0ç

21.00

ónrc

luntá

ôREI

DA

llmo Sr. Presidente da Junta C-omercial do Estado do Rio de

APPROACH COMUNICACAO INTEGRAÐA

requer a v, sa o deferimento do sÊguinte ato:

CodtSo

do Ato
l}Ð2

Otde. Descrifro do ato./ Descrição do erænto

I

¡Prn ú. |¡r.*i* ReBresentante legal da cmprtsa

l.oc"l)

mJ/¡/¡l ,ong dc contato:

Dåte E-m¡il:

dc documrnto;

IfdN dc rr¡rçlo: 06/7r/2Or8

Data de li cntrad¡:

lillil¡ ililt filr ililllilil lllll lill llll
æ.2018/39677Þ4

il1
!!.1
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z',) T.ÀTIANA
Cidade Estado
gaflerra Nacional
30t%tzùw e CPF

3) CINTIA
Rua Eziquio de
carteira de identidade
Nr.0ó8.79 57-56;

4) CRTSTTANA
domiciliadq nesta
Barra da Tijuca,
3ttul992ë CPF/MF

s) ANA PATILA
empresári4 casada
domiciliada na

6) sÉncro DOS
jornalist4 residente

Rua Almeida Godinho,
da carteira de
Nr, o 6.805.967-30;

20.775440, portadora
DETRAN/RJ data
Únicos socros da

CirhÈrcLâ"l dô t¿t¿:dê dô Rio d€ lâ,nèilo
så :,qPPR0À.üH CTJMUÌûüÀCAü INfEõRADfl. l,fDÃ.

û

-' ,--, . , - :;

CNPJ¡ 10.90ó,993/llûût-19
1) ELIZABETH IIE AZEVEIIO GARCIA, brasileira, natural
jornalista, residente e domiciliada nesta cidade e Estado na Estrada
CEP 22.610-210, portadora da carteirade identidade Nr- 203g7g32
expedição 03 ll2l85 e CPF Nr.Ol I .26 5567-52;

pelo
Nr 024.092.37746;

OLIVEIRA I}IAGALHÃES, brasileira, solteira" jomalista
Araújo, 436 Itaipu Niterói Rio de Janeiro, CEP

Nr ag't637664 expedída pelo IFPru data da

MACEDO TZ DO AMARAL, brasilei rat casada,PLA

CEP 04.14{ì-000, portadora da cafteira de identidade
da expedição OUIA20O7 e CpF n" tS7.52A.g4S4l.

do Rio Janeiro, divorciada,
da 200 - São Conrado -

pelo IIRD/SP data d¿

e domiciliada na
portadora da

2ú112t1990 e CPF

sob o No
b oN" 02 por despacho de

s7Eduardo Guinle,
Ramos, n" 302 -
outra filial S8^S

CEP
cláusulas e

,dLYES COURA, brasileira, jornalistq solteira, e domiciliada nesta
na Rua Iæite Lea¡, 4 Apt. 802 Laranjeiras CEP. 100 ponadora da
de Habilitação Nr. 227?973I 6, expedida Detran , data da expedição

residente e
Cidade e Estado na A Hildebræ¡do de Araujo Góes, 55, Bl. 02, Ap.lO2 *
CEP: 22.79T250, portadora da CI n. 046067454 IF?-RI, expedida em

sob o no 803-659.57744,

F.RANCO PAROLO AMABILE brasíleira, Natural estado de São Paulo,
sob o reglme de comunhão parcial de bens, nascid¿ e.m 9TZrcsidente e

cidade de São Paulo a Rua Francisco Dias, no 23 apto. - São Paulo - SP -
no I 9 .222.5&-9 pelo SSP/SP, data

SANTOS PUGLTESE, brasileiro, natural do Rio Janeiro, divorciado,
domiciliado, nesta cidade, a Rua Jornalista Costa n. 99 - São Conrado -

Rio de Janeiro, CEP 22.61G.150 portador da carteira de identidade
DËTRAN/Iü data da expedição 06tOSnWT e do CpF n.745.651.687-l

71909 expedida pelo
5;

7) GERMANA TIíEOPHII,O DA COSTÄ MOURA, brasileira, do Rio de faneiro,
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, jornalista, residente e nesta cidade à

I BI. B Apt, 0 Lagoa Rio de Janeiro, 22.471-140, portadora
identidade Nr 08 8075&5 expedida pelo IFP dat¿ da 29n611990 e CPF

t) BONANçA MA.RIA DÂ SILVA MOUTEIR.A, brasileira, narural do de Janeiro, solteir4
empresaria" residente e domiciliada à Rua Castro Alves, 248 - OI-MEIER_CEP.

da carteira Nacional de Habilitação Nr expedida pelo
da expedição au¿ntt 4 e CPF Nr. 000.889 757-38

sociedade empresária limitada, denominada APPROACH
INTEGRADA LTDA, çom seus atos constirutivos arquivados na
33.2.0837ffi5-l por despach o de 29tÐ5120/|f, e ultima àlteração so
25/0812û15, inscrita no CNPJ sob o N" 10.906.993/0t01-19, com sede na
- Parte - Botafogo - Rio de Janeiro - CEP. 2Z.Z@-t90, filial na Rua
Torre B - Conjunto 22 - Vila Olímpia - CEp. 04.52245û. - São puto - Sp
Quadra 2, Bloco E, n" 12, Sala2M, Parte M27, Edificio prirne,
70.t70-120. Resolvem de comum acordo afterar seu confrafo social,
condições a seguir:

,,þ
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(&iUSUL,4 PRIMPry\ * Os sócios, neste ato, resolvem o Capital Social da
empresa que era de R$ 739.312,96 (setecentos e trinta e nove mil trczentos
sei$ çentavos) para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em
quotas no valor nominal de R$ l,ü) (hum real) cada uma, cujo aurnento é
atravé¡ de reservas de lucros acumulados da sociedade, çonforme
184, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forrna:

CLAUSULA SEGUNDA - Em face da alteração acima, consolida-se o

seguinte redação:

cl,r+pqur,r pn¡unrnn - a nr¡¡oumEcÃo
l.t. A sociedade t€m a denominação social de

INTEGRÁDA LTDA

cr,.Åusure snçuNn¡. - ¡, snnp p rnr¡,rs
2.1. Sua sedc é na Cidade do Rio de Janeiro à Rua Eduardo Guinle,

de Jane iro, Ce,p 22 -26û üA -

doze reais e noventå e
.000.000 (hum milhão)

neste ato,
na contå contábil no

social com a

coMUNIC.dçÃO

- Parte - Botafogo Rio

2.2,, A sociedade tçm sua flrlial na Rua Fidêncio Rarnos, n" 302 - Torre
Olímpia - (EP. 04.522450. - São Paulo - SP.

2.3. a sociedade constitui um filial na SBS Quadra 2, Bloco E, n" 12,
Ediffcio Prime, Brasília/DF, CEP: 70.07G' I 20.

2.4. A saciedade poderá abrir e encerrar filiais, escritórios,
território nacional ou exterior, independentemente de alteração

CLÁUSI]L.A TERCEIRA - O OBJETO SOCIÂL

3.1. O objeto social é a exploração das atìvidades de prestação de

3.1.1. divulgação em comunicação;

3.1.2. assessoria de imprens4

3.1.3. consultoriaemcomunicação;

-Conjunto 22 * Vila

206, Parte M27,

depósitos em todo o

de:

3.1.4. gerenciamento técnico de departamento de comunicação;

3.1.5. concepção e execução de planos de comunicação intema

3.1 .6. execução e desenvolvimento de veículos de comunicação e externos;

extema;

$

00c430

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

comunicação institucional ;

estratégia e posicionamento de marca;

pesquise de mercado;

+
N

rtuñta c¿nùêr{tL¿l dô 1¡tà'dô dô Ê.1ó dÉ JÈ,nöir6

7o

0"r9å
a,l%
Ð,1%
0.1%
0196

81.4%

l8.t%
0,t%
tw%

IRDAS
\S IR$ì
)0,00
)0.00
n.00
n,00
Ð.00
t0,00
)0.00
!0,00
000,00

814.0

I.0
1.0

I.0
1.0

VALI
coT

1.0

180.0

r.0
1.00t

QUANTIDÄI}
E COTÁ.S
814.m0

1.000
1.000
1.000
r.00û
1.000

r80.000
r.000

1-000.m0

NOMEDOSSOCIOS

ELIZABETH DE AZEVEDO GARCIÄ
TATIANÄA,LYF.S COURA
CINTIA OLIVEIR.ô, MAGALIIÃES
CRISTTÅNA MACEDO P. DO ÄMARÄL
ANA PAULA FRANCO P. AMABILE
SERGIO DOS SANTOS PUGLIESE
GERMÁ.NÁ TTIEOPHIT,O C. MOTIRA
BONANCA MARIÀ S. MOUTEIRA
TOTAL
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3.1.10.

3.1.1 t.

3. I.12.

3.1.13.

3.1"14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.1?.

3.1.18.

3.r.r9.

3.t.20.

3.1.21.
reportagem e jomalismo; e

3.1 ,2?,, eventos, promoções ardsticas e culturais, programação

solidariamente pelå integralizaçâo do capiøl social nos termos do
de l0 de Janeiro de 2002.

6.2. Os sócios não responderão pessoal ou subsidiariamente pelas

cu4.usu¡,n sÉrnur -o sócto nrnnrsso
7,1. As quotas não inægralizadas de sócios rernissos, poderão ser

para si, nos terrnos do Art. 1.058 da LÆi 10.406 de Janeiro de 20t2.

elaboração de publicações;

conteúdo de texto, áudio e vfdeo;

desig¡r, identidade visual e consfiuçdo de marcas;

marketing iligital;

moniioramenfo de perfis em redes sociais;

criação e elaboração de sites e hotsites;

elaboração de newsletter e e-mail marketing;

serviços fotográñcos;

publicidade e propaganda;

gerenciamento de crises;

relações publicas;

texfos jornalfsticos, publicação textos, conterldo para mídia training,

CLÁUSULA (}UARTA . o PRAzo

4.1. O prazo de duração da sociedade será indeterminado, tendo seu início no ato do
arquivamento e registro dos seus atos constitutivos.

ct Á,usw,t oun¡r¡, - o cnpltel socrer,
5.1. O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de

(hum milhão) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada
integralizado, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

5-2.. As quotas sociais são absolutamente impenhoráveis

cr,Á,usul,A snxr¡ . ¡. nnsroNs.mrr,m¡ne nos sÓcros
6.1. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas mas todos respondern 8,

e Web

dividido em 1.000.000
totalmÊnte subscrito e

1052 da Lei 10.406

$.da Sociedade.

pelos demais sócios

Ø

F
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0r131

81.4%
o,rq,
0.lqo
o-t%
A.lVa
A"lTo
I8,OEo

O.lTo
IAOVa

ToNDAS
iS fRS)
n.m
r0,00

t,00
)0.00

Ð.00
t,00
n,00
0,00
000.00

yÅL{
coT,
814.0

t.0l
l.0t
l.0r
1.0

l.0i
180.0

l_û
1.000

QUA]YTIDÁD
ECOTAS
8r4.000

1.000
r.000
r.000
1.000
1.000

l80.mo
1.000

r.000.000

SDRGIO DOS SANTOS PUGLIESE
GERÀ.ÍANA THEOPIilLO C. MOURA

NOMEDOSSOCTOS

ELIZABETII DE AZEVEDO GARCTA
TÀTTANA ALYES COI]RA
CTNTIA OLTVEIRA MÁ,GALHA.ES
CRTSTI.ANA MACEDO P.DO AMAR,A.L
ANA PAI]LA FRANCO P. AMABILE

BONANCA MARIA S. IIIOUTEIRA
TOTAL

,'^l
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CLAITSTII.A NONÂ. -

f¿niCn¡¡O PRIMEIRO Corrpeæ aos

ruEoPHILO DÄ COSTA MOURÁ,, SÉRcrO rl0$

movimentadas exclusiva e isoladamente pela

cr.Åusur.¡ ormvr - l sor.nìantnn¡nn'

E.l. A responsa"bilidade de cada socio é restrita ao valor de suas cotas,
solidariamente pela integralização do capital social,

todos respondem

F.rwFq$åB¡AL
A ADMINISTRAçÃO € o uso da denominaçäo será exercida pelos
GERMÄNA TIIEOPHILO DA COSTÄ MOURA, SÉRGIO DOS
ELIZABETII DE AZE\¡DDO GARCIA, TATIÂNA ALVtrS COTJRA,

PUGLIISD,

IRÄNCO PAROLO AMABILÐ,, que assinaråo isoladamenþ tendo
PAUI.A
poderes de gestäo,

sendo entretanto, proibido o uso da firma em atos, r€sponsabilidades ou esfanhas aos
interesses sociais ou de mero favor, ficando desdejá todos os socios di de prestar cauçño.

GERJWÅNA
SANTOS ELIZÄBETHDE

.AZE\{EI}O GARCTA" TATIÄNÂ ÀL\¡ES COURA, ANA PAUTII. PAROLO

.A}IABILE, com excæção daqueles indicados no Parágrafo Quarto abaixo,
oukos podercs, dos indicados para:
Na pråtica de todos os atos necessíirios ou convenientes à administraçåo da

tanto dispõeg enÍe

com exceção
daqueles indicados no Panígrafo Quarto abaixo, para tanto dispões, outros poderes, dos
indicados para:

a) A repressnação d¿ Sociedade em Juízo ou fora delg ativa e
perante quaisquer repartições priblicas federais, estaduais e

b) A administração, orientação e direção dos negocios sociais.

PARIIGRAFO SEGIINIIO - Ä adminisração financeira e as bancrárias serão
ELIZABETE DE

AZEVEDO GARCIÁ5 sendo que a mesma podeni se fazer representar
particular ou pública

de procuraçäo,

PARÁGRÂFO QU,â,RTO - Säo Expressamente vedados, sendo nulos e com relação
à Sociedade o uso d¿ denominação social em qualquer negócio ou ato qu€ não tenha relação com
os fins da sociedade, ainda que no exerclcio dos poderes de adminístraçãq como avais, fianças,

alguma a sociedade,abono e atos semelhantes os quais se realizados, não obrigarão, em
respondendo os sócios pãra com a sociedade e para com terceiros, pelo de mandato e pelos

PA.RIIGRA-F.O TERCEIRO - Os bens do Ativo Permanente, mówis
compradoq vendidos, trocados ou alienados por qualquer outra form4 so

sócia ELIZÄBETH DE A.ZtrVEDO GARCIA.

com mandato, não superior a 2 (dois) anos, constando os poderes

salvo as procurações com poderes *ad judlcia". Na ausência temporária de
estes poderão constituir procuradores para reprcs€ntriJos perante a

Cr,ÁTI$rr .A I}ÉCÍMÀ . AS NF.I,TRT.R ACô['S S(ìCIAIS

l0.l Nos termos do arL 1.072 do Código Civil, as deliberações sociais
reunião de sócios.

10.2. Nos termos do art. 1.072, $ 3o do Código Civil, as deliberações
aúravés de documento escrito, dispensando-se a realiz¿çil,o da

contar com a assinatura de ûodos os sócios.

inçlusive

iméveis, poderão ser
o consentimento da

sóciosn desde que

a sociedade,

atos que praticarcm com violação da Lei e do presente contato.
p¡nÄcn¡ro QUINTo * E autorizada a ADMINISTR¡,ÇÃO por
aprovado por unanimidade dos sócios.

PARÁGRAFO SEXTO - Os sócios poderão constiarir procuradores para

e

tomadas em

ainda ser tomadas
de sócios, quando

'ff
ø
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10.3, As rcuniões de sócios serão convocadas por qualquer
comunicação escrita, enviada aos sdcios por meio de telegrama,
aviso de recebimento, e antecedência mínima de 08 (oito) dias, a
local da rzunião dos sócios, bem como a o'¡dem do dia.

10.4. As reuniões de sócios poderão também ser convocadas nas
do Código Civil.

10.5. Nos termos do ârt. 1.07e $ 2 do Código Civil, as formalidades
reuniões de sócios ficam dispensadas quando tdos os socios
declararen¡ por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia

As reuniões instalarrse, em primeira convocação, com a presença10.ó.

üunta cù€rëlal dè trtado do Rlo d¿ Jä.nGl,ro
EÙìpT'ê så : .AF PRÖACH COI'{UNTCAÜAO TNTSßRADÂ LIDA

pelo menos, 75% (setenta e cinco por çento) do capital social e

com qualquvr número.

1û.?. Os trabalhos das reuniões serão presididos e secretariados por
escolhidss pela rnaioria dos presentes.

10.8. Os sócios poderão ser representados nas reuniões dos sócios por
que porte instrumento partlcular de mandato com poderes
de voto em relação às quotas da Socied¿de, devendo a
sociedade corn 48 (quarenta e oito) horas antes da data
reunião.

10.9. As reuniões de sócios serão ordinárias e extraordinlirias.

I0. 10. As ¡euniões ordinií¡ias ocor¡erão anualmen{q até o 4"
encsrramento do exerefcio social, ocasião em que serão
seguintes matérias:

10.10.l.tomar as contas dos administradores, e deliberar sobre o
rcsultado econômico;

l0.l0.2.designar administradsres, quando for o caso; e

l0.10.3.tratar de ot¡tros assuntos constantes da o¡dem do dia.

l0.ll, As reuniões extraordinárias realizar-se-ão a qualquer momento,
social assim o exigir.

10.12. A prática dos seguintes atos dependerá de prévia e expressa

Iû.12.1,a modificação do Contrato Social;

10.12,2.a ftrsão, cisão, incorporação, parcial ou total, da Sociedade ou
soeiedade pela Sociedade, incor¡roração de ações, bem como a
em um novo tipo de sociedade; a liquidação e a dissolução da
cessação do estado de liquídação; e

10.12.3.4 autorização aos administradores da Sociedade para requererem
judicial em nome da Soaiedade ou reguererem a autofalência.

10.13. A prática dos seguintes atos dependerá de expressa aprovação das

pelo menos, a 75% (setenta e cinco por cento) do capitaì social:

10.13.1.a aprovação das cont¿s dos administradores e das demonstrações
bem como a destinação dos lucros apurados pela Sociedade,
dos lucms para a formação de Reserya de Lucros;

10.13.2.a fixação da remunera$o dos membros da administraçã.o,
global anual ou especificar os valores atribuídos a cada um dos

10.13.3.a aprcvação do plano de negócios da Sociedade, incluindo o
bem como suas respectivas alterações, revisões ou atualizaçñes;

lO.l3.4.exclusão do sócio; e

por escrito, mediante
email ou carta, com
conÌerá a dat4 hora e

previstas no art. 1.073

a convocação das

compafecerem ou se

reunião.

sócios representando,
segunda convocação,

dos presentes,

pessoa, desde
para exercer di¡eito

ser protocolizada na
para a realização da

(quarto) mês após o
e deliberadas as

patrimonial e o dc

que o mteresse

dos sócios:

incorporação de outra
ou transformaçäo

bem como a

de recuperação

que representerrL

da Scciedade,
a retenção de paræ

determinar o rnontante
individualmente;

de cada exetcfcio,

A/

$
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10.13.5. demais assunto$ de inte¡Esse da Sociedade, exceto para específicas
que exijam quórum diverso nos termos deste Contrato

10.14. As deliberações tomadas ern rzunião serão transcritas em atå,
presentes e aryuivadas na sede da sociedade-

assinada pelos

I 0. I 5. Cada quota confere o direito a um voto nas decisões dos sócios.

10.16. As decisões vinculam e obrigam a todos os sócios quotistas,
dissidentes-

10.17. Qualquer alteração no çontrato social podeni ser efetuada com a dos sócios que
detenham a maioria do capital social, independentemente da dos demais sócios.

10.18. Para que as reuniões possam se instalar e validamente deliberar, neçessana a prcsenç8
dos sócits que representem a maioria do capital social, sendo como presente
aquele que estivern na ocasião, representado por seu substituto ou pessoa
nofiIeúa, ou que estiver presente por meio de videoconferência ou

11.1. Todos os sócios, inclusive o(s) ADMINISTRADOR (es) sócios e não sócios, declara(m)
neste ato, sob as penas da lei, nos termos da legislação vel, que não est(ão)
impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei ou em virtude de
condenação cúminal, ou por se encontrar(em) sob efeitos dela, a que vede, ainda que
tempar:anamenf€, o ace.s$o a carg,os prfblicos; ou por crime de prevaricaçâq

contra o sistemapeita ou subomo, concussäo, peculato, ou contra a eccnomia
financeiro nacional, contra as nofrnas de defesa da contra as relações de

que ausentes ou

nenhum dos crimes

efetuar uma reti¡ada
financeira

financeira da
ano, limitada ao valor

contrair é limitada

gue causarem aos
profissionais,

em que incorrer o

que celebram o
e declaram

sendo, portanto,
gue a presente

qualquer

t2.2.

13.2.

13.4.

ifuñtÀ ce¿rêlal dê ¡rtådô d.{, Rlo ds üü161rô
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consumo, a fé prlblica , a propriedade, não estando incu¡sos
prëvistos em lei que os impeçam de exercer a atividade mcrcantil.

c!Åusur,¡. nÉcnr,r¡, srcuuna - o pnó-r,tgonn

t2-t Os sócios administradores e os administradores não sócros
mensal a título de pró-Labore, atendendo a situação econômica e
da empresa e que sen{ levada à conta de "despesas gerais" ou

Poderão ainda os sócios de comum acordo, respeitando a
empresa, estipular retirada adicional no mês de Dezembro de
nuáximo do prûlabore mensal.

SOCIEDAI}E

13.1. A responsabilidade dos sócios em relação às obrigaçÕes que a
ao montante do capítal social.

Respondem os sócios, pessoal, solid¿iria e ilimitadamente pelos
clientcs ou à sociedade por ação ou ornissão, no exercício de suas

sem prejuízo da responsabilidade disciplinarperante a entidade de
responsável direto pelo ato.

Os sócios, na qualidade de profissionais graduados, reconhecem e
presente com amplo conhecimento do seu conteúdo, bem como

cumprir este contÉto e para consumar as obrigações nele
este contrato válido e vinculante aos sócios, afirmando
relação societária é de natureza esfritamente civil,
empregatício entre o sócio e a soeiedade.

que se encont¡âm no exercício amplo de sua capacidade intelectual jurídica para assinar e

#
e,

$
ñ
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BALANCO

14.1. O lucro poderá ser distribufdo MENSALMENTE aos sócios,
será adotado o mesmo critério, ou permanecerá na conta de
compensado por rcserv¿ts ou lucros futuros.

caso de prejufzo, este
e perdas" para ser

14.2. Por deliberação da rnaicria de 75% (setenta e cinco por cento)
constituídos fundos de reserva ou de provisöes.

14.3. Os sócios resolverão por maioria 75% (setenta e cinco por
diferentemente do percentual de cad¿ um no capital social.

sócios poderão ser

14,4. O exercfcio social inicia-se €m lo de janeiro e encerra-se em 31 dezembro de cada ano.
Findo o exercício social serão elaborados o balanço patrimoniâl Ê

financeir¿s exigidas por lei.
demais demonstrações

14.5. Fica facultado à Sociedade o 1eranfamento de balangos
perfodos menores.

ou Çorrespondente a

14.6. O Administrador podená deærminar o levantamento de balanço ou, respeitados os
preceitos legais, em períodos menones, com o fim de se distribuir
com base nos lucros apurados.

intercalares,

14.7, A qualquer tempo, os sócios poderão agrovar a distribuição de intermediários, a
balanço anual ouconta de lucms acumulados ou de reservas de lucros existentes no

semestral.

14,8. Dividendos intermediá¡iss deverão sempre ser creditados e

do dividendo obrigatório.
como antecipação

14.9. 0 valor, pago ou creditado, a tlurlo de juros sobre o capital próprio ser imputado ao

dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos
Sociedade para todos os efeitos legais.

distribuídos pela

14. t0. Na deliberação sobre a distribuição de lucros deverão os sócios o fluxo dc caixa
projetado pelos doze (12) meses que se seguem, scndo certo que os havidos serão

fansferidos aos exercícios seguintes excepcionalmente, e as disposifoes legais,
de cada um,cabendo aos sócios suportar os prejuízos proporcionalmente ao

14.11. Fica" porém, ressalvado que em caso de sfastamenËo provi por parte de qualquer

) di*ribuir lucros

como na cota do

dias contados da
ou transferi-las a

s,ócio, este podeú abdicar de sua participação nos referidos
prejuízo.

15.1, As quotar são indivisíveis c não poderão ser cedidas, doadas,

ferçeiros a qualquer título sem o consenûmento do (s) outro (s)
ôu transferidas a

(m) assegurado (s), em igualdade de condições e preço, o direito
(s), o (s) gual {is} fiea
preferência para a sua

aquisição se postas à venda, fcrmalizando, se realizada a
contratual pertinente.

delas, a alteração

152. Aændidas as disposiçöes legais, o socio administrador lerá
condições, para adquirir as quotâs dos sócios cedentes.

em igualdade de

t5.3. 0 quotista que desejar alienar no todo ou em parte as quotas integralizadas,
comunicarú, sempre por escrito aos demais sócios, o preço e de pagamento. Não
exercido o dircito de preferência pelos demais sócios dentro de 30

data em que o cedente fez a comunicação, ficará ele liwe para

terceiros, cujo nome terá que ser previamente aprovado pelos rrÐmanescentes.

15.4, Os cônjuges ou assemelhados (companheiro

sócios, ficam impedidos, a qualquer tempo,
mesmo que se tornem sócios desta.

(a) etc.) dos ah¡ais dos eventuais futuros
gerencra na

úk

G/

f
cðûårÈfu¡,l dê nitådr d.ô R16 d¡r üa¡ralÈô

sã: .APPR$,qCH Cû¡{Uì{ltAöAû IN'IEçPÁûÅ ITDA

de exercer cargos de

008435

¡-rl , J^



I

15.5. Com exeeção das disposi$es consta,ntes em lei, os sócios não
recair sobre as qrotas da Sociedade de sua titularidade
reais ou grav¡rmes.

15.6. O sócio administrador fica dispensado de ofertar preferência, aos
de alienação de suas cotas.

15.6. O sricio administrador exercerá o seu direi¡o de preferência, sobre
trinta dias que se seguem à data do rec.ebimento da carta.

15.7. Em caso de não exercício do direito de preferência, as cotas
serão adquiridas pela sociedade e incorporadas ao seu
efeito de futura cessão.

15.8. Constitui condição de validade para ingresso no quadro da
cessão de cotas, através do competente instrumento contratual,
condições de pagamento.

15.9. Na hipótese de aquisição com pagamento parcelado, a sócio só

extraordinária nos lucros após a quitação do preço.

cL,iusur,¡, nÉcrn¡¡. se¡m¡,. ¡, snÍu¡ ou sócros
16.r. O sócio que quiser retirar-se da sociedade deverá notificar por

com antecedencia de 60 (sessenta) dias, sendo os seus haveres,
corn o procedi¡nento p¡evj$Io no parágnfoprimeiro desra cláusala.

16,2, A Sociedade, depois de notiflcada da intenção de saída do
máximo de 60 (sessenta) dias, o levantamento de um balanço
Patrimônio da Ernpresa" tendo os sócios remanescentes o prazo de

da saída do sócio retirante , para pagar l0% (dez por cento) do
apurados e os 909b (noventa por cento) restante em 09 (nove)
suÇessivas, vençendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o
cada 30 (trintd dias, sendo os saldos corrigidos pela poupança.
Negativo, o sríeio retiran¡e deverá pagar aos sócios
quotas de capital, os prejuízos apurados, tendo para isso, os

resuttado positivo.

16,3, Quando de eventual saída ou futura exclusão de qualquer membro
retirantc, após quitar mdas as suas obrigações com a pessoa

sendo estas decorrentes de seu período de participação na
responsabilidades pÕsteriores a data de averbação de sua saída.

cr,Áusu¡Á oÉcrMr sÉrn.vß - o mr,ncilvrnNro-nn sÓüos
17,1 . Falecendo ou scndo inte¡ditado o representante legal, a empresa

não se extinguindo, observadas as norrnas legais, ern especial,

t7 -2.

ambos do Código Civil.

Em caso de falecimento de sricio não adrninisilador, não será

herdeims ou cônjuges no quadro social.

Na hipótese de falecimento da sócia administradora csta será

pelos seus herdeiros. O direito previsto nesæ panígrafo não

I'l.4.

reclamado por outro sócio, em tempo algum, ou a que título for,
dele.

O herdeim ou cônjuge do sócio näo administrador receberá o
valor nominal das cotas peftencenfes ao socio falecido, a ser pago

o competente recibo, sob pena de manter-se o respectivo valor em

t7-3.

üuntÀ ë(&êrêl¡I dè ü¡tådô do Rl,o d¿ lå¡r.lÈa
Erlp"te s å ì .AF PF,rJ,AÛH CÐt"lui{f CÀCA|ì Ï¡if EßFIADF, llTÞA

constituir ou fazer
ônus, dfvidas, direitos

demais sócios, em caso

demais, ao longo dos

da salda do sócio
em fundo especial para

a formalização da
serão previstås as

à participação

ao$ outros sócios,
em conformidade

procederá no prazo
paru a apuração do

30 (trinta) dias a contar
valor dos haveres

lguals , lnensats e
inicial e as demais a
caso de Pauimônio

na propongão de suas
crité¡ios e prazos do

quadro social, o sócio
da qual foi integrante,
fica livre de quaisquer

suas atividades,
artigos 1.028 e l-031"

o ingresso de seus

substituída
ser impugnado e nem

em juízo quanto fora

correspondente ao
sociedade
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l7 .5, Os sócios remanescentes, no prazo de 30 (rrinta) dias, notificarão herdeiros ou legatários

empresa, em sociedade com os herdei¡os ou legatários do
insolvente.

falecido, interdito ou

17.8. Caso os sócios remanescentes não queiram dar continuidade a será procedida a
competente apuração dos seus haveres, ou, a liquidação da de acordo com as

do falecido, interdito ou insolvente, cientificando+s da
propondo a liquidação ou continuidade da empresa.

17.6. Os herdeiros ou legatririos, depois de notificados da exisrência
por liquidar a sociedade, nomearão em 30 (trinta) dias, uma
representá-los junto à sociedade e acompanhar o levantamento
apuração dos haveres de cada sócio.

n.T . Caberá aos herdeiros do s6cio administrador a opçäo em dar
com o$ sócios remanescentes, que, por sua vez, poderão aceitar

prescrigões legais aa hipótese de herdeiros do sócio adrninistrador
assim optarem.

liquidação das obrigações e o remanescente, se houver,
proporção ao número de quotas que cada um possuir.

ct,Áusut ¿. nÉcrnr¡ Not{¿ -l ExclusÃo n¡ socrnnÀDn
19.1. A exclusão de sócio podená serdeliberada pela rnaioria do capital

de cotistas ou alteração æntrâtual, quando ao valor de suas

mediante o competente recibo, na forma da cláusula vigésim4
respectivo valor em tesoura¡ia, assegurando.se à sociedade o
valores devidos aos sócios para comp€nsação por prejuízo que
ou a terceiros.

19.2. O pedido de registro e arquivamento de alteração contratual,
sócio, deve estar instruído oom a prova da comunicação
interessado, ou, na sua impossibilidade, por decisão certificada
títulos e documentos, valendo o envio de e.mail como prova.

cr,Áusur¡ vrcÉsrvn - o p¡,cn*m.nïre nos mv¡nr,S
20.1. O pagamento dos haveres do sócio excluído ou dos herdeiros em

se-á em 12 (doze) parcelas rnensais e sucessivas.

2O.2. As parcelas mensais e sucessívas não serão corrigidas
primeira 30 (trinta) dias após o seu falecirnento ou do ato da
excluído.

Para efeito de verificação dos haveres do representante legal
efetuado, por ocasião do evento, levantamento pafimonial do
de restituição da importância relativa aos hayeres do
interditado, para entrega aos seus herdeiros ou sucessores.

2:Q.4, Caso o representante legal falecido seja o sócio mqioritário, seus
por substituíJo na sociedade mediante o recebimento de suas
mesnu, constituindo-se, ssta sinração, em urna rúnica exceção em
disposto nesta cláusula, o qual prevê a liquidação das quotas

RLô dê JaJ¡eilo

deste conträto €

contrato, e caso optem
legalmente capaz de

um balanço geral para

da sociedade
não dar continuidade a

cÁ¡inc ¡anq.âÊFAñfas

entre as sócios em

mediante reunião
lhe será ressarcido,

pena de manter-se o
de reter eventuais

causado à sociedade

exclusão de
pessoalmente ao

oficial de registro de

de falecimento far* d
vencendo-se a

da saída do sócio

ou interditado, será
da ernpresa, com fins

legal falecido ou

podeÉo optar
e o rngfesso n&

ficani sem efeito o

18.1. Dissolvida a sociedade, os sócios representando mais da metade do Capital Social elegerão
o liquidante, que será um dos sócios, ditando-lhe a forma de

18.2. A Sociedade dissolvida entrará em liquidação nos ca$os previstos lei, ou em virtude de
deliberação dos sócios, e se extinguirá pelo encerramento da

18,3. Ocorrendo o disposto nesta cláusula, os haveres da Sociedade ser empregados na

20.3.

reembolso.
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?ß.5. Com relação ao procedimento da forma de pagamento o procedimento, aqui
previsto, será adot¿do em out¡os casos em gue a sociedade se
sócios. \ .

20.6. Em caso de exclusãq fetimda ou em quaisquer casos em que a
relação a um sócio, as quotås deste sócio retirante scrão
apuração dos haveres çonfcrmç disposto lrestÊ çontrato e em lei

cl,4gËur,¿ y¡cÉsn¡a px&rnrm . mr ¡rr,rcÁvru
21.1. A Sociedade será regida pelas disposições da t¿i 10.406 de

em relação a seus

se resolver em
promovendo-se a

de janeiro de 20t2 e

anônima, Iæi 6.¿$04 desupletivamente, nâs omissões desta [-ei, pelas normas da
l5 de dezembfb de 1976.

clÁuqur.4 rrrcÉg_rftrÀ sncuupa - o FoRo
?2.1. Eica eleito o Foro Central d¿ Cidade do Rio de faneiro para

referentes ao presente contrato, sendo negado qualquer
privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instn¡mento
teor e fofma.

quaisquer quesffts
por mais cômodo ou

3 (três) vias de þal

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2018.

þ
ELIZABETH AÆVEDO

T1IEOPHILODA MOURA tþ
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Moshe ao seu novo cornp.qgheiro os ¡rcri¡¡r* tltn o cercam
no trabalho.

Cada acidente é uma lição que dcvc $cr ;rlrrr{:ild:r, pala
evilar maiorcs desgraças, '

Todo o acideno æm iiirta câusr quê C pr'ct:iro scr¡crqui-
sada, para evitar a sua repètição.

Sc você for acidentado, procure logo u solr¡lro lnCrlico
adequado, Não deixe que ','entendidos" e "ctrric¡rx" crto-
corrarn pa¡a o agravamento dc sua lesão.

Sc você não é elericista, nâo se mela a farer scrviços tlr:
eletricidade.

Procu¡e o socolTo mé<Iico irnediato, se você for vftir¡¡a tlt
um acidente, amanl¡ã será ta¡de demais.

As máquinas não reipcitam ninguém; mas vncê clevc ¡cs-
pcitá"las.

Arcnda à.s recomendações dos Membros da CIPA c tlc
seus n¡csues e chefcs,

Conher;a sê¡¡ìpre as regras de segurança da seção ontlc vo-
cê rabalha.

Convc¡sa e discussão no trabalho predispôern a acitlcnrcs
pela desaænção.

Lcia e reflit¿ semprc os ensinamena¡x contidos nos carta-
zes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéisi pulseirâs, g¡âvatãs e mângâs compridas não fa-
zem parte do seu uniforme de t¡abalho,

Manlenha sempre a.s guardas pro¡etoras das máquinas nos
dcvidos lugares.

Pare a mÁquina quando tiver que ct¡nsertá-la ou lutrrilicá-
la,

Habiruc-se â trabalhâr proægido contra os acidentes. Use

equipamentos de protcção adequados a seu serviço.
Conlreça o manejo dos extintores e demais dispositivos cle

comt¡aúe ao fogo eristentes enr seu local de t¡abalho. Você

¡rode ter ntxessi<lade de usá-los algum dia,
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HRSA Processos Admlnistrativos E¡reli

cr-¡PJ 25.376.116/0001-50

Endereço: tsrigadeiro Faria Lima' 1656 Conjunto D Sãla I

galro: Jãrdim Paülistano - CEP: 01d51-û01

Itlunícíplo: SAO PAULO UF: SP

Eso. Êstab.: Serviços combinados de escritório e spoio' admln¡sfât¡vo

Empregado: ALËSSANDRA SILVA DIAS

Cargo: COORDENADOR{A) DE MtDl¡\S SOCIA¡S

CBO: 253120

Admissåor '18 de Julho de 2017

Registro:

salário: R$ 4.000,00 (quatro m¡l reais )

<*-*-t¡-¡

ou a rogo

I5¡/¡ CONTRAJTO DE TRABAT,IIO

Emgregador

ccüMF....."".."...

Rua ..-...-..-,.....-..

Municfpio.......,.

Esp. do

Cargo ....,...-..,..

Data admissão

Registro ne.........

Remuneração

Ass

I9

Daasafda.......

Ass.

1-

Com. Dispensa CD

.-.._._----. Ne

... Est..-.......-...-"....

...... FlsJFicha.

O DETR,.{8ALHO

qu a rogo c/test.
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.........,........- Por

"......"...-....' p0r

por motivo.de

vo

Aumenlado Para

Na função de

cBo..-..... por motivo o"P--#Yffi'
"*.if$, e# fë#é {Y

Aumenrado",*-.{...t'.i.i?,.,#L.r-^A$.d.#g*.*ç
Na tunção ¿".#...::&¡#.**s%...............
cÐû .............. i:. -...;;... por mo ú vo a...:1f. i-i!*|:......
,¡" t*t -¡¿ - è\..'..*¿--L1¿¿.y.ñ;;.;.:J.-..;;...,Y-....,..,.,.,...11. r.. -.....,..-.F¡ nrfl F'l"f trjfqr,fl;r c,, i

_r.s,f,å¡¿.t.!d...¡J.¡'.!.1¿.{?.Jlr¡*Íþ...i.r,....;,¿..i,i...,......-"...
Assinaturadoe*ptugudoi'-- 

---

, " -, .,..t i ¿, :t .,t 4_l .lL .:;r
AumenÞdo 

""f*r,..j,:. 
t :,:.y.: t i..t;'. pa¡a e"t1..1,...::..:1..L:J

Na função ce.i**pe;,ff,ÍL-.å..- "..-... ... "

cBo ........................... por motivo a" fif.WWS*- 
:ðd$ip^$s#$#,r.s,rÁ : :

Assina¡¡ra do empregador

Para
\

{.tç

.dssinaara do

Assinatu¡a do empregâdor

Aumenrado "* Q.I t./.#, #..{"*" dff {P'SE' "?"$ ,{umentado **€f. u {â., "#.. r*^ c's .{.fi.%fr..
Na função de

Na função ¿e....di..Æffitra.............

$i3

000/45i



28 AtrnRAçÓEs ÐEsAL.{RIo

Auoenrado *,S!.,.å#.-,.$.' r*" ffc tl?St.ffi {
*

Na tu¡ção d"...k..-q:LL

f 1{

Aumentado "*tL'.- 
#.S. ,j* r*" å *åflr$

Na fu¡ção 0".'...,&..

alrunaçoas ons*tÁn¡o ?q

Aumentado ... I ....-.. / ....... Para C¡g
Na função

cB0 de

Assi¡au¡ra

CBÔ por rootivo

Assisån¡ra do empregador

em ...-... /....... l ,---...Pa¡: C¡$ .,.....-.-..--..-.

por motivo de

c8o,......"................-.. por

Aru¡entado.*.Så, 'å*"
4r+

l.la fur$o de..

.'i...r......!..'..

do empregador do eopregador

Aurnent¿do €m ....... I ....-. l.,..... Pa¡a C¡S .---...'...........

cBo ..,....."....,. CBO .-.--..-..............,.... por

ile

''JË'îíi

nnÀ At o



34 .ANOTAçÕES DrFÉRIÀS ANOTÅçOES DE FÉRÍAS 35

f ?f'rÂ'Ë1'fä1:"""'

ir,E
: { r{*t

II
Gozou férias

¿"..O9.. ¡

ao

Oozou férias relativas ao

d"....{k.. ._t-.t-..

tozou fórias

0....JI.. , -,,i.c..",

C'ozou férias

0"..J.4.. , .J.å... ,.Ç
relativas ao

Gozou férias

,..O.å,", ¿"...Jû. ¡f:,È... t
Gozou fé¡ias relativas ao

; Cozou férias

de

Cczou férias rcletivas so

de V-"-.1.... t

"l

c

relativas ao Gozou férias relativas ao perfodo
t^- -ìÁt, *,1 tl i i l-' e*.1

de.'.i....1.". /..:.r.)*.. /.k....t. a

Assinatura do empregador

Àssinatura do cmpregador

I l\

¿e...Ç.Y.. ¡
-/tñ

r-..-!..!....

"$

t{uþs
$

'.:; .i' "

perfodo

I

000 rô.1.1



10 ÄNOTÀçOES nr r'ÉRtas

Gozou férias relativas ao

d'....nã r..å.1.... r

Assinatura do emPregador

.{ssir¡ât!Ìra do emPrcgador

Gozou férias relativas ao perfodo de'""""""'""*

3'1

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(Lei ne 5.107/66, regulamentada Pe¡o Dec. ne 59'820166)

RETRATAçÃO

.-......-- I ..-..-..-. / ..........

Dia Mês Ano Dia Mes Ano

Banco

Agência

tl ,iP',95

I

I

t

I

Carimbo e

0i
Dia

ffij',ol
RFTRÀTAçÁO

Mes AnoMes Aoo Dia

.........,/ ..,......., /.....".....'

Banco

Agência

Pr¿ça

Êmpresa,ra I

rcÔ

¡:rr

0454



HRSA Prûcessos Administrativos

FGTS - Fundo de Gårantia por Tèñpo de Serviço

Opção RetËtaçãÛ

BANêO DEPOSITAÐO

CAIXA ECONÒMICA FEDERAL

AGÈNCIA; S,qO PAULO

18t07t2017

PRAçA:

38

FGTS - Fundo de Cara¡tia do Ternpo de Serviço
(Lei ne 5.107/66, regulamenuda pclo Dec' ne 59,820/66)

Empresa ...
?r "¡t'

39

FGTS - Fundo de Ga¡antia do Tempo de Serviço
(Lci ng 5,1A7166, regulamerrada pclo Dcc. ng 59.820/ó6)

oPÇÁCI RETRATAçÃo

.......-.. L.....-.,- I .......... -....-,--. t _....-.... / ...-......
Dia Mes Ano Diâ M¿$ Ano

i
s

,;ïtuouyøM;;:: :

Empresa

onçÃo

.,..,..... /,.......,. / ......,..
Ano

Banco

Agência

D-^^-. ¡d94,.....,........,..

Empresa ......,..,

Ca¡irnbo e.assinahrra do empregador

RE'TRÅTAçÃO

.......... I ....-"..-- i -.........
Diå Mês Àno

Fraça.....,.-............'

0å945 s



42 ANorAçoEs tÐRAIs

(Atestâdo médico, alæração do conl¡ato do trabalho,

registros praltssionais e oulras anotações autorizadas por lei)

................cÅÞÀsT&Åsa..esffi¡?. "F"ART|elP.fu¡T€.-.

ÀxoreçónscnaÄrs 43

(Atestâdo médicoo alteração do conua¡o do trabalho,
registros profissionais e oukas anoøções autorizadas por lei)

ÊNDOS9OpIA SlO. LTüA.

r
ti,

.... ås....Fts... g.þt..¿å J.ü"*.".r.?.5..',..so &" r*:*-.

.....:1'â5*:tffd5 i:.r$". S'.::...-..';€i' DÐ-.ûs $r.A.-

....1'f -..-'.

¡eÊntrn¡..i

-......,.....-.;-"-..............-:.!.

üata

""'t{}$TfiHTt"$'f '

sðr

t
-!t

,')

000

ìna
';,!



44 
AN<IrAçóES cERArs

(Atestådo nédico, aiteração do contrato do f¿bajho'
registros prohssionais e oulras anoações aulotizadzs florlei)

aNorAçÕFs GERATS 4s

{,{testado médico, alteração do cottrato do trabalho,
registros profissiomis e outras aüotâçõ€s autorizadas po¡ lei)

trirmsu csrltråtÕ d* experiånei¿
TftAS*tþlü pör"6 U dias em ,,"üa""prussÏrt'ü

F ï.€{r.*.*i*,ssÅ...$*r....*&ei*....#Õ. "diaxi:'""

t
I

"'il'lA

f

..........câ.f¡

-'fts"fk:" """"'de' 'Lrws""'
""citdfgiiiä$ #:*x

^ 
t>t
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46 aNorÁ.çoes GERAIS

(AtestÂdo crédico, alteração do conrâto dÕ kabalho'

,"giìtros profissioaais e outras anotações autoriz¿das por lei)

*l{rrifrîii ili$îÊu
n,À li8{t nÍlIn ii lÈl 'JL

ANCITAçÕSS GERÅIS 47

(Atesädo médico, alteração do con$ato do trabalho'

regisuos profission:ais e ouEas anotações autorizadas Por leÐ

l¡
f

3

HRSÀ Procesåss Admin¡strativGs Ëireli

.,..'..... ''.''..,'.." '.., 'i.

$

18 de Julho desAo

:E

¡-t n o

,A
lÀ¿
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RHPTJMN-äÇA FHMHRATIVA Mü MRASfiL
UNIVffiH$frMADH DE åVg*GË MAS CMLJZES

ill$lG
ryfltweff¡dÕde de
fx¡ûgå do/ cf{rzet

O Ïl"eitor da universidacle cle Mogi clas Cìr'uz{)s. no uþio {lc su;rs,;¡lrilruit,rilrs c lcnclo em vista a
usão do Curso r-le Comunicação Social., {ìln 0l rlr: lì'r,r'r'r'ir"o e lr, l{}(}(}" t,onfcre o título de

Bacharel en: (lotrlttlli<,;tt,:itEr Snri;tl ;t

Alessat"rcN r'¿t SiI v;¡ | )i;¡s

sileira, na.tural. clo Estaclo cle São l)¡rulr¡. nirsriri;¡ ;t (Xr <lr ortl.ttf.rro de 1975,
R.G. n". 24,,7it,í1,,1 lt I :l i 5l'

e o presente Ðiploma, a fim tlc c¡lr(: lxr$|{;r ll(t'/,i l't ll l<irlr,¡ os rliroitos Ç prerrogativas Ïegails

lVlo¡1i rlrrs ( lt'trz,';.'. lr) rlr' ¡rl,,rir'lr,1,' ¡t¡i¡t¡

Rcitor' { lr¡lrrl,'lrirrlo¡' r'ln ( ìr¡rsc¡

íç çr,, ¿

l )i¡rlirrrrirrloScclethrio Çcr*rl



CURSO COMUNI soclAl-
Reconhecido pelo Decreto Federal
79.745 de 27105177 - D.O.U. 3010517'l

Reitor': I'r'of. iVlanocl Bez,crr¡ tìc ùIelo
Coortlc¡tado¡: I'roll lìalhcl Sotza Silva
Sccrctário Ger¿l: Plof. Rubc¡rs Gt¡illtcntal

UNIVERSIDADE DE MOGIDAS CRUUËS

AEA$,TILA

HABTLtTAçÃo: JORNAI-ISMO

CONCLUIDA ËM 1

t\{oÍl (lnr ( âgosto dc 1999

( furso

UNIVËR$IDADË DË SÃO PAi."ILO
Socrelarìa Geral

Divisäo de [leglstros Acå(lAmlcos

Diploma registrarlo soh n"o 123li9??
Frocesso n."..3-.5.-.!."'..,J96q *l . !, ::;
nos terrlìos do /\i{ir. o da ¡ 9304,"9tì,

$ão Paulo,.O-J.. .
e":' tL(.) Lh\)!)(t{ )

0e acordo"

S lQ l.J r: IRA'
Acadoiltloo

Secrotárla Goral

It[-A
I dc

Profa

ç
\o
{

lco

tlt{ruta$l[ililt 0

Anotacla a,

$[0 rrüt$
postila

dô mlco

t

I

Sao Pau Jooo
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i w sr¡rurç ff nur ør.tt N AL

$nøarË*rlEspA
A îlova Bo!:;rtEscota de Negócios

i:.

CERTTP'ICADO

O Diretor Geral, no uso de suas atribuições e tenclo em vista os resuitados obticlos, confère o certificado de Pós-

graduação "[-ato Sensu" MII,A em Inf,on'rnações Econôrnico-Financeiras e ft{ercaclo de Capitais para
Jonnalistas, área de conheciurentcl: Ciências Sociais Aplicadas, a

Alessandra Silva Dias

Concluinte
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brasileira, natural clo Estado de São Paulo, nascicla eln 06 c1e outubro de 1975.

I{.G. no.: 24.734.181-21 SSP/SP

Outorga-lþelo presente certificado, cle acorclo coln o clisposto na Resolução tto 112007 do CNE/CES/MEC, a fill cle

que possa gozil de toclos os clireitos e prerrogativas legais

São Paulo , 25 de agosto de 201 5.

":Þ-¿r'/2...f

Silvia Securato

/ .,...""-'),. ...,/ 
".,/,....j /- i,"...( i. ¿¿(¿ ¿ L'¿.,

.Iosé i{oberto Securato Junior
Diretor Geral

,1

':
.'ì.. L

ária Geral



Cumpre esclar.ecer que a Faculclade I.JRS, rnantitla ¡rcla l.Jnião de Docentes do llrasil,

estácr.edenciaclanoMECpelaPortaliaMECn"3.lT6.cle3l deOLrturbrocle2003,

ptrblicada no D.O.U. cle 05/1112003.
o
€.f,

Este Celtilicaclo está r'egistlaclo. scrb o n" l9[12,

t,,ivro 000 I , fls. N" 29, ern 25 ilc agosto tle 20 I 5

,41.¿rrt"ì)

\

Secretária (ìcral

Anclrea Si lvia Sccurato

Setor de lìegistlos
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Bonança Maria da Silva MouteÍra
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O ISITOß ÐA UN|YENS¡DADE DE SUAS AÍHIUçóES E TENDO Efrt

vlSTA A CONCTUSÃO DO CURSO DE Eßl 23 DE FEVIRE|RO DE 199t, CONFERE

O TITULO DE BACHAREL E'$ ITIARIA DA SIIVA MOUTEIRA,
I .,

BRASITEIRA, NATURA! DE POR,TUGAL, DE I9ó8, CÉDUIA DE IDENTIDADE

Ns 0ó.9t8.t5ó-E lFplRJ, E OUTORGA-LHE O

OS DIREITOS E PRERROCAÎIVAS IEGAIS.

A FI¡I DE OUE POSSA GOZAN DE TODOS

R¡o de Joneìro, d" 199ù

DI ACADÊMICO

REIÎOF

a¡ñ¡.rrilë¡

rr). r,)))), . ) ,' I ,' ; )



,t¡ütrsffi.wtw &[[!.&;FtlJü,q, .:

erJßso øu'corvr'uxrclçao ro"in" -Xþco4!ed& pelo Decreto Federal n.' 82.169,
de.$ffi¡978, pubticado no Diário Oficiat de
2sfh.8/le7s.

REITORIA

N.4)¿*9i I
BÉsSåÑ;-"eå-

F.
$lsilo Livro¡¡lFls.gø^p....

{tsobRegisüerloIX¡Iom¡

'ü¡, U. G,

64rqtaria ¿" tg.:-Q.5-

cr ¿ÂEñO

.,: r Çg¡,

AL ",.

øé,ú

Ll f{ ! V 5 t g lO A 0"Ë. €tÀ.t*A-#{t'Ho
APIJSTf LA DE F{ AÍJILITAÇAO

0 porÌador tend
oxigåncia* do Ç" F. f. ern
gsïâ

Rio Janeiro

;ie [lsraes

j"îrri ¿oftt
' .¿grÇ&{Si," ,3*;r;;, {"'r ìi'

. I '. .:

"4.

llcl i*ri ¡, C': ñl¡r¡æ Uirs
brit r r

.,,, .,ffi &l[fu¡.¡¡ðÉûnÇ.'¡.IÐhr 
"Jì¡ bn u Ls

¡å. -ll iì::ji¡llnl
1ür!.;.!t !! !,.,4¿ -l:årlimiÈê
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CERTI.FI,CAD

Certificarnos. gue BONANçA MARIA'DA SILVA MOUTEIRA, ,náscida em 18

Novembro de 1968, no estado do Rio de Janeiro- concluiu o Curso de,Pós-Graduação

sens-u -rrc ENDEsA - MBA ExEcüTrvo EM cEsrÃg DE NEcócros cou Ên¡r*sE,No ,

SETOR ELETRICO, promovido ,pela Facu,ldade dç Ciências Socia-is Aplicqdas lbmec, realizado

. ns período'de åo trimestre/t0 a 1o trimestreftZ;, no Rio de laneiro, com carga þqrár:ia de 36.!r

.' horas, 'tendol cumplido as clisposiçõesl do RegulamÊrto dolçu.rso e d'a Resolução CNE/CES' No:

1, de 8 de junho de 2007.

I

Rio de'Janeiro, 77 de feverêiro de ,20:15.

ji

OS

Diretor Acadêmics
José Luiz Tririta

Diretor Executivo'
. :-,1--.\

),,t..)-J..l ,J-J)))-,1 ),)-)))-),tJJ-)")-))-))),1 .l))-.t))),))-).).)).))-..t-)-l

oS o

I {-itnÌ't {) {'



Curso regulamentado pela Resolução CNE/CES
(Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação) No. 1 de I de junho de
2007, publicado em 08 de junho de 2007.

Regìstrcs & 0icÌcrn'¡:

C)

Registrado "* ..Ç..å....1...,9*i......¡ .,15.....

Sob n'.O!Of:ág. .(:{.L... Livro n'.åG....".

Faculdade de Economia e Finanças IBMEC -
Reconhecida pelo Ministério de Educação -.MEC,

Cadastro de Ensino Superíor sob o no 1030,
autorizado pelo Decreto Federal s/n, de2110711994.

Publicado no D.O.U em2210711994.

488 68



OFFICIAL TRANSLATION

deral Republic of Gennany

Advanced Professional Thaining

MS. BONANçA M. DA SITVA MOUTEIRA

bom Nowember 18, 1968

has, from october 6

in Viano do Castelo/ portugal
to December 6, L9g4

received advanced professional training in the field of

Business and Financial lrlriting.

It is hereby cerlified that the training has been successfully completed.

t'L¿(;-i V K<.,t*Robert H. Lochner
Director

FOR THE FEDERAL MINISTRY
FOR ECONOMIC

COOPERATION AND DEVELOPMENT

.Erùfl*r{f¿"

"S" * tt:*
T-.F".ï E Ji
7 - ..*C.'?,lr;,,i.,'

rl{ B;ir?ì¡n."

stâmp, signature

Bonn, December 5, Igg4

000-16



MINISTTRIO DO TRABALI-IO

sECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIOw
A CÄRTEIFÅ PAOFISS¡OP{IÀt

CARTEIRA D[ TRABALI.IO T PRTVIDÊNCIA SOCIAL

O prlncipal defensor dos lnteresses do

trabalhador é o próprio trabalhador. Sem

suâ participação nenhuma conquista é le-

gítlma e duradoura.
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A Carteira de Trabalho, que â lel ins-

tltuiu pâra proteger o trabalhador e do
cumentar â h¡stór¡a de sua vida no empr*
go, é uma dessas conquistas.

o
.o
Ø

l:li; ;

Competo ao trabalhador zelar pela sua

posse e lntegridade para que dela faça uso,

quando necessár¡o, na obtenção de direitos
que å lel consagrou.

Murlllo Macêdo

Èñ
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o
o
E

z

t¡t
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tr

00r.{6
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ÂITËRAçõES Dg IÞENTIDÂDE
(Com relação nome, esl civil e data nas )

Doc. ..................'..............

Est. Civil ...

l*""4
O:u1ru t¡ç

.... Doc. N o

fl#lffi,
Est.

.Em

Chegada ao Bi¡sil em .

Doc ldenl N" .. -.......... Exp em "" /" / "

Est. Civil

Estido..... .. ....-

tkt'N:'Ãäf
|,@,!.

,.., _,,,,1,.,.... .,...
lr
I
l. n'

Data Emiss¡o /.¡1.

8, t2

^L
/,.îÞ. 000



olj *"
{)

r)

DËPEFlDENTES
I

a

Nome
Crau Paren(esco

Registrado ern ...." "'/"" " '/"" .' " como

sob

N.o......... Lìv' '

DRT ......."............ ....
Ass do Funcìonário

N.o......... .. Liv. " '

DRl.................... " Ass. do Funcionário CARTEIRAS ANTERIORES

DaÞ dâ Enregâ
Número

...../............ como

....... ...,.......,... sob

N.o........ ...... Liv ,' "

DRT.... ... ..........
Ass. do Funcionário

ldadeEst.

CiYil

S€rie

00t468



10 CÕlllnAT0 Ðü îRAB"¿\Ll{$ {oN¡F.åT9 na inr'È4ruo

Empregador

..,r. ]i. r. r rìt 1r;,

Esp. do esøqelecimento .L-.1.¿,ia.'=,..)., .:.......'.-.i,. .. ,.'.'. ::.: .. .... . ..-......
) ,! )'

car eo .......':,.ç. i:'.!1. i.: l.i-{:'...... .1... .

Dar¡ admissão .. ...,.,(... a" ,.i:t.('ì,1 . .

.1..... u.i/-<,..,.Í:¡.....ç..(.. ¿it/.i.it

.... ........ ..i... -'

test.
ou

-ou,3

t9...._....
1.o..-..........

29 ,...

oata saioa ...l-\..,

-""..¡ ",,.,,,-.,,,aÌ..-=r.tt?frlU-l\ra r-¡\åfr

, i:r¡ r\
¿e-ts .ili\¿il:l. Dara sa{!a ,l: I d. . . :n'.-.ii-j: ,..iì. .. . de .r¡ !r :

:l \ .ì'...1L1,".."..-..........." ¡...,..*i-.:-. . .- . ! '- 1, i
i'Áés. do empreÞador bil a rôgo c/ lest
I

ñth
test.

tO

29..

P

000469



CONTRATO DÊ TRABATHÕ i;tt ,wgtgffiloos{otî
Emsrer*Ju - o:liì¿-i?äiîSäå?L^',o

nua,........1Ìl¡i,.}..(i!¡..1!3.ngLggr?9

IJ

t2

Empregador: VALOR EGONOMIGO S/A

CGC/MF: 03.687.592i0001-50

Av. Jaguaré 1485 Parte

Município: São Paulo UF: SP

Elsp.do estab.:EDlÇÃO E

IMPRESSÃO DE JORNAIS

Cargo: REPORTER

CBO no: 15240

Data admissão: 12 de Junho de 2000

Registro no: 00000303 Fls/Ficha: F'R'E'

RemuneraçãoEspecificada: R$3'800'00

(tres mil e oitocentos reais)

*W¿-

Esp, do

Cargo

Dafa admissão

Registro

l9

nP ........... .... ...-. ........ Fls/Ficha

tì'l l': ¡
tq.:i-ç r-lÈ:'¡î,{ü

... .. de

:test.

19 ..........
c/ test. Gere deR

ENDESA

000470



EONTRATO DE TRÅBALHO 15

14 -...*, CoNTRATO DE . 
rnÂgÀLHO

EmPregador: ENDESA BRASIL S'A'

CNPJ: 07523555/0001-67

PRAIA DO FTAMENGO 2OO - 11AND - PARTE

Baino: FLAMENGO

RIO DE JANEIRO - RJ

cargo: GERENTE DE COMUNIGAçÃo cBO: 142310

DtAdm:01/022006

Mat 00010

Sal: R$7.417'55

(Sete mil, quatrocentos e dezessete reais

ìè lrnqu"ni" u 
"inco 

centavos)

Dâta admissâo de " ,'" ' de 19

Registro n9 Fls/Ficha

C B.0 nP

Remuneração esPeci{icada

Empregador

Ru¡ ...... ... . . ..

Município ...... .

Esp. do eslab€lec¡mento

Cargo -.....'..'........ .. " '

Àlo

,*or"o.ffih( s.A. Ass. do emPregador ou a rõgo c/ lest.

Ass. ä;';ñöü;ö; ó; J ioed'i'7 ìiii'

r9....,...

fo

- ù , .- ..1

' 

jJ.'i;;i.;,:¡ *i.. *;.^t.:'1,.

de 19..............

Ass. do rôgo c/ tesl

S;:i'r,'i:*ls Si l
l9 .............-.............

29

\,1.d-1- l"'*,"f i 6!-

00c 47r



30 coNTRrBUtçAO 5l¡ì¡DICAL 31

Contribuicâo
de C¡$ A favor de Ano Assinaturâ do Empregador

, .", \ ;...1 . 1 . ,t ,í, r. .. .:..'

.1J-1, u .........1:.

......1i.
il

I

., ,-Lri¡L) ,,iir\1, tirl i,r.¡, ¡,i-iit,i

\\ ...1....

. ...\:....

i¡ t¡ i

\l '-Lr.J.L. ,-irt jj.i-.fì1.). -(.;Utt,,bi,ì(ì.1.{ ¡

';

... \\ ..

....\r...

..... . ir

, ..,......,.,-..,...,.1,-,.:.
ilu r,ii;'iiÊ"iìLit0I r_illf i) i ri',L

.1,'1.,.,t. ¡-1.,r i,r l -.'llll

ÛJ rl ... ..........\j .......

i.o,Â.h.,. . ¿,1...(,,. r ,1, I' ','l

,lr..i-uii *.1,),., l.r*1,..!.:i...\": :,-,::...1ìlilü

5t:,*&,
I

-)\ t.r\_,

. r:1,ü0.{}:.::::r.i ..-,-..,-r;..i.i ì

{i

val-0_B

i\ :f 
_- r *:¡. - ,- 

- 
...-

' -1!..'',. -...] :

00ü /lF.1
'!, I ia



ALîERAçóES DE SAIÁRIO
ALTERAçõE5 DE sAtÁRIO

32
I

c,s ú.,ht/.,':!,:iþ/ !Ð ..
¡

Aùmentfldo .t..01....2

Nr lunçio dc ........¡;-..

c_8.o. ..................-. ...... POr de ........-.....

GRAFlil.,ì r":Dl|O Uti C0rvlERCiO S/1,eflorcgt00t

c,s.1.l'.i.0 : 
(i¡Ji,.ù0.

Aumenrado .* ..01..., I
Na lunção de..'...-.<-..

Na lunção de "" " ' c.B.o. ........-........... pof

c.B.o. ......... '.

l,'rl*:1 ül¡''l':1-liT')" r;ilj.iu .!¿e

Assinatura do empregador

.o ),:ìJ¡, Q(0i, $)
DI Z ",, 

*l,l$' 1(:l!'' (Jcl Aumenrado .t ..0i.'-.¡'Sk

Aumentado em Na lunçâo de.....'....i:ì.....

Na função de """"ç: "'

c.B.o. ..... ..... """" "
c.8.o. ..........................'.

por nìoliYo

6|tAËi0À"i':F
sl¡

Aumentado .* 0L Z $.,!z
¡t,1,
Lf c,$...51¡.'. Aumentado .t ...0\-.2 .,' i,-r*il,- -11'fr, üù

Na função de .........1ã ..

Na lunção de " "'ç*' por, uc ,.........,.... ... .. ..,..

c.B.o.

üT.-) '.., 
; i,' .f:i(ii',' :';i ri'i i l;'

.:tË¡PÌró6 ::1- -l

004?3



ALTËRÂçõ85 DÉ SÄLÁRIT

34 ALIERAçõEs DE SALÁRIO
i

/ l]Ì

ii
l^."1

c,5 )þ.,:!\l"l +A(l$J
q :.ir4 -'i 1\) L).J

CrS .:{:.. \Y:S¡ r ': ' "
Aùncntado"n, d.,
Na frrnçào de i..
c.B O. .

Aumentado em
p(ìf

Na função de
t-."

c.B.o. .......

GFtÂr'[,^ I U{rll

cftÄ¡"l.., i'.üi
Aümenrado "* 

..01...2 c,5 ,JÀ' Þ],-t:riQ

Aumentado "* il" u Na frutção de......çl-." "

c.8.O. ...................'.."..' .. por noÙvo

Na funçâo de '""" fr'

c.B.o. .....-...

.s¡¡i

. .....:': f:'\" ii

-.,.,',¡ ir';lr 
i I il¡ t I

I .r)...11., 
(ì )

Àunentad. .* .'t11...,'. 0-Ì CrS !,11.+t

Aumentado .* !)1" '¡ . i.ur ll¡t-. Nr funçào de.'......s* ' ' \

Na função de "" ""*¡.' '
c.B.O ¡or motivo

pof

üRAFïCA t:ÜlÏ(l
...........:.1T1ït;i'

Gi{AFlt¡l f--L¡it t''
Aumentado em ..cìl ¡ _s1 ,17 CrS lnL, u*, W-

:-l j.. I l: 1. :.. f (úç),..$l )
Na função de.. ':\"

Aùmentado em

Na função de

c.B.o........... "

Itr.SJ':!

,:,, 
.r 
"l'-':n"-FiT'¡ïi;

,q

.,,.._-t,,. -,..--.¡,,'... .

00 a47 4



cg ,e

ALTERAçôES DE sÂtÁRIO 37

36 ATTÊRAçõÉs DE SATÁRIO

c,5 &.i ,i)t:),0,/ Aumentado em

l..i
l)l.,,.ull)..,,. 11... Para

Aumentâdo .t ..1)i...r.

Na tunçâo de "" 1"-

c.B.o. .......... .,""" " '

c.B.o.

i'vl;:íiUlfi S/A 6fþfì;;x'r:þi l {Jr

6R¡ií:ì'i"r' i"¡'l]'0

Aumentado "* "0ì"'"
Na função de " " 'S:'"

);)l!,-i;fu å, r¿u Aumenlado .* .o\...2..0.t..2

Na funçâo de...

c.8.o.,...........................- por motiYo

motivo

Nf,rr1'ìi¿:r,-r i-l-¿

i ,i i.r\iiIüä''''ì lTl ii
Aümenhdo .-' .Ul.....u..Èl]., ...J.,.1.:,çX,.ur.. . .

,qu*"nrr¿o "* '$)1"
.)li: :'t,t$,.r¡':

Na função de..........9r...

Na [unção de " " "' c.B.O. .................... por motivo de

c.B.O. ....-.

SJ¡ GRlli:{';¡)t- t:.!+l:r"1,,r"\

üRAFISA'ñÐlTß'

å;!1 ,1U\i$)
,")""""'

Aumentado em

Nr função de

.,ï.:.6dtr Pç

Aumentado

Na função

.-.r1.,-.!,i- -" ":¡f "l
,. tt r":'illl

(

000 475

t\



3A ArîÉRAçös5 ÞÊ 5',AtÁRt{}

Atrñentâdo "t -()\' ¡ 0,.).¡l.li? P.* co... ,rr, Ìi.ìi"t 
jíil

Na função de '-"" .

c.B.o. ... ... ". "" '

Üitl¡'{'" ''':;'i{

A!îERAçÕE5 DE sÂtÄRlo

Aumentado .* .f-) I z ' .çÀ,1 po* .o .. ).'.Í.;íii,.v.'.!'

Na função de .... " '3 "

c.B.o.................. ... ..

"ui,'üliilrn 
si¡i

r.riìçl.$iå 6liAilü¡+.'r-Ùi i't^t'¿\'f'
empregador

39

motivo de

.L\1]. Pa'a J,i.ç\'l-,:l:i
oL/12/20o4

"ñâ,nbn¡r¡sNto 
PoR MERrro

osõsssoR-A DE coMUNrcAcAo
l¡r,anro ATUA!: Rgs'3s2'04 i ,::Í-. r

00000112 il'::t-e'-'.,.

íIiII (ClVrPÀi!I Il \ |)i Iìil tiìt {lll'Lr'rL

INill('i1l( i\

'::13:l':3i"rrvo 2oo4

låtrnÍ:**"*:"ffii;å;Ì3.
0 00 0 0112

por

do

Aumentado .'"'-Qlì";"Iù-"'u

Na função de """"" :i'":" ""'

c.B.o. .......'..." "

,: 'ì' " Il

Aumentâdo t'n 'l'\""'
Na função de """"':?'='

Gi(ÀrltA ij;iii'iü

Äumenødo .* \)ì" ¡

Na função de "" "*=
c.B.o. .........." " "' ''

lr) , ..,i'..áùil,..'ù'Q."

motivo

i ..-,'i. ,

i ,l:::-, '
i c.s.o.

¡rl \ì/ \
!:;).. /.. 1..1,

c,s ...,:).r.$i:iQ r. 0-"1
Na runçao de .f..j"
Aumentado eñ

xr.
.,.,. þr

cB.o. lì:.,.+í-..".... ....""

f€$\-i,i*i -

motivo de

f.iir.:i.È,{ i ". '

000.,176

,_û



ALÏERAçóES DE gAtÁRIO

AtfEEAçõEs 
gE sAtÁRlo

Aumentado

Na fnnçio dcAumentado

Na função
....:..:. Por '

modvo de

motivo de

li:r....,

Assinatura do emPregador

t{¿T 
'',Paøþß t,t -j,Cr5., 

f r Aum€ntado "* 
.(¿.'/ .t

Aumerìtado em

Na função

Aum€nlado

Èla função

Na funç'Io de " " "'

l,á1tT,,6 5

,,r:,, ,- .,
,...'r':.: _'- '

ç/¡cÅt_

de.-..

....'... l-.r........

R,o. ......C

dei.r.'-f.-':-"L 'ái

'' l' i' t'*i{þora crsi'\'i -"i"''
Aumcntadoem " ' ,"-"'
*. tì"tt" d. ' l ''i 

r ': : :: ll ';;;. . ;r,,11'î,ïTl ii- \7 ;,.',\r.: / /.)-|.Yr.S
.......... " i . w; '

ÀumenladÓ em

Na função de

c.B.o.....

000 477

il



o9 o

ANOTAçõES DE 
'ÉRIA5

43

42 ANOTÄçóES ÐE FÉRIA5

cozou-.,firias,"*tîôs ";
de ....Y.'.1...../"" """ '

periodo dc

cl1, , ,lrÙ
CozouJtérias relativas ao

o.'iil'., rJir 
z

ç)
"5JÍL

ir ¡'r¡EiìGlç'$/å GRATiI; i Jii
'"'SRA.fl'3;"'

Gozou férias relâl¡vas ao

*. ri ...,..ù,iU. .u

de

ùlu z
.-,(ì

./ì.t...1......
Gozou férias relativas ac

*...91 ....r..U-l . ,. .t...Q)...t
,.---. i-(-!;,,1.ì .]'ìì'

rf,¡rjr.: l"

ii iîr.j:itiI' {ùl i

Cozou fé¡ias relativas ao

* -o-6 u 0l-i '

liillrr
il5 ,, 3lq

Gozou férias relativæ

n" .. . 11.""2 9'i)'

'r**t"*o r'pt

d-i.t .tr....

i'.15r¿
rf¡ ..r.-"tl

Gozou férìas

ao Período

,.ti* .

Gozou ,[érias

¿. r)\. ...

relatiras }s, de

t0 5/A
- ,1r, 1 a- j'

{...{.ì{i\'i:ri-+i¡rllì'.;'r'¡-r 
"'''

e-mlrágador

000478
\

*t



Þ.

ìl

't'.',
de .....'.4:.:i;. ./ "" ,1.!,1...¡....!.ì

44 a¡rlor¡çõEs oe çÉntas

C,lzou l'érias reladvas

'j
ao Período de "ì:å

AllolÄçõFs DE FÉRlAs 4s

Gozou l'érias relativ¿s ao periodo de "' '' '( l /-l ' 
/ 1 

, 
"

' 'a"';l'" t 'i /."":""
de ..!.....,....../ .'......(.. .. / ..'' ':"!"

' {d':i':'r'''ri" ":- ' -i :r"'': " 
i -l ': i '

' ( .;'Ã-átíáitlu do emPregador

Gozou férias telativas ao período de ".' """'.'::ï';i" - """ " - """ "

de .....'..'....../"""' """"/ """"'"""' a -""""'.-" / "' """" / """"" "'

''À;;;;;i;;; ¿" ;;'*"d;;

Gozou lérias relatiÏas ao período de

\rp,tOR tc0 $/4.

GoZOU FERIAS RELATIVAS A 2003-2004

^ ìi"i"täio cozo'r:-lo+lzoosuoz -oi rrner,,sol04 / 2oo5

* .. äirir1' "is 
br rr,rtsnco""*o .i.:.á ,

000000112 Î:::¿ '

do emPregador

emPregador

de....'.........'/"""""""'/"""""""' u """""'"'/""""'' /"'"

Assinatura do emPregador

Gozou férias relativas ao período de """ ""

de ..,.'..." ""/ "'"""""'/ """""""' a """ """"/

'..' """:"'-"""
Asslnatuta do emPregador

....../...............-.

...."':"""""'
$ll

.- -!l :''-, { L..

000.47e
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47 'i$)

Þ

ìL
i

i

"lrl

.-
'i

It

,'l

A${oTAçõES t}E FÉR|A5

FGîS - Fr¡ndo de Garantia do Tempo de Serviço

ìru, *o 5.t07/66 REcuLAIvIENTADA PELQ DEC No 59820/661

RETRATAçÃO
OPÇÃO

0_/, fl
Dia \4ês

/ i ...........

ì\tês A¡ro

j ì 1,.1. )

Enpresa

RETRATAÇT\O

Empresa..,.-.."" ". '

,-fl

00 4E0



FGTS - Fundo de Garantia clo Tempo de- le:1ço
GÊl N.o 5.10?/66 RE6ULAMENTADA PELO DEC N'o 59'62s/66)

oPçÃo
1210612000
g"n"o O"po,it¿rio : Caixa Econômica Federal

Agência: SUREG

Praça :São PauloEstado :SP

EmPresa :VALOR ECONOMICO S/A

Li=_ 'i,¿.,*_-
VALOR EGONOMIGO S/A

î:iÌ.,flì - Ft.rlrclo de Garanii¿l do 'lerttpo cle Servìço

(LLl li.o 5 l0l/66 REGULAì\lEllT¡\DA PELO DÊC N o 59 320/66)

49 ìBrì'i'\-
\-

Ë

iu
t,,

I!)-
:

i-
i
t)

It
l
ii
;T

.:
,,1

:.{

i"

hl\
t.¡
N
ñ*r

RElRATAÇÃO
oPÇÃO

Dia Mês

Banco dePositirio "

Agencia.'."" '

Praça -...'..... '

Empresa ...""'- "" ''

Dia Mês

Banco clePositiirio .'

Agência. ",'. '

Praça . .. "

EnPresa . ' "

Ano

tst¡do

Cori*Uá a 
"ssintLu'" 

cìo empregrrlot

.... . .../... ....... .../....
Di¡ Ñlês

;j"''r i l

OPCÃO

0J p6 /03
Dia ìvlês 9"7 -

Banco depositário " (í (*:'

RETRATAÇÃO

, ............ t. . ......"'

;i; - Mês Ano

#Estado

ErÀôr!Ëå ñ1.. ù' i"i.:i';T cr?:'¡{ Ë H .,å, ( |

, J.4',

000481,$il
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ANOTÀçÕEs GERAI5
5'l

56 ANOTAçõES GERAIS

(Arestado médico,-âlteração .::rå"î,:iÌ"S" 
trabalho' regrstros

profissionaìs e ouüas anotaçoes al

(Atesrado médico- -:l:'iîï,'::J,"ï:,îtoedo 
Lrab¡lho' tegtsrros

profissionais e ouÍas anotlçoes a

Curao

de Enrlnorlnrthulçã o

cJ

C)N OQÐ'-'
ìì\tEt'ct d'Ù É lt'á

; O:I ;E
4ln!ns

conc€dtntt

Ix ¡]irte3çe Curricr''l
.f;

ìrll"uìar Ërnpre
s;$/7?" * c

L,r

$

Í

(r,

o.

õ

u

i¡f Ð'

000 482



B

ANOTAçÕE5 GËRAIS
59 '!h,\r

tr*

Þ
)
N

5S .ANOTAçõES GERAIS

lAtestado nédico, alteração do contmto -do 
trabalho' registros

pronrr¡onuìi'ã'äiits' unotuçott autorizadas por lei)

{Atestado m¿dicÙ' alterlção do contraro do lrabalho registros

o,,n*ionull'!'Ïii";';;;i;tõ" 
autorizadas por lei)

ii ''' 
'

; TË.ilrl"l" Ûoflf.';

líì ?¡\iir--,il

i

ñ
h\,

,l
N
\
.b:,i

000483

!
.4

fin:"
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ÂNÐ'fAçõES GËR'\15
61 ,ih

:\..
r. _t

Pt
1- AçÕES çERAIs

(f (Ateslado médico, alteração do conlialo do trrbalito re-gr

alreraçio do conttalo do trabalh o. regìstros

Lt
u:'.*tL;;'lq

profissionais e outras anotações ¡utorizadrs por lei)

s por leì)
transferido de VALORO emPregado

ECONOMICO

foi
ALORS/A MATRIZ- SP

ECONOMfco s/À em

i\t¿'
',I i¿ lo f) 01112t2000, com todos os

adquiridos, onde terá o 0O3. t

VALOR

.to.i

,1¡.-:;'J-..Ì"
... i,ì..,9r.,
-t o.trc

ri!ìt
-q-t{, 

q'i
Firmado nesta data, Cotrtrato de iûdividual de trabâlho em

!,'.,!È-icuáter de exPeriência, A¡t.443 da CLT - $ 2" letra "C"'
û''i Qú\. *cr-{$:l

pelo prazo de 45 dias, podendo scr proffogado Por mâis 45 l.

VAIJJdias. ,ãï.-"- 
/:"Þt.t'-'* --

SALÁRIO NAADMISSAO:

Salário Base: 2.375,00

H.Extr.Coniratual : 1.425'00

Totat Remuneração;, p99'09i.,,..,

b
)*J
!-:l
\
It\'

000484

ì

'' 
=



n-

',þ.1

h

s
Ë
rìh-tì.,.'

nru9iaçoes ornars
ah{ornçócs e raals 

63

( Aresrr do n,éd¡co. 
_ ll:,iîi:.::r:"ï:;roedo 

tra balho re-qisr ros

profissioîîis e outrcs ânotaçoes a

ß. .DA..PRES,DNT'E lFgt ADMIl'l rJn
TEII EX PDlìIMENTAL PE-!¿o PR¡zrt'

FnoËßôcÃVBIS Pon u.qls
DO...OS QUAIS'SB', ¡lÛUVBn

"DtAS;

OVAç o, ..1.!.9-.ô..n.4 .. n.0.'R "P RA u o
'INDBlÐf'IM

'VAl;Û1Ì

. V.(.(Ç:ilee-.
.,1 : 1'
íl-..1 ¡-r....... ..

I

I
:....t:,.i.r.i.:,.:... 

j ,: l; : j 'r"l "" 
l'l'i': i''1ìi i:; "{:t4 ri

i: ii|:; ::,::¡.,..1.'lË.¡,

:il '

r

Þ\
)..*t

-1
\

$

i¡

,:l ri7 i} ! & å:";ai-'Jí"; ii'

):i/'..

I

.É

'

offtu 
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PONTIFICTA UNIVERSIDADE CATÓITC
CAMPINAS

budlclra, aåturat do Estado de $ão pauioo

na¡cide a 29 dc agosro de t929, RG 25?06?92-9-Sp
e outorga-lhe o presente Diploma, de n,' 17762,

podendo gozat de todos os dheitos e prenogativas legais.

Campinas, 5 de fevereiro de 2001

@
1

o Reitor da Pontiflcía universidade cat1licade campinas,
no uso de suas atribuíçôes e tendo em vista a conclusão ¿é cu¡.so ¿e

Comunicação Social,

reconhecido pelo Decreto Federal no 74,9sg de2s de novembro de 1974,
e colaçâo de grau realizadaem 26.dejaneiro de 2001, confere â titulação de

BACHAREIAI]O EM COMUNICAçAO SOCTAL a

Anø Claudìø Contí Camøru
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23" ALTERAçAO DO CONTRA.TO SOCIAL
TOOLS STRÀTEGY GESTÃO EM COMUNICAçÃO LTDA

CNPJ¡ 08.418.033/0001-68
ELIZÀBETH DE AZEVEDO GARCIA., brasileira, natural do Rio de Janeiro, nascida
em 30/04/1970, divorciada, empresária, residente e dorniciliada nesta cidade à Esfrada da
Canoa, 200 - São Coruado - Rro de Janeiro, CEP 22.610-21Q portadora da carteira de
identidade n'20387832 expedida pelo IIRD/SP data da expediçäo 03/1211985 e CPF no

0t1.265.967-52:

SERGIO DOS SANTOS PUGLIESE, brasileiro, empresário, divorciado, natural do Rio
de Janeiro, nascido em20/11/1963, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Jomalista
Costa Rego, 99 - São Conrado - Rio de Janeiro - CEP 22.61A-ß0 portador da carteira
de identidade no t62471909, expedida pelo DETRAN - RI, data da expedição A6/48/20A7
e CPF n' 745.651-687-15;

GERMANA THEOPHILO DA COSTA MOURÄ, brasileira, empresária, casada sob
o regime de comunhão parcial de bens, natural do Rio de Janeiro, nascida em28/021I970,
residente e domiciliado nestå cidade à Av. Aquarela do Brasil, 333 - Bloco 3 apto 501 -
São Conrado - Rio de Janeiro - CEP 22.610-010, portadora da carteira de identidade no

08180750-5, expedida pelo IFP/RJ, data da expedição 2910611990 e CPF n" 016.805.967-
30;

DA.NIELE MENDES COSTA FRANçÂ, brasileira, empresåria, casada sob o regime
de separação parcial de bens, natural do Rio de Janeiro, nascidaem 08/02/1981, residente
e domiciliada nesta cidade à Rua Coração de Mari4 no 140, casa 17, Méier. CEP:20775-
050 portadora da carteira de identidade 1 1.36û.796-4, expedida pelo ÐETRAN * RJ, data
da expedição 28/0112010 e CPF n" 090.319.847-95;

RA,FAEL REY GUIMARÃES, brasileiro, empresário, solteiron natural do Rio de
Janeiro, nascido em 1li 10/1982, residente e domiciliado nesta cidade à Praça Edmundo
Rego, 38 - apto. 304 - Grajaú - Rio de Janeiro - CEP 20.561-130 portador da carteira
nacional de habilitação n' 03 858975523, expedida pelo DETRAN - RJ, data da expedição
31/0812011 e CPF n" 099.335.237^59;

ELISA MAGALIL4ES SILVA' brasileirq empresiária, solteira, natural deMinas Gerais,
naseida em 2l/t7/1982, residente e domiciliada nesfa cidade à Rua Real Grendeza,278 -
apto 302 - Botafogo - Rio de Janeiro - CEP 22.810-036 portadora da carteira de

identidade MG 8.185,604 expedida pelo DETRAN - MG, data da expedição 221t612007
e CPF n" 057.380.5t6-73;

JOAO MARINHO DE CARVALH0, brasileiro, empresário, casado sob o regime de
comunhäo universal de bens, natural do Rio de Janeiro, nascido em2010217963, residente
e domiciliado nesta cidade à Rua Volunùirios da Pátria, 212 - apto.304 - Botafogo -
de Janeiro - CEP 22.270-0LZ portador da carteira dç identidade no 07.390.133-2,
expedida peto DETRAN - RI, data da expedição lll0l/Z}l3 e CPF n" 757 .217 .917 -72;

MARISE FELISMINA. MARQUES, brasileira empresári4 solteira, natural do Rio de
Janeiro, nascida em 1 8/0311951, residente e domiciliada nesta cidade à Rua Tupiram4 72

- casa * Ilha do Govemador - Rio de Janeiro - CEP 21.92I-590 portadora da carteira de
identidade 0û3.378.414-l expedida pelo DETRAN - RI, data da expediçäo 30i05/2000 e

CPF no 267.007.517-72;
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SILVIA MARIA NETTO CARVALHO, brasileira, empresária, solteira, natural do Rio
de Janeiro, nascida em2510411970, residente e domiciiiada nesta cidade à Rua Marquês
de Abrantes, 178 - apto. 1205 - Flamengo - Rio de Janeiro - CEP 22.230-061portadora
da carteira de identidade 08180418-9 expedida pelo IFPIRJ, data da expedição
CI6/05/1988 e CPF n" 013.758.767-83;

MARIA DE ASSUMPÇÃO ESTRELLA, brasileira, empresária, casada sob o regime
de comunhão parcial de bens, natural da Bahia, nascida em 09109/1968, residente à Rua
Joaquim Távora, I22 -BL l - apto. 501 - Icaraí - Niterói- Rio de Janeiro - CEP 24.23A-
540, portadora da carteira de identidade 07.693.527-9 expedida pelo DETRAN,IRJ, data
da expedição ï410112016 e CPF n'013.908. 077-54;

ANA CLAUDIA CONTI CAMÄRA, brasileira, jornalista, solteira, naturai de São Joäo

da Boa Vista, nascida em2910811979, residente e domiciliada na cidade de Säo Paulo, à

Alameda dos Arapanes no 309 - apto. 172 - Indianápolis - São Paulo - CEP 04.524-901,
portadora da carteira nacional de habilitação no 02488126229, expedida pelo
DETRAN/SP, data da expedição AU 1A 12012 e CPF n' 283.257 .248-03 ;

CINTI.{ GREHS BECK brasileira, jomalista, solteira, natural de Santa Cruz do Sul do
RS, nascida em 06106/1972, residente e domiciliada na cidade de São Paulo à Rua Borba
Gato no 331 - apto. 141 - Bl. Bouganville - São Paulo - CEP 04.747-$A portadora da

carteira nacional de habilitaçãa 02t24259018, expedida pelo DETRAI.'\T - SP, data da

expediçäo 3t/09 12011 e CPF n' 669.729.?30-1 5;

ALINE ZAPP, brasileira, jornalista, soheira, natural do Rio de Janeiro, nascida em
05/09i1981, residente e domiciliada nesta cidade à Rua Voluntarios da Pátria n" 371-
apto. 702 - Botafogo - Rio de Janeiro - CEP 22270-000, portadora da carteira de

identidade n" 129A1969- 1 , expedida pelo DETRAN - RI, data da expedição I 3108/201 0

e CPF n" 088.213.717- 43;

S^A.ULO DE FREITAS MAIIUREIRA CAMPOS, brasileiro, jornalista, casado, natural
do Rio de Janeiro, nascido em 30/05/1984, residente e domiciliado nesta cidade à Rua
Dona Marian473 apto 505 - Botafogo - Rio de Janeiro - CEP 22.280-020, portador da

carteira nacional de habilitação n" 02985106472, expedida pelo DETRAN - RJ, data da
expedição 2l/0212014 e CPF n" 109.048.157-81;

KARINA DA SILVA ROHDE, brasileira, empresária solteira, natural do Rio de Janeiro

- RI, nascida em 06/0311979, residente e domicìliada nesta cidade à Rua Pinheiro
Machado no 25 - apto. 806 - Laranjeiras - Rio de Janeiro - RJ . CEP 2223I-090, portadora
da carteira de identidade n" 118684257, expedida pelo DIC - RJ, data da expedição
24101/2A13 e CPF n" 083.808.607-13;

OLMR DUARTE RAMOS, brasileiro, jomalista, solteiro natural de São Paulo,
nascido em2710511986, residente e domiciliado nesta cidade à R. Custodio Duarte Lamra,
no 219 - Vila Thais - Atibaia - SP CEP 04.709-110, portador da carteira de identidade
nt 48.457.165-5, expedida pelo SSP - SP 48.457.165-5 CPF no 334.597.8û8-35;

ROGERIÄ DE LEMOS COSTA E SA BRASIL, brasileira, jornalista, casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascida em 01i05/1976, residente e domiciliada
nesta cidade à R. Aquidaba, n" 1126, BLl, 4p305 - Meier - Rio de Janeiro - zu CEP

2A.720-293,portadoradacarteiradeidentidaden" 10.716.267-9,expedidapeloDETRAN

- RJ, CPF n" 070.004.5 47-33;
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ANITA MORI BORGES, brasiieira, jomalist4 casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, nascido em27/AN1981, residente e domiciliada na Av. Moinho Fabrini,
no 592 AP82 - Bloco A, Independência - São Bemardo do Campo - SP CEP 09.861-
160, portadora da carteira de identidade n" 26.689.031-3, expedida pelo SSP - RI e CPF
n'294.816.468-07.

LUIS CLAUDIO DA SILVA LIMA, brasileiro, jornalista" casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, nascido em 05/08/1981, residente e domiciliado à R. Santa
Luiza, no 231, Ap 231, apt. 201, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20.550-155,
portador da carteira de identidade n" 12.453.419-9, expedida pelo DETRANfrJ, CPF no

095.352.247-56:'

FABIANA GUIMARAES DE ALMEIDA LAVINAS, brasileir4 jornalista, solteira,
nascida em 07107t1979, residente e domiciliada à R, Mq de Valencq 102, Ap 301,
Tijuca, Rio de Janeiro, RI - CEP 20550-030, portadora da carteira de identidade no

11,433527^6, expedida pelo SSPIRJ, CPF no 053.537.567-û3;

VANTUYL BARSOSA F[8T0, brasileiro" jornalista, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, nascido em 15/09/1984, residente e domiciliado à Av. Maria
Ap. Pansarin Porcari, no 330, Planalto, Jundiaí, SP, CEP 13.212-265, portador da
carteira de identidade n' 43720953, expedida pelo SSP/SP, CPF no 321.35?.23840;

SOFIA SILVA DE CERQUEIRA, brasileira" jornalist4 solteir4 nascida em
1210711967, residente e domiciliada à Avenida Oswaldo Cruz, 103, Ap 404, Flamengo,
Rio de Janeiro, RI - CEP 22250-060,portadora da carteira de identidade n" A7268442-6,
expedida pelo DIC/RJ, CPF 866.703. 107-06;

IIANNAII RODRIGUES DRUMOND, brasileir4 jomalista" casada sob o regime de

comunhão parcial de bens, nassida em 16i08i1984, residente e domiciliada à Rua
Brigadeiro Galvão, 153 apto.202 - São Paulo - SP CEP 01151-00û, portador da
carteira de identidade n' MG1077A228 expedida pelo SSP/MG, CPF n' A62.077 -936-50,

Únicos sócios da sociedade empresiiria denominada TOOLS STRATEGY
GASTÃO EM COMUNICAçÃO LTDA, com seus atos constirutivos arquivados na
JUCERJA sob o no 33.2.A778135. I , por despacho de 18/lû/2006, inscrita no CITIPJ sob
o no 08.418.033/0001-68, com sede na Estrada Da Gavea,00640 SAL 04û2, ¡iao
Coruado, CEP: 22.610-002 e sua Filial na Rua Fidêncio Ramos, 100 - Téneo/Mezanino

-Vila Olímpia- CEP: 04.551-010 - São Paulo - SP.

Resolvem de comum acordo alterm a referida socíedade empresária conforme
cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIR,{
A sócia DAFIIELE MENDES COSTA FRANçA retira-se e desÌiga-se da

sociedade e transfere, por venda, totalidade de suas quotas à sócia ELIZABETH DB
AZEVEDO GARCIA, já qualificad4 no valor de R$32,00 (trinta e dois reais)
representados por 32 (trinta e duas) quotas de valor nominal de R$1,00 (hum real) cada
uma, peÌo preço certo e ajustado entre as partes de R$32,00 (tinta e dois reais) pagos

em moeda corrente do país, da qual da plen4 rasa e geral quitação.

4r'

-þ

\

'd
tu

w 3

f7v
508

üuûtå C6éË{riâ,1 do E tsdr d,Õ $1o dÉ ü¡üãl,ró
ËnìË¡rq:rå: fo$L¡ STFrq'TCÇl çËl$T'åfr Ef4 {:Cr4jtihaË.CÃO i,T[,å r^\

0

\



CLAUSULA SEGUNDA
Devido às alterações supracitadas, o capital social fica assim dishibuído entre os

soçlos;

I o/o
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VALOR RS

I.208.I43,û0
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32fi0 /.
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R$1.266,404,00
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SOCIOS
ELIZAßßTH Î)E AZEV Í.DO GÅRCTÁ
GERMÄNA T. DA COSTA MOURA
SERGIO DOS SAI¡TOS PUGLTESE
RAFA.EL REY GUIMARÀES
ELISÀMAGALH.{E.S $LVÄ
JOÃO M,{RINHO I}E CARVALHO
MARTSE FELISMINÂ. MARQI]ES
SILVIA MARIA NETTO CARVÁ.LHO
MARIA ÐE ÄSSUMPÇÃO ESTRELLA
AT{A CLATIDIA CONTI CAMARA
CÍNTTA. GREHS BECK
ALIIYE Z,APP

SATILO DE FREITAS M. CAMPOS
KARINADA SILVAROITDE
OLIVER DUARTE RAMOS
ROGERIÀ DE LEMOS C E S BRÄSIL
ANITAMORIBORGES
LUIS CLAUDIO DA SILVALIMA
FABIANA GI]IMARAES DE ALMETDA
LAYINAS
VÄNTUYL BARBOSA. NETO
SOFIA SILVA DE CERQUEIRA
HÄNNÄH ROI}RIGUES DRUMOND
TÛTAL:

Continuam em vigor as demais cláusulas do Contrato não modificadas pelo presente

instrumento, consolidando-se assim o Contrato Social que passaná a reger-se com a

seguinte redação:

CONSOLTDAC.îO I)O CONTRATO SOCIAL

DA DENOMTNAçÂO OBJETM E SEDE

PRIMEIRA
A sociedade gira sob a denominação social de TOOLS STRATEGY GESTA.O EM
COMUNICAçÃO LTDA. Da qual farão uso todos os sócios, conjuntamente, tão

somente em negócios que digam respeito aos fins sociais, sendo-lhes vedado, portarito,
o seu emprego em avais, fianças e outros docurnentos análogos, e que pûssam acarretar

responsabilidade para a sociedade;

SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro, Rua Eduardo Guinle, 57 -
Botafogo - Rio de Janeiro - zu - CEP: 22-260-090, E sua Fiiial na Rua Fidêncio
Ramos, 100 - Téneo,{{ezanino - Vila Olímpia - CEP: 04.551-010 - São Paulo - SP.

Podendo instala¡ filiais em fodo o territó¡io nasional e e.xferior, e terá põr objetivo, a
prestação de serviços de divulgação
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u

mnsultoria em comunicação, gerenciamento técnico de departamento de comunicação,
concepção e execução de planos de comunicação interna e extema" execução e
desenvolvimento de veículos de comunicação intemos e extemos, comunicação
institucional, estratégia e posicionamento de marcq pesquisa de mercado, elaboração de
publicaçöes, conteúdo de texto, áudio e vídeo, design, identidade visual, construçäo de
marcas, marketing digital, monitoramento de perfis em redes socíaís, criação e

elaboraçäo de sites e hotsites, elaboração de newsletter e e-mail marketing, serviços
fotogfáficos, publicidade e propagand4 gerenciamento de crises, relaçöes publicas,
textos jornalísticos, eventos, promoções artísticas e culturais, programação visual, rrtry'eb,

publicaçäo textos, conteúdo para internet, mídia training, reportagem e jornalismo,
produção teatral, produção de filmes para publicidade, atividades de pós produção
cinematográfica, de vídeo e televisão, atividades de exibição cinematográfica,
distribuição cinematográfica de vídeo de propaganda e televisão e serviços de mixagem
sonora em produçäo audiovisual.

DO CAPITAI, SOCIAL E DA RESPONSABILIDÀDE DOS
SÓCIOS

TE.RCETR,{
O capital social é de R$ 1.266.404,00 (Hum milhão, duzentos e sessenta e seis mil e
quatrocentos e quatro reais) totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda
corrente do pais, divididos em 1.266.404 (Hum milhão, duzentos e sesseûta e seis mil e

quatrocentos e quatro) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada e assim
distribuídos enke os sócios: ,@
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0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

0,0û25

0,0025

a//o

95,4t00

4,5500

0,0025

0,0û25

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

32,00

32,0t)

32,00

32,00
32,00
32.r10

32,00

32,00
32,û0
32,00

32,00

32,00

32,00

32,0û
32,00

32,00

VALOR Ri
1.20E,r43,00

5?.621,00

32,00

32,00
32,00

It
32

32
32
?t
32

32

32

32

32
32

32

32

COTAS
1.208.143

57-621

32

32
32

32

32
32

FABIANA GT]IMARAES DE ALùIEIDA
LAVINAS
VANTUYL BARBOSA NETO

MARIA DE ASSI]MPÇA,O ESTRELLA
ANA CLAUDIA CONTI CAMARA
CINTIA GREIIS BECK
ALINE T,APP
SAULO DE FREITAS M. CAMPOS
KÁ,RINADÀ SILVAROIIDE
OLIVER DUARTE RAMOS
ROGERIADE LEMOSC E SBRÀSIL
AFIITÄ MORI BORGES
LUIS CLÀUDIO DA. SILVÄ LIMÂ

SOFIA SILVA DE CERQUEIRA

socros
DLIZABETH DE AZEVEDO GARCIA
GERMA¡IA T. D.A. COSTA MOURA
SERGIO DOS SANTOS PUGLIESE
RAFAEL REY GUIMÁ.RÃES
ELISÄMÁ.GALHAES SILVÀ
JOAO MARINEO DE CARVå.LHO
MÄ,RISE FELISMINA MÄRQUES
SILVIA MARIA NETTO CARVALHO
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0,0025

100

32,00

R$1.266.404,00

32

t.266.404
HANNAH RODRIGIIES DRUMOI{D
TOTAL:

PARÁGR.AFO PRIMEIRO - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
cotas, rnas todos rsspondem solidariamente pela integralização do capital.

PARI|GRAFO SEGUNDO - Cada cota dá direito a um voto nas delibera@es sociais,
as quais só serão tomadas se aprovadas pelo voto de sócios que representem, pelo menos
51% (Cinquenta e um) por cento do capital social.

DA ADMTNISTRAÇÃO E REMUNERAçÃO DOS SOCTOS

OUARTA
A sociedade será administrada de forma isolada pelos sócios ELIZABETH DE
AZEVEDO GARCIA, SERGIO DOS SA-FITOS PUGLIESE E GERMANA
THEOPHILO DA COSTA MOURA denominados em conjunto de sócios gerentes, que

terão todos os poderes ordinários e extraordinários de administraçäo, os quais se

comprometem a atuar em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo

representaJa ativa ou passivamente, em juizo ou fora dele, perante repartições públicas,
federais, estaduais e municipais e autarquias, e também perante particulares, sendo-lhes
vedado, no entanto, usar a denominaçâo social em negócios estranhos ao objetivo social,
seja em favor de cotistas ou terceiros.

PARÂGRAFO PRIMEIRO - A administração financeira e bancária competirá apenas

a sócia ELIZABETH DE AZEYII]O GARCLA., a qual poderá se fazer representæ

através de procuração por instrumentos particuiar e público.

PÄRÁGRAFO SEGIJNDO - Para adquirir, onerar e/ou alienil bens, celebrar contratos
de locação, renunciar a direitos, desistir, confessar dividas, firmar compromissos e
acordos, será sempre necessária a aprovação dos sócios que compõem no mínimo 51%
(cinquenta e um por cento) do capital social.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A adminìstração da sociedade poderá ser exercida por
administradores não sócios, desde que aprovados por no mínimo 2/3 (dois terços) do

capital social.

OUINTA
Os sócios administradores, os sócios cotisks que trabalham na sociedade e os

administradores não sócios terão direito a uma remuneração mensal, a título de "Pró-
labore" em quantia a ser fixada" e que será debitada à conta de Despesas Administrativas
da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os sócios poderão constituir procuradores para
representår a sociedade, com mandato, não superior a 1 (um) ano, constando os poderes

específicos de representação, salvo as procurações com poderes da cláusula ad judícia.
Na ausência temporaria de um dos administradores, estes poderão constituir procwadores
para representa-los perante a sociedade e terceiros.
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DA PRESTAÇAO DE CONTAS

SEXTA
Ao término de cada exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventiirio, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico e nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, os sócios delìberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o
caso.

SÉTIMA
As frliais serão extintas por dec.isão dos sócios, ou quando do encerramento do
estabelecimento sede.

DA CESSÃO DE QUOTAS, DA INCAPACIDADE E MORTE DOS
SOCIOS

OITAVA
As quotas representativas do capital social, assim como os direitos, deveres e obrigações
säo indivisíveis e näo podem ser transferidas ou cedidas, sem o consentimento por escrito
dos cotistas representando 51Yo (cinqüenta e um por cento) do capital social, sendo que

todos os sócios terão direito depreferência ern igualdade de condiçöes,para aquisição das
quotas à venda.

NONA
O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá avisar aos demais, mediante carta

registrada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo seus haveres apurados em
Balanço Geral Extraordinário e pagos da seguinte forma:2O% (vinte por cento) no ato de

sua saída e o restante em l2 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a

i" (primeira) 3û (trinta) dias após o pãgamento inicial.

PA,RÁGRAFO {INICO - As parcelas previstas na c.láusula anterior serão reajustadas

monetariamente, com base em índice a ser çonvencionado pelos sócios, à época do

evento.

DÉCIM,A.
No caso de morte de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando com os

sócios remanescentes e os herdeiros do "de cujos", devendo, contudo, o ingresso dos
herdeiros do sócio falecido na sociedade ser aprovado por 5 I % (cinquenta e um por cento)
do capital social.

PÀRÁGRA.FO ÚNICO - Caso não haja acordo entre os sócios sobreviventes € os

herdeiros do sócío falecido parâ. t continuidade da sociedade com estes, os haveres do

sócio extinto serão apurados mediante Balanço especialmente elaborado à época do

ocorrido e serão pagos r¡os seus herdeiros na mesma forma prevista na cláusula anterior.

DECIMA PRIMEIRA
Na vigência desse instrumento, ocorrendo incapacidade civil, ou comercial, de qualquer
dos sócios, será este excluído da sociedade mediante alteração contratual e seus direitos
e haveres serão pagos na forma descrita na cláusula 9u (nona) deste instnunento, easo seus

herdeiros não queiram prosseguir na sociedade, os respectivos ingressos prescindem de
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DAS ALTERÁ.ÇOES CONTRATUAIS

DÉCIM,A. SEGUNDA
A qualquer tempo, mediante decisão dos sócios representantes de 51% (cinquenta e um

por cento) do capital social, paderá este iÍstrumento ser alterado em fodos os seus

dispositivos, respeitadas as formalidades atinentes à legisla4ão vigente.

DO PRAZO DE DURAÇÃO, DO EXERCICIO SOCIAL E DO
DESTINO DO RESULTADO OPERACIONAL

pEcrMÄ TERCEIRA
A sociedade terá duração por prazo indeterminado a partir desta data, extinguindo-se,
entretanto, por decisão dos sócios a qualquer tempo, ou na ocorrência dos fatos
expressamente mencionados em lei.

nEcnna ouanr¡
O exercício social coincidi¡a com o ano civil, sendo levantado anualmente a 3l de

dezembro, um Balanço Geral e uma Demonstração do Resultado do Exercício.

DÉCIMA OUINTA
Em reunião de sócios, o balanço será aprovado e decidido o destino dos resultados sociais.

Ocorrendo lucros líquidos esses poderão ser retidos para comp€nsação de prejuízos

anteriores ou para a constituição ou aumento das resçrvas.

PARÁGRÄFO ÚNICO - se deliberada a distoibuigo de lucros eventualmente apurados,

os mesmos serão partilhados entre os sócios sem guardar obrigatoriamente relação com a

sua participação no capital social da sociedade, sendo a partilha ajustada na forma que

lhes convier ou for estabeiecida pelos cotistas detentores de 51% (cinquenta e um por
cento) do capital social.

DO FORO DE ELErçÃO E DAS DISPOSIÇOES GERAIS

DÉCIMA sExTA
Os sócios e administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão incursos em
quaisquer crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantiJ.

pJÇcrMÂ sÉrrMA
Fica eleito para dirimir quaisquer dúvidas e resolvet os conflítos oriundos do presente

contato, o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com renúncia
€xpressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DÉCIMA OITAVÄ
Os casos omissos neste instrumento seråo resolvidos de conformidade com as disposições

legaís vigentes e aplicáveis.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento ern 1 (uma) via
de igual teor.

Rio de Janeiro, 3l de julho de 2019.
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Reconheço por SÊMELHANçA as firmäs
A2ËVEDO GARCIA e SERGTO DOS
Rio
Ênlt

de Janeiro, 06 de agosto de 2019.
da

CÂRLOS ÂNDRE OU

EDOJ4g348UXO / EDDJ49349 EAZ

ô.qdë!,

firmas de

FRÄNCÂ.

Rio de Jänelro, 06 de agoáto de 2019.
Em da verdade.
CARLOS ANÐR€

EDOJ49352YSI / EDDJ49364 PËY

r93
DO

Jq to

Reconheço por
GUIMARAES Ê
Rio de Jane¡ro, 06 de agosto de 2019
Em testemunho_ da
CARLOS AHDRE OLIVEIRA

EDDJ4938OOJS / EDDJ4938? ASJ
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Reconheço por SEMELHAi{ÇA as firrus de
CARVALI{O e Í-,IARISE FEUSM!ÍTA
Rio de Janelro, 06 de agosto de 2019.
Em testemunho. - da
CARLOS ANDRE OUVETRA

EDD.'49386 tTL / EOD"J49387 XZH

Ro¡d llt;q ; RJo ¿!

flrmas

Rto

Em
de Janelro,06 deågssto de 2019.

da
CARLOS ANDRF OLIVE¡R,A

€D0J49391 V¡JU / EDD-J49392 t$IQ
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LUIZ CLAUDIO SILVA LIMA

FABIANA G DE ALMEIDA LAVINAS

v .BARBOSA NETO

S SILVA DE

ESTA pÁCrua FAZ PARTE DA 23" ALTERAçÃO nO CONTRATO
SOCIAL

TOOLS STRATEGY GESTÅO EM COMUMCAçÃO LTIIA
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Reconheço por SEMELHANçÂ as firmas
ROHDE e ROGERIA DE LF}4os COSTA E
Rto de Janeirq 06 de ègo5to de 2019.
Em da verdade.
C.ARLÛS ANDRE

EDDJ493g7 IgT / EDDJ49398YUY

GARTÓRIO DO 50 OFfclO DE
'im Rcd€nrú@,fÈ!. q I o tl. BoatloßÊ- R¡od.Jñ¡þ

Reconheço por SEMELHANç,q as ftrmas de
g¡LVA UMA E FABIAilA GUIMARAES DE

Rlo de ]aneim, 06 de ãgclsto de 2019.
Ëm testemunho- da verdade.
CARLOS ANDRE OIIV€IRA

EDtIr49400oRS / EDDJ49401 H8G

cARtóRro Do s; oFfcro oe RJ
ÊE Rfl dûädrr& lS - t{ t. lt . ã!¡bfÐ , no

Reconheço por SEMELHAI{çA a fìrrna de
CERQUEtRA.
Rio de Janeirq 06 de agæto de 2019.
Ern testemunho_ da verdade.
CARLOS ANDRE OLIVSIRA

EDDJ49402 JET - Consdte em

GARTóRIO DO 50 OFIGIO DE
R¡e rlrl OilÉ.u, {it -U r c I'l . Eodûlo.

SINAL PUBLICO

*1ù**{r*trI *?*tû*aüt*t:úû*

Río de Janelro, 06 de agosto de 2019.
.CARLOS ANDRE OLIVEIRA
EDDJ49403 AAE - Consulte em
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REPI.IBLICA FEDERAT¡VA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍUCA. CNPJru
PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO OO CNPJ

A análise e o deferimento deste documenlo serão efetuados pelo saguinte órgão:
. Junta Gomercial do Estado do Rlo de Janelro

PROTOCOLO REDESII\¡

RJt{19Ê:1458984

Ol.IDENTI

02, IIIOT]VO DO PREENCHIMENTO

RELAçÂO OOS EVENTOS SOUCTTADOS / ÐATA DO EVËNTO

Quadro de Sócios e Administradores . QSA

Númert de Contrûle: RJæ045397 - 0441€033000168

03. DO REPRESENTANTË DA PESSOA JURIDrcA

04, CÓDIGO DE COHTROLE DO CERNFICADO D¡GITÀL

NOME EMFRESARIAL (flrmá ou deminaçâo)
TOOLS STRATEGY GESTAO EII COMUNICACAO LTDA

lru'oe rHscnrçÄO No cNpJ

108.4r 8.03310r¡0r -68

LtoME

ELIZABETH DE AZEVEDO GARCIA
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los¡og/zor s

LACAL
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ANA CLAUDIA GONTI CAMARA
Brasileira, solteira, 39 anos
Alameda dos Arapanés, no 309 | apto 172 - Moema / Säo Paulo - SP
Tel: +55 11 95551-7657
e-mai I : acccamara@hotmail.com

RESUMO E QUALTFTCAçÖES

Jornalista, graduada pela PUC-Campinas. Profissional com quase 20 anos de experiência nas diversas
áreas da comunicaçäo, como corporativa com gerenciamento de crise; endoma¡kefing; assessoria de
imprensa em empresa, centro universitário, administraçäo pública, feira, congresso e campanha política;
chefia de reportagem em TV; editora-chefe em jornal impresso; atuaSo em agência de comunica$o
há mais de cinco anos, trabalhando imprensa, ativaçöes diversas, relacionamento com influenciadores
digitais, gerenciamento de equipe e geståo de redes sociais.

FORMAçÃO ACEDÊM|CA

r Graduação em Comunicaçäo SociallJomalismo, PUC-Campinas, dezl2000 - Mtb 31.518

EXPERI ÊNGIA PROFI SSIONAL

I APPROACH COMUNTCAçÃO
Agência de comunicaçäo com quase 20 anos de mercado - escrjtórjo de Såo Paulo - SP

nov 15 - atual
Gercnte de atendimento do Núcleo de Lifestyle.'responsável pelo relacionamento com
a imprensa e influenciadores digitais à frente da gestäo de contas (PR e/ou digital) de
clientes como Cia. Hering (institucional); Sephora Brasil; Dailus;Acqua Aroma; Beauty Fair;
rede Blue Tree; rede AccorHotels (Grand Mercure, Sofitel, Pullman, Mama Shelter, Adagio
Aparthotel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Sdz/e e ibis Budgef);Yamaha Musical; KIKO Milano;
L'Oréal Luxe (marcas YSL, Lancôme, Ralph Lauren, V&R, Cacharel, Kiehl's e Giorgio
Armani); L'Oréal Cosmética Ativa (La Roche-Posay, SkinCeuticals, Vichy e CeraVe);
L'Oréal Produtos Profissionais (Kérastase, Redken e L'Oréal Profissionel);Artplan; Pullse;
MAKE UP FOR EVER; MDL; Red Bull (Cultura); Expomus (Exposição O Triunfo da Cor -
Pós-lmpessionismo); Casio Relógios; Alcon; Well Clinic; Brown-Forman (Jack Daniel's);
Grupo lconix; E! Entertainment; Luminosidade (pro.¡etos SPFWDay e Top Five) e Mary Kay,
liderando uma equipe constituída por cerca de 15 pessoas, entre atendimentos e
estagiários.

out 14 a out l5
Coordenadora Núcleo de Consumo & Negócios: responsável pela gestäo das contas
da Cia. Hering (institucional); Alfa Realty e MDL; Anastassiadis Arquitetos; Red Bull
(Cu ltura); PUMA Sportstyle; Sephora; Alcon; Move Concerts; Brown-Forman;
Top Five (Luminosidade); L'Oreal Luxe e Mary Kay e de uma equipe const
atendimentos.
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abr 13 a out 14
Atendimento sênior das contas Cia. Hering, joint'venture Alfa Realty e MDL e
Anastassiadis Arquitetos: responsável pela produção de avisos de pautas, notas, artigos,
e releases à imprensa; agendamento e acompanhamento de encontros de relacionamento
e entrevistas; follow-up;elaboraçåo de relatórios diários, semanais, mensais e anuais para
a diretoria da agência e aos clientes, além da preparação de atas das reuniöes, planos de
comunicaçäo dos clientes, media briefings e feedbacks aos porta-vozes, entre outras
atividades.

I BICBANCO
Banco lndustrial e Comercial, médio porte, líder no segmento de Middle Market - São paulo-Sp

ago 12 a mar 13
Analista de marketing pleno: responsável pela produçäo de matérias diárias para a
intranet do Banco e também pela elaboraçäo das reportagens para o jornal intemo;
interface com a assessoria de imprensa e desenvolvimento do ctipping: acompanhamento
da produçåo do Relatório Anual; atualizaçåo das notícias no site institucional; cobertura
fotográfica dos eventos intemos; revisão de textos, além da produção de diversos tipos de
comunicaçåo intema e extema (esta voltada aos clientes), dentre outras atividades.

T APPROACH
Assessoria de lmprensa e Comunicaçåo - São Paulo-Sp

mai 12
FreeLancer na 28a edção do Congresso e Feira de Negócios ern Supermelcados da
APAS 2012: cobertura de palestras ministradas durante o congresso, com produçåo
instantânea de notas para os sites da feira e também institucionalda APAS; atuaçåo junto
à sala de imprensa, com manutençåo de press kifs e atendimentos aos jomalistas;
participação na coletiva; busca de notícias junto aos estandes da feira para produçäo de
notas para os sites e também para envio de rc/eases à imprensa, entre outras atividades.

I CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO
Município do interiorde såo Paulo, localizado acerca de lB0 km da capital

Assessora de lmprensa: atividade subordinada diretamente à presidêr",åi"tl"ã'3't"iå1
Dentre as funçöes do cargo estäo produção de rc/eases, cobertura fotográfica, elaboração
de discursos, atualização e manutençäo do site institucional da Câmara, diagramaçåo das
matérias, manutençäa do clipping, elaboraSo de cerimonial (roteiro), acompanhamento da
execuçäo do vídeo institucional (captaçäo de imagens, produção de texto e locução), entre
outras.

T GRUPO CBI- CONSÓRCIO BRASILEIRO DE IMPRENSA
Empresa de representaçåo e negócios em comunicaçåo

fev
Repórter: levantamento de dados, entrevistas, visitas aos locais, produção de
textos para boletim informativo do Governo do Estado de Säo Paulo.

09 a jun l0

r cosAN srA tNDÚsTRtA E COMÉRCþ (atuatRaízen)
Empresa de grande porte (mais de 50 mil funcionários) do setor sucroenergético

jan 07 a jan 09
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Assistente de comunicação pleno: responsável pelas duas publicaçöes intemas da
companhia (cada uma delas com tiragem superior a 40 mil exemplares por edição), pela
coordenaçåo do Relatório Anualvoltado aos acionistas, pela interface com a assessoria de
imprensa, pela elaboraçåo de releases e reportagens institucionais, pelo Fale Conosco e
pela atualizaçâo do site institucional, além da idealizaçäo do projeto de memória
institucional, a produçåo de discursos do presidente, vice-presidente e diretoria executiva,
auxilio na produção de notas para a intranet (incluindo fatos relevantes), coberturas
fotográficas, entre o utras atividades.

rDroMAs E tNFoRmÁrlcn

I lnglês intermediário
I Outlook, Powerpoint, Word, Excel, Windows, lntemet, Photosltop, CorelÐnw, Page Maker,

/sosysfem.

00c52i
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Tatiana Alves Coura
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À4EIJSAGETI DT SEHHOR UIlIISIRO

Críadâ em 1932. a Carteira de Trabalho e prêvi-
dência Social resistíu ao passar dos anos, assimílan-do com muita presleza as profundas ,o¿irLucou.que se registraram, nestas dêcadas, na 

"oapo"içAo,distribuiçåo e gualificaçäo da nossa,forç; jJ;;"-
lho. ..

. Sem nenhum exagero, pode_se afirmar que este
documento, por muitos ainda hoje 

"onf,ec¡Oo "ãmo"carteira prolissional", converleu_se nurn Cos ,"i"
importântes instiumentos â disposiçåo Oo fra¡aif,a-
dor,lazendo às ve¿es de cédula Oe ¡Oent¡AaOé, Uluio
de crédito, alestado de antecedêntes, de Ooa conOì-
ta e de residência, para citar apenâs algumas dÀ
suas múltiplas utitidades.

Em sua simplicidade, a CTpS reflele a carreira do
trabalhador e sua evolução prot¡ssional. Cabe-lhe
pors, protegê-la atenta e cuidadosamente, porgue
enquanto pelos seus aspectos exterhos essa Cariei_
ra reyela trâços importantes da personalidade e da
lormaçåo do seu possuidor, os registros intêrnos,ná-
bitualmente insubstituiveis, se consl¡tuefn nas me-
lhores garantias da preservaçåo e da efeiivaçao dãs
seus direitos trâbalhistas e previdenciários.

.Almir Ps¿¿isnotto pinlo

n¡il NtsrÉRt o Ðû TR,ABAt F{0

EMPRËGO È SALÁRIO

DÊNüASoctÀt

Pol€gar Dir€ito.
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Nonre

loc. Nasc

Est.

Fls Liv.

Outro doc

Situação Milita¡: Doc. .,..

N: .,......,,....,.... Órgão

Naturalizado D€c Nl ...,

lJ<- ALTENAçôE€ þË IDgHTIOAO€
(Com r€laqåo nom€, ost. clvll e dala nasc)

çi.$å

Nome

Doc.

Nome

Doc

Est. Civil

Doc ..,

Narimeno

i-

, Doc.

..þ:1k1...

. ., '.... ',.. '.....,,..,...f-ñ..

"r+¡Eq*+Í.VJ
n.e. ci"iiçE..Qlt.qi'

......kr

ESTBAÈ{GEIROS

Chegada ao Br¿sil em ,.

Doc ldent. Nî ,.,........

Eslado .............

Obs ..,...,.....,....

¿.-Ë-;.?-i. ;*ßr-

\Û

ô
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ALTERAçÖES OE SÂLÁR|O

I Aumentado em.Çí/ .n)5. rura czs å..
Na função de .... t?.?,¿i¿...
c.Bo., por motivo

ALîERAçÕES Dg sÂtÁRlç 
2s

Aumcnrado r t".',(lt' t, J.Ç'I oo .r**-..1 /?'ør' ;i' t'''
Na função ar ...+:1.. t,'. lt=ir :?.l.i.i -......... -1" *-". "'.'; " ;',
c.Ro. .....,.'... ... . . ',/w, motivo de (!;('1 14'i''t'!'i't"/l '

l!.tàL?-a.=,a,.,,,_.r(,1,.,.....".'.......r..t-l.'- '..:::'i:.i:..'...

¡\i ¡¿f+ì;rTI,kíilìïçàrlJlïå.6Ëiêåä¡i':',;;r i"',.t.7.

A¡lmentado
"*.Q./.ta"...Qt..Na lunçâo i]z.t¿l; J>l

Aumentsdo "*.8!.t
Na funçdo de..,..,,.
C.BO. p,or

motivo a" ù.{lluiìc.ßtili* c,Bo.
Q,L

an czs &-). /J"¡. /.1......

1)2 wa c'sþtã'á-\.,.t."3 Ar¡menrado r. I :.i..'i.r/t.lÌrgt
Na função ae .... tt.':,{':ll'(:l'¿'¿.{,'.

c*,Q.:!),5.Q,.A'r,

'i'rii't ".',1-¡ii

pot motivo de

ÅPåf;o.,¡,i ll

, -,. t,...'. r.ì..,, a. . t . , .,, , ,

empie¡þdor '

Na função de

c.Bo..,,..,.., .....,.. por molivo de

fusinatura do cmpregador

+

"7
¡Jl
t-1

iliIl+

il0
4N
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ANOTAçOES DE FÉRIAS

Gozou férias relativas ao período de .

de......... / ......... / ......... a.....

Gozou férias relariva¡ ao pertodo de .ê-.4/¡.m^.. ".
de.!/.á.. / .0t..., K.¿,!e. / .Ð.ç.. / û¿î.
'Ä il'ir'c :''.1 ¡' ¡'nEm¡ùui u"tt*r."U, i ti, \, . iii
cozo-u féri as reta [ivas ao perío oo 0" . .. r&f_ 1. ê. ffi. .. . . .

a,.-3-/.... r a/-.r1.Ê.$... 
^¿.(ì.. , e.à ,-e:i

" "':... i ;.. :......, r' ..1 a, )¡*. :.ri,,. :,.................,, Asstrtatuta dó empregador "--::':'

Gozou férias ælarivas ao período de '&pAZ.<*.* ..
a,.ê.ë-.. t .(?.â.. ,/+_4: 

^2..5.... , €â... , ¿*EL \+r\,' "APÉRö 
ÄtH À{d,se ÞrferË,&sÊ, *rp; l, I i,i n Ã,, ii r

Cozou férias relafivas ao período de .J.ç:,.,.).,/,).rt.,,.L...
ae.9.J.. t u..).. / gr"r..oa...ç1..L / ..,:.,)... t .t.-:.Íi
ÁliRoÂcffrq{ffiFffi*e"rïDÂ 

E\LI

AN TAçÕES DE FÉRIÂS

Gozou férias relativas ao períado de.,.......
de......... L........ / ......... a......... /

Assinatu¡a do empregador

Gozou férias relativas ao perfodo de

de......... / ......... / ......... a..,

Assinatu¡a do empregador

Gozou férias relativas ao período de

de ........, / ......... / ......... a ...

JJ

Assinatu¡a do empregador

Assinatura do empregador

Assinatun do empregador

Gozou férias relativas ao perloò de.........
de......... / ......... / ......... 

^......... 
/

Assinatu¡a do empregador

jvrl

00c532
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ANOTAçÕES ÞE FÉRIAS

Gozou lérias relativas ao período de

A.:sinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.........

de......... / ......... / ......... a...,,.... /

Assi¡atu¡a do empregador

Cozo¡¡ férias r-elativas ao períorìo de

de ......... / ......... / ... ..... a.'

Assinatura do empiegador

de

3'l

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEr N:5.107166 BÊGUIAMËNTADA PELO DÉC. N:59.820/66)

rt '-i', B¡\'bgt:

RETRA:hÇÃO

........ / .......... / ......
Dia Mês Ano

RETRêCAçÃO

...,.. / .......... / ......
Dia Mês Ano

OPCAO
ii lrz\
\\./ I

í

l
.) '' l/,)

....llL:.
Dia

( i-.L
Ba¡co deoositário .......... ); í.]-':1,....' ï\i ," i:r',,,
Aeência .. .,.....i. ]',\,..!. ".1........'r- ;,|l;. :,-1,"'.

T \
Praçâ ........!....ì-:.'.'.......... Btado ...

)!,
Dia

oPcÃoJi ,e¡g
Mè Ano

Ae(
-)C-cLÂ

....... 4...,.....

. . . , . , . , . . . .r . , . . . . .

Banco depositrtio

Agência

Praça....

0 lßlf U,å f, SLi [:f.Ltü[$
Ca¡imbo e

fusinaturâ do empregador tÏB¡
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FGTS * Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEl N9 5.107/66 REGULATvIENTADA PELO DEC N: 59820/66)

RETRATAÇÃO

39
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LËl N9 5.107166 REGULAMENI-ADA pELO OEC. t,: SS.aZorOO¡

I
I

'!

¡

I
II
r
I
1

lì

?

I

¡

ù

OPÇAO
.1) .{
/t'lJ. t...J.Q t {l/Y.

oPçÃo

Dia

Banco depositiírio ...,

Agêncía . . .... .. ....... .

Praç¿ ....................

Empæsa

RETRAl{çÃo

/ .......... / ..Dia

Banco depositário ...'..

Agência . . . . . .. . . . . . . , . . . .

P-;,c" ......... /.2.. J.-...

Empresa

Mês Ano Dia Mês A¡o

/')
C.

I
It

Estado /ZT....¿..,.*,.....
Estado

K.........

oPçÃo RETRAÎAÇÃO

C¿¡imbo e a¡sinatura do emPregador

Ca¡imbo e assinarü ôemilä;à;;'

oPçÃo RETR40açÃo

M& A¡o Dia

Banco depositiirio

.. / .......... / ...... ........ / .......... /

fuência

Pr¿ça,.,

Empresa

............... Estado

C¿¡imbo e assinatura do emprqgador

,¡

rii

{}
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ANTTAçÕES GEAAIS

. (Atestado médico, alreraçåo do contrato do rrabalho, re-
gistros profissionais e outras anotaçôes autorizadas poi lei)

,.n. .rlÍl{!'3d0.¡...1itssi;:.. car.t i,ri¡¡..i¡g¡***"
..fellìu, r f¿a{iárjc¡. nü. fcdn

...trdar¡1. S.,À,,.¡rt¡.di *Q1.,

.. sütTt..vlfi [glc.. efrr;T.rî^ ].iì; i rj., tí;1...f iiiäii
dr. [ei.n'q Ê;l g{'.s|. f7:.f 2 : ?l.frå..&iËË..

. 
(Atestado médico, ahcração do contraro do rrabalho. ¡e.gisr ros profissionais e ourrai anoraco.i ãùio-rtäåäJijåi'rl,Ìl

4JANTTÂçÔES GERAIS

_ê -_aa-

.,.Êir..Jr ,l¡nci¡r;P{:/S9- rg è/ """r'T.ö;.:g.a.r
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$ JUCEIl.]A ilq do Protocolo

t{rRE {DA Sftt ou DA ffilAL QUANDO ASTDE ruE EM Oui-àA L'Fl

empresár"ia lim¡tada

Porte !apresarie¡

Normal

33.2.û837605-1

oo-2CI181396T10{-

¡UCERJA
útimo arquivämento:
ooo03rs4886 - ß I a7Í 20!8
l{lREr 33.2.08376û5-1

APPROACH CON4LIFIICACAO Iß¡TEGRADA

Boleto{s): IO2883722

Hash: 5EEA51"AE-C21 1-41-72-9C88-7 13A3F10F1EB

Re€ebÌdo ern t6f1#2t18

Pagg

å97,0û

21,00

Calculado

38¿0û

21..00

Orgão

Junta

TF¡RC

ÁPPROACH CÛMUNIC&CAT I ¡TTEGRADA LTûA

Cdi¡Êo Atû

r{omÉ

Eveilôs

0û2

cERTlFr€o o DEFE&rñfE$ro poÊ uuArouRüAti sA cnu¡ sos o rúrrERg E DATA ABA,rxo:

Qtde. lOesrriçeo do Ato / Evento

L l4lteråçâo / AltÊraçâô dÊ Ðådo* {Ëxæto t{orne Fmpresarial}

xx Þorgxxxxxuxxxxxr:or)taÉfllcüxxxn)o4x{xpofi
xx luurxrxxxrnxxmxBgxrrxxxrsxruxxxxr
n lnnxxxxnxxxx:otxffg¡Mxxrxxxxgufrf
xx lnurxxxxxuxxxuxxxxxx¡xrxxxurlxxxxxxxx

cód
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)0Q(
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xxx

XXX

Ertedo

RJ

XX

XX

XX

XX

XX

xx

XX

XX

XX

XX,

XX

xx

xx

XX

XX

xx

XX

XX

)o(

xx

xx

Rio de Janeiro

XXXXXXX$O(

xxxlc(}Õooc(

xþÕ0(Xxxxx

xx)o(xxxxxx

X}CXXXXXXXX

Ðcü)r#xxxx

x](xlo(xxxJfr

KXXXXXXXX)(

xxxxxxxxxx

)Éx)ffiü0(]0{
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xxxxxxxx)o(

xx)ö(xxx$Õ{

xxþffxxxxx

xx¡e0{xxx}o{

xxxxxxxxxx

x$ofixxÐo(

xxxsxxx)tr

nxxx$o(xx

XÐOO(XÐO(x

xxxxxxxxxx

Botafogo

)icfixxxxxxxxxxxxx)fix

xxxxxþ00Õo(X)æff)(xx

ffixxxj(g#)o(ffoo(x

Ðdxxxxxxxxxxxxxìoû

xxxxxÐoo(xx$oo{rcofl

¡ooüxncf xxxxloo(K!0(x

trìüxxlgxxxx)c{xJfrI

rÐ(xxxxxxxxlrxxxx)o(x

xxxxxxxxxxxxxxxxÐü

Kruü)dffixÐmooo{

twloü000{fx)()æü}ctx

xxxxxncfixxxxxxx*x

þo(xxxrcûxxx)oo{x)oü

ffixxxmaxxxlæO.Jofi

mo()ffimo{xxlffir¡oü

xxxxxxxxxxxxx)ofixxx

ruoüxxloo(xxxxxxxrcü

)oc{xxx)æg}oÐmüxxx

xxxxxloco0&)$o(X)öoÕ(

xxxxxÐoo(xÐccüX)o(x

)o(xxxxxxxxxx)ofixxxx

Rua EDUARDO GUINLE 57

XXXXXXXXX XXXXXXXXX]cXXXX

ff(}Õ$0ü(xxxloo{)(Xtoffixxx

¡¡fixx¡êooc0çffi)c()0(g.x)(,t

xxxxxxxxxxxxxxxxxx)o(xxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

sxxxwü$dxxxxno{xxx

frxn¡frxmuofr xxxxto{xÐ(

)üxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

üxxxxxxxxxxxj(xxxxxxxxx

uxxxxxn)fr )ctrxnûeü(){yt(

xxx)c{x)ctx$oæ{xxxt$c{xxx

)ofi xþoüxxxxxxxxx)ofi xxx

)Õ(nOOOOü)ÕOOo(xXJ( rrO(XXX

xxxxxÐoüxxÐüxxxx)0(xxx

xxxxxxxxxxÞffixxþæ(xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxrco(xxxxxxxxxxxxxxx

KXXÐOÖÖ(XX$çC{X}C{¡O0üXX

nxxxxp.\xþffi )off)cûo{¡{x

Ð(X XXXXXXXÐOO(XXXXXXXXX

xxxxþoo(xxxxxxxxxËûfl xx

r.o.906.993/0001-r.9

xx.xxx.rcx/xxxx-xx

xx.n<x.>o<x/xxxx-xx

¡ocp<xxoifxxxx-¡oc

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

xx.xxx.xxxfxxxx-xx

xx"xxx.sålxx¡x-xx

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

nuxx"nx/xxxx-rx

m^x:oc"xx/rcr:o*-.x<

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

xx.xxx.rxx/xxxx-xx

xx-xxx.xxx/xxxx-xx

xx.*cx.xxxfxxxx-xx

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

xx.xxx.lo<x/xxxx-xx

xx.xxx"nxfxxxx-xx

xnnor.xxxlnccx-xx

xx.xxx.ro<xfxxxx-xx

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

00003422621

XXXXXXXXXXX

x1o00000üxx

XXXrcfiXYJQO{

xxxÐoüxx)o{

XXXXNüXXXX

xxxxtotxxx)ot

xxno0(Xm00(

xxx)oofixxxx

XXXXXXXXXXX

XXXXÞüO{]ffi

rÆ(xmoÕ(xxx

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

xxx)müxxn

xxÐofixxxxx

xxxxxxxxxxx

XXXXXXXXx)fr

Xrcq)øJIüXXX

xxnoo(Xxno(

xxxxxxxxx)0(

Deferido ern 08/1!,l2OX-8 e arquimdo ern t8/lt/r0tt

{ No de PáEìË Capa Ne Pág¡n¿s

ilililililil ilil| ilil| ilril ililililil ililililil ililililil il1ilililililililt
Feijó Berwanger

SECRETA,RIO GERAL

ObservaSo:

üunta Cð¡ûesci.al d,Õ ÊËtadÕ do nio d.! üa.t¡ê1¡ô
Errrprës¡1 : APFROAC¡i í'üMU¡liCACÂú INTIiGRÀDA tlrDA
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P¡s¡ìdânclc dr Repúblh¡
såErÈtNrl¡ do Mk9'ê+ PaqúÊnÊ Emprâ!å
sscEtsríå då Rå{loneli:¡fto ¡ Simpliôc¿do
Dspartarmnto dô Rg3lstrû Êftpr¡srrt¡l r ¡Þt¡gr.çÍo
i¡lt¡ Corñ€rÉiâl do Eç¡do do Rio d¡ Jrneiro

xraf (ûÀ sDÊ otj DA FtÌ¡ÀL ot l,qþ Â sÐÉ roñ tM ouÌBA uFl

:Ì3.2.083t6tli-1

npo Juddkê

Soc¡cdad! Ëmpreirla llmitada

Porte çqtrëdH

l\|offial

üurrtÀ CffiêÌðiâI d.ô trstedô dÕ RLô drÉ üâ.trrlrô

¡Í¡do Protoúlo

JUCERJA
tlltlço A¡qtþmqttc¡
000031s¡s86 - r610v2018

NIRE: 33, ¿.0837É05-1

APPROACH €OMUTIICÂCAO I'ITEGRAOA LTDA

Aolfol¡)l 102E872?

ït!rh r 5EtA5lAE{211-¡11?2'9C8$713A3t10FItB

OO'2 OLg l39 6 7 7A'4 o6/11/2018-14:s3r0s*
Prg9

3€?,00
21. 00

Cds¡lrdo

38?, 0q

21. 00

ór¡lc

lgnl¡
oeFt

ü0c539

llmo Sr. Presidente da Junta C¡merdal do Estado do Rio de Janeiro

APPROACH COMUNICACAO INTEGRAÐA ITDA

requer a v. se o deferimento do seguinte ato:

Crí'drso

dö Atô
gtz

Representante legal da cmprcsa

ffiJ 4t l toqg
Data

ilillfi ilflillfl illil illftillilllllllllllllllfill llllllllll lllll llllllll
G.2018/3967TS'4

DescriSo do ato / DescricËo do ei ento

mffi rgxxxxtrxtxxrx$üxm(xxxxxrxxxxxxxxxnmgxxxxpaxÐocxxxxxxrü$0Doo0(p(ffi xx
ffiMto(Irqrffixxx
rrnrrnffi fr ffi ttffi yI twriIIIIfl ffifr ffi ffi III fr vrrB9awffi b,rnrrlflx
ffi rrynff ffi fr mffi rrvyrlryffi nünmrlranllx] f xüf lxrltüIxxffi xlxxxuxl

Alteracão / Akeræão de ûados {Exclto Nomc Emorcsarial

Otde.

1

xxx
nx
ITX

TIt

códEo
tvento

021
xxx

xxx
xþ(
xn

tiÍtr.{¿ä, ãt¡..r, ctp -.À,r,vo
ffg-
Llnj,a^rq4<Ø?o
Cf,nhln* tew¡ 0 (6l po"r'¡+rnrda r ryrnn . !3\

Híbrido

06l1u2oL8

æ^ lrttt)A.Af

l{omr:

Assinat¡¡rt:

fehfone dc contato:

E-meil:

fTpo dc documento;

tÌ¡t¡ d¿ ûilçlo:
Data de lt cntrad¡:

ElnËresa : Ap P¡IOAL*H toMr-rNICÀL-AO INTE-GF:ADA ITüÀ f-l a¡ trrt I t^
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üuntà ciñêsËi.al dÕ Eûtådô do Riô ds Jå,nêfro
Ëmpresa : AP PRÍJAdH CúMIJN]CACAÕ INTECiìADA Ï,TûA

60

CIttPJ: 10.frH.993/0001-t9

1) ELIZABETII DE AZEVEDO GARCIA, brasileirâ, natu¡at do Rio de Janeiro, divorciada
jornalista, residente e domiciliada nesta Cidade e Estado na Estrda da Canoa, 200 - São Conrado -
CEP 22'6ß'210, portadora da caræirade identidade Nr.20387E32e-rpedida peto IIRD/Sp dara da
expedição A3llA85 e CPFNr.Oil .265567-52:

2) TATIANA ALVES COURA, brasileira, jornalist4 solteira, residente e domiciliada nesta
Cidade e Estado na Rua læite Iæal, 14 - Apt. 802 * Laranjeiras - CEp. ZZZ4U100 poftadora da
carteira Nacional de Habilitação Nr.227797316, expedida pelo Detran - RI, dua da expediçao
3tl%lzùtg e CPF Nr. 074.092.377 46:
3) CINTIA OLMIRA MA'GÄLHÃES, brasileir4 solteira, jomalist4 residenre e domicitiada na
Rua Eziqrrio de Araújo, 1436 - Itarpu * Niterói - Rio de Janèï¡o, CEP. ?y',31H*O50, portadora da
cafteira de identidade Nr- 097637664 expedída pelo IFP/RJ data da expedição ZOiIAßgo e CpF
Nr.068.791 .157-56;

4) CRISTIANA MACEDO PLIITZ DO AMARAL, brasileira, casâ¡tâ, empresárí4 residenre e
domiciliada" nesta cidade e Estado na Av. Hildebrândo de fuaujo Góes, no 35, gl. 02, Ap_102 *
Bqra da Tiiuca, cEP: 22.t9i-250, portadora da cI n. o+eobz+s-0 r lFp-zu, 

"*padida 
em

l3lt4l1992e CPF/I\,iF sûb o no 803.659.5?744,

5) ANA PAULA FRANCO PAROLO AMABILE, brasileira, Natural do estado de São Pauto,
empresári4 c.asada sob o regime de comunhão parciat de be¡s, nascid¿ en 2.6l4!9 1972,¡e..çjde¡¡9 e
domiciliada na cidade de São Paulo à Rua Francisco Dias, n" 231 - apto. Tl - São paulo - Sp -CEP 04. 148-0Û0, portadora da carteira de identidade n" lg .222.564-l àapeaiOa pelo SSp/Sp, data
da expedição OV1AãWT e CPF n" 157.5?A,t4547

6) SÉRGIO IIOS SANTOS PUGLIFÆE, brasileiro, naruråt do Rio de Janeiro, divorciado,
jornalista residente e domiciliado, nesta cidade, à Rua Jornalista Costa Rego n. 99 - São Conrado -
Rio de Janeiro, CEP 22.61&150 portador da carteira de identidade n.OtZ+ltgÞ expedida pelo
DETRAN/RI data da expedição O6fi8lf2ffi7 e do CPFn.745.651.687-15;

7) GERMANA THEOPHILO DA COSTA MOURA, brasiteÍra, natural do Rio de Janeiro,
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, jomalista" residente e domiciliada nesta cidade à
Rua Almeida Godinho, l9 - Bl. B - Apt, 101 - Lagoa - Rio de Janeiro, CEP 22.471-140, ponadora
da carteira de identidade Nr. 0818075&5 expedida pelo IFP data da expedição 29/06/19g0 e CpF
Nr. 016.805-9ó7-30;

E) BONANçA MARIA DÂ SILVA MOUTEIRA, brasileira, natural do Rio de Janeiro, solreira,
empresaria" residente e domiciliada à Rua Castro Alves, 248 - Cobertura 01 - MEIER - CEP.

?O:7 5û40, portadora da carteira Nacional de Habiliøção Nr. 04568676798 expedida pelo
DETRAN/RJ data da expedição IUOZAOV e CPF Nr. 000.889.757-38.
Únicos sócios da sociedáde empresária limitada, denominadaAPPROACH COMUNICAç.4,O
TNITGRADA LTDA, com seus atos constirutivos arquivados na JUCERIA sob o No

?1?.083,76û5-1 por despachs de 2910512009, e ultima alteração sob o N" 280ó102 por despacho de
25/08/2Û15, inscrita no CNPJ sob o No 10.906.993100t1-19, com sede na Rua Eduardo Guinle, 57
- Parte - Botafogo - Rio de Janeiro - CEP. 22.260-A90, filial na Rua Fidêncio Ramos, n" 302 -
Torre B -Conjunto Z?-Yila0llmpia-CEP.04.52245O.- SãoPaulo-SPe ourra filial SBS
Qwdra 2, Bloco E, n" 12, Sala2M, Parte MZT, Edificio prime, Brøsltia/Dfl, CEp:
70.07t-120. Resolvem de comum acordo alterar seu contrato social, conforrne cláusulas e
condições a seguir:
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Cf.lÁUSUf¿ pmM$ry,t * Os sócios, neste ato, resolvem âurnEnrâr o Capital Social da
empresa que era de R$ ?39.312,96 (setecentos e trinta e nove mil trezentos e doze reais e noventa e
seis Çentavos) para R$ 1.000.00û,00 (um mi,lhão de reais), dividido em 1.000,000 (hum milhão)
quotas no valor nominal de R$ l,0O (hum real) cadâ uma, cujo aumento é inægralizado, neste ato,
através de reservas de lucros acumulados da sociedade, conforme demonst¡ado na conta contábil nq
184, ficando assim, distribuído en¡re os sócios da seguinæ forma:

CtÁtlSUI++ SFGqNDA - Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social com a

seguinte redação:

CON SOLIDACÃO CONTRATO SOCIAL

çLårJSUr"t pnrMnnr - ¿ nn¡qoMrNlcÃo
I.l. A sociedade tem a denominação social de .ÀPPROACE COMUNICAç.ÃO

INTEGRADA LTDA

cr,.Åusrn¿ snçuNn¡, - I snnn n ru,Hrs
2,.1. Sua sede é na Cidade do Rio de Janeiro à Rua E<luardo Guinle, 57 - Parte - Botafogo Rio

de Janeiro, Cep 22.26A4flA.

2.2. A sociedade tem sua filial na Rua Fidêncio Ramos, no 302 - Torre B - Conjunto 22 *Y1[a
Olímpia - CEP. 04.522450. - São Paulo - SP.

2..3. a sociedade constitui um flilial na SBS Quadra 2, Bloco E, n" 12, Sala 206, Pa¡te M2?,
Ediflcio Prime, Brasflia/DF, CEP: 70.070-120.

2,4. A sociedade poderá abrir e encerrar filiais, escritórios, sucursais, depósitos em todo o
território nacional ou exterior, independentemente de alteraçäo contrahral.

cLÁu$uLA TER.CEIRA - O OB.IETO SOCTAL

3.1. O objeto social é a exploração das atividades de prestação de serviços de:

3.1.1. diwlgação em comunicação;

3.1.2. assessoria de imprensa;

3.1.3. consultoriaemcomunicação;

3.1.4. gerenciamento técnico de departamento de comunicação;

3.1.5. concepção e execução de planos de comunicação intema e extema;

3.1.6. execução e desenvolvimento de veículos de comunicação internos e externos;

3.1.7. comunicaçãoinstitucional;

3.1.8. estratégia e posicionamento de

3-1.9. pesquisademercado;

û0c
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¡Tuntü, C(f¡GrëleI d¡å 8rtedâ dô nlô d¡r Ja.nGLró
Enlprese i,qF PROATIH rjÐl4uNlCAüAr) ïl'lf ECfrÀD,S l,'iDA

Vo

8l, Vo

O.lEo

o,l%
o,t%
0,t%
o.t%
18,ûyt
0,tEb
tw%

VA,LORDAS
coTAS m$ì
814.000,00

r.000.00
r.000.00
l.(40,00
l.üÐ,00
1.000.00

180.û00.00
r.0m,00

1.000.0û0.00

QUA¡|¡TID.A.D
E COTAS
814.m0

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

r80.00û
1.000

1.000.mû

NOMEDOS

ELIZABETH DE AZEVEDO GARCIÂ
TATIANA ÄLYES COURA
CINTIA OLIVEIRÁ, MAGALHÃES
CRISTIANA MACEI}O P. DO Á.M.{R.Ä.L
ANA PAULA FRANCOP. AMABILE
SER.GIO DOS SANTOS PUGLIESE
GERMÁ.NA TTIEOPIilLO C. MOURA
BONANÇA MARIA S. MOUTBIRÅ
TOTAL

/-\ -ìI tf_tr-t ì t/\



cl.Áusur.a ouaRTÄ - o PRApp

4.1. O prazo de duração da sociedade será indetermrhado, tendo seu início no ato do
arquivamento e registro dos seus atos constitutivos.

ctÁusuln Ourxra. o cnprtel socr¡,1
5.1. O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000

(hum milhão) quotas no valor nominal de R$ l,fi) (hum real) cada uma" totalmente subscrito e
integralizado, ficando assirn, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

5.2. As quotas sociais são absolutamente impenhoráveis

cr,Á.usur,¡, snxr¡ - ¡. nnspoNsamr,maDE nos sÓcros

6.1. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social nos termos do Art. 1052 da Iæi 10.406
de l0deJancirode2002.

6.2. Os sócios não responderão pessoal ou subsidiariamente pelas obrigações da Sociedade.

clÁuswt sÉtnr{¡ - o sÓcro ngklrsso
?.L As quotas não inægralizadas de sócios remissos, ¡nderão ser tormdas pelos demais sócios

para si, nos termos do Art. 1.058 da l-ei 10.406 de Janeiro de 20ü2.

û

F
tÆþ^0

ûunta cæTëla1 d.o Ertådô d.o Rio då Jânsilo
Enp.Èesa : APPRO^4CH CÖl,fUNïCÀCAû II{f ÛGRÂDA ITDp.

3.1,10.

3.1.1 l.

3.1.12.

3.r.13.

3.1.14.

3.1. r 5.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3. ¡. r9.

3.t.20.

3.1.21.

3.1.72.

elaboração de publicações ;

conte¡ído de textq áudio e vfdeo;

design, identidade visual e constnrção de marcas;

marketing digital;

monifor¿menfo deperfis em redes sociais;

criação e elaboração de sites e hotsites;

elaboração de newsletter e e-mail marketing;

serviços fotográficos;

publicidade e propaganda;

gerenciamento de crises;

relações publicas;

textos jornallsficos, publicação textos, conteúdo para intemet, mídia training,
r€portagem e jomalismo; e

Êventos, promoções artfsticas e culturais, programação visual, e Web.

oñ

81.4%
o,tql
O.lEo

0,rqo
A.lVo
O,lTo
18,OVo

O.1Ta

IAOTo

y.ALOA DAS
CÛTAS IRS)
814.0m.00

1.000.00
1.000.0û
1.000,00
r.000.00
r.000,00

180.000,@
1.m0.00

1.000.000.00

QUA¡{ÏXDAD
ECOTAS
814.000
r.0m
r.000
1.000
1.000
l-000

t80.000
1.000

1.000.000

NOMEDOSSOCIOS

ELIZABETII DE AZEVEDO GARCIA
TÀTIÂNA ALYES COURA
CTNTIA OLTVEIRA MAGALTIAES
CRISTIA.NÀ MACEDO P.DO ÄMARAL
ANA PAT}LA FRANCO P. AMÀBILE
SDRGTO ÐOS SANTOS PUGLIESE
GERMANA THEOPHILO C. MOI¡RA
BONANCA MA.RIA S. MOUTEIRA
TOTAL
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E.l. A responsabilid¿de de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. mas todos respondem
solidariamente pela integralizaçäo do capitel social,

cl,Arrsurá. N(}NA - I)À {nMrNfSTRÀCÃOl ,GFRÊITCIê E U.SQ.,QQ NOTVU
EMP,R4SêBIAL
A ADMINISTRAÇÃO e o ì¡so da denominação seni exercida pelos ADMI|\I[STRÂDORES
GERMANÄ THE,OPHILO DA COSTA, MOURA, SÉRGIO DOS SAFrT0S PgÇr.IESEr
ELIZABETII IIE AZEYEDO GARCIA, TATIANA ALYES COtiRA' ANA PAUL.A.
FRÄNCO PAROLO AMABILI', que assinarão isoladamenæ, tendo amplos poderes de gestäq
sendo entretanto, proibido o uso da firma em atos, responsabilidades ou obrigações esùantras aos
interesses sociais ou de mero favor, ficando desdejá todos os soeios dispensados de presbrcaução.

PAA,{'GRA¡O PruMEIRO Compeæ aos AI}MINISTR.{DORES, GfrRlt{AN.{
THEOPHILO DA COSTA MOURA, SÉRGTO DOS SANTOS PUGLTESE, ELI¿ABDTH DE
AZEI{EI}O GARCIA"TATIANA ÀLYAS coURA,AFIA PAUI"A FRANCO PAR.(}LO
AMABILE, com exceção daqueles índicados no Parágrafo Quarto abaixq pam tanto dispões, entrc
ouhos poderes, dos indicados para:
Na prática de todos os atos necessários ou convenientes à adminishação da sociedade, com exceção
daqueles indicados no Panágrafo Quarto abaixo, para tanto dispões, srte outros poderes, dos
indicados para:

a) A representação d¿ Sociedade em Juízo ou fora dele, ativa epassivamente, inclusive
perante quaisquer repartições públicas federais, astaduais e municþis;

b) A administração, orientação e direção dos negócios sociais.

PÄRIIGR{FO SEGIIIü)O - A administação financeira e as çontas bancárias serão
movimenladas exclusiva e isoladamenûe pcta ADMINISTRADORÀ ELIZABETH DE
AZEYSDO GARCIÄ', sendo que a mesma poderá se fazer representar através de procuração,
particular ou pública

PARIIGRAtr.O TÏRCEIRO - Os bens do Á.tivo Permanente, móveis ou imóveis, poderão ser
comprados, vendidos, toc¿dos ou alienados por qualquer outra fonna" só com o consentimento da
sócia ELIZABETfl Dtr AZEVEDO GARCIA,.

PARAGRÄFO QUARTO - São Expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação
à Sociedade o uso da denominação social em qualquer negócio ou ato que não tenha relação com
os fins da socied¿de, ainda que no exerclcio dos poderes de administração, tais como avais, fianças,
abono e atos semelhantes os quais se realizados, não obrigarão, em hipótese alguma a sociedade,
respondendo os socios pãra cÆm a sociedade e pârâ, com ærceiros, pelo excesso de mandato e pelos
atos que pmticarem com violação da Lei e do presente contrato.
PÂRÁGRÀFO QUINTO - E autorizada ä ¡,nnm.nSTRAç.Ã,O pol não sócios, desde que
aprovado por unanimidade dos sócios.

PARAGRAFO SEXTO - Os sócios poderäo constituir procuradores pâra representår a sociedade,
com mandato, não superior a 2 (dois) anos, constando os poderes específicos de
salvo as procurações com poderes *ad judícia". Na ausência temporiå.ria de um dos
estes poderão constituir procuradores para repres€ntri-los perante a sociedade e terceiro.

cr.Áusrn.¡ nÉcnwl - rs nnr.rnn'R¡cÕns socmrs
10.1 Nos termos do art 1.072 do Código Civil, as deliberações sociais serão tomadas em

reunião de socios.

10.?. Nos termos do art. 1.072, $ 30 do Código Civil, as deliberações poderão ainda ser üomadas
através de documento escrito, dispensando-se a realização da reunillo de sócios, quando
conÞr com a assinatura de todos os sócios.
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10.3' As reuniões de sócios seIão convocadas por qualquer administrador, por escrito, rnediante
comunicação escrita, enviada aos sócios por meio de rclegrama, fax, e-mail ou carta, com
aviso de recebimento, e antecedência mfnima de 08 (oito) dias, a qual conterá a data" hora e
local da rzunião dos sócios, bem como a ondem do dia.

10.4. As reuniöes de sócios poderão t¿mbém ser convocadas nas hipóteses previstas no art. 1.073
do Código Civil.

10.5. Nos termos do art. 1.0?2, $ 2" do Código Civíl, as formalidades para a convocação das
reuniõss de sócios ficam dispensadas quando todos os sócios comparecercm ou se
declararen¡ por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião.

10.6. As rcuniões instalarse, em primeira convocação, com a trrresença de sócios representando,
pelo menos, 75% {setenta e cinco por cento) do capital social e em segunda convocação,
com qualquer núrnero.

10.7' Os trâbâlhos das reuniões serão pcsididos e secretariados por qualquer dos presentes,
escolhidos pela maioria dos presentes.

10.8. Os sócios poderão ser representados nas reuniões dos sócios por qualquer pessoa, desde
que porte instrumento particular de mandato com poderes específicos para exercer di¡eito
de voto em relação às quotas da Sociedade, devendo a procuração ser protocolizada na
sociedade corn 48 (quarenta e oito) horas antes da dua marcada para a realização da
reunião.

10.9. As reuniões de sócios serão ordinárias e extraordiná¡ias.

10. 10. As reuniões ordinrírias ocorretão anualmente, até o 4" (quarto) mês após o
encsrramento do exercfcio social, ocasiilo em que serão examinadas e deliberadas as
seguintes matérias:

10.l0.l.tomar as conta$ dos administradores, e deliberar sob're o balanço patrimonial e o de
resultado econômico;

10.l0.2.designar administradores, quando for o caso; e

t0.lO.3.tratar de out¡os assuntos constantes da ordcm do dia.

10.11. As reuniões extraordinárias realizar-sç-ão a qualquer mornento, semprç que o interesse
social assim o exigir.

10.12. Apráticadosseguintesâtosdependerádepréviaeexpressâaprovaçãodossócios:

10.12.1.a modificação do Contrato Social;

10.12.2.a fusão, cisão, incorporação, parcial ou total, da Sociedade ou a incorporação de otrüa
sociedade pela Sociedade, incorporação de ações, bem como a conversão ou transformação
em um noyo tipo de sociedade; a liquidação e a dissolução da Sociedade, bem como a
cessação do estado de liquidação; e

10.12.3.a autorização aos administradores da Sociedade para r€quererem pedido de recuperação
judicial em nome da Sociedade ou reguerer€m a aüofalência.

1û.13. A prática dos seguintes atos dependerá de expressa aprovação das sócias que representerri,
pelo menos, a 75% (setentå e cinm por cento) do capital social:

10.13"1.a aprovação das contas dos administradores e das demonstraçöes financeiras da Sociedade,
bem corno a destinação dos lucros apurados pela Sociedade, inclusive a retenção de parte
dos lucms para a formação de Reserva de Lucros;

lO.l3.2,a fixação da rcmuneração dos membros da administração, podendo determinar o montante
global anual ou especificar os valores atribuídos a cada um dos membros individualmente;

10,13.3,a aprovação do plano de negócios da Sociedade, incluindo o orçamento de cada exercfcio,

tt,
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bem como suas respectivas alterações, revisões ou atualizações;

lO.l3.4.exclusão do sócio; e
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10.14.

10.r5.

r0.16.

10.17.

10.18.

üut¡tr CÈüérðlèl dÊ Êrtådô d.ô R1ô dË tâ'nèlró
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10.13.5. demais âssuntos de intercsse da Sociedade, exceto para matérias específicas
que exijam quórum diverso nos terrnos deste Contrato Social.

As deliberações tomadas em reunião serão transcritas em at4 devidamente assinada pelos
pnesentes e arquivadas na sede da sociedade.

Cada quota confere o direito a um voto nas decisões dos sócios.

.A.s decisões vinculam e obrigam a todos os sócios quotistas, ainda que ausentes ou
dissidentes.

Qualquer alteração no çontrato social poderá ser efetuada com a assinatura dos úios que
detenham a maioria do capital social, independentemente da assinatura dos demais sócios.

Para que as reuniões possâm se instalar e validamente deliberar, será necessária a presença
dos sócios que repre$entem a maioria do capital social, sendo considerado como pres€nte
aquele que estiver, na ocasião, repr€sentado por seu substituto ou pessoa legalmente
nomeada, ou que estiver presente por meio de videoconferência on teleconferênci{

11.1. Todos os sócios, inclusive o{s) ADMINISTRÂDOR (es) socios e não sóeios, declara(m)
neste ato, sob as penas da lei, nos teÍnos da legislação aplicável, que não est(ão)
impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporarianenfe, o åcesso a cafgos públicos; ou po¡ crime falimentar, de prcr,aricaçãq
peita ou subomo, concussäo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as norrnas de defesa da concorrênciq contra as relações de
consumo, a fé ptlblica , a propriedade, não estando incursos em nenhum dos crimes
previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

cr,Áusul,l oÉcnr,fi. sFcuum - o pnó-r,¡,goRE

12.1. Os sócios administradorcs e os administradorcs não sócios poderão efetuar uma retirada
mensal â título de pró-f.abore, atendendo a situação econômica e disponibilidade financeira
da ernpresa e que será levada à conta de "despesas gerais" ou equivalentes.

12.2. Poderão ainda os sócios de comum acordo, respeitando a disponibilidade financeira da
empresa' estipular retirada adicional no mês de Dezembro de cada ano, limitada ao valor
nuiximo do prôlabore mensal.

SOCTEDAI}E

13.1. A responsabilidade dos sócios em relação às obrþações que a sociedade contrair é limitada
ao montante do capítal social.

13.2. Respondem os sócios, pessoal, solidária e ilimitadamente pelos danos que causarem aos
clientcs ou à sociedade por ação ou omissão, no exercício de suas atividades profissionais,
sem prejuízo da responsabilidade disciplinar peränte a entidade de classe, em que incorrer o
responsável direto pelo ato.

I 3.4. Os sócios, na qualidade de profissionais graduados, reconhecem e decla¡am que celebnam o
presente com amplo conhecimento do seu conteúdo, bem como reconheçem e declaram
que se encontram no exercício amplo de sua capacidade intelectual ejurídica para assinar e
cumprir este çontrato e pana consunrar as obrigações nele contempladas, sendo, portanto,
€ste contrato válido e vinculante aos sócios, afirmando expressamente que a presente
relação societária é de natureza esfritamente civil, inexistindo qualquer
empregatício entrÉ o sócio e a sociedade.
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BALANCO

14.1' O lucro poderá ser distribufdo MENSÀLMENTE aos sócios, em caso de prejuízo, este
será adotado o mesmo critério, ou perrnanecerá na conta de 'luc¡os 

" petá"s;' para ser
com¡rcnsado por reseffas ou lucros futuros.

14.2. Por delibemção da rnaioria dÊ 75gb (setenta e ci¡rco por crenro) dos sócios Ë^rderão se,
constituídos fundos de reserva ou de provisões.

14,3, Os sócios resolverão por maioria 75% (setenta e cinco por cento) distribuir lucros
diferentemente do percentual de cada um no capital social.

14,4' O exercício social inicia-se em l" dejaneiro e encerra-se em 3l de dezembro de cada ano.
Findo o exercício social serão elaborados o balanço patrimonial e as dem¿is demonstrações
financeir¿s exigidas por lei.

14'5- Fice faculfado à Sociedade o lel'anfamento de baJanços semesür¿is ou c,i,respondenie a
períodos menores.

14.6. O Administrador poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os
preceitos legais, em períodos menores, com o fïm de se distribuir dividendos intercalares,
com base nos lucros apurados.

14.7, A qualquer tempo, os sócios podeño aprovar a distribuição de dividendos intermedi¡írios, a
conta de lucros acumulados ou de reservas de luc.ros existentes no último balanço anual ou
semestral.

t4-8. Dividendos intermediá¡ios deve¡ão sempre ser creditados e considerados como antecipação
do dividendo obri gatório.

14.9- O valor, pago ou creditado, a título de juros sobre o capital próprio poderá ser impurado ao
dividendo obrigatóriq integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela
Sociedade para todos os efeitos legais.

14.10. Na deliberação sobre a distribuição de lucros deverão os sócios considerar o fluxo de caixa
projetado pelos doze (12) meses que se seguem, sendo certo que os prejuízos havidos sqão
transferidos aos exercícios seguintes excepcionalmente, e obserysdes as disposi@s,legais,
cabendo aos sócios sr¡portar os prejuízos proporcionalmenæ ao capiøl de cada um.

14.11. Fica" porém, ressalvado que em caso de afastarnento provisório, por parte de qualquer
sócio, este poderá abdicar de sua participação nos referidos lucros como na cota do
prejuízo.

cr,^Âusur,.l nÉcnvß otmwa - ¡ rn¡NsrnnÊNcn un ouotâ,s
15.1. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, doadas, alienadas ou transferidas a

fe¡ceiros a qualquer título sem o çonsen¡imento do (s) ourro {s) sócìo (s), o (s) quâl {is} fica
(m) assegurado (s), em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessâo delas, a alteração
contratual pertinente.

15.2. Atendidas as disposiçöes legais, o socio administrador ærá preferênci4 em igualdade de
condições, para adquirir âs quotas dos sócios cedentes.

t5.3. O quotista que desejar alicnar no todo ou em partç as suas quotas integralizadas,
comunicará, sempre por escrito aos demais sóeios, o preço e condições de pagamento. Não
exercido o direito de preferência pelos dcmais sócios dentro de 30 (trinta) dias contados da
dafa em que o cedente fez a comunicação, ficará ele livre para cedêJas ou transferi-las a
terceiros, eujo nome terá que ser previamente aprovado pelos sócios remanescentes.

15.4. Os cônjuges ou assemelhados (companheiro {a) etc.) dos atuais e dos eventuais futuros
sócios, ficam impedidos, a qualquer tempor de exerc.er cargos de gerência na
mesmo gue se tornem sécios desta.
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15.5. Com exc¿ção das disposi$es çonstantÊs em lei, os sócios não poderão consútuir ou fazer
recair sobre as quotas da Sociedade de sua titula¡idade quaisquer ônus, dívidas, direitos
reais ou gravames.

15.6. O sócio administrador fica dispensado de oferta¡ preferência, aos demais sócios, em caso
de alienação de suas cotas,

1 5.6' O s<ício adndnistnador exercerá o seu direito de prefel€ncia, sob¡s os demais, ao lorgo dos
trinta dias que se seguem à data do recebimento da carta

15.7. Em caso dc não exercício do direito de preferência, as cotas resultantes da saída do sócio
serão adquiridas pela sociedade e incorporadas ao seu patrimônio, em fundo espccial para
efeito de futura cessão

15.8. Constitui condição de validade para ingresso no quadro da sociedade, a formalização da
cessão de col¿s, a¡ravés do competente instrumento coiltratual, onde serã,o previstas as
condiçöes de pagamento.

15.9. Na hipótese de aquisição com pagamento parcelado, o sócio sé fará jus à participação

extraordinária nos lucros após a quitação do preço.

cr-Áusur,¡, oÉcr*r¡ snnr¡ " ¡. stÍn¡ on sócros
16.t. O sócio que quiserretirar-se da sociedade deverá notificarporescrito, aos outros sócios,

com antecedência de 60 (sessenta) dias, sendo os seus haveras, pagos em conformidade
corn o procedimento previsto no parâgrafoprjmeÍro desta cláusula.

16.2, A Sociedade, depois de notificada da intenção de saída do sócio, procederá no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, o levantamento de um balanço geral para a apuração do
Patrimônio da Ernpresa, tendo os sócios remanescentes o prazo ate 30 (trinta) dias a contar
da saídado sócio retirante, parapagar I0% (dezpor cento) do respectivo valordos haveles
apurados e os 90% (noventa por cento) restante em 09 (nove) parcelas iguais , mensais e
suçessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o pagamento inicial e as demais a
cada 30 (trinta) dias, sendo os saldos corrigidos pela poupança. Em caso de Patrimônio
Negativo, o sócio reti¡ante deverâ Wgãt aos sócios remanesc€Ðtes, na proporção de suas
quotas de capital, os prejuízos apurados, tendo para isso, os mesmos c¡itérios e prazos do
resuttado positivo.

16.3. Quando de eventual saída ou futura erclusão de qualquer membro do quadro social, o sócio
retiran[e, após quitar todas as suas ob,rigações com a pessoajurídica da qual foi integrante,
sendo estas decorentes de seu período de participa$o na sociedade, fica livre de quaisquer
responsabilidades posteriores a data de averbação de sua saída.

cr,.Åusur,l uÉcmß sÉru.vß . o rAr,ncmnr.lro.nn sóüos
17.1. Falecendo ou sendo interditado o repÌesentante legal, a emp¡esa continua¡á suas a¡iyidades,

não se extinguindo, obaervadas as nofrnas legais, em especial, os artigos 1.038 e 1.031,
ambos do Código Civil.

17.2. Em caso de falecimento de sricio não adminisfiador, não será admitido o ingresso de seus
herdeiros ou cônjuges no quadro social.

17.3. Na hipótese de falecimento da sócia administradora esta será automaticamente substituída
pelos seus herdeiros. O direi¡o previsto nesæ panágrafo não poderá ser impugnado e nem
reclamado por outro sócio, em æmpo algum, ou a que título for, tanto em juízo quanto fora
dele.

17.4. O herdeiro ou cônjuge do sócio näo adminístrador receberá o crédito correspondente ao
valor nominal das cotas pertençentes ao socio falecido, a s€r pago pela sociedade
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o competente recibo, sob pena de manter-se o respectivo valor em ffit"
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17.5. Os sócios rernanescentes, no prâzo de 30 (trinta) dias, notificarão os herdeiros ou legatários
do falecido, interdito ou insslvente, cientificando-os da existência deste conhato e
propondo a tiquidação ou continuidade da empresa.

l'l '6' Os herdeiros ou legærírios, depois de notificados da existêncía deste contrato, e caso optem
por liquidar a sociedade, nomearão em 30 (trinta) dias, uma Fssoa legalmente capaz de
representá-los junto à sociedade e acompanhar o levantamento de um balanço geral para
apuração dos haveres de cada sócio.

I'l'7' Caberá aos herdeiros do sócio administ¡ador a opção em dar continrridade da sociedade
com os sécios remanescentes, que, por sua vez, poderão aceita¡ ou não dar continuidade a
empresa, em sociedade com os herdeiros ou legatários do quotista falecido, interdito ou
insolvente.

17.8. Caso os sócios remanescentes não queiram dar continuidade a empresa, será procedida a
competente apuração dos seus haveres, ou, a liquidação da sociedade, de acordo com as
prescrições legais na hipítese de herdeiros do sócio administrador e sócios remanescen¿ås
assim optarem.

cr,Áusur,¿ nÉfinr4 olrnv¡. - ¡. nrssor,ucÃo na socmnlpn
18.1. Dissolvida a sociedade, os sócios representando mais da metade do Capital Social elegeräo

o liquidante, que será um dos sócios, ditando-lhe a forma de liquidação.

18.2. A Sociedade dissolvida entra¡á em liquidação nos casos previstos em lei, ou em virtud.e de
deliberação dos sócios, e se extingujni pelo encerramenro da liquidação.

18.3. Ocorrendo o disposto nesta cláusula, os haveres da Sociedade deverão ser empregados na
liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os sócios em
proporção ao número de quotas que cada um possuir.

cr,Áusur,¿, oÉcn¡rl ¡¡o¡u. ¡ nxcr,usÃo n¡. socrnnann
I 9.1 . A exclusão de sócio poderá sm deliberada pela maioria do capital social, mediante rcunião

de cotistas ou alteração contratual, quando ao valor de suas cotas lhe será ressalcido,
mediante o competente recibo, na forma da cláusula vigésím4 sob pena de manter-se o
respectivo valor em tesouraria, assegurando-se à sociedade o direito d€ reter eventuais
valores devidos aos sócios para compensação por prejuízo que tenha causado à sociedade
ou a terceiros.

19.2. O pedido de registro e arquivamento de alteração contratual, envolvendo exclusão de
sócio, deve estar instruído com a prova da comunicação realizada pessoalmente ao
intercssado, ou, na sua impossibilidade, por decisão certificada por oficial de registro de
títulos e documentos, valendo o envio de e.mail como prova.

cr"(usur,¡, v¡pÉËltvm - o ptcn*rn¡mo nos Envnnas
20.1. O pagamento dos haveres do socio excluído ou dos herdeiros em caso de falecimento fa¡-

se-á em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas.

2O.7^ As parcelas mens¿is e sucessivas não serão corrigidas monetÍrriamente, vencendo-se s
primeira 30 (uinta) dias após o seu falecirnento ou do ato da assinatura da saída do sócio
excluído.

20.3. Para efeito de verificação dos haveres do representante legal falecido ou interditado, será
efetuado, pcr ocasiãc do evento, levantamento patrimonial do capital da ernpres4 corn fins
de restituição da importância relativa aos haveres do representante legal falecido ou
interdiado, para entrega aos seus herdeiros ou sucessores.

2O.4. Caso o representante legal falecido seja o sécio majoritário, seus herdeiros poderão optar
por substituíJo na sociedade mediante o recebimento de suas quotas e o ingresso na
mesma, constihindo-se, e$ta situação, em urta rinica exceção em que ficar:t scm efeito o
disposto nesta cláusula, o qual pnevê a liquidação das quotas reembolso.
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20.5.

20.6.

ldt¡rdÊ dô R1ó dé Jaû6LÈô

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2018.

þ
ELIZABETH AæVEDO

THEOPHILO DA A MOURA

com relação ao procedimento da forma de pagamento o mesmo procedimento, aqui
previsto, será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus
sócios. r -

Em caso de excluìão, retiradâ ou em quaisquer casos Êm que a Sociedade se resolver em
relação a um sócio, as quotås desre sócio retirante serão liquidadas, promovendo-se a
apuração dos haveres conforme disposto neste confiato e em lei.

crd,.u$u. r,ÀyrcÉ,snut rnnrrln¡ - r,nr ¡,rucÁvnl
21.1. A Sociedade será regida pelas disposiçöes da tæi 10.406 de I0 de janeiro de 2002 e

supletivamente, nas omissões desta [.ei, pelas norrnas da sociedade anônima, Iæi 6.¿tüt de
l5 de dezembío de 19?6.

cr,Áu$m¿ yIc.É,SIprÀ srcunro¡ - o rono
22.1. Ficå eleito o Foro Central da Cidade do Rio de faneiro para dirimir quaisquer questões

referentes ao presente contralo, sendo negado qualquer outro por mais cômodo ou
privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e confratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de þal
teor e foma.
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