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3.2.L.1 Raciocínio básico

Empresa pública de capital misto vinculada à Secretaria da Habitação do Governo de

Paulo, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU é hoje uma das

maiores empresas do segmento habitacional do mundo. Com projetos em todo o Estado de

São Paulo, executados em canteiros de obras que hoje configuram mais de 15 mil unidades
e movimentando cerca de 1,5 bilhão de reais ao ano, atende a população de baixa renda,
que registra ganhos entre 1 e 10 salários mínimos, disponibilizando moradias de qualidade a

prestações que não superam, 15% dos rendimento. Mais de dois milhões de pessoas já foram
beneficiadas por seus empreendimentos, que conespondem a quase 5Yo do total de domicílios
em São Paulo, que se destaca ainda por ser o único do país a investir Io/o do seu ICMS em

moradias destinadas a famílias desta classificação socioeconômica. Desde 1989, abrange

em seu escopo de atuagão projetos de recuperação ambiental, regularização fundiária e

desenvolvimento urbano, como o Programa de Atuação em Favelas e o Programa de Atuação
em Cortiços, que abordam igualmente o público-alvo selecionado pelo órgão para o exercício
criativo que é objeto da Proposta Técnica que compõe esta licitação: as famílias residentes em
areas de risco.

Objetivo das ações de Urbanização de Favelas e Reassentamento Habitacional, essa parcela

da população tem total prioridade da CDHU justamente pelo caráter emergencial da situação

em que se encontram. Além de trazer em seu cerce excepcionalidades, como ausência de

necessidade da seleção por meio de sorteios públicos, a concessão de cartas de crédito
para financiamento de imóveis no mercado e o recurso do Auxílio-Moradiapata aqueles

que por força maior precisaram ser removidos do local antes da frnalização da solução do

reassentamento definitivo, esse atendimento abrange um universo com especificidades que

exigem conhecimento e aplicagão de capacitação multidisciplinar. É preciso coordenar

aspectos não só relacionados a habitação em si, mas também de qualificação socioambiental,

integração urbana, serviços, proteção ambiental e obras públicas.

Esse universo interdisciplinar é atualmente conduzido de maneira efetiva também no escopo

do Trabalho Técnico Social (TTS) da Superintendência de Ações de Recuperação Urbana

(SARU) da CDHU. Equipes formadas por profissionais como assistentes sociais, geógrafos,

psicólogos e historiadores são responsáveis por implementar as iniciativas mais adequadas

a cada comunidade que será alvo da intervenção no local, compreendendo em profrrndidade

suas complexidades e dinâmicas para propor as melhores medidas e alcançar os melhores

resultados na pactuagão com este público. Há que se considerar ainda os diversos entes

terceiros envolvidos na intervenção, uma vez que a execução das obras pode se dar não

só via produgão da CDHU, na modalidade empreitada, mas ainda prever parceria com os

municípios, guo, nessa possibilidade, centralizam o planejamento e execugão dos projetos,

com repasse de recursos da Secretaria de HabitaçãolCDHU.

Até o momento, os esforgos empenhados pela CDHU já tiveram resultaram na remoção e

uma nova vida, com mais segurança e perspectivas, para mais de 42 míl famílias, retiradas

de assentamentos localizados em mananciais, rodovias, mangues e outras áreas de risco

em regiões como Guarulhos (Projeto de Urbanização Pimentas), Cubatão (Programa de

Recuperação Socioambiental Serra Mar), Bertioga (Programa de Urbanizagão Vicente de

Carvalho II) e na Capital do Estado (Programa Mananciais - Billings e Guarapiranga).

Mas ainda há muito mais a fazer. Estima-se que este problema afete 40Yo dos municípios
paulistanas, especialmente nas regiões metropolitanas, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e
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Litoral Norte

Do ponto de vista da comunicação e, mais especificamente, relacionamento com a mídia,
objeto dos servigos presentes neste certame, o carâter conjuntural e multidisciplinar da
questão configura claramente o principal desafio de qualquer planejamento que vise tanto
preservar a imagem da CDHU, como construir e consolidar uma reputação positiva. Em
que pese todos os investimentos, as projeções e planos de longo prazo, aperfeiçoamento
de pessoal e estrutura, capacitação, parcerias, esfudo e implementação de novos modelos
habitacionais, bem como o amplo e intenso esforço de colaborar parureduzir desastres

ambientais - muitos, inclusive, com graves e ineparáxeis perdas humanas - e recuperar áreas

degradadas, garantindo a qualidade urbana e ambiental, é notório que, por ter sua afiiação
inserida em um contexto onde operam outras forças, influências e responsabilidades que não

só a sua, a CDHU e sua equipe de especialistas em comunicação precisam empreender todas

as estratégias para se posicionar corretamente em relação ao tema e evitar danos à imagem.

É dentro deste panorama maior que se classificam quase todas as questões colocadas como

objeto de exame e solução para o exercício criativo nesta Proposta Técnica, derivadas das

qualidades intrínsecas às ocupações de risco. É o caso, por exemplo, daquela com um dos

maiores potenciais para gerução de crises entre as destacadas no briefing, que é a resistência

dos moradores a desocupar o local, motivado por razões que incluem, mas não se limitam
a não reconhecimento da gravidade do risco ali envolvido frente ao espaço "conquistado",

apego à sua históriaprévia com a residência ou comunidade (o receio da perda da identidade)

e ao fato de que, ao assumir uma moradialegalizada,terâ que obrigatoriamente lidar também

com outros gastos de forma regular, como as contas de áryua e luz. Se conviver com o risco
comorotinajánãoacrescentasse acargasuficientequemobilizaaopinlãopúblicaafavor
de quem, supostamente, é o lado "mais fuâgilr na contenda de uma desocupação, há ainda

toda uma carga emocional envolvida na história particular daqueles que acabam virando
personagens e prato cheio para as matérias sensacionalistas na mídia, como é possível

inclusive observar na cobertura do clipping fornecido como amostra. É fato que a tragédia

humana sobrepõe qualquer outro gatilho racional païa a exposição, e isso tem que ser sempre

considerado tanto em um plano de prevenção como de gerenciamento de crise de imagem.

Por estar ali, coordenando aquelamobilização de intervenção, de certa forma, a CDHU pode

acabar assimilando responsabilidades e prejuízos de reputação concernentes a terceiros. Isso

é válido muito frequentemente, da mesma maneira, nos casos de áreas que são desocupadas e

novamente invadidas por atrasos nas obras dos assentamentos que são alheios ao órgão.

Outro ponto a ser contemplado no item 3.2.1.2. Plano de ação proposto pela Fundamento

Grupo de Comunicação para a CDHU é a citada cobrança da sociedade sobre a necessidade

de se erradicar as ocupações de risco e promover a recuperação das áreas de remoção.

Embora se enquadre no mesmo raciocínio inicial, onde é preciso destacar sempre até onde

vai a participação e, especialmente, a contribuição positiva da CDHU para a solução de um

problema cuja solução demanda a influência de vários entes, aqui surge também, em nossa

avaliação, a necessidade premente se se trabalhar com mais intensidade a atuação e visão

do órgão para sustentabilidade, qualidade de vida e preservagão ambiental no longo prazo.

Embora não domine a completa enadicaçáo,hâ uma série de ações concretas e avanços que,

se adequadamente comunicados, certamente ajudam a consolidar a imagem da CDHU como

uma agente ativa de renovação urbana e desenvolvimento social, com uma missão que vai

muito além da construção de moradias, embasada em práticas, metodologias, tecnologias e
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processos que constroem, de fato, a coletividade próspera de amanhã, conforme detalhado a
seguir.

3.2.1.2. Plano de ação
Para atender aos pontos e necessidades apresentados no desenvolvimento do item 3.2.1.1
Raciocínio básico, a Fundamento Grupo de Comunicação recomenda à CDHU um Plano de
Ação para exposição estratégica e relacionamento com a mídia dentro das seguintes bases:

A- Objetivos de comunicação
- Posicionar a CDHU junto à população em geral como uma agente ativa de renovação
urbana e desenvolvimento social, embasada em metodologias, tecnologias e processos que

constroem, de fato, uma coletividade mais próspera e sustentável.
- Apoiar de maneira efrcaz o Trabalho Técnico Social (TTS) da Superintendência de Ações
de Recuperação Urbana (SARU) da CDHU no que tange à remoção das famílias sediadas em
areas de risco, colaborando para facilitar e agilizar a desocupação dos locais para início das

obras e assentamentos.

- Preservar a imagem e a reputaçáo da CDHU durante toda a sua atuação nos projetos
relacionados a este público-alvo.

B - Estratégias
- Ampliar o nível de conhecimento da imprensa e dar visibilidade a todas as iniciativas da

CDHU que envolvam projetos de renovação urbana, recuperação e preservação ambiental,
novos modelos de empreendimentos e recursos sustentáveis.

- Capacitar a imprensa para compreender todo o processo que envolve a retirada desse

público-alvo das áreas de risco e todos os entes envolvidos, bem como a responsabilidade de

cada um e a colaboração da CDHU.
- Cnar ações de comunicação direcionadas às pessoas que residem nas áreas de risco que

serão alvo de intervenção, de maneira a apoiar a abordagem do Trabalho Técnico Social
(rrs).
- Criar mecanismos efetivos de monitoramento e prevenção de riscos de imagem, no que

tange a projetos de assentamentos em áreas de risco, que permitam rapidamente contrapor

exposições negativas e corrigir informações equivocadas, especialmente aquelas relacionadas
à responsabilidade dos entes envolvidos ou mesmo que tragam uma carga de dramaticidade
humana, com maior potencial de dano.

C - Detalhamento das Ações
Ação 1 - Workshop Técnico para a Imprensa "Sem Risco, Com Informação" - o

intuito dessa ação é levar aos jornalistas maior visibilidade sobre como se dá o processo

de reassentamento das famílias que estão nas áreas de risco, quem são os entes envolvidos,
quais são os limites de responsabilidades e que processos estão sob a coordenação da CDHU.
Para tornar a agenda mais atrativa e garantir maior presença, seriam convidados especialistas

externos para falar de temas correlatos e melhores práticas, como no exemplo ilustrativo
de convite por e-mail que inserimos abaixo. É o espaço para transmitir dados como, por
exemplo, que a caracterização de risco deve considerar sempre alocalização das moradias e

não o estado fisico do imóvel, que nesse caso há a dispensa do sorteio, que existe uma Norma
de Atendimentos vinculados a Reassentamento Habitacional, que regulamenta a Resolução
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da Política de Reassentamento, assegurando diretrizes para a remoção e reassentamento
habitacional dessa população, entre outros. Além de receber subsídios que o ajudarão a
compor maior massa crítica sobre o tema na hora de cobrir o assunto, o jomalista tem ainda a
oportunidade de travar relacionamento com novas fontes.

Esse workshop pode ter um formato básico padrão e a agenda seria customizadapara cada
região, conforme as caractensticas daquela ërea de risco ou do perfil da imprensa local. O
conteúdo das palestras pode ainda ser gravado para ser aproveitado em formato de podcasts

segmentados nas redes sociais da CDHU ou mesmo depois ser disponibilizapara ser assistido
online por aqueles que não conseguiram comparecer, além de ficar disponível na área de

Imprensa do site institucional ou da Fundamento Grupo de Comunicação.

CDHU I
Prezado (a) Jornal¡sta,

A CDHU tem o prazer de convidá-lo (a) a participar do workshop
"Gom informação, sem risco".

Na ocas¡ão, especial¡stas conv¡dados abordarão os principa¡s fatores
envolv¡dos no processo de assentamento das famílias residentes em

favelas e áreas de r¡sco des€nvolvidos ño Estado de São Paulo, durante
as ações de recuperação urbana, ambiental, hab¡tac¡onãl e de

¡mplantação de obras públ¡cas.
Datå.27 de agosto de 2019 - Terça-feira

Horårio¡ ah às 12h3O
Local: Auditór¡o da CDHU - Rua Boa v¡sta, 17O - Centro

AGENDA

8:OO Abertura
Eduardo Velucc¡
presidente da CDHU

8:15

9:OO

1O:3O

11:30

Raio x da ¡labitação Fopular no Eltado de São Paulo
Aguinaldo Quintana
d¡retor Téû¡æ da CDHU

O Eabalho de base na repactuação e reassentam€nto de
famít¡as res¡dentes ern áreås de remoção
V¡v¡ane Frost
superintendente de Ações de
Recuperação Urþana - SARU - CDHU

Características geológicas e suas implicações das
principais áreas de r¡sco com ocupaçõ€s hab¡tac¡onal
no Esltado de São Påulo
Maria Angél¡ca Barreto Ramo

diretora da D¡v¡são de æstão Territorial do Seru¡ço Geal&¡co do
Brasîl (CPRM)

Cases e melhores práticas cornentadas
Victor Marchez¡n¡

especialista em Direîtos Humanos, Gestão
Global de Riscæ e ful¡ticas Públ¡cas de PrevençÉa de Ðesåsfres

æla Fundação Henry Dunant - Amér¡ca Lat¡na

12:30 Enæmmento

\,

N
)

Cont¡rmação de presença e informaç5es: (11) 5095-3866.
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Ação 2 - Calendário de pautas positivas para a imprensa, relacionadas a projetos
sustentáveis e inovadores da CDHU e a todo o trabalho comunitiírio feito no entorno dos
assentamos visando o desenvolvimento social, além de divulgar os impactos econômicos
progressivos. Essa ação visa dar maior visibilidade às iniciativas da CDHU que ajudam a
posicioná-la como agente ativa de renovação urbana, conforme um dos objetivos detalhados
no início dessa proposta. Enfre os pontos que podem ser trabalhados em negociação proativa
de matérias em rádio, impresso e TV, bem como derivadas depois em posts nas redes sociais
estão a implantação da infraestrutura no entorno dos conjuntos habitacionais e que só em
2018 consumiu R$ 41 milhões, sendo R$ 3,6 milhões destinados a ações de compensação
ambiental, a geração de empregos na construção civil e a movimentação da ordem de R$
4,90 bilhões na economia paulista e regional no ano passado, o uso de aquecedores solares
e placas fotovoltaicas para geração de energia nas unidades habitacionais e os programas
comtmitarios desenvolvidos pelo Trabalho Técnico Social (TTS).

Ação 3 - Campanha 66Abrace o Futuro - Sem Risco, com Esperança" - ação de
comunicação direcionada às famílias que estão em áreas de risco e são alvo da abordagem do
Trabalho Técnico Social (TTS) parapacitação das condições de saída, realocação temporária
ou definitiva, entre outras diretrizes. O mote da divulgação é apoiar o trabalho de abordagem
da equipe multidisciplinar no esclarecimento das vantagens de deixar aquele local de perigo
e abragar a chance de uma nova vida. Todas as mensagens querem inspirar para estimular
as melhores decisões, atendendo ao objetivo de suportar esse desafio da CDHU e colaborar
para minimizar as resistências. Essas mensagens-chave seriam trabalhadas nos mais diversos
canais de comunicação, com a criação de peças de f;ícil circulação como cartazes e flyers
(exemplos abaixo) e nas redes sociais, mas certamente usariam a estrutura já existente nesses

locais da Comunicação Comunitária (ComCom), como rádio e jornal comunitário, e nos
escritórios de suporte montados para atender os moradores. Para concentrar todo o conteúdo,
haveria ainda a criação de um hot site (www.abraceofuturo.org.br), onde seria possível
inclusive ver e ouvir o depoimento de pessoas que já passaram pela mesma situação e tomarão
a decisão acertada de sair de uma area de risco, em busca de perspectivas melhores de vida.
Cørtaz para divulgação da campanha em locais públicos
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CDHU¡

VOCE MORA HOJE EM
UMA ÁNTN DE RISCO?
A CDHU está mapeando os locais
de assentamento precário em sua
cidade para propor uma solução

de habitação melhor e mais
segura para sua família.

ffi

ffi
VOCÊ MORA HO]E EM UMA

Ánen DE Rrsco?
Â ÉÞHU esrÁ xrprluûo os Locftrs nE

ÂssEt{TAìtEHro pnrcÁnro EH suÅ crI}Af¡E"

Reeeba a equipe, faça l*u cadastro e nå{)
pertå a rhance de começar uma vida nor,a,

fið suå casa própria, cam mait $equrônçð.

Þúvidas?
Proeure a prefe¡tura l.lunicipal ou
Ligue Alô CÞHU O*O0-{¡Oû234ã
www.cdh u,rp"gov,br

CDHU II

Flyer para distribuição em locais públicos

Ação 4 - Rodas de Conversa - Como parte da campanha "Abrace o Futuro - Sem

Risco, Com Esperangã", à Fundamento Grupo de Comunicação sugere o evento Rodas de

Conversa, um encontro informal, realizado em espaços comunitarios ou mesmo auditórios
das prefeituras, onde mutuários que já aceitaram sair de áreas de risco e hoje estão satisfeitos
nos assentamentos realizados pela CDHU se coloquem à disposição para um bate-papo
descontraído com os moradores. O objetivo é que a pessoa se sinta à vontade para conversar
com seus pares que são "casos de sucesso" e, assim, se sinta mais motivada atomar a

decisão de sair daquele lugar, aceitando o remanejamento e os beneficios que são colocados
à disposição. Essa ação pode entrar inclusive na programação regular de encontros com
a comunidade realizados no escopo do Trabalho Técnico Social (TTS). Os personagens

identificados para as todas de conversa podem ter seus depoimentos gravados e utilizados em
podcasts e vídeos nas redes sociais, como parte da estratégia de divulgação que acompanha
o início de cada intervenção em área de risco. Abaixo exemplificamos a criação de um cartaz

sobre arealização da Roda de Conversa e de um post do Facebook. As peças sugeridas

aqui neste documento sempre levam em conta baixo custo de produção e fácil acesso dos

moradores.

Receba a equipe da CDHU, faça seu
cadastro e não perca a chance de

começar uma vida nova,
na sua casa própria,

sem riscos, só com esperança.

Dúvidas?
Procure a Prefe¡tura Munic¡pal ou

Ligue Alô CDHU OaOO-OOO2348
ww,cdhu.sp.90v.br
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Mora nâ årea de risco?
Não sabe que carn¡nho tomar?
Sabemos que Êscolher sair é difícil
E hå rnuito em jogo
Mas conheça e convêÍse
Corn quem já abraçou a chance de uma uida melhor
E não se arrependeu

Esperamoa uocê!
Data; 27 lW!2O19 - terça-feira

Locah Prefeitura Municipal - auditório
Horário: 19h0O

Cartaz das Rodas de Conversa para locais públicos
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¡ Curtir \ Seguir , Corpartilt6r

ffäi sef st,¡,Cffi Cgïc¿ år lrtrÐ
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CDHU æta em Tatui.

lTdejulfiÕ S

Mora na área de risco e está em dúvidâ se faz o cadasfo na
CDHU? Sabernos que é uma decisåo dficil. mas conheça e
converse oom quem, como vocÉ, já passou por isso e tomou a
rtecisão de âbraçar uma vidâ mdhor! Pârticip€ de um bate-papo
grafu¡to com mutuários da CDHU que superaram esse desafio e
aceitâråm d¡vidir esse åpreridizâdo com a comunidåde. Venhâ
para a roda de conversa! #rodadeconversa #åbraceofifuro #cdhu

O Horárb:09:0tås 17:00

"fun 
¡¡onå"*s-poput"r*
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Secretaria da Habi...
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Post sobre Roda de Conversa para o Facebook

Ação 5 - Núcleo de prevenção de crise - Em complemento às ações elencadas,

a Fundamento Grupo de Comunicação recomenda a estruturação de um núcleo de

monitoramento de riscos e crises relacionado ao tema, possibilitando aráryida reagão e

nevtnalização de possíveis exposições negativas sobre o reassentamento de famílias em

áreas de risco, sempre contatando os autores das matérias ou manifestagões nas redes

sociais e levando informações e esclarecimentos, quando pertinente, não deixando nenhum
questionamento sem resposta. O intuito é que as matérias específicas sobre este tema sejam
diariamente averiguadas e tenham um relatório à parte, já com recomendações sobre a

presença ou não de informações de contraponto, se há a recomendação de contato para
oferecimento de porta-voz ou nota explicativa, materiais de referência, etc.

CDHUI

RODA DE CONVERSA
ENCONTRO GRATUITO

-3_ll
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Ação 6 - Centro Virtual Integrado de Informações parÐ ù Imprensa sobre
Urbana - criação de um hotsite, com acesso exclusivo para jornalistas cadastrados, que
concentre todas as informagões técnicas e estudos que a CDHU desenvolve e mantém sobre
renovação urbana e atividades correlatas. O objetivo aqui é aproveitar o amplo acervo
técnico que a CDHU dispõe parurealizar uma ação que é, ao mesmo tempo, informativa e de
relacionamento com amídia, ao facilitar o trabalho de pesquisa dos veículos que precisam
escrever sobre o tema. Exemplos de materiais que poderiam ser disponibilizados ali são
relatórios e White papers produzidos pelo Grupo de Trabalho para Prevenção e Combate
aos Desastres Naturais þarceria da CDHU com os municípios, Defesa Civil, Instituto
Geológico (IG) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT), mapas interativos e multimídia
dos assentamentos nas diferentes regiões e com atualizaçöes em tempo real, referências
bibliográficas, infográficos de uso autorizado e banco de fontes de especialistas.

Este Centro Vrtual teria também uma âîea"viva", ou seja, com notícias sempre afnlizadas
sobre os projetos de reassentamento em areas de risco, para que a Fundamento Grupo de

Comunicação pudesse divulgar periodicamente o andamento de cada intervenção, divulgar
ali também pautas positivas, convites especiais para a imprensa, inaugurações, novos
workshops, entre outros. O jornalista poderia optar por se cadastrar também para receber
as informações de determinada intervenção ou região, caso queira acompanhar "em tempo
real" tudo o que acontece de relevante em determinado projeto que está cobrindo. Em nossa
análise, essa é uma forma de garantir que todas as ações pontuais, como o workshop daAção
1, façam parte de um contexto de relacionamento contínuo, alimentado gradualmente com
novidades, informagões que agreguem valor ao jornalista e o aproximem, resultando em dois
beneficios principais: melhor eapacitagão para cobrir o tema e compreender o correto papel e
posicionamento da CDHU na intervenção, e um relacionamento de proximidade e confiança
que, em caso de crise, possibilite que a imprensa sempre busque ouvir o lado da CDHU e

abra espaço que colocar também seu lado e sua visão, evitando assim danos de imagem e

colaborando para a consolidação de sua reputação.
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3.2.1.3 Oportunidades de mÍdia positiva

Conforme os pontos apresentados nos itens 3.2. 1.1 Raciocínio básico e 3.2.1.2. Plano de
Ação, a Fundamento Grupo de Comunicação avalia que os seguintes aspectos positivos
podem ser explorados junto à mídia, de acordo com os objetivos destacados para o trabalho
estratégico de comunicagão, no que tange aos assentamentos das famílias em áreas de risco:

1. Projetos comunitários realizados pelas equipes especializadas e multidisciptinares do
Trabalho Técnico Social - a visibilidades dessas iniciativas podem ser potencializadas
junto à imprensa para reforçar o cuidado, atenção e metodologia social com que a CDHU
realiza a intervenção e renovação urbana nas áreas de assentamento precário. Um ótimo
exemplo de material rico para ser trabalhado em pautas especiais são as ações efetivadas
trabalho técnico no âmbito do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do
Mar nos Bairros-Cota em Cubatão. Ali, há exemplos concretos do sucesso de se adotar
estratégias de aproximação que colocam a comunidade como protagonista como, por
exemplo, utilizar a culfura como veículo de organização e urbanízação, conforme relatado
na publicação "As cores da urbanidade", eue enseja a ampliação de pautas interessantes
para editorias que vão muito além de cidades ou responsabilidade social, mas também
englobam cultura e variedades, por exemplo. Em uma situagão que é sempre permeada
por uma alta carga potencial de drama humano, inerente á conjuntura, como vimos
no Raciocínio Básico, quanto mais for possível agregar atributos de "humanidade"
à marca CDHU, ao comunicar todos esses programas e ações, melhor será para seu
posicionamento e reputação.

2. Disponibilidade de dados de referência e números - identificamos que o fato da
CDHU ter à disposição uma série de mapeamentos de assentamentos précarios (como
o projeto pioneiro, da Baixada Santista), relatórios e análises validados por terceiros de

renome é uma oportunidade de exposição positiva, pois oferece subsídios para embasar
pautas de interesse na mídia e ainda ações especiais, como o Centro Virtual Integrado de

Informações para a Imprensa sobre Renovação Urbana. Mesmo os dados disponibilizados
na plataforma geocolaborativa Sistema de Informações Metropolitanas do Estado de São

Paulo (SIM) podem ser bem aproveitados. Além da divulgagão pontual dos materiais
quando na ocasião de sua conclusão, os dados podem ser depois recortados e trabalhados
em pautas segmentadas ou veículos regionais, aproveitando-se, assim, ao máximo, todo o
conteúdo apurado.

3. Forte trabalho de proteção ambiental e da biodiversidade - a Fu:rdamento Grupo
de Comunicação aponta que outro fator positivo a ser trabalhado neste tema é a afiiaçäo
da CDHU nos projetos que envolvem a recuperação de áreas de proteção permanente.

Há espaço para a divulgagão das medidas de reflorestamento das áreas degradadas,
dos processos que envolvem essa preservagão (como a legislação específica, licenças
dos órgãos concernentes e a consultoria de profissionais capacitados), dos projetos de

recomposição de mata como nascentes e córregos em novos empreendimentos, bem
como a existência de sítios arqueológicos. São oportunidades presentes, por exemplo,
mas intervenções na Serra do Mar e áreas protegidas do litoral, no âmbito do Programa
Litoral. Tudo isso colabora paraa construção da imagem da CDHU como agente ativa de

renovação urbana e construgão de um futuro sustentável, dentro do escopo do trabalho
com o público que reside em assentamentos urbanos em areas de risco recuperadas.
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Conforme os pontos apresentados nos itens 3.2.1.1 Raciocínio básico e 3.2.I.2. Plano de

Ação, a Fundamento Grupo de Comunicação avalia que os seguintes riscos à imagem devem
ser prevenidos e gerenciados junto à mídia, de acordo com os objetivos destacados para o
trabalho estratégico de comunicação, no que tange aos assentamentos das famílias em áreas

de risco:

1. Áreas de responsabilidade difusas - como explanado no item 3.2.I.1Raciocínio Básico,
a af'taçáo da CDHU neste âmbito se dá dentro de uma conjuntura que envolve vários
entes. Contudo, especialmente por estar na linha de frente da intervenção urbana e ser,

de certa maneira, o responsável "visível" para amídia, muitas vezes o órgão pode acabar

sendo responsabilizado por todos os percalços do processo, por exemplo, atrasos em

obras que não estão sob suajurisdigão, licenças não concedidas por terceiros que não são

de sua alçada, procedimentos discutíveis durante aretirada das famílias mais resistentes

executadas por forças policiais, entre outras diversas questões. É nesse sentido que é

fundamental,na análise da Fundamento Grupo de Comunicagão, trabalhar continuamente
junto à mídia para esclarecer e capacitar os jornalistas sobre o processo de intervenção
urbana nas áreas de risco e atribuir corretamente as responsabilidades, não deixando ainda
que equívocos pennaneçam vinculados à imagem da CDHU sem correção.

2. Impressão de falta de oohumanidade" e solidariedade - Embora a CDHU atue

diretamente com a comunidade na intervenção em áreas de risco por meio do

Trabalho Técnico Social (TTS), em muitos casos sabemos que as condigões de risco
se agravam e é preciso aretirada urgente das pessoas do local, o que também não está

sob responsabilidade da CDHU, mas como até então o órgão estava ali na linha de

frente desse relacionamento, pode acabar tendo essa impressão aderida à sua imagem,
por transferência, por parte da opinião pública. Como mencionado anteriormente
nessa proposta, o potencial de drama humano é bastante mobilizador na mídia, o que

primeiro chama a atenção, mais do que o fator racional, o lado mais "fraco". A maneira
de trabalhar este risco é justamente a combinação da maior visibilidade prévia aos

projetos comunitários, que privilegiam arelação digna com o cidadão ali assentado, e a

capacitaçáo dos jornalistas, para que compreendam as esferas de responsabilidade nesta

situagão, conforme indicado no item 3.2.1.2.

3. Manipulação política dos projetos habitacionais na esfera municipal - muitos dos

projetos de intervenção urbana em assentamentos em áreas de riscos acontecem em
parceria com as Prefeituras Municipais, e não é raro em momentos de dificuldades no
cumprimento das responsabilidades por parte do poder municipal - como a liberação de

terrenos cedidos com as respectivas licenças, ou mesmo atraso no cronograma de obras

- que se misture propositadamente as esferas, "sobrando" para a CDHU impressões

negativas de que as famílias estão mais tempo do que o necessario submetidas a riscos
no atual assentamento, ou mesmo aguardando as novas moradias em situação provisória.
Não raros, as atribuições podem ser propositadamente misturadas, especialmente em

épocas pré-eleitorais, onde também são comuns que futuros candidatos se "apossem"

de realizações alheias. Novamente, a solução e prevenção para isso é o trabalho de

capacitação prévia com a imprensa, para que compreenda o processo de intervenção
urbana em áreas de riscos e tenha clareza das esferas de responsabilidade dos entes

envolvidos. O monitoramento de riscos e crises sobre o tema sugerido no item 3.2.I.2
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também ajuda a identificar rapidamente qualquer tentativaneste sentido e rapidamente
neutralizâ-la, entrando em contato com o veículo e colocando os fatos pertinentes.
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3.3. Análise diária de imagem

A Fundamento Grupo de Comunicação, por meio de sua divisão especializada Fundamento
Análises, detalha abaixo a Análise diátria de imagem que integra esta Proposta Técnica,
mediante as condições colocadas em edital, conforme abaixo:

- Auditoria do conteúdo publicado ou veiculado em veículos de comunicação - jomais,
revistas, televisão, rádio, intemet e em emissoras de televisão), dar-se-á mediante a

apresentação de relatório analítico sobre as notícias veiculadas, que sejam relacionadas ou de
interesse da CDHU, identificando e detalhando os pontos positivos e os de risco à imagem,
com fundamento na estratégia global de comunicação e sugerindo ações de assessoria de
imprensa.

3.3.1 O relatório deverá ser feito especificamente entre o período de matérias do período
apafür de 1o de janeiro de 2019 até 28 de fevereiro de2019, com base na cobertura dos
veículos de comunicação, servindo como carâter exemplificativo e demonstrativo as matérias
disponibilizadas nos endereços eletrônicos descritos no respectivo edital.

Ainda conforme indicado nos critérios informados na tabela do item 4.5 do referido edital,
embora a amostra contivesse um universo de matérias que contemplasse todas as atividades
relacionadas à CDHU e ao Governo do Estado no período, nos detivemos no material que

especificamente citasse o tema do Exercício Criativo, conforme solicitado (Quesito 2 -
Análise de imagem do conteúdo publicado e/ou veiculado em jornais e emissoras de televisão
sobre o temø do exercício criøtivo).

No primeiro dia do ano a cobertura de imprensa esteve concentrada na posse do presidente
Jair Bolsonaro e a única matéria de referência da CDHU nesta data, na amostra fornecida, foi
publicada pelo site ATA News, sobre o programa de construgão das moradias em Salmourão.
Não houve registro de exposições nesta data que mencionassem diretamente as ações de

atendimento a famílias residentes em áreas de risco, tema do exercício criativo, conforme
solicitado para este tópico no edital.

Pontos positivos: A matéria menciona números de investimentos e ainda destaca as melhorias
feitas no entorno, bem como a preocupação com a preservação ambiental, ajudando a
posicionar a CDHU como agente ativo de renovação urbana.

Riscos à imagem: Não foram identificados.

Ações de assessoria sugeridas: Embora as atenções da mídia no início do ano estivessem

voltadas para a cobertura da posse do novo presidente, é possível aproveitar a baixa
movimentação de tópicos típica desse período para incluir a negociação de pautas positivas ao

longo do mês de janeiro, dentro daAção 2 - Calendário de pautas positivas para a imprensa,
proposta no item 3.2.1.2. Plano de ação desta Proposta Técnica.

Matéria de destaque do dia: Primeiras casas da CDHU começam a ser edificadas

anetro rJe'¿tJl9

Salmourão - atanews.com.br



a
o g

fundamento
grupo de comunicåção

Nesta data, se destacam na exposição o estudo que a CDHU estárealizando para a potencial
tÍllização de PPPs para a formatação de políticas públicas que tragam novas soluções,
inclusive para as moradias em áreas de risco, e o início das obras de revitalização do
Condomínio Residencial Nova Esperança, no município de Peruíbe, ambas com entrevista
com o presidente da CDHU na ocasião, Humberto Schmidt, além de entrevista com o prefeito
de Lençóis Paulista, que fala sobre o reassentamento de famílias em área de risco localizada
no Jardim Baté.
Pontos positivos: A divulgação das iniciativas da CDHU que demonstram uma visão de futuro
e a busca de soluções sustentáveis de longo pÍazo, no caso do estudo sobre PPPs, que ajudam
e reforçar seu posicionamento de agente ativo de renovação urbana e construção de um futuro
sustentável. Boa presença de porta-voz da CDHU.
Riscos à imagem: Uso político do reassentamento das famílias em ârea de risco em Lençóis
Paulista, vrnavez que o prefeito, namaténa, coloca todo o mérito da ação e beneficios na
conta da prefeitura e, em determinada altura da matéria, afrrma que foi preciso "pelejar" com
a CDHU para conseguir as condições e beneficios para as famílias atendidas.

Ações de assessoria sugeridas: Conforme sugerido no Plano de Ação desta proposta,
trabalhar com a imprensa regional para esclarecer os entes responsáveis deste processo,

mostrando ainda a colaboração decisiva e positiva da CDHU no reassentamento das famílias
de Lençóis Paulista, com o Trabalho Técnico Social. Em relação ao estudo das PPPs,

repercutir os resultados em outros veículos, mediante um calendário de pautas segmentadas

para a imprensa nacional e regional, usando o tópico de mote parafalar especificamente dos

reassentamentos em áreas de risco.
Matérias de destaque do dia:
CDHU assina Ordem de Início de Serviço para revitalizar empreendimento em Peruíbe -
www.maxpress.com.br
CDHU poderá realizar'PPPs'para enfrentar déficit habitacional - Folha do ABC e Clique
ABC
Prefeito Anderson Prado diz que 2018 foi um ano difícil, mas que a administração conseguiu

algumas realizações - Rádio Ventura 90,1 FM - Lençóis Paulista

Nesta data, em relação ao tema do exercício criativo, o destaque de exposição foi a matéria
sobre a entrega de casas da CDHU a moradores do Bairro São José em Cachoeira Paulista,

sendo que a chamada destaca o grande atraso nas obras devido a problemas da Prefeitura.

Pontos positivos: A divulgação de mais famílias em ârea de risco sendo efetivamente

transferidas para habitações providenciadas pela CDHU, bem como a citação da presença de

representante do órgão na ocasião da entrega. Também ficou claro que o atraso das obras foi
de responsabilidade de terceiros que não a CDHU, englobando afalta de verbas da prefeitura
e atraso na instalação elétrica.

Riscos à imagem: A matéria não traz nenhuma informação sobre qualquer ação da equipe do

Trabalho Técnico Social, e atrela a saída dos moradores em área de risco a sorteio, o que pode

dar a entender que, mesmo em caso de urgência, essa é uma exigência que se aplica, sem a

existência da excepcionalidade.

aneiro de zul9

Ações de assessoria sugeridas: Conforme Plano de Ação, contato com veículos da região para



fundamento
grupo de comun¡câçáo

- ---"-l:>
esclarecimento sobre processo de reassentamento em áreas de risco, com dispon lbllizaçñt-: - --\
de porta-vozpara entrevista, convite para o Workshop técnico e visita in loco em outras
localidades para conhecer de perto as iniciativas do Trabalho Técnico Social.

Matérias de destaque do dia:

Prefeitura de Cachoeira entrega mais dez casas populares do CDHU - Jornal Atos.net/Lorena

Nesta data, destaque para a repercussão da divulgação do balanço de resultados gerais

da CDHU, onde se menciona especificamente o Programa Urbanização de Favelas e
Assentamentos Precários e sua atuação. }Já, ainda, uma entrevista com o prefeito de Limeira,
Mario Botion, em que se menciona o déficit habitacional da cidade e terrenos invadidos,
embora o administrador afirme não existir areas de favela na localidade.

Pontos positivos: A menção ao ProgramaUrbanização de Favelas e Assentamentos Precários
dentro do balanço geral da CDHU, especialmente porque agtega as características de

desenvolvimento social, proteção ambiental e adequação de infraestrutura, com números de

investimento e famílias atendidas.

Riscos à imagem: Não foram identificados.

Ações de assessoria sugeridas: Aproveitar a ocasião do balanço geral para trabalhar os

números do ProgramaUrbanízação de Favelas e Assentamentos Precários de maneira
segmentada, elaborando pautas regionais e setoriais parafalar sobre a atuação diferenciada da

CDHU no caso do atendimento das famílias em áreas de risco.

Matérias de destaque do dia:

Secretaria de Estado da Habitação encerrou 2018 com R$ 3,2 bilhões em investimentos -
DIÁRIo DE PENÁPoLIS/PENÁPOLIS

Entrevista com o prefeito de Limeira, Mário Botion - Bastidores do Poder/TV Bandeirantes/
Campinas

Não foram identificadas na amostramaténas nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostramaténas nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "4ções da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

aneiro de ZUl9
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Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Nesta data, são destaques as declarações do recém-empossado secretário executivo da

Habitagão do Estado de São Paulo, Fernando Marangoni sobre aurbarização do Jardim
Santo André, tendo em vista que o executivo ocupava anteriormente a posição de secretario

de Habitação e Regularização Fundiária de SantoAndré. Em sua explanação, Marangoni fala
sobre a necessidade de agllizar a intervenção e urbanização do local, que pertence quase em

sua totalidade à CDHU e que, segundo ele, está com seu desenvolvimento parada aguardando

uma resolução da TAC (Termo deAjustamento de Conduta) entre o Ministério Público,
Governo do Estado e Prefeitura de Santo André. Nesta mesma data, foi replicada ainda a

mesma matéria destaca no dia 03 de janeiro neste documento, que fala sobre o Bairro São

José em Cachoeira Paulista.

Pontos positivos: Amaléria deixa claro que a lentidão naurbanização do local está lígada a

outros entes que não a CDHU.

Riscos à imagem: A matéria não traz nenhuma informação sobre quaisquer esforços

empenhados pela CDHU paraterrtar agllizar os processos para que a urbanização possa

continuar ou mesmo sobre os trabalhos jârcalizados no local, ou ainda o planejamento futuro,

com todas as melhorias previstas. Pode passar a impressão á opinião pública de que a CDHU
é mais um ente passivo no problema e não dá visibilidade a seu planejamento de longo pfazo
para a área.

Ações de assessoria sugeridas: intensificar junto à imprensa o planejamento de longo prazo

para o Jardim Santo André, incluindo tópicos importantes para o posicionamento que se quer

alcangar no planejamento de comunicação aqui proposto, como a construção da praça de

esportes e da área de lazer para a população, além de esclarecer a atual situação do processo

de ttrbanização e os respectivos responsáveis.

Matérias de destaque do dia:

Marangoni espera que Estado destrave ações de habitação em Sto. André - RD Repórter

Diário Online/Santo André

Conjunto alvo de polêmica fechou o ano de planejamento sobre moradias em Cachoeira -

Jornal Atos/Lorena

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostramaténas nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

anerro le ¿uly
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risco"

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Nesta data, a exposição de destaque é a entrevista com o secretário de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, Marcos Penido, que falou sobre sua atuação

prévia na CDHU e, especialmente, sobre a atenção à preservação ao meio ambiente nas

intervenções urbanas realizadas pelo órgão.

Pontos positivos: Durante a entrevista, o secretário citou o projeto realizado na Serra do Mar,
com destaquepara o financiamento do BID, a relevância que essa iniciativa ganhou entre as

agões apoiadas pela instituição financeira e toda a preocupação da CDHU na preservação do

entorno e do ecossistema original no assentamento das famílias que ocupavam a ârea de risco

Riscos à imagem: Não foram identificados.

Ações de assessoria sugeridas: Negociar pautas de ocasião sobre o trabalho da CDHU nos

assentamentos que envolvem aretirada em áreas de risco, usando os projetos de preservação

eurbanização do entorno como mote. Como amaténamencionatambém áreas invadidas

em São Paulo próximas a mananciais, podem ser negociadas pautas que tratem dos projetos

relacionados a estas áreas também, não só com o próprio veículo, mas em âmbito regional.

Matérias de destaque do dia:

Entrevista com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido - Rádio

Eldorado 107,3 FI\4/São Paulo

Nesta data, os destaques de exposição são duas ocorrências com potencial para impactar
negativamente a imagem da CDHU e que merecem atengão da assessoriaparapronta
intervenção. Aprimeira é uma maténa sobre a manifestação de cerca de 100 famílias que

foram removidas de áreas de risco do Jardim Santo André, realizada em frente à Prefeitura

Municipal de Santo André, e a segunda é sobre o atraso de entrega de unidades habitacionais

na cidade de Lorena para famílias removidas de áreas de preservação de manancial - e com

potencial risco - no bairro Vila Rica, conforme análise dos pontos abaixo.

anelro de zul9
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Pontos positivos: Não foram identificados pontos positivos nas exposições mais
dia.
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Riscos à imagem: Nas duas matérias, a CDHU está ausente e não foram colocadas suas
contraposições. Na de Santo André, é posicionada como a autora da ação de reintegração de
posse o que, aliado ao fato de não estar presente em nenhum momento como porta-voz ou
com dados que esclareçam o processo, pode reforçar a impressão de falta de humanidade,
conforme um dos riscos apontados no item 3.2.1.4 desta Proposta Técnica. Na de Lorena,
além da manipulação política, também apontada no mesmo item, uma vez que o prefeito
Fábio Marcondes diz estar "pressionando a CDHU" e coloca a responsabilidade da
paralisação das obras toda no órgão, ao final ainda há um comentário do jornalista de que há
uma "falta de boa vontade com o município" e que se esta "mexendo com a casa da família"

Ações de assessoria sugeridas: É importante solicitar aos dois veículos a oporhrnidade
de colocar o porta-voz da CDHU nos dois temas ou, se no caso da reintegração de posse,

existirem razões jurídicas para delimitar os comentários, que pelo menos seja enviada
uma nota explicativa do que ocorre neste processo e de qual é, de fato a responsabilidade
da CDHU na questão. Em complemento, cabe ressaltar novamente aqui a relevância do

workshop técnico proposto no item 3.2.I.2 Plano deAção, que visa justamente capacitar a

imprensa sobre como se dá o processo de reassentamento e suas responsabilidades, além de

aproximar as fontes do jornalista, evitando que, em uma próximamatéria, a CDHU deixe de

ser consultada.

Matérias de destaque do dia:

Manifestantes realizam ato em prol de moradia em Santo André - Diário online/Diário do

Grande ABC/Santo André

Prefeitura de Lorena pressiona CDHU por entrega de casas no Vila Rica - Rádio
Metropolitana I 0 1,9 Fl\{/Taubaté

Prefeitura de Lorena pressiona CDHU por entrega de casas no Vila Rica - Rádio
Metropolitan a 99,1 FI\O Guaratinguetá

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Na análise de matérias desta data, integrantes da amostra fornecida, foi identificada uma

exposigão de relevância que traz arneaça à imagem da CDHU. Trata-se de matéria com teor
opinativo e parcial, veiculada no site da revista Brasil 247 , sobre a fusão entre as secretarias

estaduais de Infraestrutura e Meio ambiente, conforme pontos colocados abaixo.

Pontos positivos: Não foram identificados pontos positivos pafa a CDHU na exposição
destacada.

Riscos à imagem: A matéria, notoriamente parcial e de carâter mais opinativo que

informativo, ao ouvir apenas ONGs que possuem o mesmo ponto de vista sobre a fusão das

ânerro de zlll9
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secretarias, faz criticasà gestão do projeto de assentamento urban o realizadorru S.rrîão
Mar, afirmando ainda que os moradores foram levados para outros municípios sem nenhuma
perspectiva de renda, o que ainda favoreceria outras ocupações. Questiona ainda, nas
entrelinhas, a corceta aplicagão dos recursos injetados pelo BID.

Ações de assessoria sugeridas: Além de uma ação de cuidadosa aproximação e

relacionamento com o veículo, dado seu perfil de coberhrra política e questionadora,
sugerimos novamente trabalhar pautas de ocasião sobre a afinção da CDHU no que tange à
gestão ambiental em projetos envolvendo assentamentos de risco, visto que o assunto está em
alta.

Matérias de destaque do dia:

Fusão entre secretarias expõe desmonte da política ambiental por Doria -Brasil24l

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Agões da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostramaténas nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostamaténas nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Nesta data, o destaque é amaténa publicada no site acordocoletivo.org, que relata a mudança
de alguns moradores da Rua João Carlos da Silva, no bairro São Manoel, em Santos, para as

novas habitações empreendidas pela CDHU.

Pontos positivos: A relevância que foi dada à melhoria na qualidade de vida, satisfação

na mudançapara o início de uma vida melhor e ao trabalho de preservagão ambiental e

recuperação que está sendo realizado na ârea desocupada.

Riscos à imagem: Não foram identificados riscos nessa exposigão.

'---ì
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Ações de assessoria sugeridas: Mapeamento de novos personagens para utllizagão em pautas
de oportunidade e dentro do calendário de pautas positivas sugeridas no item 3.2.1.2. Plano de
Ação deste documento.

Matérias de destaque do dia:

Palafitas de Santos - Acordo Coletivo

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostramatéias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

O destaque de exposição nesta data é amaténa veiculada no A Estância/Guarujâ sobre o

investimento em obras de infraestrutura e produção habitacional no Guarujá, conforme os

pontos mencionados abaixo, que engloba, segundo a reportagem, projetos que beneficiarão
moradores reassentados de áreas de risco localizadas na Prainha e no Sítio Conceiçãozinha,

em Vicente de Carvalho.

Pontos positivos: A CDHU está entre os parceiros citados nas obras que acelerarão a redugão

do déficit habitacional da cidade, incluindo o atendimento de famílias retiradas de áreas de

assentamento preciário.

Riscos à imagem: Não foram identificados riscos nesta exposição.

Ações de assessoria sugeridas: É possível negociar pautas de oportunidade em nível regional,
aproveitando o gancho da divulgagão da prefeitura do Guarujá parafalar dos projetos que a

CDHU tem para o município, especialmente aqueles relacionados aos assentamentos das áreas

de riscos e suas características. Cabe aqui também uma abordar a questão da preservação

ambiental, bastante presente nas intervenções do litoral e que podem ajudar a "esquentar" as

sugestões de pauta.

Matérias de destaque do dia:

Investimentos de R$ 60 milhões para infraestrutura e produção habitacional - A Estância/

Guarujá

aneiro d,e 2lll9
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Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de
risco".

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Nesta data, foi reproduzida novamente materia de rádio veiculada no dia 15 de janeiro, onde
a Prefeitura de Lorena atribui à CDHU a responsabilidade por paralisação de obras, conforme
detalhamento dos pontos abaixo. Transmitida pela Rádio Metropolitana99,I FM, aponta que

80 famílias aguardam as moradias e que teriam sido removidas de uma ârea de preservação

ambiental e risco.

Pontos positivos: Não foram identificados pontos positivos nessa exposição.

Pontos negativos: Existe uma aparente manipulação política da questão, uma vez que o

prefeito Fábio Marcondes diz estar'þressionando a CDHU" e coloca a responsabilidade da

paralisação das obras toda no órgão. Ao final, o jornalista ainda afirma que a "CDHU enrola
para terminar as obras importantes da cidade e os moradores estão sofrendo". Hâ ainda
críticas quanto à qualidade das edificações.

Ações de assessoria sugeridas: É importante solicitar ao veículo a oportunidade de colocar
o porta-voz da CDHU para explicar qual é de fato a responsabilidade da CDHU na questão

e contrapor as críticas. Em complemento, cabe ressaltar novamente aqui a relevância do

workshop técnico proposto no item 3.2.1.2 Plano deAção, que visajustamente capacitar a

imprensa sobre como se dá o processo de reassentamento e suas responsabilidades, além de

aproximar as fontes do jomalista, evitando que, em uma próximamaténa, a CDHU deixe de

ser consultada.

Matérias de destaque do dia:

80 famílias de Lorena aguardam entrega de casas do CDHU na Vila Rica - Rádio
Metropolitana 99,1 Fl\{/Guaratinguetá

Não foram identificadas na amostra matérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

anerro
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Não foram identificadas na amostramaténas nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo -'Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de
risco".

Não foram identificadas na amostramatérías nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Agões da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

tJZ rle leverelro de Zttl9

Não foram identificadas na amostra matérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

U3 de levereiro de 2Ul9

Nesta data, o destaque em exposição é amaténa veiculada no Jornal da Cidade/Bauru que

detalha o reassentamento urbano de famílias que vivem em áreas de risco de inundação
em Lençóis Paulista, próximo ao córrego Corvo Branco, depois que, em 20l6,uma grande

enchente atingiu 600 imóveis no local e deixou 1300 pessoas desabrigadas.

Pontos positivos: A matéria relata que os moradores estão aceitando sair da ârea de risco e
ocupar os imóveis erguidos pela CDHU, inclusive abordando uma história particular e a visão
de uma dessas pessoas, o que sempre ajuda a sensibilizar outros moradores mais resistentes.

Riscos à imagem: A exposição não traz exatamente um risco, mas faltou dar visibilidade
e enfatizar que esse trabalho de convencimento dos moradores tem a participação dos

especialistas da CDHU, que utilizam inclusive metodologias apropriadas de abordagem
social. Da forma como foi posicionado, todo o mérito está com a prefeitura.

Agões de assessoria sugeridas: Além de incluir o veículo no workshop de capacitação técnica

sugerido no Plano de Ação deste documento, recomenda-se um encontro de relacionamento
com este veículo especificamente, para dar visibilidade ao trabalho específico realizado no
assentamento do município.

Matérias de destaque do dia:

Moradora concorda em sair de área de alagamento - Jornal da Cidade/Bauru

D4 de lêvereiro de 2Ul9

Não foram identificadas na amostramatérías nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".
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Nesta data, o destaque de exposição foi amatéria contemplando o alagamento do bairro
Pilões, em Cubatão, que trouxe à tona a questão do reassentamento das famílias que vivem
nessa fuea de risco e um suposto atraso nessa mudança. Houve o registro também de
divulgação feita no site do Governo do Estado de São Paulo darealizagão do'Workshop
"Coprodução na Gestão de Riscos de Escorregamentos em Assentamentos Precários" na
Universidade de São Paulo, com menção à participação do arquiteto da CDHU, Renato Daud,
que falou sobre os assentamentos do Jardim Santo André, em Santo André, e da Vila Nova
União, zona leste de São Paulo. Porém, este último caso trata-se de divulgação institucional,
não repercussão de mídia.

Pontos positivos: Não foram identificados pontos positivos nesta exposição em relação à
CDHU.

Riscos à imagem: Na matéria sobre Pilões, a Secretaria Municipal de Habitação afirma que
existe previsão de transferência das famílias cadastradas que moram no bairro para as 440
unidades habitacionais projetadas pela CDHU, mas que não há prazo para isso acontecer,
e não há nenhuma explicação ou posicionamento da CDHU, o que pode dar ao leitor a
impressão de que a responsabilidade é do órgão, seja essa imagem procedente ou não.

Ações de assessoria sugeridas: Contato com o veículo para esclarecimento e atualização
do processo relativo ao assentamento das famílias provenientes do bairro de Pilões,
preferencialmente por meio de um porta-voz, para que se estabeleça proximidade com a fonte,
para que em uma próxima matéria a CDHU seja consultada.

Matérias de destaque do dia:

Bairro Pilões fica debaixo de água mais uma vez -Diátrio do LitoraUSantos

Universidade de São Paulo recebe workshop sobre áreas de risco - Governo de São Paulo

Uó de levereiro de Zltl9

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Agões da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

It I cte levererro de ¿uly

O maior destaque de exposição desta data foi a repercussão da entrega dos apartamentos
da CDHU para208 famílias que viviam em áreas de riscos nos moffos de Santos, fato
amplamente divulgado por diversos veículos regionais. O tema foi igualmente replicado
pela Prefeitura de Santos. Também foi registrado neste mesmo dia a divulgagão de vistoria
realízada no Jardim Santo André, em Santo André, com a presença das autoridades, e
a respectiva decisão de remoção de 142 famílias de sete áreas de risco de deslizamento
iminente.

Pontos positivos: Em relação à entrega dos apartamentos em Santos, a exposição foi
extremamente positiva, com sonoras das autoridades sobre os assentamentos das áreas de

riscos realizados em Santos e dos moradores, apontados como extremamente satisfeitos
pela mudança de qualidade de vida, o que favorece e inspira a população que passa hoje
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pela mesma situação. Foi reservado espaço ainda parafalar da qualidade e infraestrutura
de lazer do condomínio. Já na cobertura da vistori a técnica, também tivemos o destaque
para a presença do presidente da CDHU, da decisão de remoção das I42 famílias e para a
preocupação com o trabalho de mapeamento das atuais condições da região, para aproposta
futura de renovação urbana de novos espaços e solugões diferenciadas.

Riscos à imagem: Não foram identificados riscos à imagem da CDHU nessa exposição.

Ações de assessoria sugeridas: Aproveitar os moradores identificados durante a entrega dos
apartamentos em Santos como "personagens" para futuras pautas mais focadas em trajetórias
pessoais, superação e qualidade de vida. Quanto ao Jardim Santo André, trabalhar pautas
focadas nos planos futuros e nas descobertas realizadas durante a visita técnica.

Matérias de destaque do dia:

Mais de 200 apartamentos foram entregues hoje para famílias que vivem nos morros de

Santos - Jornal da Tribuna 2" edição/TY Globo

CDHU realiza vistoria técnica no Jardim Santo André - Diário online/Diário do Grande ABC

Mais de 200 familias são contempladas com unidades habitacionais - Prefeitura de Santos

CDHU entrega 208 apartamentos para famílias de Santos - Costa Norte online/Bertioga

Mais de 200 famílias são contempladas com unidades habitacionais - Diário do Litoral online/
Santos

uõ ûe levererro de ¿uLy

Nesta data, ainda repercutiram os dois principais temas do dia anterior, tanto a entrega dos
apartamentos em Santos, como a vistoria técnica em Santo André, destacando a remoção das

t42 familias em sete áreas sujeitas a riscos de deslizamentos. Mesmo o editorial publicado
pelo Diario do Grande ABC, foi favorável ao órgão.

Pontos positivos: Na mesma linha do dia anterior, a exposição desta data teve como ponto
positivo o espaço garantido para que a CDHU colocasse arcalização dos projetos de

assentamento em áreas de risco, o trabalho que é feito no entorno e também na qualidade das

edificações, e ainda para o depoimentos dos moradores, que ajudam a posicionar o órgão de

maneira positiva, com o estímulo à mudança de vida.

Riscos à imagem: Não foram identificados riscos à imagem da CDHU nesta exposição.

Ações de assessoria sugeridas: Da mesma forma que colocado anteriormente, aproveitar os

moradores identificados durante a entrega dos apartamentos em Santos como "personagens"
para futuras pautas mais focadas em trajetórias pessoais, superação e qualidade de vida. E
quanto ao Jardim Santo André, trabalhar pautas focadas nos planos futuros e nas descobertas

realizadas durante a visita técnica.

Matérias de destaque do dia:

Entrevista com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa - Balanço Geral/RecordTV/
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Santos

CDHU visita Jd. Santo André - Metro ABC/São Paulo

Santos espera graîapra622 apês - Expresso Popular/Santos

Vida nova para mais de duzentas famílias de Santos - Diário do LitoraUsantos - capa

Editorial - Alento à integração regional - Diário do Grande ABC/Santo André

Após vistoria,l42 famílias do Jd.Sto.André serão removidas - Diario do Grande ABC/Santo
André

Santos espera verba para mais habitações populares - A Tribuna/Santos

Prefeitura e CDHU anunciam melhorias para o Jardim Santo André - Clique ABC/São
Bernardo do Campo

208 famílias são contempladas com unidades habitacionais em Santos - Perspectiva online/
Santos

Prefeitura e CDHU anunciam melhorias para o Jardim Santo André -ABC do ABC/Santo
André

Novo conjunto habitacional é entregue no Morro da Caneleira - Jornal da Orla online/Santos

Mais de 200 familias recebem novas moradias em Santos - G1/|.Iacional

lr9 de lêvereiro de ZUl9

Nesta data, ainda se verifica a mesma repercussão dos temas principais dos dias 07 e 08 de

fevereiro: entrega dos apartamentos para as famílias em Santos e a visita técnica no Jardim
Santo André, com os mesmos pontos positivos já apontados, recomendações e sem riscos
identificados.

Matérias de destaque do dia:

Prefeitura e CDHU: Mais de 200 famílias recebem moradias - Jornal Vicentino/São Vicente -
geral

CDHU entrega 208 apartamentos em Santos - Costa Norte/Bertioga

Prefeitura e CDHU anunciam melhorias parao Jd. S.André - ABC Repórter/São Caetano do

Sul

Lu de levererro de zuly

Nesta data, o destaque em relação ao tema proposto é a divulgação, pela prefeitura de

Valinhos, de novas unidades habitacionais na cidade dentro do programa "Minha Casa, Minha
Vida", sendo que uma parte do total será destinada às famílias vítimas de enchentes na região
que desde 2003 agmrdam um imóvel.

Pontos positivos: A citação ao desenvolvimento de novos projetos habitacionais na cidade,

especificamente a parcela destinada a famílias provenientes de áreas atingidas por enchentes

Riscos à imagem: Amenção de que essas famílias beneficiadas aguardam um imóvel desde
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2003, sem a explicação de porque isso acontece ou quem é o responsável. Isso pode levar
o leitor a elro de compreensão e a depreender que a responsabilidade por esse quadro é da
CDHU.

Ações de assessoria sugeridas: Aproveitar o anúncio da Prefeituraparanegociar pautas de

ocasião sobre os projetos existentes no município e promover encontro de relacionamento
com o veículo, aproveitando para aproximar a fonte e esclarecer sobre as responsabilidades
nos processos de assentamentos urbanos.

Matérias de destaque do dia:

Marcos anuncia construção de quase 2 mil moradias - Prefeitura de Valinhos

ll de levererro de zuly

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

L¿ de leverelro de ¿uly

Não foram identificadas na amostramaténas nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

tJ de levererro ae zuly

Nesta data, a Prefeitura de Santos repercute a mudança dos moradores que receberam as

unidades entregues a I28 famílias que viviam em áreas de riscos nos moffos em Santos,

conforme pontuado na semana anterior neste documento.

Pontos positivos: A visibilidade ao projeto da CDHU, ajudando a posicionar o órgão como

agente ativo de renovação urbana e todo o trabalho entorno existente nos assentamentos de

áreas de risco.

Riscos à imagem: Não foram identificados riscos à imagem nesta exposigão, apenas é

necessário posicionar as áreas e responsabilidade etalvezab¡alizar as etapas do processojunto
à imprensa, uma vez que amatéria menciona que parte dos apartamentos ainda não tem prazo

para erúrega.

Ações de assessoria sugeridas: Aproveitar o anúncio da Prefeiturapara negociar pautas de

ocasião sobre os projetos existentes no município e promover encontro de relacionamento
com o veículo, aproveitando para aproximar a fonte e esclarecer sobre as responsabilidades

nos processos de assentamentos urbanos.

Matérias de destaque do dia:

Com esperança renovada, famílias começam mudanças para o Santos - R - Prefeitura de

Santos



fundamento
grupo de comun¡cação

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

15 de levereiro deZUL9

Não foram identificadas na amoslramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

ló de leverelro de zuly

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

17 de lêvereiro de 2Ul9

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

t9 de levereiro rJ.ezul9

Não foram identificadas na amostramalénas nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Não foram identificadas na amostramaténas nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Agões da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Z1 de fþvereiro de 2019

Não foram identificadas na amostramatérias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".
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Não foram identificadas na amostra matérias nesta data relacionadas ao tema específico do
exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

Na data de hoje, o destaque â amatéria que aponta as chuvas que atingiram a Vila Contente,
em Lençóis Paulista, atingindo cerca de 40 famílias, sediadas junto a um córrego e em átrea de

risco. Segundo a reportagem, a maioria dos proprietários manifestou em aderir ao projeto de

desapropriação e receberão, a título de indenização, as casas localizadas no prolongamento do
Jardim Ibaté, que já estão com as obras em fase de conclusão pela CDHU.

Pontos positivos: A matéria destaca que obras da CDHU já estão em fase de conclusão e que a
maioria das famílias já decidiu aceitar a mudança para o imóvel.

Riscos à imagem: A informação de que a proposta foi feita pela prefeita e a falta de

visibilidade do papel da CDHU no processo, o que pode passar a impressão de somente a

prefeitura atua nesse desafio.

Ações de assessoria sugeridas: Promover encontro de relacionamento com o veículo,
aproveitando para aproximar a fonte e esclarecer sobre as responsabilidades nos processos de

assentamentos urbanos e ab;alizar as informações específicas sobre o município.

Matérias de destaque do dia:

Chuva forte alaga parte da Vila Contente - O Ecollençóis Paulista - geral

¿4 de levererro de zul9

Não foram identificadas na amostramaténas nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

¿5 de levererro de zul9

Não foram identificadas na amostramatéias nesta data relacionadas ao tema específico do

exercício criativo - "Ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de

risco".

¿ó de levererro cte zuly

Nesta data, a repercussão esta nas fortes chuvas que atingiram e danificaram as casas de 20

famílias residentes nos núcleos carentes do Jardim Santo André, em Santo André, além da

reintegração de posse de terreno de propriedade da CDHU na rua Toledanas, também em

Santo André.

Pontos positivos: Na matéria sobre as famílias atingidas pela chuva, é mencionado que a

CDHU está colaborando na ajuda emergencial, fomecendo material como lonas para cobrir as

edificações. Jânareportagem sobre areintegraÇão de posse, se destaca que foi executada sem

maiores transtomos, já que a maioria dos moradores já havia concordado em sair do local,
além de se detalhar os beneficios acordados.
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Riscos à imagem: Tanto em uma como em outra matéria, alta visibilidade ao papel integral
social da CDHU no gerenciado dessas questões, e as afirmações de ainda não saber quando
essas pessoas serão beneficiadas precisariam ser colocadas em melhor contextos, para não
passar a impressão de falta de relevância e humanidade.

Ações de assessoria sugeridas: Promover encontro de relacionamento com o veículo,
aproveitando para aproximar a fonte e esclarecer sobre as responsabilidades nos processos de
assentamentos urbanos e ah¡alizar as informações específicas sobre o município.

Matérias de destaque do dia:

Temporal deixa 20 famílias desabrigadas no Jardim Santo André - Diário online/Diario do
GrandeABC/Santo André

CDHU e polícia fazem reintegração de posse no Jardim Santo André - RD Repórter Diário
online/Santo André

Famílias reclamam de cobrança irregular em terrenos de Santo André - RD Repórter Diário
online/Santo André

¿'l de levereiro de Zlll9

Nesta data,hâ a repercussão das enchentes nas áreas de risco da Vila Contente em Lençóis
Paulista, com indicação da desapropriação e construção das novas edificações pela CDHU,
e do Jardim Santo André, em Santo André. Outro destaque é a visibilidade do trabalho das

assistentes sociais da CDHU em áreas de risco em Rafard.

Pontos positivos: Detalhamento do processo de intervenção para a proteção da integridade
fisica dos moradores, necessidade de desapropriação e construção de novos imóveis
regilaizados, após aregularização da ârea.E acrescentada a informação de que, devido à
situação emergencial, não é necessário o sorteio, no caso de Lençóis Paulista. Na matéria de

Rafard, houve boa indicação do trabalho social da CDHU, com a informagão de que, ao todo,
serão 25 famílias das áreas de risco com as moradias próprias, restando apenas a escolha das

casas e a assinafura dos contratos.

Riscos à imagem: A matéria de Lençóis Paulista coloca a Prefeitura como protagonista do
processo e há pouca visibilidade do papel social da CDHU.

Ações de assessoria sugeridas: Promover encontro de relacionamento com os veículos,

aproveitando para aproximar a fonte e esclarecer sobre as responsabilidades nos processos

de assentamentos urbanos e atualizar as informagões específicas sobre a questão de cada

município.

Matérias de destaque do dia:

Famílias da Vila Contente serão transferidas para o Jardim Ibaté - Rádio Ventura 90,1 Ftr{/
Lençóis Paulista

Pelo menos 20 imóveis são evacuados no Jd.Sto.André - Diário onlinelDiário do Grande
ABC/SantoAndré

Assistentes sociais da CDHU visitam moradores das áreas de risco em Rafard - ITV Jornal
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28 de fevereiro de 2019

Na data de hoje, destaque na exposição para a ocupação irregular de áreas de risco e
proteção ambiental em Bertioga, bem como audiência naCãmara de Diadema sobre projeto
habitacional destinado a 1.300 famílias residentes e, núcleos carentes às margens da Rodovia
dos Imigrantes.

Pontos positivos: No caso de Bertioga, são citadas as obras da CDHU no Jardim Vcente de

Carvalho e que incluem 146 unidades habitacionais, além dewbanização da faixa do bairro à

margem da rodovia Rio-Santos. Outra informação positiva é a de que neste primeiro semestre,
planeja-se iniciar as obras de 120 unidades habitacionais da CDHU naAldeia do Rio Silveira,
feitas com tipologia adequada à culturaindígena, em Boraceia.

Riscos à imagem: Não foram identificados riscos à imagem nesta exposição.

Ações de assessoria sugeridas: Conforme Plano de Ação, contato com veículos da região para

esclarecimento sobre processo de reassentamento em áreas de risco, com disponibllização
de porta-vozpara entrevista, convite para o Workshop técnico e visita in loco em outras

localidades para conhecer de perto as iniciativas do Trabalho Técnico Social.

Matérias de destaque do dia:

Foco no outro lado da Rio - Costa Norte online/Bertioga

Audiência discute solução habitacional para 1.300 famílias - Diário online/Diário do Grande

ABC/Santo André
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3.4.EXpERrËHCrAf CAFACTÞAÞE DE
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3.4 Experiência, capacidade de atendimento e habilidades dos profissionais da licitante
a) relação nominal dos principais clientes atendidos pela licitante à época da
apresentação das Propostas e dos Documentos de Habilitação, mencionando o período
de atendimento;
Fundamento é um grupo de comunicação brasileiro com extensa bagagem e penetração

internacional. Somos um conjunto de talentos e empresas especializadas que oferecem

soluções de comunicação corporctivamodernas e sofisticadas. Pensamos em estratégias que

solidifiquem as instituições para as quais trabalhamos. Abaixo, um breve relato de cada uma

delas, evidenciando seu porte e tradição nos mercados em que atuam:

A Merck é uma empresa líder em ciência e tecnologia em Saúde, Life Science e Performance

Materials. Cerca de 50.000 funcionários trabalham para desenvolver tecnologias que

melhoram e prolonguem a vida - de terapias com biofarmacêuticos paratratar câncer

ou esclerose múltipla, sistemas de ponta para pesquisa e produção científica até cristais

líquidos para smartphones e televisores LCD. Em2017, a Merck obteve faturamento de

€ 15,3 bilhões em 66 países. A Fundamento é contratadapela Europa para desenvolver as

atividades descritas abaixo para o programa global Embracing CarersrM, lançado em20l7, e

liderado pela Merck em colaboração com as principais organizações mundiais de cuidadores

não profissionais. Seu objetivo é conscientizar, debater e promover ações que atendam às

necessidades dos cuidadores não profissionais que, frequentemente, não recebem a atenção

que precisam. Embracing CarersrM tem como missão criar conexões e implementar soluções

práticas para apoiâ-los. Serviços prestados: assessoria de imprensa, monitoramento e análise,

produção de conteúdos, agão de relações públicas digital, design aplicado à produção de

conteúdo para relações públicas e atendimento.

Período de atendimento: abril de 2018 até o momento

træ0ri:'*qt..

Etapaé um dos mais importantes grupos educacionais do Brasil, há 50 anos oferecendo

ensino de qualidade, da Educação Infantil à Superior. Hoje, o Grupo conta com as seguintes

empresas: Curso ETAPA, Colégio ETAPA, ESEG - Escola Superior de Engenhana e

Gestão, Sistema de Ensino ETAPA, Editora Núcleo. São milhares de alunos e centenas de

profissionais dedicados a fornecer um ensino de alta qualidade. A Fundamento participa do

desenvolvimento damarcaBtapahá dois anos, contribuindo para o seu crescimento e atuando

como assessoria de imprensa e prestando serviços de treinamento, monitoramento e análise,

produção de conteúdos, ação de relações públicas digital, design aplicado à produção de

conteúdo para relagões públicas e atendimento.

Período de atendimento: abril de2017 até o momento

sistema

ffi,ëê\PA
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SKAL.ét
Com mais de 33 anos de experiência no mercado, a Skala Cosméticos é uma empresa
brasileira com sede em Minas Gerais e presença nacional e internacional (30 países). Seus
produtos incluem tratamentos que vão desde os cuidados com os cabelos até o banho e pós-
banho, num total de 300 apresentações de três marcas Skala, Skala Expert e Skala Brasil.
Hoje o grupo conta com 800 funcionários diretos e uma rede de 4 mil clientes cadastrados
e aproximadamente 6 mil pontos de venda espalhados por todo o Brasil. Como garantia de

resultados, conta com diversas linhas de produto - Skala Expert - focada em tendências e
soluções no desenvolvimento de produtos, Skala Brasil, marca que promove o contato com
anattneza brasileira de um jeito especial. Todos os produtos da marca Skala são veganos
e nunca, em seus 30 aos de história, houve testes realizados em animais. A Fundamento
colabora na construção da sólida matca e promove a divulgação da mesma junto a diferentes
públicos alvo. Serviços prestados: Assessoria de Imprensa, Monitoramento e Análise,
Produção de Conteúdos, Prevenção e Gerenciamento de Crises, Ação de Relações Públicas
Digital, Design Aplicado à Produção de Conteúdo pata Relações Públicas e Atendimento
Período de atendimento: março de 20ll até o momento

vracolvl
A Viacom International Media Networks (VIMN) Américas é proprietária e opera

um portfólio de diversas marcas de entretenimento que inclui MTV MTV Live HD,
Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Paramount Channel, Porta dos Fundos, Telefe,
VHl, e seus respectivos canais em HD naAmérica Latína (incluindo o Brasil). O portfólio
da companhia inclui ainda a marca Tr3s, nos Estados Unidos, voltada a uma ampla audiência

de norte-americanos hispânicos e os acordos de programagão daVIMN no Canadá com

a Corus EntertainmentparaNickelodeon e Bell Media para MTV e Comedy Central.

Serviços prestados pela Fundamento: Estratégia de Comunicação, Assessoria de Imprensa,

Monitoramento e Análise, Produção de Conteúdo, Prevenção e Gerenciamento de Crises,

Ação de Relações Públicas Digital eAtendimento
Período de atendimento: março de 2015 até o momento

ll rroll I iîËï'bpHELPS

A Kroll é líder global em gestão de riscos e investigações antifraude e anticomrpção. Desde

2018, é uma divisão da consultoria global Duff& Phelps, que tem como foco serviços nas

iireas de valuation, finanças corporativas, M&A e disputas, assim como temas regulatórios
e de governança colporativa. Juntas, Kroll e Duff& Phelps contam com quase 3.500
profissionais em 28 países ao redor do mundo. A Fundamento atua há mais de quatro anos

com a orgar;Jrzagáo no mercado brasileiro colaborando para transformar uma linguagem

técnica em uma mensagem compreensível por todos os seus públicos. Serviços prestados:
estratégia de comunicação, assessoria de imprensa, treinamento, monitoramento e análise,

produção de conteúdo, prevenção e gerenciamento de crises, ação de relagões públicas digital.[
design aplicado à produção de conteúdo para relações públicas e atendimento. N
Período de atendimento: abril de 2015 até o momento V-
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A new way for a new world

A Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL) é uma organizaçáo farmacêutica global, integrada
e orientada por pesquisa, com sede em Mumbai, Índia. Está entre as 75 maiores empresas

de produtos farmacêuticos e biotecnológicos do mundo. Focada principalmente nas áreas de

oncologia, dermatologia e respiratória, a empresa tem significativa presença nos mercados

de genéricos em economias emergentes. A Glenmark, juntamente com sua subsidiária,
tem 17 fábricas em cinco países e possui seis centros de P & D. Há aproximadamente
dois anos a Fundamento atua na construção de uma marca sólida e com credibilidade,
prestando os serviços de: estratégia de comunicação, assessoria de imprensa, treinamento,
monitoramento e análise, produção de conteúdos, prevenção e gerenciamento de crises, ação

de relações públicas digital, design aplicado à produgão de conteúdo para relações públicas e
atendimento.
Período de atendimento: junho de2017 até o momento

(rotorinder'
FotoFinder é uma empresa alemã, com subsidiárias ao redor do mundo, que desenvolveu um
sistema para detecção precoce do câncer de pele. Líderes de opinião em todos os continentes

valonzam a tecnologia desenvolvida. Desde seu estabelecimento no Brasil, a Fundamento

atua na construção da imagem da marca nacionalmente, por meio de serviços de assessoria de

imprensa, monitoramento e análise, produção de conteúdo e atendimento. Webiste: fotofinder.
delen/

Período de atendimento: abril de2019 até o momento

V GILEAD
A Gilead Sciences é uma biofarmacêutica dedicada à pesquisa, desenvolvimento e

comercialização de terapias inovadoras para prevenção,tratamento e cura de doenças

potencialmente fatais, como HIV-/Aids, hepatites virais, entre outras. Presente no Brasil desde

2013 com sede em São Paulo, possui operações em mais de 35 países, com matriz em Foster

City, Califórnia, nos Estados Unidos. A Fundamento trabalha há dois anos colaborando para

os desafios vividos pela empresa no setor, definindo a estratégia de comunicação, atuando

como assessoria de imprensa e prestando serviços de treinamento, monitoramento e análise,

produção de conteúdo, prevenção e gerenciamento de crises e design aplicado à produção de

conteúdo para relações públicas e atendimento.

Período de atendimento: maio de2017 até o momento
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AMerz é uma empresa global e familiar de estética e neurotoxina, com sede em Frankfurt,
na Alemanha. Empresa privada há I 10 anos, ela se destaca pelo seu compromisso com a

inovação, perspectiva de longo prazo e foco no crescimento lucrativo. No ano fiscal de

2017118, aMerz gerou uma receita de l-024,4 milhões de euros. Atualmente, tem uma
força de trabalho total de 3. I 5 1 funcionários e uma presença direta em 28 países, com
disponibilidade de produtos em mais de 100 países em todo o mundo através de uma rede de

parceiros de distribuição selecionados. A Fundamento presta os seguintes serviços: estratégia

de comunicação, monitoramento e análise, produção de conteúdo, prevenção e gerenciamento

de crises, ação de relações públicas digital, design aplicado à produção de conteúdo para

relações públicas e atendimento.
Período de atendimento: agosto de 2018 até o momento

ü NovARTIS
ANovartis ressignifica a medicina para melhorar e ampliar a vida das pessoas. Como líder

mundial em medicamentos, vtilizatecnologias científicas e digitais inovadoras para criar
tratamentos transformadores em áreas de grandes necessidades médicas. Os produtos da

Novartis alcangam quase 1 bilhão de pessoas em todo o mundo e estamos encontrando

maneiras inovadoras de expandir o acesso aos nossos tratamentos mais recentes. Cerca de

125 milpessoas de mais de 140 nacionalidades trabalham na empresa. AFundamento atua

junto à Novartis Social Business (NSB), que apoia a saúde pública global através de novos

modelos de negócios sustentáveis. Serviços prestados: Assessoria de Imprensa, Treinamento,

Monitoramento e Análise, Produção de Conteúdo, Prevenção e Gerenciamento de Crises,

Ação de Relações Públicas Digital, DesignAplicado à Produção de Conteúdo para Relações

Públicas e Atendimento em apoio à divisão Novartis Social Business.

Período de atendimento: novembro de 2018 até o momento

Com a fusão da Wintershall Holding GmbH e da DEADeutsche ErdoelAG, duas empresas

de sucesso com uma longa tradição formaram a principal empresa independente de gás

natural e petróleo da Europa: a Wintershall Dea. A empresa com raízes alemãs e sede em

Kassel e Hamburgo explora e produz gás e petróleo em 13 países em todo o mundo de forma

eficiente e responsável. Com atividades na Europa, Rússia, América Lattna e região MENA
(Oriente Médio e Norte da África), a Wintershall Dea possui um portfolio global de upstream

e, com sua participação no transporte de gás natural, também atua no segmento midstream.

AWintershall Dea representa mais de 120 anos de experiência como operadora e parceira de

projeto em toda a cadeia de valor de E&P. A empresa emprega cerca de 4.000 pessoas em

o mundo em mais de 60 nagões. Serviços prestados pela Fundamento no Brasil: Consultoria

MERZ

w¡ntersfrall

Estratégica, Mapeamento de Stakeholders, Produção de Conteúdo, Relatório de Tendências do
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Segmento de Petróleo e Gás no Brasil
Início de atendimento: maio de 2018

Em seus quase 30 anos de atuação, a Fundamento Grupo de Comunicação também possui
uma ampla experiência no atendimento e desenvolvimento de planejamento estratégico de

comunicação, bem como prevenção e gerenciamento de crises, não só para empresas privadas

de todos os portes, nacionais e multinacionais, mas também da ârea pública, instituições
governamentais e entidades, entre as quais podemos citar:
- Andef - Associação Nacional de Defesa Vegetal
- Càmara de Comercializaçáo de Energia Elétrica - CCEE
- Comisión de Promoción del Peru para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ
- Comissão Europeia, Direção Geral de Pesquisa e Inovação (DG RTD)
- IrelGov - Instituto de Relações Governamentais
- Ministério do Turismo de Israel
- Petrobras
- Pharmaceutical Research and Manufacturers ofAmerica (PhRMA)
- Prefeitura Municipal de Paulínia
- Sabesp

- SINDAN - Sindicato de Saúde Animal
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b) as instalações, a infraestrutura e os recursos materiais disponíveis para a execução
do contrato, bem como todo o suporte administrativo inerente às atividades a serem
executadas, mesmo em relação à parcela das atividades desempenhadas pela licitante
que ocorram na sede da CDHU e/ou em outro local definido de comum acordo entre as

parteso garantindo um elevado padrão de serviços, sem nenhum custo adicional para o

órgão licitante;

Ouem Somos
A Fundamento Grupo de Comunicação é uma empresa brasileira com29 anos de existência.
De acordo com o Anuário de Comunicação Corporativa2}lS, a Fundamento ocupa a 23"

posição dentre as agências individuais e a35u posigão quando incluídos também os grupos de

comunicação.
Nascemos como uma agência de Relagões Públicas e já na década de 90 ganhamos nosso

primeiro Prêmio ABERIE, com um programa de educação ambientalpara estudantes de

escolas públicas localizadas na. zona daMataAtlântica. Em2014 passamos a operar também

em outras áreas da comunicação através das marcas

Fundamento RP

Fundamento Marketing
Fundamento Análises
Fundamento Design
Acreditamos que nosso grande diferencial é o nosso jeito de ser: uma combinação de

seriedade no propósito com leveza e parceria. Nossos clientes sabem que levamos nosso

trabalho a sério e que podem contar com a gente.

Seguimos uma filosofia que ao mesmo tempo é uma metodologia de trabalho: os 3 C's.

Consistência no Planej amento

Criatividade na Estratégia

Controle na Execução
Nós somos 32 profissionais organizados em equipes multidisciplinares. Somos quase trintões

mas rejuvenescemos com o tempo. Hoje temos uma estrutura mais leve, processos mais ágeis

e uma cultura um pouco (não muito) mais informal, acompanhando os processos de mudança

pelos quais passaram tanto as agências quanto as instituições em geral. Ainda assim, somos

muito profi ssionais e comprometidos.

No Brasil, temos uma rede de parceiros que nos permite atuação em todo o território nacional.

Isto é muito útil para o caso de alguns clientes e projetos: por exemplo, quando temos que

fazeruma série de palestras e treinamentos de comunicação para o Sistema Etapa, que tem

aproximadamente 220 escolas parceiras espalhadas pelas principais cidades do Estado; ou nos

10 anos que trabalhamos para uma rede de hotéis com presença em quase todos os Estados do

país.

Alcance internacional
Embora seja uma empresa brasileira, a Fundamento Grupo de Comunicação tem uma

extensa bagagem internacional:70o/o de seus clientes são empresas multinacionais, a agêncía

mantém uma rede que permite sua interconexão com mais de 90 países, tem a experiência

de coordenar vários casos de alcance regional naAmérica Latína. Por exemplo, em 2014,%
do faturamento da Fundamento veio de contratos firmados no exterior, em Euros ou Dólares

Americanos.
Nossa sócia-fundadora, Marta Dourado, é também associada à Baird's CMC, um grupo de

consultores sênior que estão em todos os continentes. Também somos parte da GlobalCom PR
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Network, rede de agências com presença em 70 países

Ê

ftF

in

€r

# ff Baird's cMC

f| GlobalCom PR

{ Parceirosei
og

o€)tl
Organograma

L

<i::i:,.- -.". -"..:^;::l

Martâ Dourâdo
Þ¡retora Executiva

De partâ rne nto
Jurídic()

Diretoria
Fi nâ nce¡ râ

Dëpârtâmento de
L¡catações

Þepartãment() de
TI

Þaret()riê de RH

A.dministrativÕ
Þepârtâmento

Fundamento RP Fundamento
Mêrket¡ng

Fundamento
A' ná I ises

Fundãment()
Des¡gn

Gerènc¡a de
Atendimento

Núclêode
Atend¡mento
Mídiâs sociêis

Gerênciã de
Atendimento

Gerênciâ de
J\tendamffto

Nrfcleo de
Atendiment()

nbound Market¡n€

comerc¡ãl co rnerc¡ã I



a
o g

fundamento
grupo de comunicaçáo ã:---*:.:î::ì-\

'--)
:,ii¡t:$ffi ,,,:ia

Martapossuimaisde30anosdeexperiênciaemprojetosdecomunicaçãonacionaiseintemacionais,
incluindo planejamento estratégico, marketing, relagões públicas e gerenciamento de crise.

Graduada em Comunicação pela USP, iniciou sua carreira como relações públicas do gabinete

do Governador do Estado de São Paulo e posteriormente tornou-se gerente de comunicação do

grupo Sperr)'Vickers (atual Unisys) onde coordenou a estratégia de comunicação do processo

de fusão da Vickers e da Aeroquip. Em Londres, trabalhou como jornalista e locutora para a

rádio BBC e para o COI - Central Office of Information por três anos.

Em 1990, de volta ao Brasil, criou a Fundamento, inicialmente uma agência de relações públicas.

Hoje éresponsávelpela supervisão estratégica deprojetos de comunicação e marketing, pesquisas

e análises e gerenciamento de crises, tanto no Brasil quanto em países latino-americanos. Hoje
a Fundamento atua em Marketing, Relações públicas, Análises e Design.

Marta é uma das fuirdadoras da ABRACOM (Associação Brasileira das Agências de

Comunicação), além de sócia-fundadora da ASEC (Associação pela Saúde Emocional das

Crianças). Marta também é psicóloga e atua como voluntiária pela saúde mental de crianças e

adolescentes.
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Recursos de infraestrutura

Infraestrutura de TI
A Fundamento possui um Tech Room que concentra os principais equipamentos de tecnologia
e comunicações. Esta sala é uma ârea reservada e refrigerada, com controle de acesso por
chave. Contém rack com os seguintes servidores, além de estação telefônica Panasonic para

30 linhas, no-break e unidades de armazenamento e back up.
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Além disso conta com um parque de:

33 PCs

2 estações gráficas com capacidade de edição de vídeo

6 impressoras, sendo 143 e laser

Complementando, contamos com dois links de internet, sendo um por fibra ótica. E os

sites de nossos clientes ficam hospedados em ambiente seguro na nuvem, e são controlados

pela nossa equipe de marketing digital através de um painel único de gerenciamento. Toda

esta infraestrutura nos permite um ambiente seguro e comunicação estável, confiável e

sem intemrpções com nossos clientes e seus públicos, e em apoio aos nossos projetos em

ambientes online.
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Serviços terceirizados de apoio
O escritório conta ainda com serviços terceirizados de limpeza, manutenção de PABX

Sistemas e ferramentas

Imprensa e Blogueiros
Nossos profissionais de assessoria de imprensa contam com um banco de dados que contém
20 mll veículos (imprensa e blogs) e 60 mil jornalistas de todo o país, com as respectivas
informações de contato, incluindo celular e data de aniversário quando o jornalista autonza a
divulgação desta informação. Na construção dos mailing /isls podemos segmentar jornalistas e

blogueiros por temas / editorias (cerca de 200 opções), Estado, Cidade, Região Metropolitana,
Tipo de veículo, veículo, Periodicidade, Cargo, (mais de 30 tipos) e data de aniversário.

Em complemento, a ferramenta reúne editor e disparador de press releases, organizador de

contatos, relatório de entrega e buscador de contatos de jornalistas. Facilita o disparo de notícias

- ação que dá visibilidade a pautas sugeridas pelo trabalho de assessoria de imprensa. Não

possui limite de disparos por mês ou de usuários logados. Além disso, garante a segurança

das informações dos clientes e também um mailing superatualizado. Sua tecnologia permite

que os e-mails que chegam ao destinatário sejam nominais, ou seja, mesmo sendo um disparo

em massa, a comunicação permanece pessoal e isso aumenta a taxa de abertura, além de

manter a proximidade com o jornalista. Por fim, é possível acompanhar a entrega dos textos/e-

mails (quantidade total e lista detalhada), a abertura (dia e hora) e ataxa de abertura por texto

disparado. E é possível gerar relatórios para enviar a nossos clientes.

Banco de Imagens

Contamos com assinaturas pagas dos bancos de imagem FreePik e Shutterstock. Desta forma,

nossos profissionais têm acesso a um arquivo de 90 milhões de imagens entre fotos, vetores e

ilustrações de alta qualidade para criar peças gráficas para nossos clientes.

Ferramentas para Redes Sociais

As seguintes ferramentas estão à disposição da equipe de profissionais da Fundamento que

gerenciam as redes sociais de nossos clientes.

- Etus: para agendamento de publicações no Instagram

- Gerenciador do Facebook: para anúncios e agendamento de posts no Facebook (tanto no

Instagram quanto para o Facebook)
- Buzzmonitor: monitoramento de alcance e engajamento em redes sociais, para a geração de

relatórios
Ferramentas Dara Criacão e Monitoramento de Sites

Os sites de nossos clientes contam com hospedagem em ambiente seguro na nuvem e

gerenciamento por painel único na Locaweb. Além disso, o time conta com:

- WordPress: criagão e manutenção de sites

- SEMrush I para analisar a saúde dos sites e também monitorar o trabalho de SEO e as

palawas-chaves definidas para cada site configurado na ferramenta
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Ferramentas para Automação de Marketing Digital
A equipe responsável por projetos de inbound marketing, marketing de conteúdo e ínbound
sales utiliza:
- RD Station: gerenciamento de mailings, disparos de e-mail marketing, fluxos de automação
e nutrição de leads

- Google Analytics i para mensurar tráfego e acessos aos sites que estão configurados na
ferramenta

- Hubspot - CRM

Sistemas e metodologias proprietárias

Radar 3.0
Trata-se de um sistema com interface web que monitora e mensura a exposição das marcas
junto à imprensa brasileira. Possui uma metodologia exclusiva que combina indicadores de

visibilidade e conteúdo para avaliação de resultados.

A equipe da Fundamento registra no Radar 3.0 todas as ações e iniciativas de comunicação

realizadas pela equipe de assessoria de imprensa. É possível segmentar as iniciativas por
marca e/ou projeto.

Além disso, todas as publicações do cliente são digitalizadas e carregadas no sistema e

diariamente enviadas ao cliente através de um relatório diario. Posteriormente são mensuradas

por uma série de indicadores e mensalmente gera-se um relatório para avaliar estes

indicadores. Veja as figuras a seguir.
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O cliente também pode acessar o Radar 3.0 diretamente, através de login e senha exclusivos:
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i-Radar

i_Radar é uma metodologia desenvolvida pela Fundamento e FAIEC que atribui uma nota

para cadamaténa e para o conjrurto de matérias publicadas sobre uma organização de acordo

com os objetivos estabelecidos no plano anual de comunicação.

Apresenta as seguintes vantagens em relação a outras formas de avaliação:

'/ Avaliação objetiva do plano de comunicação
./ Permite concentrar esforços em agões que dão mais resultados
,/ Permite correções em tempo real

'/ Semmedia audit
,/ Custo menor do que pesquisas
,/ Simplificação da demonstração de resultados para outros stakeholders internos, sem

tanta familiaridade com comunicação ou disponibilidade para análises mais profunda

RadarGov
O RadarGov é uma ferramenta criada pela Fundamento RP em apoio aos profissionais de

Relações Govemamentais. Seu principal objetivo é acompanhar processos legislativos e

jrnisprudenciais e discussões políticas das esferas federal, estadual e municipal de temas do

interesse do cliente. E a partir disso, analisar tendências e mapear redes de influência e suas

respectivas posições frente ao tema monitorado.

Instalacões Físicas

AFundamento Grupo de Comunicação está instalada num moderno edificio inteligente no

eixo comercial Berrini-Chucri Zaidan. Ocupamos um escritório com aprox. 200 m2 com

design confortável e moderno. Veja a seguir alguns flagrantes do dia-a-dia da nossa equipe
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Recursos Materiais

Outros equipamentos à disposição das equipes de atendimento e produção:

I Câmeras profissionais fotográfica e de vídeo
[ 2 Notebooks para apresentações externas

[ 1 Tablet
I 2 Gravadores digitais portáteis para gravação de entrevistas

c) a sistemática de atendimento, com a descrição das atividades a serem cumpridas pelo
prestador de serviços, delimitando as atividades de cada membro da equipe e de forma
resumida, incluídos os prazos a serem cumpridos em condições normais da prestação de
serviços, e em atendimentos emergenciais e, ainda, declaração de disponibilidade para
cada atendimento solicitado, na forma aqui delineada;

Conforme solicitado em edital, a Fundamento Grupo de Comunicação prestará paraa CDHU

os seguintes serviços, organizados conforme a dinâmica indicada:

1) Revisão, elaboração e desenvolvimento de plano estratégico e operacional de

comunicação, com medidas de curto, médio e longo ptazo, com propostas de execução

que possibilitem o fornecimento de informação adequada a todos os veículos de

comunicação, englobando elaboração de relatório diário da execução dos objetivos de

comunicação propostos, com descrição do cumprimento de demandas e ações no dia;

adequação diária desses objetivos em virtude de novos programas e ações ou de novas

demandas de comunicação; elaboração de relatório contendo o balanço das atividades

e resultados dos últimos 30 (trinta) dias de prestagão de serviços, coffespondentes ao

mês vencido, incluindo eventuais sugestões de adequações necessárias ao plano de

comunicação, com apresentação do mesmo até o 5'(quinto) dia útil do mês seguinte ao

vencido, ao gestor do contrato para conferência e esclarecimentos, em formato/modelo

a ser desenvolvido e aprovado de comum acordo entre as partes, para ateste das horas

atividade prestadas, até o 15o (décimo quinto) dia útil do mês seguinte ao vencido.

2) Monitoramento diário da exposição dos projetos, ações e programas, na mídra -
veículos de comunicação, assim considerados os jomais, revistas, TV, rádio e internet,

contemplando ainda avaliagão diât'l.a, por meio de leitura do conteúdo das matérias

jornalísticas publicadas que abordam temas concernentes ao âmbito de atuação, bem como

de ferramentas de comunicação disponibilizadas que versem sobre tais ações, programas

e projetos, assim como verificação dos resultados obtidos com a aplicação do plano de

comunicação; identificação das matérias que contenham incorregões ou interpretações

equivocadas sobre as ações, progrcmas e projetos do Estado de São Paulo que

)
sobre o âmbito de atuação e imediata tomada de ação corretiva junto ao veículo de
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comunicação, além do acompanhamento da publicação das correções enviadas e seu

devido registro no referido veículo de comunicação; produção difuia de relatório com

todas as ações jrurto aos veículos de comunicação, para ser encaminhado no final do dia e

consolidado com outros relatórios semelhantes ao gestor indicado pela Superintendência

de Comunicação da CDHU; apoio na elaboração de relatórios específicos sobre temas

relacionados a ações, projetos e serviços que envolvam o âmbito de atuação delimitado no

edital, para servir como ferramenta de suporte às ações de comruricação realízadas junto

aos veículos de comunicação, no tocante à divulgação e publicação destes temas; pesquisa

de informações e apoio na sua consolidação, com a captação de dados que irão subsidiar

a adequada divulgação das ações, programas e serviços relacionados a matéria delimitada

no edital.

3) Apoio à CDHU na produção, gerenciamento e disseminação de informações voltadas à

comunicação externa e interna, incluindo ainda as seguintes atribuições e especificações,

englobando alimentação diária do banco de dados desenvolvido pela CDHU, com

informações detalhadas sobre os objetivos, recursos, pr¿Lzos e resultados dos programas,

planos, ações e serviços delimitados no edital; produção de material (releases, avisos de

pauta, artigos, notas, entre outros) com informações fi¡ndamentadas, além da elaboração

de estratégia e ações de divulgação, com acompanhamento dos registros na mídia.

4) Atendimento diário das solicitações dos veículos de comunicação (tais como jornais,

revistas, TV, rádio e internet) no âmbito de atuagão delimitado neste Edital, com as

seguintes atribuições e especificações: atendimento diário a jornalistas e gerenciamento

das informações solicitadas pelos veículos de comunicagão; triagem e análise para

posterior solução da respectiva demanda com subsídios dos órgãos estaduais que tenham

competência sobre os assuntos delimitados neste projeto; acompanhamento de todo

o procedimento necessâno até afinalização com o consequente encaminhamento da

resposta fornecida pela CDHU ao veículo de comunicação solicitante; monitoramento

da publicagão das informações relacionadas ao item precedente, nos veículos de

comunicação; encaminhamento do material final produzido à Superintendência de

Comunicagão da CDHU, na qualidade de órgão setorial do SICOM.

5) Apoio na seleção e qualificação de porta-vozes e representantes (dentre os servidores

públicos estaduais) que irão realizar as atividades de atendimento e esclarecimento

às solicitações dos veículos de comunicação, tais como entrevistas ou prestação de

esclarecimentos sobre ações, programas e serviços, utilizando sempre critérios técnicos,

tais como perfil adequado, o tema em pauta e seu enfoque estratégico, dentre outros,

incluindo ainda as seguintes especificações e atribuições: análise das pautas recebidas dos

veículos de comunicação, com posterior direcionamento ao gestor indicado responsável

pelos temas em questão; apoio e acompanhamento presencial da autoridade representante

dos órgãos cuja competência abranja os assuntos delimitados no "item 2.1." deste proj
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se necessário e solicitado pelo gestor do contrato, nas entrevistas agendadas; relatos

finais de tais procedimentos deverão ser enviados à Superintendência de Comunicação da

CDHU.

6) Avaliação e planejamento estratégico de eventuais contatos e reuniões diretos e

personalizados entre os veículos de comunicação e as autoridades do Poder Executivo

Estadual definidos de comum acordo com o gestor do contrato, indicado pela

Superintendência de Comunicação Social da CDHU, primeiramente, ou que, num segundo

momento, contribuam de forma efetiva para o adequado cumprimento desses serviços,

sempre objetivando uma adequada divulgação das ações, projetos e serviços em epígtafe,

respeitando-se as obrigações legalmente instituídas de educar e informar à população do

Estado, contemplando ainda as seguintes atribuições e especificações: levantamento de

informações inerentes ao tema em pauta e elaboração de material que serâutllizado como

ferramenta de apoio ao representante do respectivo assunto; controle do levantamento

de informações sobre cada veículo de comunicação,realizado por meio de pesquisas

e atividades correlatas, de acordo com modelo definido pela Superintendência de

Comunicação Social da CDHU.

Serão alocados para o atendimento da CDIfLt cinco profissionais em regime exclusivo de

atendimento, que estarão à disposição para cumprir a catgahorámaprevista no edital e no

respectivo contrato, tanto na sede da CDHU como na sede da Fundamento, conforme plano de

trabalho a ser aprovado por ocasião da aprovagão do planejamento de comunicação referido

no início deste item. Esta equipe também realizarâ os deslocamentos previstos no item 4.4 do

edital, também conforme plano de trabalho.
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Organograma da equipe CDHU

Além do cumprimento da cargahorária durante o expediente regular, a equipe de profissionais

alocada trabalharâ em regime de revezamento para a cobertura dos eventos realizados em

período noturno, feriados e finais de semana, bem como para os deslocamentos previstos no

item 4.4.

Funções de cada membro da equipe

Diretor de atendimento - responsável pela consultoria estratégica, coordenação estratégica

geral do atendimento, consultoria e coordenação do gerenciamento de riscos e crises, em

dedicação parcial.

Gerente de atendimento - Coordenação geral operacional da equipe, coordenação da

elaboração e desenvolvimento de plano estratégico e operacional de comunicação; preparação

de porta-vozes; atendimento de riscos e crises.

Assessores de comunicação - Atendimento di¿ário das solicitações dos veículos de

comunicação; apoio à CDHU na produção, gerenciamento e disseminação de informações

voltadas à comunicação externa e intema; monitoramento diiário da exposição dos projetos,

ações e programas na mídia - veículos de comunicação, assim considerados os jomais,

revistas, TV rádio e internet.

Assesscr cJe
conrunicação

exclusiwo

Assessor de
ct>nrL¡ rricaçã<r

exclt¡sivo

Gerente de
atendinrerlt<:

exclr-¡sivo

Diretor de
ate¡rdirrento

Assessor de
c(f rrìL¡ rricação

exclusivr>

Assessor cle
c<rnru rricaçãc:

exclusivo
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d) a quantificação e qualificação dos profissionais da equipe que colocará à disposição

para execução do contrato, sob forma de currículo resumido (no mínimo: nome,

formação e experiência, além de qualificação técnica), descrevendo-se as áreas de

atuação, tais como redação, edição, revisão de texto, editoria nas áreas de política,

economia, assuntos da cidade ou similares, produção de veículos de comunicação, como,

por exemplo, rádio e TV produção gráfrca, mídia e atendimento técnico e administrativo

e demais áreas concernentes, constantes desta proposta técnica.

Para atender às demandas colocadas pela CDHU no item 2 -Do Objeto e Detalhamento dos

Serviços especificados em edital, a Fundamento Grupo de Comunicação colocará à disposição

do órgão uma equipe composta por seis profissionais especializados e capacitados, sendo

cinco em regime de dedicação exclusiva conforme o organograma apresentado, com formação

específica em Comunicação Social e habilitação em Jomalismo, cuja experiência e atribuições

detalhamos a seguir.

Conforme exigido também no item 3.4.1 do edital, anexamos na sequência xerox autenticadas

de toda a documentação que comprova a formação e o tempo de experiência dos profissionais

da equipe aqui indicados.

Equipe da Fundamento Grupo de Comunicação para atendimento da CDHU

Silvana Carreira Cortez - Diretora de atendimento

Funções na equipe CDHU: Elaboração e desenvolvimento de plano estratégico e operacional

de comunicação, consultoria estratégica, coordenação estratégica geral do atendimento,

consultoria e coordenação do gerenciamento de riscos e crises, em dedicação parcial.

Formação acadêmica: Bacharel em Comunicagão Social, com Habilitação em Jornalismo,

pela Universidade Metodista de São Paulo/ Pós-Graduação - Especialização em Gestão

de Processos Comunicacionais pela Escola de Comunicações e Artes - ECAruSP/ Pós-

Graduação - Especialização em Gestão Legislativa pela USP - ministrado no Instituto

Legislativo daAlesp e cursos de Gestão de redes sociais, marketing de conteúdo e SEO pela

Rock Content, HubSpot e Instituto Almir Rizzatlo.

Trajetória profissional: Jornalista com ampla experiência em coordenação e atendimento na

prestação de serviços de assessoria de imprensa e comunicação corporativa em geral, edição

de textos e publicações e gerenciamento de sites e redes sociais. Trabalhou por vários anos

com clientes do setor público, tendo expertise nas especificidades do segmento, inclusive

leis de orçamento e no gerenciamento de crises. Foi ainda assessora de comunicação da

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do Ministério das Cidades - Governo

Federal e da COHAB-SP - Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo, agregando assim

conhecimento específico da ârea de habitação e suas demandas ao trabalho executado para a

CDHU.
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,amrr l(inoshitå - Gerente de atendimento exclusivo

Funções na equipe CDHU: Coordenação geral operacional da equipe, coordenação da

elaboração e desenvolvimento de plano estratégico e operacional de comunicação; preparação

de porta-vozes; atendimento de riscos e crises.

Formação acadêmica: Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo

pela PUC (São Paulo), Graduação em História pela FFLCFilUSP, Mestrado em Ciências

da Comunicação pela ECA/USP - SP, Pós-graduação lato sensu em Gestão de Processos

Comunicacionais pela ECA/USP - SP.

Trajetória profissional: Jornalista com mais de 20 anos de experiência em comunicação,

incluindo as atividades de reportagem, produgão de conteúdo, assessoria de imprensa,

qualificação e gestão de reputação institucional, planejamento estratégico de comunicação,

gerenciamento de crises, treinamento de porta-vozes, elaboração e edição final de conteúdos

para liwos institucionais, e-books, publicações customizadas impressas, audiovisuais, sites

e redes sociais. Registra passagens pela CEAGESP, Câmara Municipal de São Paulo, TV

Câmara e Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Funções na equipe CDHU: Atendimento diário das solicitações dos veículos de

comunicagão; Apoio à CDHU na produção, gerenciamento e disseminação de informações

voltadas à comunicação externa e interna; Monitoramento diario da exposição dos projetos,

ações e programas na mídia - veículos de comunicação, assim considerados os jornais,

revistas, TV, rádio e internet.

Formação acadêmica: Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo

pela Universidade São Judas Tadeu e especialização (Lato Sensu) em Globalização e Cultura

pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Trajetória profissional: Jornalista com mais de 12 anos de experiência em assessoria de

imprensa, produção de conteúdo para veículos impressos e redes sociais, com passagens pelo

Transfretur (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento e para

Turismo de São Paulo e região), Sindicato dos Químicos de Vinhedo, Jornal GazetaMercantil,

Sindicato dos Tiabalhadores da UNESP - Sintunesp e Diário do Grande ABC.

Funções na equipe CDHU: Atendimento diário das solicitações dos veículos de

comunicação; Apoio à CDHU na produção, gerenciamento e disseminagão de

voltadas à comunicação externa e interna.

Formação acadêmica: Bacharel em Comunicação Social com Habilitagão em

oela Universidade Católica de Santos. com Doutorado em Ciências da ComunicaÇão pela



fundamento
grüpo de comunicaçáo

Universidade de São Paulo e Mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade de

São Paulo.

Trajetória profissional: Jornalista com mais de 20 anos de experiência, sendo mais de

18 anos como assessor de imprensa, especialmente atendendo clientes nos segmentos

de economia e tecnologia, além de atuar como colaborador para diversos veículos como

O Estado de S. Paulo. Em sua carreira, registra ainda passagens pela Revista CIAB/

FEBRABAN e pelaABCE Comunicação.

Funções na equipe CDHU: Atendimento diário das solicitações dos veículos de

comunicagão; Apoio à CDHU na produção, gerenciamento e disseminação de informações

voltadas à comunicação externa e interna; Monitoramento diiírio da exposigão dos projetos,

ações e programas na mídia - veículos de comunicagão, assim considerados os jornais,

revistas, TV rádio e internet.

Formação acadêmica: Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo

pela Fundação Cásper Líbero - SR Pós-graduação em Jornalismo Econômico pela Pontificia

Universidade Católica (PUC-SP) e Mestrado Profissional em Produção Jornalística e Mercado

pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP) - em curso.

Trajetória profissional: Jornalista com ampla experiência em redação, reportagem,

assessoria de imprensa, comunicagão intema, produção de conteúdo editorial para veículos

impressos e mídias sociais, coordenagão de eventos para jornalistas e produção de relatórios

e análises de monitoramento. Registra passagens pelo jornal O Estado de S. Paulo, Prefeitura

Municipal de São Paulo, Rede SIM - Intermediadora de Negócios para o Varejo da

Marcenaria, Grupo Padrão, EditoraNovo Meio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo

e Rádio e TV Bandeirantes.

Funções na equipe CDHU: Atendimento diário das solicitações dos veículos de

comunicação; Apoio à CDHU na produção, gerenciamento e disseminação de informações

voltadas à comunicação externa e interna, apoio no gerenciamento de riscos e crises.

Formação acadêmica: Bacharel em Comunicação Social - Jornalismo, pela PUC/RI, com

Pós-graduação em Gestão Estratégica em Comunicação e RP pela Universidade de São Paulo

e Pós-graduação em Comunicação com o Mercado, pela ESPI\4/SP.

Trajetória profissional: Jornalista com mais de 20 anos de experiência em edição, apuração

e redação de livros, revistas, jornais e sites, além de assessoria de imprensa e comunicação

corporativa em empresas jornalísticas e em companhias nacionais e internacionais. Atuou

ainda no gerenciamento de crises e reposicionamento de marcas.

ao exclusrva
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Além dos proûssionais dedicados listados acima, a Fundamento Grupo de Comunicação

colocará à disposigão a equipe de especialistas de sua unidade Fundamento Análises e

a estrutura de sua ferramenta proprietiiria Radar 3.0, conforme informações detalhadas

anteriormente neste documento,para suporte à prestação do serviço b) Monitoramento diário

da exposição dos projetos, ações e programas na mídia - veículos de comunicação, assim

considerados os jornais, revistas, TV rádio e internet.



\



Silvana Carreira Cortez - Diretora de atendimento
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UNIVERSIÐADE DE SÃO PAUTO
ESCOLA DE COMUNICAÇOES E ARTES
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APROVEITAMENTO

São Paulo, _16 de novembho de 2000.
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Convoções: A=Excelente; B=Bom; C=Regular; D=lnsutìciente E=Rçrovado. Ncfras ' d B e C rçresørtam aprowÉo.

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 - Cidade Universitária
05508-900 - São paulo - Sp - Brasil
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SILVANA CARREIRA COR,TEZ
ASS.COMUNIC,SOCIAL

ANA DE HABIT DE

Cao3I

PAULO 57slOOOl-25

DIRETORIA

METROPO
Nome:
Setor:

Emp¡:rsa...
Registro...: oo77t3

PRESIDENCIA

12,0O13o SATARIO
SA s.o42,43
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I-\'
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599

I.R.R.F. S/ 13o SAL.
r.N.s.s.
INSS DO 13o SALAR.IO
DESCTO PARCEI-A DE 13o SAL.
ASSISTENCIA M EDICA OPCIONAL
VALE REFEICAO
ASS MEDICA PARTE FUNCIONARIO

1,OO
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L9lt2/2OO3,

Salário Base ........:
Base Cálculo FGTS:
Base Cálculo IRRF:

s.o4243
7,563,65
4.836,81

Salário Base Contribuição INSS:

No de Dependentes para I.R...,.:
FGTS do mês

1.869,34
605,09
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* * *+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOME DO SERVTÐOR
STLVAI\TA CARR.ETR.A CORTEZ

RG/ORGAO EXPEÐIDOR
1_5760688-ssP^sP

FILÏACAO PAT:
MAE:

FREFETTURJ\ MUNTCIPAI, DE SANTO ANDRE
cNPrJ: 46 "522.942l0001_-30

CËRTTÐAO ÐE TEMPO DE CONTRTBUICAO N. 88 / 2OLg

*****************************************************
I

PIS/PASEP
J.248624742-9

FLS. : 1

CPF
088.677.078-50

sExo
FEMTNINO

DAT.A, NASCIMENTO
2r/ o6 / L965

SUSPENSOES
0

0

0

0
0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* trwE@a¿'' _)

*

*
*
*
*
*

PEDRO CORTEZ LOPES
HTLÐA. CARRREiRA CORTEZ

ENÐERECO
BRASILIO MAC}IADO ,
SANTO ANÐRE - SP -

J.6O-PÐEGALES
cEP 09060-700

*

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

CÄRGO EFETIVO
REPORTER-REDATOR T

* ORGAO LOTACAO
* GP_ASSES COM REL PUB TMPRENSA

IDENTÏFICACAO
t6.968-4

PERTODO DE
L7/04/tggo

FONTE DE TNFORMACAO
PRONTUARIO N. L6.968-4

ÐESTTNACÀO DO TEMPO DE CONTRIBUICAO
L7 /04/teeo A 22/os/:.es4
PARÄ APROVEITÀMENTO ,JUNTO AO INSS .

DATA EXONER.A,C.AO/DEMISSAO
23/os/Lee4

PERIODO DE:

TNSTTTUTO NACTONAL DO SEGURO SOCI.A,I¡

ÐATA ADMISSAO
t7 /04/t990

CONTRTBUTCAO COMPREENDIDO NESTA CERTTDAO ÐE
A 23 I 05lte94

*
*
*
*
*
*
*
*
:}

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

**************************
TEMPO

ANO BRUTO FALTAS
1990 259 l_

1991 365 0
1,992 3 65 0
1993 365 111
L994 L42 L0
TOTAT]

FREQUE
LTCENCA

S/ VENCTOS
0

0
n

0
0

N C I A **************************
TEMPO

IJIQUTDO
258
365
365
254
132

L "374

OUTRAS
0
0

0
0
0

*******************************************************************************
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***i ***{r** ********************** * * * tr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ì¡

PREFETTT.IRA MUNICTPATJ DE SANTO ANDRE
cNPrT: 46 ..522 ,942/ 0OOt-30

@sE@@ cER'rrÐAo DE TEMPO DE CONTRIBUTCAO N. 88 / zOLg

*
*
*
*

*
*
*
*

.t

*
*

*

FLS.: 2

NOME DO SERVTDOR
SIIrV¡..,NA CARREIRÄ CORTEZ

ROBERTA FERRETRå' GOMEZ VER.A,
AUX RECURSOS HUIVIANOS IT
MATRTCULA N. 48.641-8

DTRIGENTE ÐO ORGAO EXPEDIDOR

SANTO ANDRE , 24 DE .A,BRII. DE 2019

NELSON JERONTMO ÐE OLIVEIRA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
MATRTCUTJA N. 54.590-2

lìob€nt ;:ill..li,," Gó*mcz Vsr;,

E þ-"6-{*$cåc}-Fug rzr-B iiÆ $ffi:i; Ë,1äiä"

CPF
088.677.078-50

cERTrFrco' EM FACE Ðo .AP{lRÀDo, QIÍE o(A) TNTERESSADo(A) coNTA, DE EFETrvo
EXERCTCTO PRESTADO NESTE ORGAO, O TEMPO DE CONTRTBUTCAO DE L,374 DIA(S),
CORRESPONDENTE À 3 ANO(S), 9 MES(ES) E 9 DIA(S), E QUE NAO FORÃM DESCON.
TAD.¡\S AS ocoRRENcrAs DE AFASTAMENTO MEDIco E/ou LrcENcA pÀR-A, TRATÃI{EÀrro ÐE
PÐSSOÄ DÃ I¡;\MTLTÀ {LTPF) , POTS HOII\TE CONTRTBUICAO PREVTDENCTARI.ê,,

A ËX-SERVIDORÃ ESTE\/E SIIBORDTNADA AO REGTME .TtIRIDTCO ÐO ESTATUTO DOS SERVT-
DORES PI'BLICOS I{UNICIPÀTS ÐE SANTO AIiIDRE, RECOI,HENDO AS CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS PAR.A, O TNSTTTUTO ÐE PREVIÐENCTA DE S.ANTO A}TDRE - IPSA.

* o NUMERO DE DIAS FOr CON\rERTÏÐO EM ÀNOS, CONSTDERADO O ANO COMO 365 DIAS.*
* cERTrFrco QUE .A' LEr N. L 703 , DE 22/L2/20o4, ASsEcuRA Aos sERvrDoREs DEsrE* MUNICIPTO APOSENTADORIAS VOLUNTARIAS, POR TNVAIJTDEZ E COMPULSORIÀ, E PENSAO* POR MORTE, COM APRO\/ETT.A,MENTO DE TEMPO DE CONTRTBUICAO PAR.A, O REGIME GERÀT.* DE PREVTDENCIA SOCTÀL OU PARA OUTRO REGIME PROPRIO DE PREVIÐENCIA SOCIAL,* NA FORMA DA CONTAGEM RECTPROCA, CONFORME LEI FEDER-A,Ir N. 6.226, DE 14/07/75,* coM ATJTERACAo DADA pErJA LEr FEÐERArr N. 6.864, DE ol-l12/Bo,

LAVREI A CERTTÐAO OUE NAO CONTEM EMENDAS NEM RA,SURAS.

* S^ANTC ANDRE, 24 DE ABRTTJ ÐE 2Oi9
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DIRIGENTE DA UNTDADE GESTOR"A DO RPPS * REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAIJ
HOMOLOGO A PRESENTE CERTTDÀO ÐE TEMPO ÐE CONTRIBTTICAO E DECI¡ARO QUE AS
INFORMACOES NELA CONST.ANTES CORRESPONDEM COM A VERDADE.

SANTO ANDRE , 24 ÐE ABRTL DE 2O]-9

* ,JOSE DOMTNGOS BITTENCOI]RT
* SUPERTNTENDENTE DO
* TNSTTTI]TO DE PREVTDENCTA DE SANTO A}IDRE* MATRTCUIJA N. 8.637-1****************************************
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃ.O PAULC)
Pallcio 9 dc Julho

DEPARTAMENTO DE RECT]RSOS HTJMANOS
Av. Pedro Álvares Cabral,201 - Ibirapuera - CEP 04097-900

Fone: 3886-6122 - CcC 59.952.25910001-85

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBI,IÇÃo p¡n.eT.ws DE oBTENçÄo oBsEI.TEFfclo
JUNTO AO rNSS -N 0375/2017.

CNPJ: 59.952.2591000 I -85óncÃo EXPEDTDoR:

Assembleia Leeislativa do Estado de São Paulo

Fls.

Proc.

NQMTI SILVANA CARREIRA CORTEZ MATRIC - 18687

DATA DE EXPEDIÇÃO:

24/07n998

PIS/PASEP : 12086247 429

NOME DA MÃE:

HILDA CARREIRA CORTEZ

ENDEREÇO: RUA BRASÍLIO MACHADO 160 PRÍNCIPE DE GALES santo André cEp: 09060-700

ORGAO EXPEDIDOR: SSP/SP

TITULO DE ELEITOR: SP

132550370t7 s

RG:157606880

CPF: 088.677.078-s0

DATA DE NASCIMENTO

2l l06ll9(t5

e ilotas

DOORGA.ODE

ARAUJO

VISTODO

Matr: 13212

Gestor de Divisão

DATA DE PUBLICAçÃO: r r1t0/201 I

DATA DE PUBLTCAÇÃO: 0t/06/2006

N
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DATA DE EXONERACAO/AFASTAMENTO: 241061201s

DATA DE PUBLTCAÇÃO: 24t06t2015N" DA DECISÄO Ng

5

CARLOS At,BERTO GIIJSTI

Matr: 12828

Cooldelrador de Serviço

RESPONS.ÁVELPELAS

DATA DE EXONERACÃO/AFASTAMENTO: I II|OI2OI 1

DATA DE PUBLICAÇÃO: 1r/10/201IN" DA DECISÃO NP

CARGO EM COMISSÃO pXnRCtOo: Jornalista

N" DA DECISÃO DE NOMEAÇ ÃO: SqZlnOtt
DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO:

1l /t0t20l I

CARGO EM COMISSÃO Ef(ERCIDO: Assessor Especial I

N" DA DECISÃO DE NOMEAçÃO: AqZZOOA

DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO:

02/06t2006

LOCAL E, DATA: São Paulo em 0610612017



@
þt&C Comunicaçåo

Âgência r.: (ìonsuìtoria

DECLARAçÃO Oe TRABALHO

Declaramos para os devídos fins que a Sra. Silvana Carreira Cortez, brasileira,
jornalista, inscrita no CPF ne 088.677.078-50, registro profissional MTB ne 17950,
prestou serviços nesta empresa como jornalista/assessora de imprensa, no período
compreendido entre 01, de setembro de 2015 à 20 de julho de zorg.

São Bernardo do Campo, 20 de agosto de 20j.9.

"i,î .î

iþt {,t a- ft_/\./1,ii,11'".t¿

Hilda Carreíra
propríetúria
H&C Comunicação

CNPJ ne 31.940.530/0001-43 eTabellão de Not
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ÐECLÌ$LA,C¡LÕ Ð:4 TESti?o ÞE COÌ{3RIBU:[çÃO

ItAR.Pr FÍNS DXi tJår:ENçåO IIE EEiNEFÍCIO .I|JNTO ¡tO INSS

da Estância Turistica de Ribeirão Pi¡esEmitente: Prefeitu¡a 46.522.967/0Ð01-3.4

D^I¡O3MSOAIS

NoìÆ: SILVANA CARREIR.Ä COIRIEi{

rc: 15.760.688 -0 I

IOR(iAO Ð.P¡DIDoR, S.S.P/SP loor^o" ro-rçro,, 24107 I lgStl

:¡r, 088.677.078-50 lnr',-,.o DE ELEtroRr 13255ø3'1 017 5 lr,r,r^ro, PA86:¿4742g

r,,,.¡¿i¡, Hild¿. Carreira Cortez

B¡DEREço: Rua: Ilrasflio Machi¡do - n' 160- Pr{ncip": de Gales- Santo André -Cep: 09060-700-340 - São Paulo

PUBLICÁçÃo No DrÁRJo oFrcr/.L:

0n4n991

A DE puBr,rcÀçÃo No orÁnro o¡-rcr¡¡, rÛ5/04/'tf ,|l}{}

DA ENTRADA EM BXERCICIO:

997
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A CARITIRA PRORSSIOT{AL

Por menos que pareça e por mals trabalho que
dê ao lnteressado, a cartelra profissional é um do.
cumento lndispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civ¡l e de habilitação
profissional, a cartiira representa também título
originário para a .colocbção, para a inscrição sin-
dical e, aindaj um ¡nstrumento prático do contrato
lndivldual do trabalho.

A carteira, pelos lançamentos que recebe, con_
figura a história de uma vida. Ouem a examlna,
logo verá se o portador é um temperamento aqul-
etado ou versátil; se ama á proflssão egcolhida ou
ainda não encontrou a própria vocação; se andou
de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou per-
maneceù no tnestìto estabelecimento, subindo a es.
cala profissional. pode sar um padrão de honra.
Pode ser uma advertðncla,

(a) Alcxandre Marconde¡ Fllho

MINISTÉRIO DO TRABALHO

5ECREIARIA DE EMPREGO E SALÁRIO..

,Íir$ÌÍ|.

1 
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Est.
Doc. .....

Nom¿

Est. Civil Dæ. No

i;; ;; €f* :/ ç 7ú 0.|b'Y þ
SituaÇào Militar: Doc. ................,.

),to ...................... Órgão .............

Naturalizado Dec. N"

Doc,

... Est.

..... Em

Est Civi1....,.......

boc. ........-....
ESTRANGEITOS

Chegâda ao Brasil em

Doc. ldent. No.........

Estado ..... ".................

Obs. ....................,.....

Est Civil ........

Doc. ....,.. ....

Nascimcnto
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Jamir Kinoshita - Gerente de atendimento exclusivo



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
poNTrFÍcrA UNTvERSTDADE cATóLtcA DE sÃo pAULo

o REITOR DA poNTIFÍcn u¡,WERSIDADE c¡.rónca nB sÃo PAULO, no uso de suas

atribuições e tendo em vista aconclusãodoCursode Comunicação Sociat

em 19 de Setembro de 1996,confere o título de Bacharel em Contunicação Social a

JAMIR OSV ALDO KINOS HT,TA
RG.Ns 22.817.106-4-Sp nascido a 3I de

l

naturaldo Estado cte São Paulo nacionalidade Brasileira

e outorga-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar detodos os direitos e prerrogativas legais.
'

São t2

DOM PAULO CARDEAL ARNS CHANCELER

DR. ANTONIO CARLOS CARUSO RONCA - REITOR

o

DIPLOMADO

DA

Maio de 1973

tc,s.pÊutc,4 DA sEGRAC

50 TABELÍ
¡Dütû00 tilf lRo

ÃO DE

PELOÉ.
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fietenhecido p/: Pcrt. iill*isteri¿Í

r.n 1?3183 S.ç.U. t5-05-83

unlração Sul êl Pontifícia Universidade te¡téiica de Säo PaulO
APOSTILA,

Habititação: J O R FJAL I $ t"l O

Såo Par-¡lo, ......4.?......1'...1.ç.ve.r.s.i"r.q.....J,.,...1.2,?"P,o,

n-¿a- &¿'
Costø

ü--¿-¿/-¿
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*ue ¡uÉ*¡co BRAs¡LlEl'lsE, 2154
sÃo p¡uto - sP - TeL: 5180'5500
vfuIDo sorEttE cott 0 5rþ ü lt rsnooåDf

CADA AUTFNTTcAÇÃo rRl 3,60

4¡5¡üi
:'l].,;i

PONTIFÍCSA UNIVER.SIDADE
CATÓLICA DE SÃO PAI'LO

Anotada a APostila

?tr
São

CIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
SÃO PAULO

Registro de Diplomas

nos termos do Artigo 48 da Lei 9394196.

d"./-î.f.(,.

SILVA

De acordo..

.i:.'

BENEDITO

Diplom4 resistrado sob

"í..,..(2.2t.

û00?-s2

Chefia do Rcgistro dc Diplomas

RG. 13.801.¡t48

São Paulo,.. ... /!....¿".,...
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

CERTIFICADO

Certificamos, nos termos do Regimento de Pós-Graduação, que 
s lü

JAI,IÍ,R O SUALDO KINO SHI TAiïå 
iiîlå.:,iyîii:*,r,,:;

:iåi:i',','ì,ä i i¡ii äliÏ
brasileiro, natural do Estado de São Paulo,

nasc¡da a 31 de maio de 1973, R.G. no: 22.817.106-4- Se

concluiu o curso de ESPECIALIZAçÃO Oe longa duração, em GESTÃO Oe

PROCESSOS COMUNICACIONAIS, no período de 11lO3l2OO2 a

2910612003, com carga horária de 900 horas, da Esco/a de Comunicações e

Artes.

Reitoria da Universidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2006

t)
CI,

Ð

P

Prof. Dr. Luiz Augusto Milanesi
Diretor
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GÂMARA;IUilIGIPAL DE

5AO PAULO
SGA.1 _ SËCRE]ARIA D[ RECURSCS HU[,4AI\CIS

SGÉ\ i 1 - SUPERVISÃO DE ËQUIPE DË CONTROLÊ DE PESSOAI- VARIAVÉL

INSTRUÇAO NORMATIVA NO 45 INSS/PRES, DE 6 DE AGOSTO DE 2O1O

DECLARAçÃO DE TEMPO DE CONTR|BU|çÃO
PARA F|NS DE OBTENçÃO DE BENEFÍC|O JUNTO AO |NSS

CNPJ:
50.176.288/0001-28

ORGAO EMITENTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE sÃo PAULo

DADOS PESSOAIS

DADOS FUNCIONAIS

* Republicação do D.O.M de 06/01/2004, que saiu com incorreções

LOCAL E DATA: PAULO, 20 DE JANEIRO DE 2015

,' ì,_., 
",

: i:qri1ù
i i..i

7-¡

l.;:- ;
:;s .-; ,

.i:J ÒRíG:i.it i. tÙiJ

NOME:
JAMIR OSVALDO KINOSHITA

DATA DE EXPEDTçÃO:
07tDEZt2006
PIS/PASEP:
125.47120.50.1

NOME DA MAE:
YOSH¡KINOSHITA

ENDEREÇO:
AV. FRANCISCO MATARAZZO, NO 44, AP.12, ÁCUE BRANCA, SÃO PAULO/SP, CEP O5OO1-OOO,
FONE: 999051396

ORGAO EXPEDIDOR:
SSP/SP
TITULO DE ELEITOR:
190514090141

DATA DE NASCIMENTO
3l|MAR/í973

RG:
22.817.1064
CPF:
19s.808.408-57

Publicação
no Diário
Oficial

15tO1t04*

31t12t04

o6t01t15

Portaria de
exoneração

25.O98tO4

27.547t04

2.022t15

Exoneração

06to1t04

01/01/05

06t01t15

Entrada
em
exercício

29t07t98

06t01t04

05t02t13

Portaria de
nomeação

7.501t98

25.553t04

1.782t13

Publicação
no Diário
Oficial

29107t98

15101t04.

02to2t13

Cargo em Comissão

Assessor de lmprensa, ref
DAS-13
Assrstente Parlamentar, na função de
Assistente de lmprensa, ref. QPLC-2

Assistente de lmprensa da
Presidência, ref. QPLC-6
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EXliþ,6
1998 comunicaçãointegrada

CERT|F|CADO DE TEMPO DE SERVTçO

Atestomos que JAMIR OSVALDO KINOSHITA, jornolislo profissionol
portodor do RG 22.817.206-4 e do CPF 1 95.808.408-57, qtuou de joneiro
de 2005 o morço de 2OO9 no Ex-Libris Comunicoçõo lntegrodo
CNPi/Mt 02.57 5.714/000,| -53, ogêncio de comunicoçõo situodo ò
Avenido Poulisto ,509 - cj. 602 /Z - Sõo Poulo - SP.

Nesse período, o referido profissionol exerceu otividodes
relocionodos ò ossessorio de imprenso, gerenciomento de crises,
medio troíning e eloboroçõo de conteúdo poro publicoções impressos
e sites de clientes do óreo público e privodo.

Sõo Poulo, I ó de morço de 2018

Joyme Bre er
Sócio-Administrodor
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GBR
comunrcaçao

CERT¡FTCADO DE TEMPO DE SERVTçO

Certificamos que o sr. JAMIR OSVALDO KINOSHITA, portador do RG 22.817.]:06-4 e do CPF

L95.808.408-57, atuou na GBR Comunicaçäo (GBR Participações Ltda. EPP)de 29 de agosto
de 2016 a 20 de dezembro de 20t7. Nesse período, as atividades desempenhadas foram
de gestão financeira e de analista de comunicação social (produção de relatórios de mídias
para Bradesco e Banco Original, colaboração em propostas de assessoria de imprensa para

clientes, revisões de apresentaçöes de assessoria de imprensa, elaboração de conteúdo
para site do Dr. Jorge Hallack, elaboração e revisão de releases do Grupo SEB/Escola

Concept reunião de imersão com responsáveis pelo Fórum de lnovação da FGV).

Barros
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ArEs lcoMUNtcAçÕrs

ATESTADO DE SERVI çOS PRESTADOS

A ATEB comunicações atesta para os devidos fins que JAM|R
OSVALDO KINOSHITA, portador do RG 22.A17.106-4 e do CpF
195.808.408-57, jornalista com registro profissional MTb. 2T.goz,
prestou serviços de consultoria em comunicação a esta empresa no
período de 5 de novembro de2011 a20 de janeiro de 2016.

Cumpre destacar que as atividades ora exercidas pelo referido
profissional estiveram dentro do seguinte escopo de atuação:
assessoria de imprensa, com ênfase no atendimento a demandas da
mídia e de jornalistas; gerenciamento de crises; media training;
elaboração e edição final de conteúdos impressos e para sites e redes
sociais.

Os serviços foram desenvolvidos tanto para os clientes da área
pública quanto para corporaçöes e entidades, que mantinham contrato
de prestação de serviços com a ATEB Comunicações.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2016

nciosamente

etá
ATEB caçõES

g" TailIitÃû ilfr ¡'{ûT;ii
:u'r^noil !t¡räè :;iç s iRE¡l¡Èy'¿)i tr¿:, i.t.::;it

.ArJ-v €¡¡TIC¡ÆAO:
É5rA c0PIÁ/ FxÊaÙûÀf ¡:Ð c;i r.:.;.r J,
,:c¡lt ERÊ cûM 0 oRtcli¿/,1. ûrJu i! .

r
$.Paulo pZr\ûû, ltß\

\

:i9 jAeû
i-1 i)Ê
0.{ Je

t t-: f .iÍ t,Es¡

proo

I
tuû iAS



Kátia Cardoso - Assessora de comunicação exclusiva
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Fundoçoo Getulio Vorgos
Escolo de Administroçoo de Empresos de SÕo Poulo

Progromo de EducoçÕo Continuodo
confere o

7<'T*W
este certificodo de porticipoçÕo no curso de

ADMTNTSTRAÇÃO DA COMUNICAÇAO COM O MERCADC

LSON DA Sü-VA COs r.l
ESCREVENTE AUTûRrZ,I

-vÂu00 Srimnri. CoN 0 $10 0r aun¡trf¡gl¡r

q

reolizodo no período de l7,OB o 14,12.1999,
com duroçÕo de ó0 horos-ou

Prof. Jeon ocques Solim
Coordenodor Gerol do Progromo de EducoçÕo Continuodo



Registrado à fl. Jg , do livro n." 'í i sob-n'o 59étg
da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da

Fundação Getulio Vargas.
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15 dias.

C,,!trrt,ñ
e.rion$asntùva

REGtSTROin 35120

DA

p



Júlia Zillig Rodrigues - Assessora de comunicação

:

i



( (( ( { ( ( ( ( ( (( (( ( (( ( ( ( ( (( ( (( (( ( {l{

n
ln
Q
U'

Ðo
c)

t-
@
mt-
mz
N
z¡o

e
Q
a
å-o
y1

ô-

.U,'ttoÊ

t\)
Repúblicu Jflsderstius do ürasil

fsruldsds úr €omuniraçao Fo
Earper f,ibsro

@ Ðiretu ds Jfluculdade de €omunicoção Forisl "€ríøper f,ibsro",
n0 u80 de suss snibuições s tendo sm uists s ronclugão do €urgo ils €omunicsção Focisl

em ts de isneiro dc tgqú, conlere 0 írulo de

Ëschsrel sm €omunicação Focisl s

Julia %rllig Rodrigues
ürs¡ileim, nstursl üo €stsdo de Fão paulo, nsgciüs s tt de fsusrsiro üs lglt,

ß.(5. n.o 22.lto.só?.5 . FÞ,
I 0ut0rgt'lhe o Brtssnts Ðiploma, s fim de qus posss g0z0r ds todos os üirsitos s prsnggatiuaø feguis.

Fão o, ls ile janeiro de tggo

Ðlretor



Diretor: Amaury Moraes de Maria
Secretário: Alipio Rodriguez Liñeira

Curso de

coMUNrcAÇÃo SOCTAL

Reconhecido pelo Decreto n3 27,514
publicado no Diário Oficial da União em 26-12-1949

APOSTILA

Faculdade de Comunicação Social "Cósper Líbero'

O diplomado concluiu nesta Faculdade a Habilitação em:
IORNALISMO

São Paulo, 18 de janeiro de t996
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Secretaria Geral de Registro Acadêmico

Certificado registrado conforme Processo Segrac ne

14312006.

Curso organizado de acordo com o Regulamento

Acadêmico aprovado pelo Conselho de Ensino e

Pêsquisa da Universidade em 1510812001,

respeitando normas definidas pela Resolução

CNE/CES n.o 01/01 D.O.U em 09/04/2001.
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CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABAIHO

Empregador: JOTA BM EDITORA LTDA

CNPJ/CPF/CEI : !2.53L.'1 35 /0001-20
Endereço: RUA MARANHAO 502/ AGUA VERDE

Municíþio: CURITIBA
Esp. do estabelecimento:

UF: PR

Cargo: JORNAI,ISTA

CBO N': 261125
Data de âdmissão: 04 de Fevereiro de 2013

RegiStro N' : 6 Fls. /Ficha:
Remuneração especlficada: R$ 2'465,00
(dois tnil, quatrocentos e sessenta e

cinco reais) Por mês'
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CONTRATO DE TRÀRAI.I{ô 2t

EMPREGADOBPI ANIN COÀIUNICACAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ 171 .526.628/0001 -73

FLORIDA,I 821,CJ 91/ 9 ANDAR,BROOKLIN

CEP;04565.001 MUNICíPIO: SãO PAUIO ESTADO: SP

ATlVlDADEAtividades de consultoria em gestão empresar¡al, excelo consultor

CARGO:ATENDENTE DÊ COI\¡UNICAÇÃO SR I cBo: 422215

DATA ADMISSÃOl6 de Agosto de 2018

!iJ
REGISTRO2761 O2

R ESPECIFICATRS 5,500 N,4il Ouinhenlos Reais )Por mês.

Pt,qNIN r5HËSrÊ3fr fir/\,
Remuneração especi fi cada.....
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Ass. do empregador ou a rogo cy'tesL
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Comprovante de ilnserËçäo e de $ituaçäo Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçåo cadastral.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 2OlO7nA17 às 10:52:07ldata e hora de Páoina: 111

ffi REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DATA DE ABERTURA
18t07t2017

CoMPROVANTE DE TNSCR|çÃO E DE STTUAÇÃO
CADASTRAL

NUMERO ÐE tNSCRIçAO
28.206.1 25/0001 -91
MATRIZ

HLN COMUNICACAO LTDA - ME

DO ESTABELECIMENTO (NOME DE

HLN COMUNICACAO

E DA ATIVIDADE

70.20440 - Atividades de consultoria em exceto consultoria técnica

coDtco E DESCRTçAO DAS ATTVTDADES ECONoMTCAS SECUNDARTAS

82,19-9-99 - Preparação de docurnentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente

coDrco E DEscRrçÃo DA NATUREZA JURiDtcA

2A64 - Sociedade Ernpresária Limitada

LOGRADOURO

R ANTONIO DE BARROS
COMPLEMENTO

1763

CEP

03.401-001
BAIRRO/DISTRITO

VILA CARRAO
MUNICIP¡O

SAO PAULO

ENDERÊçO ELÉTRONICO

SAO221 36@TERRA.COM. BR
TELEFONE

1 3774-1430 I 1 2293-2923

ENÏE FEDERATIVO (EFR)

srruAcÁo CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAçAO CAÐASTRÁL
18tO7t2017

SITUAçAO ESPECIAL DATA ÛA SITUAçAO ESPECIAL

UF

SP

2 f Áfii¡ i$ig

Poliacov

i,i .JJ
C0prð 9¡991'6g
onoinal. Dcu fecom 0

t2017
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Trabalho Que entre si fazem, de um lado, JULIA ZILLIG RODRIGUËS - SERVICOS

ADMINISTRATIVOS - ME, inscritoia) no CNPJ sob número 11.L85.887/OAO1./10, com sede no
endereço Rua Dom Salomão Ferraz, 80 - São Paulo - SP, por seus representantes legais,

doravante denominada CONTRATADA; e, de outro lado, Rede Green lntermediação de ñegócios

Ltda, com sede no endereço Rua do Gasômetro, 206 - 5ão Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob

número 20.364.08310001-05, neste ato representada por seu.representante, doravante

denominada simplesmente CONTRATANTE, têm entre si justo e acertado na melhor forma de

direito, um Contrato Particular de Prestação de Serviços mediante as seguintes cláusulas e

condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA fornecerá para a CONTRATANTE o serviço de prestaçäo

de serviço de jornalismo, redação, assessoria de imprensa onde compreende-se as seguintes

açöes: projetos de assessorias, planejamento de rnídia, elaboração e envio de realeses, contatos

telefônicos, visitas às redaçöes e acompanhamentos de entrevistas e/ou eventos.

CLAUSULA SEGUNDA - A CONTRATANTE não terá nenhuma gerência sobre que profissional irá

executar as tarefas mencionadas na cláusulá primeira, supra.

CLAUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE irá aprovar, previamente, o material a ser publicado e

que tenha sido elaborado ou preparado pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos serviços

descritos na cláusula primeira, a importância mensal de RS 4.000,00 (Quatro Mil Reais), que

deverá ser paga até o quinto dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, contra

apresentação de nota fiscal correspondente.

CLAUSULA QUINTA - O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado, a partir de 0L

de março de2OL7, ficando, entretanto, assegurado a ambas as partes, o direito de rescindi-lo

em qualquer tempo, sem qualquer justificativa, sem que caiba o direito de qualquer

indenização, desde que notificada a outrå parte, por escrito, com antecedência mínima de trinta

dias.

CLAUSULA SEXTA - Declara a CONTRATADA que no valor contratado se encontram incluídos

todos os custos decorrentes da prestaçäo de serviços, tais como impostos e taxas, transporte,

equipamentos necessários para a realização dos trabalhos (notebook, celular, etc.) sendo

igualmente de sua alçada e obrigação não só o vínculo com seus empregados como também

todas as obrigaçöes trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes das atividades que os

mesmos vierem a desempenhar no prédio da CONTRATANTE. Poderá esta, a qualquer tempo,

solicitar a comprovação de tais recolhimentos para a perfeita do contrato

CLAUSULA 5ÉTIMA - Em caso de descumprimento das ui ajustadas por parte da

CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá dar por rescin to porj usto motivo, h ipótese

em que será credora de pagamento

estipulado na cláusula quarta.
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CLAUSULA OITAVA - O CONTRATO não estabelece nenhum vínculo empregatício de
responsabilidade da CONTRATANTE, com relação ao pessoal que a CONTRATADA empregar,
direta ou indiretamente, para execuçäo dos serviços contratados, correndo por conta exclusiva
desta, única responsável como empregadora, todas as despesas com esse pessoal, inclusive os

encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, securitária ou de qualquer outra
natureza.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente, com relação a todos os

que se envolverem com o CONTRATO, a legislação trabalhista e previdenciária, isentando e
indenizando a CONTRATAT\TE de quaisquer responsabilidades para com os seus empregados e
subcontratados, estendendo-se esta obrigaçäo ainda aos terceiros e aos demais prestadores de

serviços alocados à execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DECIMA - O presente contrato é celebrado em três vias de igual teor e
for:ma, na presença de duas testemu¡has, elegendo o foro da corrrarca de São Paulo, para
solucionar questões decorrentes de sua observância.

São Paulo,0L de março de2At7

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

L.Nome:

CPF:

CONTRAT

2.Nome

CPF
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Pelo presente instrurnentr part¡rLrlar de i-inì iädo RËDE GRËEN, pessoã junídica
de direitc privâdo inscnita no tGC/tvTF sob o nt20.364.üE3lttü1-ü5, corn sede
nâ R{"Ìa do Gasör"netro, 20CI, $äo FaulolsP, neste åto representadä por tsrrìani
h/lario Finheiro Waldrigues FilhCI, c{oravante denorninaclo ÛåSTRATAF.ITË, e de
outro {ado, 'l{.i[-lA z$l-t-lG RODRIGLJFS - SËRVlüüs ADÍ\4tNtsrRATrvts - MrË

pessûa jurídica de direitr¡ privado, inscnita no Ct{F.j sob o n" 'l'1.185.E821CI001-

10, con¡ sede na Rua Dorn Saiomåo Fenraz,80 - Såe ftraulo - Sf3, r.leste ato
representado na fonnra prevlsta em seu Contraio Socrai, doravar-lte denornirrada
sinnpiesmente de DISTRATAIf,A tôm entre os n"resnìos, cje rnaneira justa e
acordada, o presente DISTRATO DF, CüNTRATÛ DE PRESTAÇÃO DË
SERViÇtS, flaando clesde já aceito, pelas cláusr¡las abaixo ciescnltas::

TIAL¡$ULA PRIMË[RA - DÜ OB"JHTO:
Û presente ten"l cor^no OtsJËT$ o distr"ato de prestaçãtl de serviços ae{ebnado
entre as partes neste r¡rencionadas, o qual teve cnrno funda¡rento, o segurnte:
o serviço de prestaçåo de serviço de .lorr-lalismo, nedaçäc, assessonia de
lmprensa onde conrpreencje-se as se$uintes açÕes: projetr:s de assessorlas,
planejarnent* de rnídia, e{aboraçåo e er"rvio de realeses, cnntatCIs telefonícos,
visitas ås nedações e acornpan¡h¡amentos de entrevistas eiou eventos, confonrne
c{áusula prírneira do contrato cie prestaçåo'.ctdserviços datado do dia ü1i0312ü'17.

Sendo respeitada a cláusula quinta do rnesnno acordo, após c recebrrnento dos
honor¿ánios previstos, outorga ao(à) contratante plena, total e inrevogávei
quitaçåo, para nada rnais reclarnar, a qualquen ternpo e a que título for, ern
reiaçäo à avença distratada.

çLAUSL}LA $ËGLih¡ÐA - m0 F0R0:
Ëlegern as partê$ o foro da tomanr:a do rrrunicípio de São Fau|o - SF, para nele
serenl dinirnidas todas e quarsquen duvidas oi: questÕes oriundas do presente
aco¡"do, renuncianc{o as parles a qualqurer outro, por mais especial e privileEiado
que seja.
Ë por estarem assin'ì justos e acordados, assinam o presente ern tnês (03) vias
de igual teon e fonrna, na preserìÇa de duas testeinunhas instru¡mentanras,

obriEando-se por si e seus suce$sores, pars que ¡lroduzar,r todos os efeitos de
direito"

l-ocaliDaia, fl* /''!'nl-ø fN:lJ

EN.

$imoesPofjacovÇláuriia

Rua do Gasômetro, 200, Brás, Sáo Paulo/SP -

DISTRATAf{T

03004-000

DI
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CoNTRATo DE PRESTAçÃo DE SERVIçoS e cessÃo DE

DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRA JONruNIíSICA.

Pelo presente contrato, de um lado, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, a empresa ALTERNATIVA EDlroRlAL LTDA, com sede em
curitiba - PR, à Avenida sete de setembro, n.6g10, sala 1g -20 andar, na cidadede curitiba/PR inscrita no cNpJ sob o no. g0.9s3.316/0001-g0, neste ato
representado nos termos de seu contrato social, e de outro lado a seguir
denominada simplesmente GONTRATADA, a sra. JULTA ztLLtG RoDRlcuES,
brasileira, casada, portadora do RG 22.is0..867-3 - ssp - sp e cpF 2s4.zo7.B4B-
31, domiciliada à Rua Passos,24g - apto 22F^ - Belenzinho - são paulo - sp, têm
entre si, justo e contratado o que se segue.

GLÁUSULA 1": A CONTRATADA é ajustada como Editora para realizar serviços de
apuração e redação de textos jornalísticos, elaboração dä pautas e entrevistas,
revisão e edlgão d9 !9xtos, e redação d.ç oonteúdos-paia os sites, blogs e reOeó
qociaiq da GOÑTRATANTE, ,?lém ide eventuais registros fotográficoã para as
reportagens em que estiver atuando, sempre que solicitado pela COrufRRfnruff.

Parágrafo lo - A CONTRATADA obriga-se a comunicar de forma escrita ou por e-
mail, a quantidade de textos jornaÏsticos, alimentação de sites ou blogs e
atualização de redes sociais da empresa, bem como eventuais registros fotográficos
ëntr:egueq ao CONTRATANTE, bem como informar qual a r-eferêñcia cla solicitação
de imagens em cada um dos serviços prestados, independente do meio utilizado
para a entrega das imagens que passarão a fazer parte integrante do presente
contrato.

Parágrafo 20 - Os prazos de entrega deverão obedecer ao cronograma de
fechamentos p ré-estabelecidos d a C ONTRITTANTE.

Parágrafo 30 - Acordam as partes que a habitualidade no fornecimento de matérias
não implicará na exclusividade da CONTRATADA e nem na obrigação da
CONTRATANTE continuar adquirindo trabalhos, resguardando-se o direitó do autor
de ceder outras obras de sua autoria a outras empresas e resguardando-se os
direitos das partes em suspender a cessão de direitos a qualquer tempo, sem que
de tal decisão se origine qualquer direito de reparação ou indenização a qualquer
das partes, CONTRATANTE ou CONTRATADA.

CLÁUSULA2" - Pelo presente instrumento a CONTRATADA na forma do art. 4g da
Lei n" 9.610/98, cede e transfere à CONTRATANTE, de fcrma total, definitiva,
irrevogável e irretratável, tanto para o Brasil como para todo e qualquer outro país,
os direitos autorais e patrimoniais sobre os temas abordados, com finalidade de
compor conteúdos jornalísticos, publícitários, promocíonais e institucionais nas
formas disponibilizadas pela CONTRATANTE em qualquer tipo de mídia existente
ou que venha a existir.

Parágrafo lo - Havendo necessidade de alteração
pela CONTRATADA, tal alteraçãa somente

realizadas

6ù

crvtL-

Aüü 2T19

Ciáudia Pc¡liacov
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CONTRATANTE.
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contratado pela

Parág rafo 2o - Sendo contrato e natureza civil entre as partes, em nenhum

momento dé sua vig cra ou apos execução do mesmo, a CONTRATANTE não

será a responsável ireta ou nte por qualquer pagamento a título de

encargos soclals, lhistas enciários, devidos em razão da utilização do

aqual, desde já, e de forma expressa assume

integral res
acidentes

nsabi e encargos trabalhistas, previdenciários, autorais e de

lho, execução deste contrato, comprometendo-se a

comparecer o que seja para reafirmar esta isenção.

total responsabilidade da CONTRATADAParágrafo 3o -
direitos autorais
multimídia" Tais

a verificação dos

pelos

þara

de
ra publicação de imag ens, vídeos, áudios e dem ais elementos de

riais devem ser entreg ues com as devidas autorizações de

publicações de de resoluções comPatíve is, e, com os resPectivos créditos de

divulgação. Tal
fornecimento de

rocedimento é de total responsabilidade da contratada no

tais materia is/dados. A contratada desde iâ desonera a

CONTRATANTE d qualq uer sol icitação de indenização em razáo de cessão de

matérias cedida P

CLÁUSULA 3U -
qualquer esPécie

os dive rsos meios de multimídia utilizada

A ão supra Po r ser total e definitiva implica que não haverá

de imitação aos direitos ora negociados, desde que Para as

finalidades constantes deste instrumento, em Particu lar quanto à quantidade de

exemp lares reproduzidos, nem qua nto à circu lação nacional ou estrangeira,

utilização em qualquer tiPo de material relacionado na cláusula segunda

parágrafo 1o - A CONTRATADA, seus sócios ou prepostos, propuserem contra a

CONTRATANTE reclamação trabalhista, ou qualquer outra medida judicial ou

u*tr"¡uoi"i"l, desde iÀ " ç9NTRATADA se obriga a requerer a exclusão da

CONTRATANTE do ieito, assumindo todos os ônus decorrentes desses eventuais

prá""r.o., inclusive pagamento integral de toda e qualquer parcela, custas judiciais'

ã;traluO¡ciais e noÀoår¡os advocátícios que, porventura, sejam exigidos da

CONTRATANTE, tã; Èg" esta lhe exigir o valor pleiteado em iuizo pelos

reclamantes ou aut;;;r, 
"Lrn 

dos acréscimõs legais ' Para todos os efeitos legais' a

CONTRATADA é considerada o único e exclusivo empregador re9¡l-o191vel por

q*irqu", reivindicações ou ônus que.vierem a ser imputados à OONTRATANTE' a

dr"rqú"1- época, decàrrentes de tais reivindicações judiciais ou extrajudiciais'

GLÁUSUL A 4a - Será lícito à CONTRATANTE a transmissão a terceiros, desde que

r* grupo econômico, dos direitos ora cedidos, por cessão ou concessão, direitos

iotaið oü parciais, de sua utilizagão econômica, de forma gratuita ou onerosa' mas

.L*pru påra as finalidades constantes da cláusula segunda.

CLÁUSULA 5u - A exclusividade de que se investe a CONTRATANTE será oponível

mesmo contra " 
pøpriá CONTRATÁDA,, que não poderá reproduzir este trabalho

ôoi qualquer forma 
-ou 

quatquer titulo, no Brasil ou exterior, a não ser para constar

ãr rb, pbrffO¡o, Cong'essoé de comunicação ou eventos similares.
",..:'..

CLÁUSULA 6a - A CONTRATADA por este mesrfio ato nomeia e constitui sua

pio"ur"Oota a CONTRATANTE, que poderá substabelecer este mandato, para o fim

bnico e exclusivo de promover o registro previsto no art. 17, da lei 5.988/73 e',1o art.

1e da lei e.61e/ea ou das normas legais::::":::T:l::i'X:::"J,: ?:::*t:i

b^.
c
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CUÁUSU¡-A 7a - Pelos serviços contratados na Cláusula 1a, a CONTRATADA
receberá da CONTRATANTE a importância bruta de R$ 48.880,00, a serem pagos
em 13 (treze) parcelas de R$ 3.760,00 (Três mil setecentos e sessenta reais) no
ano, mais R$ 12,00 (doze reais) por dia útil trabalhado, a título de auxílio com
deslocamento e alimentação para a execução dos trabalhos editoriais. A
CONTRATANTE realizará o pagamento todo 50 (quinto) dia útil.

CLÁUSULA 8u - Na necessidade de execução cle serviços fora do pactuado, deverá
a CONTRATADA discutir fiontualme'¡te com a CONTRATANTE, em que a mesma
deverá se manifestar de forma expreia.

CLÁUSULA 9" - No caso de descu ento contratual, de ambas as partes, e
desrespeito a entrega dos trabalhos ados, este contrato poderá ser rescindindo
imediatamente, sem qualquer necessid
oficial escrita ou por e-mail.

de aviso prévio, mediante comunicaçäo

GLAUSULA 104 - Não havendo man de uma das partes para rescisão, o
contrato em questão após a vigência 12 (doze) meses, e o cumprimento das
obrigações das partes, perderá sua obrigacional. Havendo intenção de sua
renovação as partes deverão formalizar um fqvo contrato.

i¡
CLÁUSUL A 11" - Fica eleito o foro oe Cu'r¡tÎl!à - PR, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para diJþir eventuais dúvidas porventura
oriuncias cieste contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas que igualmente o subscreve.

Curitiba, 12 de j de 2015

.d--:':::-\ _--)

CONTRATANTE - TIVA EDITORIAT LTDA

CNPJ:90.953.3 1.

Av. Sete de mbro, - 2e andar - cj. 1.8 - Seminário - Cep: 80240-001 - Curitiba - PR

CONTRATADA _ JULIA ZILLIG RODRIGUES

CPt:254.207.848-31
Rua: Passos, 249 - apto 228 - Belenz

Poliacov
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Gislene Bosnich - Assessora de comunicação exclusiva
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lnstituto glbstto frlesquits üc €amargo
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@ ßeitor üs l$niugr¡idsds Fão Sudss @süsu, n0 uso ds 8us8 sttibuiçõss

î. tcnüo sm uists f, condusão do Eutso de €omunirsçõo Focisl,
sm 0ú ds setsmbm üs l9gl, conlsrs 0 título üs

Ëschstel s

Gislsns fopeø Ëosnich,
brssilsirs, nstursl úo E¡tsüo ûs Fõo Psulo, nsscids s oe ds sbril ds l9?f ,

TR.(5. n.o 2o.oúg.stt.Fpl,

t outorgu,lhc o prsssnts Ðiplomu,

posss gozsr ds toüos 0s üirs¡tos s purroggtiuss lcgoitr.

Fõo Paulo, to dg outubro üs rgg¡
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ìElre¡or

onsils Ðlretor¡ ü¿ e €ontrolegrsdomtcot
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Prof. )osé Christiano Altenfelder Silva Mesquita
Reitor

Profa. Lilian Brando Garcia Mesquita
Diretora

Maria Claudia Mesquita Poças
Ðiretora da Divisão de Registro e Controle Acadêmicos

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Reconhecida pela Portaria Ministerial
n.' 264 de 04-05-89 publicada no

D.O.U. de 05-05-89

Curso de

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Reconhecido pela Portaria n." 1.200 de
19-08-1994 D.O.U. de 22-08-1994

APOSTILA

concluiu a Habilitação em:
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Seção do Ðlplomas

DIPLOfiIA REGISTRADO NA UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR DELEGAçÄO DE
COI'IPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DÉ1

ED UCA A CULTUF{4.

Sâo

F¡oIg, D¡¡. LOR CURY
9ecretárla Gar¡l
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Diploma rogistrado sob n.o 113?825

Processo n.o

e m...1.Ï..4 e.......^\ââ. de rof?

Por Dologação do Competência do Ministério da Educação

e Cultura (Portarias N.os 726/77, 71/77, 30/79 e $/eo)
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Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais
mantida pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo

O Øitretor da tscola 1los-$naduada de CIienciøs Sociøis, certificø que

Gislene Lopes Bosniclt,
T?.t. n.o 2o.oÓ7.Bss-z 81p, concluiu em 05 de iullno de 2ooÓ,

o Aunso de llot'$røduøçøo Løto Strsø ewL

Globølização e Cuhura

orgønixad,o segundo as disposiçoes da R.esoluçao ollot do CIonselko ßederal de tducøçã,o

9ao þ aulo , 20 de agosto de 2OO7

1r,t

Øtretor $eral
ft8p8p Øiretor

6pse8

r$q



Certificado registrado sob o n." J O cl S ,

fh.JÊ V , do liwo de Registro n." Ot

Curso de Pós Graduaçáo "Lato Sensu"

Adequados aos dispositivos da Resoluçáo

CESi CNE-n.o0U01.

Assinaram o presente diPloma:

Diretor Geral: Waltercio Zanvettor
Diretor Acadêmico: Aldo Fornazieri
Secretária: Valéria da Silva

Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais da
Escola de Sociologia e Política de Sáo Paulo

Reconhecida pelo Decreto Lei n.o 9.786 de

061091L946 - publieado no D.O.U. de 10/09/1946

FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE

CERTIFICADO O HISTÓRICO ESCOLAR
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Declaração

Declaramos que entre o período de abril de 2001 e dezembro de 20L3, a jornalista
Gislene Lopes Bosnich, R.G.: 20.069.855-2, CPF: L34.700828-47, MTb no 26610-SP,
prestou seruiços jornalísticos para esta entidade, especialmente na: elaboração, redação e
revisão do Jornal Novos Caminhos, com tiragem de 2.000 exemplares, cujo público-alvo
foi formado pelos seguintes segmentos: empresários do transporte por fretamento, corpo
legislativo e órgãos de regulação da modalidade de transporte de pessoas por fretamento,
todos em âmbito municipal, estadual e federal.

Sem mais,

Jorge Miguel dos Santos
Presidente-Executivo do Tra nsfretur

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Por Fretamento e Para Ttrrismo de São Paulo
Rua Marquês de Itú, n" 95-1" andar - cjs. A/8, Vila Buarque - São Paulo - SP - CEP OI223-OOI
Fone: (11) 333I-8022 -E-mail: transfretu@fransfretur.ore.br Site: www.transfretur.ors.br
Filiado a FRÐSP
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Declaração

Declaramos que entre o período de abril de 2001 e dezembro de 2013, a jornalista
Gislene Lopes Bosnich, R.G.: 20.069.855-2, CPF: 134.700.828-47, MTb no 26610-SP,
prestou seruiços jornalísticos para esta entidade, especialmente na: elaboração, redação e
revisão do Jornal Novos Caminhos, com tiragem de 2.000 exemplares, cujo público-alvo
foi formado pelos seguintes segmentos: empresários do transpofte por fretamento, corpo
legislativo e órgãos de regulação da modalidade de transporte de pessoas por fretamento,
todos em âmbito municipal, estadual e federal.
Sem mais,

Jorge Miguel dos Santos
Presidente-Executivo do Tra nsfretu r

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Por Fretamento e Pa¡a Tlrrismo de São Paulo e

Rua Marquês de Itú, n" 95-1" andar - cjs. A/8, Vila Buarque - São Paulo - SP - CEP O1223-OOI
Fone: (11) 333L-8O22 -E-mail: transfretu¡(ôtransfretur.orq.br Site: www.transfretur.orq.br
Filiado a FRESP



ETUR

Declaração

Declaramos que entre o período de abril de 2001 e deze_mbro de 20L3,
a jornalista Gislene Lopes Bosnich, R.G.: 20.069.855-2, cpF: 134.700.828-47,
MTb no 26610-SP, prestou seruiços jornalísticos para esta entidade,
especialmente na: elaboração, redação e revisão do Jornal Novos Caminhos,
com tiragem de 2.000 exernplares, cujo público-alvo foi formado pelos

seguintes segmentos: empresários do transporte por fretamento, corpo
legislativo e órgãos de regulação da modalidade de transpofte de pessoas por
fretamento, todos em âmbito municipal, estadual e federql.

Sem mais t

Jorge Miguel dos Santos

Presidente-Executivo do Transfretur

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Por Fretamento e Para Turismo de São paulo e Região
RtlaMarnllêq¡lelfír 95-1oÂndar-r-i 
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Declaração

Declaramos que entre o período de abril de 2001 e dezembro de 20L3,
a jornalista Gislene Lopes Bosnich, R.G.: 20.069.855-2, CPF: 134.700.828-47,
MTb ¡e 26610-SP, prestou seruiços jornalísticos para esta entidade,
especialmente na: elabo¡ação, redação e revisão do lornal Novos Caminhos,
com - tiragem de 2.p00 exemplares, cujo público-alvo foi formado pelos

seguintes segmentos: empresários do transpofte por fretamento, corpo
le$islativo e órgãos de regulação da modalidade de transpofte de pessoas þor
fretamento, todos em âmbito municipal, estadual e federal.

Sem mais,

Jorge Miguel dos Santos

Presidente-Executivo do Transfretur

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Por Fretamento e Para Turismo de São Paulo e Região
RlleMarnlråqrlpltíl QÇ-lOÂnrl:r--i 
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Gutemberg de Medeiros - Assessor de comunicação exclusivo



Reeúsu¡c¡, FrDËRATlvA E o BR,qstL

UNIVTRSIÞADE DT SÃo PnuIo
EscoLA ÞE COMUN|CAçÕES E ARTES

O REIToR DA UNIVTRSIDADE DE SÃo PAULo,
No uso Dt suAS arnreurçÕes,

CONFERE A

GurevBTRG AR^A.UJo tr,E MEDEIRoS

DE N,A,CIONALIDADE ElRAS¡LEIRA,

PoRTADoR oa, cÉoula DE tDENTID,AÞE

RG No 12.A64.264-6 Sp,

NASCIDo EM 17 DE MA¡o ÐE 1964
E NATURAL Do ESTA.Do DE SÃo PAULo,

o .ríluuo oe

r)ouroR EM ctÊNctAS D.A, COMUN|CAçÃO

oE¡TIDo EM 14 DE AEIRIL DE 2oo9,
NO PROGRAM,A: C|ÊNC|AS ÞA COMUTTCaçÃO,

ÁnEa DE CoNcENrnaçÃo: TEoRtA E pEseutsA EM CoMUNtcAçÃo.

E, PARA QUE PoSSA GozAR DEToDoS oS DIREIToS E

PRERRoGATIVAS LEGAIS, oUToRGA-LHE o PRESENTE DIPLoMA.

SÃo PAULo,24 DE JULHo ÞE 2oI5

REIToR
PROF. DR. MARCO ANT()NIO ZAGO

Pós-GnaounçÃo

PROFA- DRA. E}ERNADITTE
E)ORA GOME}OSSY ÞE MELO

FRANco
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PRoGRAMA: RECONHTCIE)O DT A,CORÞO COM
O ÞISPOSTO NA PORTARI,A ME:'C NO 524 ÞE
29/O4/2ocJa, DOU ÐE 30/04/2004.

SECRETARI.A GERAL
DrvrsÃo ÞE REGlsrRos AcAÞÊMlcos

O PRESENTI D()CUMINTO, EXPEDIDO PTLA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO É AU-rÊruTICO.

SÃO PAULO, 27 DE JULH.O ÞE 2015.

$,Pzulo

nuA A$Éarcc;.-et\Â!\' 
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vÂLIDQ souqlti '' '

C-AÐ ji '¡rr'

I

UNIVERSIÞAÞE DE SÃO PAiJLO

SECRETARIA GERAL
DIVISÃO DE RIGISTROS ACADÊMICOS

Dr,'LoMA RrGrsrRAÞo so' No UPG007660
PROCESSO No 2015.5.156.e7.6
NOs TERMOS DO ARTIGO 48 DA LEI 9394/96.
SÃO PAULO, 27 ÐE JuLP-O DE 2015.

R^^r¿-l¿(þ
RICARDO ÞE OLIVÉIRA KLEFENS

ANALISTA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIV()S

PRoF. c)R. IGN,Á,CIO MARIA POVEDA VELASCO
SEcRETÁRIO GERAL

S-"*y^ .^-õ ß * x*
DE ACORÞO

,A.RIOSVALDO E¡TZERRA DT SOUS,A
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Univer$dade Católica de Santos

APOSTILA

O litular deste diploma concluiu no ano letivo de.

I990 a Habilitação em: Jornalismo

Santos, l9 de agosto de2016.

Fábio de Moura Leocadiô
Secretário Acadêmico

Universidade Católica de Santos
Recredenciamento : Portaría MEC n, 800/20 I 5

D.O.U. de I0/8/2015'

Curso de Comunicação Social

Renovaçdo de Reconhecimento: Portaria MEC n 706
D.OU. de 19/12/2013

Registrado na Secretaria do Curso

soun" ¿{Vl } t¡vro {.
Fb. lÕ em -çådÕ_rL6.

Universidade Católica de Santos

A APOSTILA

2016.
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Universidade Católica de Santos

Apostila

Apostila-se o presente diploma, para declarar Or" "u" 
,u

via foi registrada nesta Universidade sob no 6356,
prócesso no 2003.1.569 em 21 dejulho de 2003.

Santos, 19 de agosto de 2016.

Secretário Acadêmico
DE MOURA

Universidade Católica de Santos
PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL

Diploma registrado so¡ n" 21881

Processo n" 20f 6.1 .'l 908
nos termos do art. no 48 da Lei 9.39411996.

Secretário Acadêm¡co
DE MOURA LEOCADIO

De

b1 agosto de

Universidade Católica de Santos

Apostila

Apostila-se o presente diploma, para declarar
que sua 1a via foi registrada na Universidade de
São Paulo sob no 893263, processo no
91.1 .21419.1 .1 em 9 de agosto de 1991.

19 de agosto de 2016.

LEOCADIO
Secretário Acadêmico

) i:i,-;



AB
São Paulo, 26 de agosto de 2019.

A quem interessar possa.

Eu, Leandro Carlos Esteves, RG 10.1-94.2L2, diretor da ABCE Gestão de Conteúdo Editora LTDA,

informo para os devidos fins que Gutemberg Araújo de Medeiros, RG L2864264-6, atuou como

assessor de imprensa na referida empresa de 1999 a2Ot6 em atividades atinentes a jornalista

nas atividade de pré-pauta, pauta, reportagem e redação. lncluindo cobertura e divulgação de

eventos, lançamentos, movimentações de mercado, relações públicas entre outros.

Sem mais, subscrevo-me atenciosamente

Leandro os 9Q /4

\

@
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Certifico a veracidade dos fatos aqui relatados, esperando termos sido capazes de comprovar
nossa capacidade de atender a CDHU em sua demanda de complexidade técnica e de gestão.

Atenciosamente,

Sócia-diretora

f ss.3e6.846/ooo1_Fl
FUNDAMENTo GRUp0 DE COMUNtcAçÂo 

ETREU

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 - 15sAnd. Cj. 1508Morumbj _ cEP 04583_110

l_ sÃo pAULo _ sp J

AV. cHUcRr zAIDAN, 1550 | 15o ANDAR I 04593-110 ¡ sÃo eeulo se
55 11 5095-3866 | FAX: 55 71 5543-7577

l^rl^^^l Et tÀtñ^ MÊ^r1 -^À, ÞD



\ra(^ÔÔ nô (-'(-'r^(- r^ f^ l- f.'(- r^ C l'r. ôô ôf..Õ f\rn...f\ f\ô.^O


