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ATENDIMENTO A FAMÍLIASI
(. -_

1.1. RACTOCÍNIO sÁSrCO

Desde 1948 quando foi fundada, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu

como um dos direitos universais de todas as pessoas uma moradia digna. Aquilo que só foi

recepcionado em nossa Constituição Federal como um direito social 52 anos depois, jâ era

tratado como um pressuposto para uma vida digna no Estado de São Paulo, que em 7949, um

ano após a resolução da ONU, fundou a Cecap (Companhia Estadual de Casas Populares),

hoje denominada Companhia de Desenvolr,'imento Habitacional e Urbano do Estado de São

Paulo (CDHU).

Na condição de uma das maiores agentes habitacionais do mundo, a CDHU já atendeu

a cerca de2,2 milhões de pessoas, em97o/o dos municípios do Estado de São Paulo. Promover

a execução do direito à moradia significa também eleger como prioridades aqueles que

encontram-se em condição de maior vulnerabilidade. Justamente por isso é que as ações

desenvolvidas ao longo dos anos visam o atendimento a famílias com renda de até l0 salários

mínimos.

Atualmente, a companhia conta com seis programas principais, que se desdobram em

dezenas de outras ações não deixando para trás nenhuma pessoa em condição de

vulnerabilidade do ponto de vista socioeconômico. Moradias para índios e quilombolas, para

idosos independentes de baixa renda, recuperação socioambiental de áreas de mananciais,

além de aquisição e fomento para moradias de interesse social estão englobados nestes

programas. Além de produzir moradias e infraestrutura urbana, a CDHU também atua como

agente fomentador, por meio de parcerias com empresas, municípios, associações,

cooperativas, tudo com o norte de reduzir o déficit habitacional do Estado de São Paulo,

estimado hoje em 1 milhão de unidades.

Um dos dois braços operacionais da Secretaria Estadual de Habitação, a CDHU vai

além da provisão de moradias para famílias carentes. Ela atua fortemente na requalificação

urbana, o que gera inclusão social e o senso de cidadania às comunidades atendidas. Se

diretamente os beneficios gerados pela companhia já são muitos, isso também ocorre de

forma indireta, por meio do fomento de um dos setores que mais emprega no país, a

construção civil, o que dinamiza sobremaneira a economia das cidades beneficiadas com

projetos e programas da CDHU.
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Pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apStnta que .\

de cada 10 pessoas que vivem em áreas de risco ao menos duas vivem no Estado de São' i
Paulo. A gravidade deste problema é reconhecida pela CDHU, que tem como prioridade a

remoção das famílias destas áreas, presentes em 40%o dos municípios paulistas. Para isso, um

trabalho articulado com municípios e apoiado pela Defesa Civil tem sido desenvolvido, com a

realocação em novas moradias, concessão de cartas de crédito e, em casos emergenciais, o

pagamento de um auxílio-moradia. No entanto, um dos grandes desaf,ios enfrentados quando

se trata do equacionamento do problema é que a ausência de políticas públicas de recuperação

ambiental, por exemplo, gera novas ocupações nestas áreas.

Tão importante como a efetivação de tais políticas é a abertura de um canal de diálogo

a respeito do problema com dois públicos distintos, mas com o mesmo grau de importância:

os moradores destas áreas de risco e os habitantes da cidade afetada pelo problema, que

cobram uma solução por parte do Poder Público, notadamente da CDHU. Outro complicador

para a erradicação do problema é a dificuldade orçamentária, mesmo a companhia

movimentando cerca de RS I bilhão ao ano.

Diante deste cenário, o grande desafio na comunicação está no estabelecimento de

canais de comunicação que vão além do usual, sobretudo no caso dos moradores das áreas de

risco. É preciso que haja empatia entre estas pessoas e a CDHU e a forma, em conjunto com o

conteúdo, é capaz de criar nestas pessoas o sentimento de que tudo o que é feito, sobretudo

em casos emergenciais, visa de fato dar a elas condições dignas de vida e moradia.

Um grande trunfo neste sentido é o aproveitamento de uma série de "instituições"

comuns a estas comunidades, como igrejas, associações de bairros ou até mesmo comércios,

como mercados, bares e lanchonetes como multiplicadores das informações, garantindo assim

uma assertividade maior na missão de transmitir as informações.

Do mesmo modo, passado o primeiro momento, é condição indispensável se manter

acessível a todos os munícipes, com informes periódicos, utilizando a chamada mídia

tradicional e as mídias digitais.

O objetivo da comunicação institucional da CDHU é o de valorizar o diálogo e criar

oportunidades para o envolvimento do cidadão em suas ações cotidianas, construindo uma

relação de confiança mútua, que vai gerar a compreensão de todos da complexidade e dos

desafios de um problema grave, constatado há mais de 70 anos em escala global e que precisa

ser enfrentado com seriedade, eficiência e transparência.
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1.2. PLANO DE AÇÃO

l.2.l.Introdução

Considerando a necessidade de comunicação da Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) contidas no edital, que é "divulgação

das ações da CDHU ao atendimento a famílias residentes em áreas de risco" as ações

propostas visam atingir a dois públicos distintos de formas diferentes, mas com o mesmo

objetivo: destacar o resgate da dignidade humana promovido pela atuação da Companhia,

assim como os benefícios que este trabalho oferece para a sociedade como um todo.

O Plano de Comunicação é uma das ferramentas mais importantes de qualquer

planejamento estratégico de uma empresa, entidade ou organização. Ele tem o objetivo de

estabelecer uma relação cordial e transparente com seu público e, para isso, leva em

consideração fatores internos e externos.

1.2.2. Diagnóstico

O trabalho é realizado a partir da análise SWOT, que pondera as forças, oportunidades,

fraquezas e ameaças existentes na e para a instituição, a fim de permitir o mapeamento das

estratégias, ativas e passivas, de modo a garantir uma comunicação mais assertiva, resultando

em trabalho qualitativo e quantitativo de excelência.

Entre as principais fraquezas da CDHU estão à questão orçamentária, atualmente,

insuficiente para suprir o déficit habitacional, o que, mesmo com todos os trabalhos feitos,

provoca insatisfação em parcelas da sociedade; problemas burocráticos, que atrasam a

assinatura de convênios e, consequentemente, a realização das obras; construções que não

cumprem os pr¿Lzos de entrega, o que só aumenta a ansiedade dos cidadãos sorteados;

problemas nos materiais usados nas unidades habitacionais; falta de ações sociais efetivas; e

dificuldade para impedir novas ocupações em iáreas de risco.

As fraquezas identificadas no ambiente interno da Companhia geram ameaças sérias à

imagem da CDHU e precisam ser observadas no momento de se definir o plano de

comunicação. Entre elas estão à demora na resolução e problemas ocorridos nos conjuntos

habitacionais; as dificuldades originadas por parte dos contemplados com a legalização, que

implica muitas vezes no não pagamento de faturas de água eluz, por exemplo; a mudançana

rotina dos moradores realocados; a localizaSo escolhida paraaconstrução dos conjuntos, que
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na maioria dos casos não possuem infraestrutura adequada; e, a violência, rotineira n9g*

conjuntos habitacionais, que prejudicam a imagem da companhia.

Por outro lado, a CDHU conta com diversos aspectos intemos positivos, as chamadas

forças, que podem ser exploradas no sentido de demonstrar o grande esforço que é feito para

que a companhia cumpra sua missão. Um histórico positivo de imóveis entregues e famílias

contempladas; a possibilidade da cobrança de valores acessíveis, inferiores aos pagos em

aluguéis, que propiciam arealização do chamado sonho da casa própria e; por frm, a natureza

social com a priorização dos grupos menos favorecidos.

Ainda no ambiente externo, o trabalho da CDHU gera oportunidades que devem ser

aproveitadas. A principal delas é a melhora îa qualidade de vida de muitas famílias,

resgatadas da marginalidade para uma vida digna. Há também a possibilidade de se

demonstrar o número de vidas salvas com a realocação de famílias das áreas de risco e, a

divulgação de parcerias da companhia com entidades diversas para a promoção da cidadania

nas novas comunidades, como ocorre com o trabalho realizado de inclusão social, com ações

de apoio à qualificação e capacitação em manutenção predial, uso e conservação das moradias

e projetos de geração de emprego e renda e fomento à cultura, esporte elazer.

Todos os pontos analisados podem ser verificados na tabela abaixo, feita com base na

matriz SWOT.

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS

Ambiente

interno

FORÇAS

- Credibilidade;

- Preço acessível;

- Parcerias com entidades para

o resgate da cidadania.

FRAQUEZAS

- Limitação orçamentária;

- Dificuldades burocráticas;

- Cumprimento de prazo;

- Material de baixa qualidade;

-Divulgação de pouco alcance das

ações sociais;

- Comunicação ruim.

Ambiente

externo

OPORTUNIDADES

- Qualidade de vida;

- Resgate da cidadania;

- Retirada de famílias de areas

de risco;

AMEAÇAS

- Atendimento de pouca qualidade;

- Mudança na rotina das famílias

realocadas;

- Problemas gerados com a legalidade,
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- Parcerias com entidades para

implementar mais ações sociais

e de inclusão nas comunidades

atendidas.

como o pagamento de taxas e tarifas

para o fornecimento de serviços de

água, esgoto e energia elétrica;

- Falta de infraestrutura adequada nos

novos conjuntos;

- Baixa segurança.

1.2.3. Público-alvo

Identificar e segmentar o público-alvo de uma empresa é uma das formas de assegurar

que a mensagem chegue ao destinatârio na forma e no conteúdo adequados. No entanto, o

objetivo do Plano de Comunicação é o de atingir a todas as pessoas, umavezque se considera

relevante a formação de um conceito positivo por parte da opinião pública.

Ultrapassada a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é necessário

definir qual o público a ser atingido pela comunicação. Nesta etapa é preciso separar o

público em direto, formado por moradores das áreas de risco atendidas pela CDHU, e

indireto, composto pela população em geral, ciente da importância da construção das

moradias, sob diversos pontos de vista.

Desta forma, o público-alvo pode ser separado da seguinte maneira:

o Poder Público

. Moradores de área de risco

. Sociedade em geral

O briefing repassado para a formatação deste plano não conta com a separação dos

moradores de áreas de risco por gênero, faixa etéria, grau de instrução, condições econômicas,

emprego e renda e grau de instrução. No entanto, é possível, de forma holística e com base

nos aspectos socioeconômicos descrever de forma sucinta um morador de area de risco

médio.

Moradores das áreas de risco estão no topo da escala da vulnerabilidade. São pessoas

de baixa ou nenhuma renda, dependentes, por isso, de subsídios governamentais e com baixa

ou nenhuma escolaridade. Isso, aliado à falta de estrutura básica em muitas destas moradias,

.\
\
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como energia elétrica, limita o número de canais de comunic ação capazes de fazer com que a .

mensagem seja transmitida.

Justamente porque os públicos elencados neste plano possuem suas peculiaridades, se

faz necessátria a adoção de ações voltadas diretamente às expertises de cada um deles,

tornando-se capaz de incitar o interesse e promover com êxito as atividades pré-definidas pela

CDHU.

1.2.4. Ações a serem desenvolvidas

O trabalho a ser realizado pela assessoria de imprensa da CDHU visa divulgar

institucionalmente a companhia e suas ações, estreitando, pãta isso, os laços com veículos de

comunicação, influenciadores e diretamente com o público por meio das redes sociais.

No caso proposto neste exercício, é de fundamental importânci a a realização das

seguintes ações, programadas e emergenciais:

a

a

o

Mailing: Criação de uma lista de contatos em que estejam contidos os principais

veículos de comunicação, os veículos de comunicação da região afetadapelo trabalho

de retirada destas famílias, bem como da prefeitura e Câmara Municipal da cidade

onde está locarizada a írea, além das secretarias e órgãos públicos afins.

Folder: Elaboração de um folder com informações acerca das desvantagens de se

morar em uma ënea de risco, seja por aspectos da natuteza, como enchentes e

alagamentos, seja pelos problemas decorrentes da falta de serviços básicos,

demonstrando assim a importância da remoção e da não ocupação destes locais. Além

disso, o material ilustrado deverá mostrar as vantagens de se morar em uma localidade

regulanzada, com infraestrufura e resgatando a cidadania destas pessoas.

Influenciadores: Ao mesmo tempo em que reconhecemos que o público prioritário

dehnido por este Plano de Comunicação é formado essencialmente por pessoas de

pouca escolaridade, a formatação de tais ocupações abre possibilidades interessantes

para a transmissão das mensagens.

Líderes religiosos, comunitários e comerciantes destas localidades podem ser

utilizados como multiplicadores destas informações, usando um método básico de

comunicação: a oralidade.
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Para que esta ação seja exitosa, é preciso identificar quem são estas pessfias na

localidade e buscar o estreitamento dos laços, abrindo assim um novo canal de comunicação

com a comunidade afetada. Mesmo enquadrados na mesma categoria, é preciso que haja

distinção na forma do repasse de tal informação. Por exemplo, um comerciante pode ser

utilizado nesta estratégia como um ponto de disseminação de materiais e conteúdos, como um

local para a retirada dos folders e outros comunicados.

Já os líderes religiosos e comunitários podem funcionar como agentes na organização

de encontros com a comunidade, de forma a assegurar que a mensagem a ser transmitida

chegue efetivamente ao seu destinatario.

A identificação destes líderes e a transformação deles em influenciadores vai além das

realocações programadas pela CDHU. Este deve ser um trabalho constante, uma vez que

facilita a disseminação da mensagem em caso de uma emergência, como um alagamento ou

um deslizamento de terra, ações cujas consequências não podem ser previstas.

Vídeo: No Brasil, o vídeo ainda é o canal de comunicação mais eficiente. Sua alta

capacidade de transmissão possibilita a fixação de forma mais efetiva da mensagem a

ser transmitida. No caso em tela uma sugestão seria a elaboração de um roteiro que

tem como eixo central famílias que foram realocadas de áreas de risco, moram em

unidades habitacionais da CDHU, mostrando a transformação positiva na vida delas.

Release: Já o público em geral será informado de todas estas ações por meio de

releases e sugestões de pauta, enviados às redações de jornais, sites, emissoras de TV,
de rádio e blogues, por meio do mailing criado. Desta forma, efetiva-se a transparência

necessária para um tema tão delicado, evitando assim que sejam veiculadas noticias

apontando pouca transparência em todo o processo.

1.2.5. Avaliação de resultados

A avaliação dos resultados das atividades deve ser uma atividade constante e cíclica,

exatamente para que se flexibilize melhorias e possam ser feitas correções ao longo de suas

execuções sem danos ao planejamento proposto. Diversas são as formas de se avaliar os

resultados das ações como, por exemplo a análise diária de imagem, mensurando aspectos

como o tom da notícia (positivo, negativo e neutro) e a relevância do veículo que produziu a

reportagem. Com base nisso é possível entender qual é a percepção que a mídia tem do

trabalho da CDHU.
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1.2.6. Orçamento

Para a tealização das tarefas propostas neste exercício, os custos de produção estão

mensurados abaixo:

INSTRUMENTO PRODUTO CUSTO

Assessoria de

Comunicação

Profissional responsável

pela elaboração de mailing,

clipping, release e

atendimento às demandas

Incluso no contrato

Folder institucional

Arte e diagramação Incluso no contrato

Impressão

(10 mil unidades)
R$ 4.000,00

Vídeo institucional
Roteiro, Edição e

Finalização do vídeo
R$ 10.000,00

1.3. OPORTUNIDADES DE MÍDIA POSITIVA

Todo o trabalho estratégico de comunicação voltado para a atuação da Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), sobretudo no que

se refere ao trabalho de atendimento aos moradores de áreas de risco mapeadas, possibilitou a

constatação de ao menos três possibilidades de mídias positivas que, se bem apresentadas para

a mídia, podem fazer com que a companhia melhore seu conceito junto à população e aos

veículos de comunicação, importantes na formação da massa crítica.

1.3.1. Resgate da dignidade humana

Missão principal da CDHU, desde sua fundação em 1949, a construção de moradias

para aqueles que mais precisam do apoio estatal é e sempre será o melhor cartão de visitas a

ser apresentado pela companhia para os veículos de comunicação. Neste sentido, mais do que

números, é de fundamental importância a apresentação de personagens, artifício capaz de

gerar sentimentos positivos como empatia, identificação e humanização das ações da CDHU
junto à sociedade.

.J
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Por conta disso, é importante que a assessoria de comunicação busque id'entificar 
'\

^J
personagens nos conjuntos habitacionais e apresentar suas histórias, o quão importante foi a

conquista do sonho de uma moradia digna, aos veículos de comunicação e influenciadores.

Com estes personagens como eixos principais das reportagens, apresentar os números

de famílias atendidas vai construir uma associação positiva poï parte da sociedade, que fará

uma ligação imediata entre pessoas que tiveram suas vidas transformadas pam melhor e as

milhares de habitações construídas e entregues pela CDHU.

1.3.2. Projetos voltados para qualificação profïssional e cidadania

Há uma grande diferença entre os conceitos de casa e de lar. Enquanto o primeiro trata

única e exclusivamente da parte física, do empreendimento, o segundo abrange uma série de

aspectos e valores que formam aquilo que se conhece por cidadania.

Patá' a CDHU, é de fundamental importância apresentar para a sociedade trabalhos que

envolvam, mais do que a construção e entrega de imóveis, uma atuação de apoio às entidade e

organizações no sentido de implementar ações e projetos para desenvolvimento

socioorganizativo de comunidades em áreas de intervenção urbano-habitacional.

Cursos de qualificação profissional e geração de renda, ações de fomento à cultura,

esporte e lazet, capacitação dos moradores para a gestão e conservação de imóveis, tudo isso

pode e deve ser explorado pela CDHU para apresentar à sociedade que a companhia fornece

mais do que uma casa, um lar.

1.3.3. Recuperação de áreas degradadas

Tão importante quanto a realocação de famílias para áreas preparadas do ponto de

vista urbano-habitacional, o trabalho de recuperação das áreas de risco anteriormente

ocupadas precisa ser utilizado pela CDHU de forma permanente, estreitando os laços com

toda a comunidade.

E divulgar as ações desta vertente do trabalho da companhia envolve necessariamente

mostrar para toda a comunidade os beneficios gerados por ele.

Recentemente, São Paulo viveu uma crise hídrica, que gerou uma forte redução na

oferta de água para moradores de diversas áreas do Estado. Além dos diversos trabalhos

executados por outras secretarias e empresas públicas, tem sua parcela de contribuição o
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programa de Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional, <que visa

justamente recuperar e proteger represas e rios utilizados para o abastecimento de água.

1.4. TDENTIFTCAÇÃO DOS RISCOS À twt¿,CnVr

Um trabalho complexo, que envolve muitas famílias, uma questão sensível e delicada

e tempo, de forma natural cria ameaças que, do ponto de vista da comunicação, devem ser

mapeadas, analisadas e ter estratégias autônomas? com o intuito de preservar a imagem

construída ao longo destes 70 anos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Ao realizar o exercício criativo, foram detectadas ameaças que precisam ser

neutralizadas em nome de um eficiente plano de comunicação.

1.4.1. Problemas causados pela reocupação nas áreas de risco atendidas pela

CDHU

Um alto déficit habitacional, situação que se repete em todo o país, é o principal fato

gerador de ocupações e invasões em áreas de risco. Com as dificuldades orçamentárias, que

impossibilitem o atendimento a todas as famílias nesta condição, a remoção de um grupo de

pessoas para moradias, construídas ou alugadas, não cessa o problema.

É preciso que haja um efetivo plano de recuperação e implantação de equipamentos

públicos nestas áteas, que inibam a reocupação destes espaços. Quando isso não ocorre, além

de criar uma nova demanda urgente, o fato reforça a necessidade de intensificação dos

investimentos em habitação e urbanismo.

O gerenciamento de crise pode e deve minimizar esta ameaça com a busca pela

massificação de informações sobre os riscos destas áreas, riscos de vida, inclusive, além da

divulgação das ações para recuperação destes espaços.

1.4.2. Dificuldades geradas aos moradores atendidos

Viver em condições sub-humanas, como ocorre na maioria das iáreas de risco, significa

não contar com os serviços estatais básicos, como energia elétrica e saneamento básico, para

ficar apenas nos primordiais. A falta do fornecimento destes serviços significa também,
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logicamente, que se não há o serviço, não há a despesa decorrente dele. Além dissoì não há oÇ..----.

custo para aquisição ou locação desta moradia.

Então, quando estas pessoas são realocadas, respeitando a dignidade humana, elas são

colocadas na legalidade, que tem como ônus arcar com estes custos básicos. Um dos

problemas identificados é justamente isso, o que precariza as novas moradias, uma

dificuldade de ordem prëtica na vida destas pessoas, que pode gerar danos À imagem da

CDHU.

Ainda que isso não seja responsabilidade exclusiva da companhia, o senso comum não

faz a separação de forma lógica entre os entes públicos. Em linhas gerais, não importa se a

responsabilidade é da União, do Estado, do município, da secretaria A ou B, é uma

responsabilidade do Poder Público como um todo.

Uma das alternativas para minimizar estes eventuais desgastes é um trabalho de

divulgação das ações realizadas pela CDHU no sentido de apoiar entidades com cursos e

qualificações, que criam oportunidades de geração de renda, emprego e resgate da cidadania,

com seus ônus e bônus, estes infinitamente superiores.

1.4.3. Ausência de infraestrutura nos conjuntos habitacionais da cDHU

A auditoria de imagem realizada a respeito da veiculação na mídia de notícias

relacionadas à CDHU apontou que grande parte dos problemas causados à imagem da

companhia guarda relação com falhas, generalizadas ou localizadas, nos serviços prestados

por outros entes públicos, como segurança, transporte, educação, saúde, esporte, lazer e

cultura.

Por mais que isso não tenha relação direta com a missão institucional da CDHU, tais

falhas criam no inconsciente da população a associação dos conjuntos habitacionais a

localidades com grande carência de serviços.

Entre as alternativas para minimização destes problemas pode ser feita com um

trabalho, junto aos veículos de comunicação e influenciadores, de todos os esforços feitos pela

CDHU no sentido de se garantir a infraestrutura completa nas localidades onde são

construídas as unidades habitacionais.
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2. ANÁLISE DIÁRIA DE IMAGEM
-J

2.1. vrÊs ur JANETRO (ANEXO r)

2.1.1. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 1 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 1 de janeiro de 2019, duas (2) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

edificação de unidades habitacionais e período de entrega de casas.

Avaliação classifîcatória das notícias:

Positiva: uma (1)

Neutra: uma (1)

Locais de repercussão:

Capital - São Paulo: um (1)

Interior - São Paulo: um (1) | Município: Araçatuba

A reportagem especial para o portal de notícias Ata News, sediado em Araçatuba,

repercutiu positivamente. O conteúdo reiterou o compromisso da CDHU em entregar para a

população unidades habitacionais com infraestrutura completa.

A menção única do nome da companhia na rádio Jovem Pan 620 AM, que abrange

todo o Estado de São Paulo, foi considerada neutra. A citação espontânea ressaltou a presença

da companhia no imaginário coletivo dos paulistas - que classificaram o período descrito (fim

de ano) como sinônimo do cumprimento dos projetos da CDHU.

Plano de ação: no caso da reportagem positiva, repercutir e sugerir entrevistados da

area técnicaparu falar sobre o andamento da obra, bem como indicar personagens locais para

humanizar o projeto. Desta forma, contribuir para concretizat as ações realizadas pela

instituição.
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2.1.2. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 2 de janeiro de 201p -.,
(Tabela em anexo)

No dia 2 de janeiro de 2079, nove (9) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

retirada de moradores de áreas de risco; convênio para construção de casas; tabela de custos;

estudo para combater o défrcit habitacional; entrega de casas; ordem de serviço para

r evitalização ; e ocorrência policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: seis (6)

Neutras: duas (2)

Negativas: uma (1)

Locais de repercussão:

Capital - São Paulo: um (l)
Interior - São Paulo: sete (7) | Municípios: Lençóis Paulista, Itatiba, São José do Rio

Preto, Andradina, São Bernardo do Campo, Santos e Jaboticabal

A ordem de serviço para revitalizaçáo de um empreendimento em Peruíbe repercutiu

em dois sites. Outro tema que ganhou destaque positivo foi o estudo encabeçado pela CDHU,

voltado ao combate do déficit habitacional no Estado de São Paulo poÍ novas facetas - que

repercutiu em dois sites. A entrega de 72 casas da CDHU em Guaraçaí, publicada no site O

Jornal da Região online, de Andradina, também repercutiu positivamente.

A matéria publicada no site Diário da Região Online, de São José do Rio Preto, foi

considerada neutra. O conteúdo mencionou a solicitação da tabela de custos da CDHU como

parâmetro para um processo judicial.

Uma ocorrência policial (esfaqueamento) em um bar no conjunto habitacional CDHU

em Barrinha, publicada no site Jomal da Cidade, de Jaboticabal, repercutiu levemente de

forma negativa. Por ter como cenário um empreendimento da companhia, o incidente pode

contribuir para associar uma imagem violenta à região.

Plano de ação: em casos de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões
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de pautas, releoses e agend¿rmento de entrevistas para divulgação sobre

ordens de serviços, assinaturas de convênios e estudos contribuem para concretizar as ações

rcalizadaspela companhia- além de reforçar o cumprimento de seu papel social.

Em casos de notícias negativas, materias sobre segurança dentro do contexto rnbano

podem contrapor a possível imagem de violência relacionada à região e, consequentemente,

reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade de vida da populagão local. Ações de

conscientização na comunidade também ajudam a propagar a mensagem positiva tendo como

multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores.
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2.1.3. Relatório analÍtico das notícias veiculadas no dia 3 de janeiro. de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 3 de janeiro de 2019, quatorze (14) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

sorteio de casas; anúncio de construção de novas unidades habitacionais; ordem de serviço

para revitalização; tabela de custos; processo de individualização de hidrômetros; doação de

lotes; currículo político; incêndio; golpe de vendas de imóveis; e ocorrência policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: cinco (5)

Neutras: quatro (4)

Negativas: cinco (5)

Locais de repercussão:

Capital - São Paulo: dois (2)

Interior - São Paulo: dez (10) | Municípios: São José dos Campos, Ribeirão Preto,

Tatuí, Lorena, Jaguariúna, Santos, São José do Rio Preto, Vale da Paraíba, São Carlos e

Dracena

A entrega de 10 casas em Cachoeira Paulista, publicada no site Jornal Atos.net, de

Lorena, repercutiu positivamente. Outro tema que ganhou destaque positivo foi o sorteio de

50 unidades habitacionais em São João do Pau D'Alho. Publicado no Portal Regional, de

Dracena, o conteúdo também mencionou a doação dos lotes do terreno Ca CDHU à Caixa.

A matéria publicada no impresso Diario da Região, de São José do Rio Preto, foi

considerada neutra. O conteúdo mencionou a solicitação da tabela de custos da CDHU como

parâmetro para um processo judicial.

A denúncia sobre o esquema de vendas de imóveis da CDHU repercutiu em dois sites

- etrtre eles, o Jomal Vanguarda, da emissora afiliada da TV Globo em São José dos Campos.

Por ter como base o registro de ocorrências na delegacia do município, o incidente pode

contribuir para associar uma imagem negativa ao papel fiscalizador da CDHU. Outro tema

que ganhou destaque negativo foi o caso de um incêndio ocorrido em uma casa da CDHU -
matéria veiculada no programa Oliveira Júnior, da emissora afúiada da TV Bandeirantes em
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Ribeirão Preto. Por ter como possível causa um curto-circuito, o incidente pode refletir como

um resultado de falha estrutural da obra.

Plano de ação: em casos de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões

de pautas, releqses e agendamento de entrevistas para divulgação sobre sorteio de casas,

anúncio de construção de novas unidades habitacionais, ordens de serviços e doação de lotes

contribuem para concretizar as ações realizadas pela companhia - além de reforçar o

cumprimento de seu papel social.

Em casos de notícias negativas, como o esquema de vendas ilegais, responder

imediatamente qualquer solicitação de posicionamento oriunda da imprensa - seja por meio

de nota oficial ou porta-voz da companhia. Sugestões de pautas, releases e agendamento de

entrevistas contribuem para esclarecer dúvidas e informar a população sobre as diretrizes que

guiam a CDHU, bem como reforçar seu papel fiscalizador - identificando contratos e vendas

irregulares de imóveis.

Enquanto que matérias que abordam possíveis incidentes relacionados à estrutura das

casas devem ser contrapostas com transparência. Além de atender solicitações da imprensa

por um posicionamento, a companhia pode disponlbilizar os registros que comprovam a

licitude na compra dos materiais e dos serviços prestados na construção dos imóveis da

determinada região - atestando a qualidade e a segurança acerca da estrutura das unidades

habitacionais entregues à população.

)
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2.1.4. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 4 de janeiro Te 2019.

(Tabela em anexo)

No dia 4 de janeiro de 2019, cinco (5) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

entrega de casas; investimento em programas habitacionais; denúncia de serviço e materiais

de péssima qualidade; e golpe de vendas de imóveis.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Neutra: uma (l)
Negativas: duas (2)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: quatro (4) | Municípios: Limeira, Pindamonhangaba, Penápolis e

Campinas

A entrega de 10 casas em Cachoeira Paulista, divulgada na rádio Ótima 95,5 FM, de

Pindamonhangaba, repercutiu positivamente. Outro tema que ganhou destaque positivo foi o

balanço apresentado no impresso Diário de Penápolis, de Penápolis, que abordou a entrega de

6.135 unidades habitacionais e 161 cartas de crédito em todo o Estado pela CDHU. O

conteúdo também citou as ações da companhiapararegularização de débitos.

A menção única do nome da instituição no programa Bastidores do Poder, da emissora

afiliada da TV Bandeirantes em Campinas, foi considerada neutra. A citação espontânea

destacou a CDHU como uma opção no combate ao déficit habitacional no Estado de São

Paulo.

A denúncia de uma moradora sobre a péssima qualidade dos materiais utilizados na

construção de sua unidade habitacional,realizada na rádio Educadora 1020 AM, de Limeira,

repercutiu negativamente. Por ter uma personagem local, a reclamação pode contribuir para

associar uma imagem negativa à qualidade da obra entregue para a população. Também

repercutiu negativamente a denúncia sobre o esquema de vendas de imóveis da CDHU -
divulgada na rádio Ótima 95,5 FM, de Pindamonhangaba. Por ter como base o registro de

ocorrências na delegacia do município, o incidente pode contribuir para associar uma imagem

negativa ao papel vigilante da CDHU.
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Plano de ação: em casos de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões

de pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entregas de casas e

combate ao déficit habitacional contribuem para concrefizar as ações realizadas pela

companhia - além de reforçar o cumprimento de seu papel social.

Em casos de notícias negativas, denúncias que abordam possíveis questões estruturais

das casas devem ser contrapostas com transparência. Além de atender solicitações da

imprensa por um posicionamento, a companhia pode disponibilizar os registros que

comprovam a licitude na compra dos materiais e dos serviços prestados na construção dos

imóveis da determinada região - atestando a qualidade e a segurança acerca da estrutura das

unidades habitacionais entregues à população. Recomenda-se entrar em contato com a

moradora para fazt uma visita técnica e avaliar se é um problema pontual ou generalizado

para tomar as devidas providencias.

Em relação a matérias sobre esquema de vendas ilegais, qualquer solicitação de

posicionamento oriunda da imprensa deve ser respondida imediatamente - seja por meio de

nota oficial ou porta-voz da companhia. Sugestões de pautas, releases e agendamento de

entrevistas contribuem para esclarecer dúvidas e informar a população sobre as diretrizes que

guiam a CDHU, bem como reforçar seu papel fiscalizador - identificando contratos e vendas

irregulares de imóveis.
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2.1.5. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 5 de janeiro te 2019. .--..

(Tabela em anexo)

No dia 5 de janeiro de 2019, três (3) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

convênio para construção de unidades habitacionais; ordem de serviço para revitalização;

solicitação da Prefeitura.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: três (3)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: três (3) | Municípios: Limeira, São Vicente e Araçatuba

A assinatura de um convênio para construção de 600 unidades habitacionais em

Birigui, publicada no impresso Folha da Região, de Araçatuba, repercutiu positivamente.

Outro tema que ganhou destaque foi a Ordem de Início de Serviço (OIS) para revitalização do

conjunto habitacional em São Vicente - matéria publicada no impresso Jomal Vicentino, de

São Vicente. Também repercutiu positivamente o conteúdo publicado no impresso Gazeta de

Limeira, de Limeira, que abordou o pedido da Prefeitura, acatado pela CDHU. para retirar do

cadastro indivíduos que invadiram o horto do município - o que mostrou um diálogo

consonante com o órgão público.

Plano de ação: em casos de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões

de pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação sobre assinatura de

convênios e ordens de revitalização contribuem para concretizar as ações realizadas

companhia - além de reforçar o cumprimento de seu papel social.

PRESS
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2.1.6. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 6 de janeird-de 2019 -

(Tabela em anexo)

No dia 6 de janeiro de 2019, três (3) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

campeonato de futebol; referência de localização; e ocorrência policial.

Avaliação classifïcatória das notícias:

Positiva: uma (l)

Neutras: duas (2)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: dois (2) | Municípios: São Carlos e Tatuí

A ação anual do banco de alimentos de Tatuí que beneficiou famílias no bairro

CDHU, publicada no impresso O Progresso de Tatuí, de Tatuí, apesar de não ser uma ação

direta da CDHU, repercutiu positivamente.

A matéria sobre a participação do time CDHU em um campeonato de futebol,

publicada no impresso O Progresso de Tatuí, de Tatuí. foi considerada neutra. Uma

ocorrência policial (possível caso de suicídio) envolvendo urn conjunto habitacional do bairro

CDHU em São Carlos - publicada no site São Carlos Agora, de São Carlos - também foi

considerada neutra.

Plano de ação: conteúdos positivos que não são diretamente relacionados às

atividades da CDHU também devem ser apoiados e divulgados pela assessoria de imprensa -
uma maneira de reforçar ações e eventos voltados para a qualidade de vida da comunidade nas

regiões em que se localizam as obras e/ou empreendimentos da companhia. Sugestões de

pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação contribuem para reforçar seu

papel social.

Mesmo considerada neutra, a matéria que abordou o suicídio de uma moradora

poderia incentivar ações de conscientização e valorização à vida na comunidade - o que

também ajuda a propagar a mensagem positiva tendo como multiplicadores seu público-alvo:

os próprios moradores.
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2.1.7. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 7 de janeiro'd. 2019- . >

(Tabela em anexo)

No dia 7 de janeiro de 2019, seis (6) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

oficinas educativas e ocorrência policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positiva: uma (1)

Neutras: cinco (5)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: três (3) | Municípios: São Carlos, Guarulhos e Jaboticabal

Três oficinas ministradas por educadores do IMS Paulista, inspiradas no projeto Foco

no Pedaço (desenvolvido pelo IMS em parceria com a CDHU), publicada no site Dica de

Teatro, de Guarulhos, repercutiu positivamente.

A ocorrência policial (possível caso de suicídio) envolvendo um conjunto habitacional

do bairro CDHU em São Carlos repercutiu em cinco veículos.

Plano de açãoz conteúdos positivos que não são diretamente relacionados às

atividades da CDHU devem ser apoiados e divulgados pela assessoria de imprensa - uma

maneira de reforçar ações e eventos educativos. Sugestões de pautas, releases e agendamento

de entrevistas para divulgação contribuem para reforçar seu papel social.

Mesmo considerada neutra, a matéria que abordou o suicídio de una moradora

poderia incentivar ações de conscientizaçãa e valorização à vida na comunidade - o que

também ajuda a propagar a mensagem positiva tendo como multiplicadores seu público-alvo:

os próprios moradores.
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2.1.8. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 8 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 8 de janeiro de 2019, oito (8) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

entrega de casas; processo de urbanização; doação de mudas e adoção de animais; oferta de

serviços; e ocorrência policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positiva: quatro (4)

Neutra: uma (1)

Negativas: três (3)

Locais de repercussão:

Capital - São Paulo: um (l)
Interior - São Paulo: seis (6) | Municípios: Bauru, Lorena, Santo André, São José do

Rio Preto, Bebedouro e Botucatu

A entrega de dez unidades habitacionais em Cachoeira Paulista, publicada no impresso

Jornal Atos, de Lorena, repercutiu positivamente. Também ganhou destaque o balanço que

mencionou a entrega de 178 unidades habitacionais em Guarulhos, divulgado no site Portal

Web, de São Paulo. Outro conteúdo que repercutiu positivamente abordou os seruiços

oferecidos à população de Bebedouro - a matéria teve como origem o site da Prefeitura de

Bebedouro.

A matéria mencionando a area da CDHU que passa por um processo de urbanização e

atualmente espera a resolução da TAC em Santo André, publicada pelo site RD Repórter

Diários Online, de Santo André, foi considerada neutra.

A oconência policial (dois assassinatos) envolvendo um conjunto habitacional do

bairro CDHU em Areiópolis repercutiu três veículos - como o impresso Jomal da Cidade, de

Bauru. Por ter como cenário um bairro entregue pela companhia, o incidente pode contribuir

para associar uma imagem violenta à região.

Plano de ação: em casos de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões
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de pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entrega

obras em andamento, oferta de serviços contibuem para concretizar as ações realizadas pela

companhia- além de reforçar o cumprimento de seu papel social.

Em casos de notícias negativas, matérias sobre segurança denûo do contexto wbano

podem contrapor a possível imagem de violência relacionada à região e, consequentemente,

reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade de vida da população local. Ações de

conscientização na comunidade também ajudam a propagar a mensagem positiva tendo como

multþlicadores seu público-alvo - os próprios moradores.
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2.1.9. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 9 de janeiro de ?019

(Tabela em anexo)

No dia 9 de janeiro de 2019, qnatorze (14) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

poda; doação de terrenos para construção de unidades habitacionais; oficinas educativas;

currículo político; pÅvarizaçáo; projeto educativo; e ocorrência policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positiva: três (3)

Neutra: cinco (5)

Negativas: cinco (5)

Locais de repercussão:

Capital - São Paulo: quatro (4)

Interior - São Paulo: sete (7) | Municípios: Presidente Prudente, Tatuí, Lençóis

Paulista, Franca, Jaboticabal, Bertioga e Guarulhos

Outros Estados: um (1) | Amazonas

A reunião para ajustar os detalhes da doação de um terreno para a CDHU construir

novas unidades habitacionais em Franca e que mencionou o sorteio de 93 casas em Buritizal,

publicada no impresso Diário Verdade, de Franca, repercutiu positivamente. Apesar de não

ser uma ação direta da CDHU, também ganhou destaque o mutirão de construção do projeto

Terreno Vivo (horta urbana), com rodas de conversa, no conjunto habitacional CDHU, em

Bertioga - divulgado no site Costa Norte Online, de Bertioga.

O monitoramento dos terrenos e cortes de mato em São Paulo por parte da CDHU,

divulgado no impresso Agora São Paulo, de São Paulo, foi considerado neutro. A menção da

passagem do novo secretario de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, pela CDHU

repercutiu de forma neutra em quatro veículos.

A ocorrência policial (dois assassinatos) envolvendo um conjunto habitacional do

bairro CDHU em Areiópolis repercutiu dois veículos - ambos de Lençóis Paulista. Também

ganhou destaque negativo dois casos de furto envolvendo residências no bairro CDHU -
ambos publicados no impresso O Progresso de Tatuí, de Tatuí. Por terem como cenário um
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baino entregue pela companhia, os incidentes podem contribuir para associar uma iq¡agglq-dg

falta de segurança à região.

Plano de ação: em casos de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões

de pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação sobre trâmites voltados para

a construção de novas unidades contribuem para concretizar as ações realizadas pela

companhia - além de reforçar o cumprimento de seu papel social.

Conteúdos que não são diretamente relacionados às atividades da CDHU, como o

projeto Terreno Vivo, também devem ser apoiados e divulgados pela assessoria de imprensa -
uma maneira de reforçar ações e eventos educativos. Sugestões de pautas, releases e

agendamento de entrevistas para diwlgação contribuem para reforçar seu papel social.

Em casos de notícias negativas, matérias sobre segurança dentro do contexto urbano

podem contrapor a possível imagem de violência relacionada à região e, consequentemente,

reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade de vida da população local. Ações de

conscientização na comunidade também ajudam a propagff a mensagem positiva tendo como

multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores.
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2.1.10. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 10 de janeiro(de 2019 . 
'--...

(Tabela em anexo)

No dia l0 de janeiro de 2019, sete (7) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

construção de casas; inscrições e sorteio de unidades habitacionais; viabilização de novas

obras; creches; pedido de agilidade de andamento da obra; projeto educativo; currículo

político; e ocorrência policial.

Avaliação classifTcatória das notícias:

Positiva: quatro (4)

Neutra: duas (2)

Negativas: uma (1)

Locais de repercussão:

Capital - São Paulo: um (l)
Interior - São Paulo: seis (6) | Municípios: Aparecida,Fartrra, Santos, Rafard, Osasco

e Santo André

A menção sobre o andamento da construção de 202 casas da CDHU em Potim,

divulgada na rádio Pop 90,9 FM, de Aparecida, repercutiu positivamente. Também ganhou

destaque a menção sobre as inscrições e posterior sorteio de casas populares da CDHU em

Fartura - o conteúdo foi publicado no impresso Sudoeste do Estado, de Fartura.

A menção da passagem do novo secretario de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos

Penido, pela CDHU repercutiu de forma neutra em dois veículos - como o impresso Folha de

São Paulo, em São Paulo.

A ocorrência policial (trrifico de entorpecentes) envolvendo um conjunto habitacional

do bairro CDHU em Santo André, publicado no site Diário do Grande ABC, de Santo André,

repercutiu negativamente. Por ter como cen¿ário um bairro entregue pela companhia, o

incidente pode contribuir para associar uma imagem de ponto de vendas de drogas ilícitas à

região.

Plano de ação: em casos de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões
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de pautas, releases e agend¿ùmento de entrevistas para diwlgação sobre inscrições,

andamento da construçäo de novas unidades contribuem para concrettzar as ações rcalizadas

pela companhia- além de reforçar o cumprimento de seu papel social.

Em casos de notícias negativas, matérias sobre conscientização e combate às drogas

dentro do contexto urbano podem contrapor a possível imagem de tráfico de entorpecentes

relacionada à região e, consequentemente, reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade

de vida da população local. Ações na comunidade também ajudam a propagar a mensagem

positiva tendo como multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores.
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2.l.ll. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 11 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo) 
<

No dia 11 de janeiro de 2019, cinco (5) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

projeto social; pedido de agilidade de andamento da obra; ârea de alagamento; e currículo

político.

Avaliação classifîcatória das notícias:

Positiva: duas (2)

Neutra: duas (2)

Negativa: uma (1)

Locais de repercussão:

Capital - São Paulo: um (1)

Interior - São Paulo: quatro (4) | Municípios: Assis, Rafard, Osasco e São Carlos

A abertura das inscrições para o Projeto Guri em Assis, publicada no impresso Voz da

Terra, de Assis, apesar de não ser uma ação direha da CDHU, repercutiu positivamente.

A menção da passagem do novo secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos

Penido, pela CDHU repercutiu de forma neutra em dois veículos.

A possibilidade de uma tormenta chegar à írea urbana em São Carlos reforçou que a

região do conjunto habitacional da CDHU é uma área de alagamento. O conteúdo foi

publicado no site São Carlos Hoje, de São Ca¡los.

Plano de ação: conteúdos positivos que não são diretamente relacionados às

atividades da CDHU devem ser apoiados e divulgados pela assessoria de imprensa - uma

maneira de reforçar ações e eventos educativos. Sugestões de pautas, releases e agendamento

de entrevistas para divulgação contribuem para reforçar seu papel social.

Em casos de notícias negativas, encaminhar aos veículos de imprensa um cronograma

de atividades relacionadas às melhorias nos condomínios da CDHU que porventura

apresentem problemas relacionados à chuva - como, por exemplo, os alagamentos.

Recomenda-se entrar em contato com o órgão responsável para mediar uma possível solução
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2.1.12. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 12 de janeiro be 2019

(Tabela em anexo)

No dia 12 de janeiro de 2019, cinco (5) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

projeto social; falta de linha de ônibus; atraso na regularização de escrituras; e ocorrência

policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positiva: uma (l)
Negativa: quatro (4)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: quatro (4) | Municípios: Marília, Tatuí, Botucatu e Ternura

A campanha do Banco de Alimentos que beneficiou famíiias de um conjunto

habitacional da CDHU em Tatuí, publicada no impresso Integração, de Tatuí, repercutiu

positivamente.

A reclamação de um morador da CDHU acerca da falta de linha de ônibus na região,

veiculada na rádio Clube 1090 FM, de Marília, repercutiu negativamente. Também ganhou

destaque o atraso no processo de entrega das escrituras para moradores que já quitaram suas

pendências com a CDHU - conteúdo publicado no site Portal Ternura FM 99,3, de Temura.

Plano de ação: conteúdos positi'u'os que não são diretamente relacionados às

atividades da CDHU devem ser apoiados e divulgados pela assessoria de imprensa - uma

maneira de reforçar ações e eventos sociais. Sugestões de pautas, releases e agendamento de

entrevistas para diwlgação contribuem para reforçar seu papel social.

Em casos de notícias negativas, reclamações - mesmo que não relacionadas

diretamente à CDHU - que abordam possiveis questões relacionadas à região em que se

Iocalizarn os conjuntos habitacionais devem ser avaliadas. Recomenda-se entrar em contato

com o órgão responsável para mediar uma possível solução em prol da qualidade de vida da

população local. Em relação aos conteúdos sobre atrasos e pendências para entrega de

escrituras para os mutuarios, qualquer solicitação de posicionamento oriunda da imprensa

deve ser respondida imediatamente - seja por meio de nota oficial ou porta -voz da
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companhia. Sugestões de pautas, releases e agendamento de enfevistas contribuemrpn
esclarecer drlvidas e informar os tâmites necessiários pamagilizar os processos pendentes.
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2.1.13. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 13 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 13 de janeiro de 2019, duas (2) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

projeto social e assinatura de convênio para construção de casas.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: dois (2) | Municípios: Marília e Tatuí

O balanço do projeto "Rua da Alegria", que levou atrações recreativas, culturais,

esportivas e artísticas para a população de um conjunto habitacional da CDHU em Tatuí,

publicado no impresso O Progresso de Tatuí, de Tatuí, repercutiu positivamente. Também

ganhou destaque a matéria sobre a assinatura de convênio para construção de 50 casas da

CDHU em Itapuã - conteúdo publicado no impresso O Dia de Marília, de Marília.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas , releases

e agendamento de entrevistas para dir,ulgação sobre assinatura de convênio para construção

de novas unidades contribuem para concretizar as ações realizadas pela companhia.

Algo simil¿ìr ocorre com os conteúdos positivos que não são diretamente relacionados

às atividades da CDHU, que devem ser apoiados e divulgados pela assessoria de imprensa -
uma maneira de reforçar ações e eventos educativos, sociais e de lazer. Sugestões de pautas,

releases e agendamento de entrevistas para divulgação também contribuem para reforçar seu

papel social.

)
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2.1.14. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 14 de janeiro de 2019

(Tabela em ânexo)

No dia 14 de janeiro de 2019, dez (10) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

assinatura de convênio para construção de casas; programa CDHU - Esporte, Lazer e

Cidadania; atraso na entrega das casas; nova unidade de saúde; poda; e currículo político.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: oito (8)

Neutra: uma (1)

Negativa: uma (1)

Locais de repercussão:

São Paulo - Capital: dois (2)

Interior - São Paulo: oito (8) | Municípios: São José dos Campos; Dracena;

Guaratinguetâ,Bragança Paulista, Jundiaí, Jales, Indaiatuba e Ribeirão Preto

A assinatura de um convênio para construção de 300 unidades habitacionais em

Dracena, mencionada na rádio Liberal 92"7 FM, de Dracena, repercutiu positivamente.

Também ganhou destaque o programa "CDHU - Esporte, Lazer e Cidadania", que promove a

inclusão de crianças e adolescentes que moram nos conjuntos habitacionais da companhia no

Estado de São Paulo - conteúdo repercutiu em dois veículos, sendo um deles o portal oficial

do Govemo do Estado de São Paulo.

A citação única e aleatória da CDHU no programa Vale Urgente, da afiliada da TV

Bandeirantes em São José dos Campos, foi considerada neutra.

A ligação de um ouvinte que relatou uma possível negligência da CDHU para atraso

na conclusão e posterior entrega das casas em Lorena, transmitida na rá<iio Metropolitana99,l

FM, de Guaratinguetá, repercutiu negativamente.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre assinatura de convênio para construção
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de novas unidades e programas como o "CDHU - Esporte, Lazeu e Cidadania" contribuem

para concretizar as ações realizadas pela companhia.

Matérias sobre atrasos de entrega das obras devem ser contrapostas com transparência.

Atém de atender solicitações da imprensa por um posicionamento, encaminhar aos veículos

um cronogtama de atividades relacionadas à obra com informações sobre o andarnento e

previsão de entrega - atestando o cumprimento desta.
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2.1.15. Relatório analítico das notÍcias veiculadas no dia 15 de janeiro de 2019 (Tabela

em anexo) <""-' ' \*>-

No dia 1 5 de janeiro de 2019, vinte e duas (22) noticias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

flrscalização/compra e venda irregular de imóveis; programa CDHU - Esporte, Lazer e

Cidadania; nova unidade de saúde; escrituras; estudo para combater o déficit habitacional;

obras atrasadas; áreas de risco; currículo político; e ocorrência policial.

Avaliação classifïcatória das notícias:

Positivas: quatorze (14)

Neutra: duas (2)

Negativa: seis (6)

Locais de repercussão:

São Paulo - Capital: dois (2)

Interior - São Paulo: quatorze (14) | Municípios: Campinas, Lençóis Paulista,

Guaratinguetá, Taubaté, São Manuel, Catanduva, Jundiaí, Bebedouro, Bragança Paulista,

Avaré, Tijucas, Botucatu, Santo André e São Carlos

Outros Estados: um (1) | Paraná

O estudo encabeçado pela CDHU, voltado ao combate do déficit habitacional no

Estado de São Paulo por novas facetas, publicado no site Qual Imóvel, de São Paulo,

repercutiu positivamente. Também ganhou destaque a previsão de entrega de 200 unidades

habitacionais da CDHU em São Manuel - conteúdo publicada NBotucatu, de Botucatu. Outro

tema que repercutiu positivamente abordou a fiscalização acerca de compra e venda de

imóveis irregulares - que repercutiu em cinco sites, como o Gl.

A menção de um convênio da CDHU, tendo em vista a participagão ativa de um

político no processo, divulgada na rádio Integração FM, de São Manuel, foi considerada

neutra.

A cobrança do prefeito de Lorena para a entrega das obras da CDHU, por causa de um

possível atraso, repercutiu negativamente em dois veículos.

038



ö

+55 65 3046.5015
R. Presidente Castelo Bra¡rco,5Z1

Quitombo - GEP: 78O45-4ZO
Cuiabá" MT - Brasit

dcomr¡nicacao.corn-br

Plano de açÍio: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivadoserepercutidospormeiodaassessoriadeimprensa.Sugestõe,a"puffi

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre previsäo de entega de obras, fiscalização

de vendas irregulares de imóveis e estudos para combater o déficit populacional conhibuem

para concretizar as ações realizadas pela companhia.

Matérias sobre atasos de entrega das obras devem ser contrapostas com transparência.

Além de atender solicitações da imprensa por um posicionamento, encaminhar aos veículos

um cronograma de atividades relacionadas à obra com informações sobre o andamento e

previsão de entrega - atestando o cumprimento desta. Recomenda-se entrar em contato com o

prefeito para esclarecer a situação e manter o bom diálogo institucional.
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2.1.16. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 16 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo) ':

No dia 16 de janeiro de 2019, dezoito (18) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

fiscalização/compra e venda irregular de imóveis; mutirão de conciliação; entrega de

escrituras; assinatura de convênio para construção de novas unidades habitacionais; ação

social; área de alagamento; desligamento da gerência da CDHU; e ocorrência policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: dez (10)

Neutra: três (3)

Negativa: cinco (5)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: onze (l l) | Municípios: Bragança Paulista, Campinas, Marília,

Atibaia, Taubaté, Santos, Tatuí, São Carlos, Botucatu, Cosmópolis e Andradina.

A entrega da escritura e matrícula a mutuarios dos conjuntos habitacionais da CDHU

em Pedreira, publicada no site O Regional, de Cosmópolis, repercutiu positivamente. Outro

tema que ganhou destaque foi a entrega de 181 títulos de legitimação fundiûria para

moradores do Guarujá - divulgada no site Perspectiva Online, de Santos. Também repercutiu

positivamente o anúncio da construção de 30 unidades habitacionais da CDHU em Nova

Independência - conteúdo publicado no site Portal Folha Regional, de Andradina.

O desligamento de César Augusto de Souza Ferreira da gerência da CDHU na Baixada

Santista e da Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, publicado no site

Diario do Litoral Online, de Santos, foi considerada neutra.

A possibilidade de uma tormenta chegar à area urbana em São Carlos reforçou que a

região do conjunto habitacional da CDHU é uma iárea de alagamento. O conteúdo foi

publicado no site São Carlos em Rede, de São Carlos. A ocorrência policial (tráfico de

entorpecentes) envolvendo um conjunto habitacional do bairro CDHU em Santo André,

publicado no impresso Jornal da Manhã, de Marília, repercutiu negativamente. Por ter como

cenário um bairro entregue pela companhia, o incidente pode contribuir para associar uma

imagem de ponto de vendas de drogas ilícitas à região.
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Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU dÑ#ã\
incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releqses

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entrega de escrituras, novas obras e

fiscalização de vendas irregulares de imóveis contribuem para concretizar as ações realizadas

pela companhia.

Em casos de notícias negativas, encaminhar aos veículos de imprensa um cronograma

de atividades relacionadas às melhorias nos condomínios da CDHU que porventura

apresentem problemas relacionados à chuva - como, por exemplo, os alagamentos.

Recomenda-se entrar em contato com o órgão responsável para mediar uma possível solução

em prol da qualidade de vida da população local - como parcerias e convênios para instalação

da tubulação para drenagem pluvial.

Enquanto que matérias sobre conscientização e combate às drogas dentro do contexto

urbano podem contrapor a possível imagem de tráfico de entorpecentes relacionada à região e,

consequentemente, reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade de vida da população

local. Ações na comunidade também ajudam a propagar a mensagem positiva tendo como

multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores.
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2.1.17. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 17 de janeiro"de 2019 . I
(Tabela em anexo)

No dia 17 de janeiro de 2019, seis (6) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

desligamento da gerência da CDHU; assinatura de convênio para construção de novas

unidades habitacionais; visitas institucionais: e política do "cobertor curto".

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Neutra: três (3)

Negativa: uma (1)

Locais de repercussão:

São Paulo - Capital: um (1)

Interior - São Paulo: quatro (4) | Municípios: Sorocaba, Andradina, Araçatuba e

Andradina

Outros Estados: um (1) | Distrito Federal

O anúncio da construção de 30 unidades habitacionais da CDHU em Nova

Independência, publicada no impresso O Jornal da Região, de Andradina, repercutiu em dois

veículos.

O desligamento de César Augusto de Souza Ferreira da gerência da CDHU na Baixada

Santista e da Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, mencionado na

rádio lpanema9I,l FM, de Sorocaba, foi considerada neutra.

A crítica sobre a política do "cobertor curto", considerada arctirada de moradores de

areas de risco para conjuntos habitacionais de outros municípios, sem nenhuma perspectiva de

renda, favorecendo novas ocupações. O conteúdo foi veiculado no site BRASIL247, de

Brasília.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre a assinatura de convênios para construção

de unidades habitacionais contribuem para concretizar as ações realizadas pela companhia.
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Em casos de notícias negativas, como o conteúdo que insinuou a

curto", devem ser contapostas com tansparência. Qualquer solicitação de

oriunda da imprensa deve ser atendida prontarnente - seja por meio de nota oficial ou porta-

voz da companhia Sugestões de pautas, releases e agendamento de entevistas contibuem

para esolarecer drividas e informar a população sobre as diretizes que guiam a CDHU, bem

como reforçar seu papel no combate ao déficit habitacional e pela melhoria da qualidade de

vida da populaçäo local.
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2.1.18. Relatório analítico das notÍcias veiculadas no dia 18 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 18 de janeiro de 2079, treze (13) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

entrega de escrituras; falta de água; nova iluminação de LED das ruas; desligamento da

gerência da CDHU; queima de lixo; pedido da agilidade; currículo político; e ocorrência

policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Neutra: oito (8)

Negativa: três (3)

Locais de repercussão:

São Paulo - Capital: um (1)

Interior - São Paulo: dez (10) | Municípios: Osasco, Mogi-Mirim, Marília, Araçatuba,

Santos, Barretos, Araras, Mogi-Mirim, Capivari e Cosmópolis

Outros Estados: dois (2) | Mato Grosso e Amazonas

A entrega de escrituras de unidades habitacionais em Pedreira, publicada no site O

Regional, de Cosmópolis, repercutiu positivamente.

O desligamento de César Augusto de Souza Ferreira da gerência da CDHU na Baixada

Santista e da Secretaria de Habitação do Govemo do Estado de São Paulo, publicado no

impresso A Tribuna, de Santos, foi considerado neutro. Algo similar ocorreu em relação ao

conteúdo que mencionava a participação de Bonezinho Corrochel na CDHU - dir,ulgado no

site A Tribuna do Povo, de Araras.

A denúncia sobre a queima de lixo na rua dos prédios da CDHU, publicada no

impresso A Folha da Região, de Araçatuba, repercutiu negativamente.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entrega de escrituras das unidades

habitacionais contribuem para concretizar as ações realizadas pela companhia.
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Em casos de notícias negativas, reclamações - mesmo que não relacionadas

diretamente à CDHU - que abordam possíveis questões relacionadas à região em que se

localizam os conjuntos habitacionais devem ser avaliadas. Recomenda-se entrar em contato

com o órgão responsável para mediar uma possível solução em prol da qualidade de vida da

população local.
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2.1.19. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 19 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 19 de janeiro de 2019, quatro (4) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

abertura de agendamento para inscrições; currículo político; e ocorrência policial.

Avaliação classifÏcatória das notícias:

Positivas: uma (1)

Neutra: uma (1)

Negativa: duas (2)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: três (3) | Municípios: Araras, Marília e Presidente Prudente

A abertura de agendamento para inscrições para moradias da CDHU em Adamantina,

publicada no site Gl, de Presidente Prudente, repercutiu positivamente.

A menção sobre a participação de Bonezinho Corrochel na CDHU, publicada no

impresso Opinião Jornal, de Araras, foi considerada neutra.

A ocorrência policial (tráfico de entorpecentes) envolvendo um conjunto habitacional

do bairro CDHU em Marília repercutiu em dois veículos. Por ter como cenário um bairro

entregue pela companhia, o incidente pode contribuir para associar uma imagem de ponto de

vendas de drogas ilícitas à região.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releoses

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre abertura de agendamento para inscrições

para moradias da CDHU contribuem para concretizar as ações realizadas pela companhia.

Em casos de notícias negativas, matérias sobre conscientização e combate às drogas

dentro do contexto urbano podem contrapor a possível imagem de tráf,rco de entorpecentes

relacionada à região e, consequentemente, reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade

de vida da população local. Ações na comunidade também ajudam a propagar a mensagem

positiva tendo como multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores.
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2.1.20. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 20 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo) < -

No dia 20 de janeiro de 2079, cinco (5) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

sorteio de unidades habitacionais; venda de terreno inadequado; instalação de câmeras e

circuito de alarme em EMEI; e ação social (campanha Janeiro Branco).

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: três (3)

Neutra: duas (2)

Locais de repercussão:

São Paulo - Capital: um (1)

Interior - São Paulo: três (3) | Municípios: Tatuí, Penápolis e Presidente Prudente

A matéria sobre o sorteio de 88 unidades habitacionais da CDHU em Alto Alegre,

publicada no impresso Interior Penápolis, de Penápolis, repercutiu positivamente.

O conteúdo sobre a venda de um terreno considerado inadequado pela CDHU em

Adamantina, publicado em Presidente Prudente pelo site Gl, foi considerado neutro.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre sorteio de casas da CDHU contribuem

para concretizar as ações realizadas pela companhia.
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2.1.21. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 2l de janeiro de 2019

(Tabeta em anexo) \

No dia 21 de janeiro de 2019, sete (7) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

abertura de agendamento para inscrições; atraso na entrega de escritura; vistoria de terrenos

para construção de unidades habitacionais; ranking de reclamações do Procon; creches; e

proclames de casamento.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Neutra: duas (2)

Negativas: três (3)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: seis (6) | Municípios: Presidente Prudente, Araraquara, Igaraçu

do Tietê, Bariri, Botucatu e Avaré

A menção sobre a abertura de agendamento para inscrições para moradias da CDHU

em Adamantina, divulgadana rádio Prudente 1070 AM, de Presidente Prudente, repercutiu

positivamente. Também ganhou destaque o conteúdo sobre a vistoria de um terreno onde

estão sendo erguidas as 200 unidades habitacionais da CDHU, publicado no site Jornal A

Comarca Online, de Avaré.

A menção da CDHU como referência de localização em um proclame de casamento,

no impresso O Mirante, de Igaraçu do Tietê, foi considerada neutra.

O atraso na regularizaçáo e no processo de entrega das escrituras para moradores de

Araraquara que já quitaram suas pendências com a CDHU repercutiu dois veículos. Também

ganhou destaque negativo o ranking de reclamações do Procon que declarou que as

reclamações sobre serviços de habitação e moradia ocupam o segundo lugar. O conteúdo foi

divulgado no impresso Jomal Candeia, de Bariri.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre abertura de agendamento para inscrições

PRESS
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para moradias e vistorias de terrenos para obras da CDHU contribuem para concretizar as

agões realizadas pela companhia.

Em relação aos conteúdos sobre atrasos e pendências para entrega de escrituras para os

mutuários, qualquer solicitação de posicionamento oriunda da imprensa deve ser respondida

imediatamente - seja por meio de nota oficial ou porta-voz da companhia. Sugestões de

pautas, releases e agendamento de entrevistas contribuem para esclarecer dúvidas e informar

os trâmites necessários para agilizar os processos pendentes.

Matérias de repercussão negativa, como o ranking do Procon, devem ser contrapostas

com conteúdos que apresentem dados sobre a resolução dos problemas detectados - o que

demonstra respeito à população e evidencia a atuação positiva da CDHU em solucioîaÍ a

mafriz das queixas, caso detectado que procedem. Sugestões de pautas, releases e

agendamento de entrevistas também contribuem para esclarecer dúvidas e, de forma

educativa, contribuir para a resolução das reclamações.
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2.1.22. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 22 de janeiro de 2019 i
(Tabela em anexo)

No dia 22 dejaneiro de2019, dezesseis (16) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

abertura de agendamento para inscrições; sorteio de casas; vistoria de unidades habitacionais;

dehnição de endereços; denúncia de escorpiões e cobras; convênio para construção de

unidades habitacionais; ponte interditada para manutenção; atraso na entrega de escritura;

balanço; currículo político; e ocorrôncia policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: seis (6)

Neutra: duas (2)

Negativas: oito (8)

Locais de repercussão:

São Paulo - Capital: dois (2)

Interior - São Paulo: doze (12) | Municípios: Presidente Prudente, Mogi das Cruzes,

Marília, Botucatu, Piracicaba, Araçatuba, Araraquara, Santo André, Rafard, Suzano,

Araçatuba e Santos

Outros Estados: um (1) | Rio Grande do Sul

A matéria sobre a abertura das inscrições para moradias da CDHU em Adamantina,

veiculada no programa FN 2u Edição, da afiliada da TV Globo em Presidente Prudente,

repercutiu positivamente. Também ganhou destaque o sorteio de 86 unidades habitacionais da

CDHU em Turiúba - conteúdo que repercutiu em dois veículos.

A menção da passagem do novo secretário de Habitação, Paulo Alves, pela CDHU

repercutiu de forma neutra em quatro veículos.

A matéria sobre denúncias de escorpiões e cobras em um terreno integrante do

conjunto habitacional da CDHU, realizadas por moradores, repercutiu em quatro veículos -
como a afiliada da TV Globo em Mogi das Cruzes. Também ganhou destaque negativo a

interdição de uma ponte para manutenção após seis meses de sua inauguração. Por se tratar de

uma obra em parceria com a CDHU, a matéria - que circulou em dois veículos - levanta

levemente o questionamento sobre a qualidade do empreendimento.
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Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre abertura de agendamento para inscrições,

softeio de casas, vistorias, definição de endereços e novos convênios da CDHU contribuem

para concretizar as ações realizadas pela companhia.

Em casos de notícias negativas, reclamações - como o caso de escorpiões e cobras -
que abordam possíveis questões relacionadas à região em que se localizam os conjuntos

habitacionais devem ser avaliadas. Recomenda-se entrar em contato com o órgão responsável

para mediar uma possível solução em prol da qualidade de vida da população local. Qualquer

solicitação de posicionamento oriunda da imprensa deve ser respondida imediatamente - seja

por meio de nota oficial ou porta-voz da companhia.

Sugestões de pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação sobre

limpezas de terrenos com manutenção completa também contribuem para concretizar as ações

realizadas pela companhia. Ações educativas na comunidade sobre descarte cometo de lixo e

preservação do espaço público também ajudam a propagar a mensagem positiva tendo como

multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores.

Enquanto que matérias que abordam possíveis incidentes relacionados à estrutura das

obras - como o caso da ponte - devem ser contrapostas com transparência. Além de atender

solicitações da imprensa por um posicionamento, a companhia pode disponibilizar os

registros que comprovam a licitude na compra dos materiais e dos serviços prestados na

construção da obra da determinada região - atestando a qualidade e a segurança acerca da

estrutura dos empreendimentos entregues à população.
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2.1.23. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 23 de janeiro de 2019 7

(Tabela em anexo)

No dia 23 de janeiro de 2019, nove (9) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

abertura de agendamento para inscrições; falta de elevadores; venda de terreno inadequado;

desligamento da gerôncia da CDHU; currículo político; custos por conta da localização; e

ocorrência policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Neutra: quatro (4)

Negativas: três (3)

Locais de repercussão:

São Paulo - Capital: um (1)

Interior - São Paulo: cinco (5) | Municípios: Presidente Prudente, Campinas,

Araraquara, Marília e Santa André

A abertura de agendamento para inscrições para moradias da CDHU em Adamantina

repercutiu em dois programas da afiliada da Rede Globo em Presidente Prudente.

O desligamento de Antônio Carlos Nasraui da gerência da CDHU em Marília,

publicado no impresso O Dia de Marília, de Marília, foi considerada neutra. O conteúdo sobre

a abertura de um processo licitatório para venda de um terreno considerado inadequado pela

CDHU em Adamantina, veiculado na rádio Prudente 1070 AM, também foi considerado

neutro.

O transtorno mencionado por moradores de prédios da CDHU por conta da falta de

elevadores na estrutura dos empreendimentos, transmitida na rádio Morada do Sol 640 AM,

de Presidente Prudente, repercutiu negativamente ao associar um possível descuido da

companhia com o planejamento de obras que visem a qualidade de vida da população -
principalmente, de idosos, pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

d
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e agendamento de entrevistas para divulgação sobre abertura de agendamento para inscrições

para moradias da CDHU contribuem para concretizar as ações realizadas pela companhia.

Em casos de notícias negativas com o tema elevador, matérias e informativos sobre o

conceito das obras - incluindo a acessibilidade - podem contrapor a possível imagem d8

descaso com a qualidade de vida dos moradores e, consequentemente, reforçar o

compromisso da CDHU com a população local. Ações e conteúdos envolvendo entrevistados

da ârea técnica podem desmistificar questões estruturais e legais dos empreendimentos, bem

como permitem a abordagem de questões sobre custo e manutenção. Reuniões com moradores

podem ser propostas no intuito de elaborar um plano futuro avaliando as reivindicações, caso

procedam dentro do que é permitido.
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2.1.24. Relatório analítico das notícias veiculadas no diz 24 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 24 de janeiro de 2019, nove (9) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

abertura de agendamento para inscrições; reunião institucional; visita técnica; entrega de

escrituras; limpeza de terreno; projeto social; déficit habitacional; e ocorrência policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: cinco (5)

Neutra: três (3)

Negativas: uma (1)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: oito (8) | Municípios: Araçatuba, Lins, Santo André, Avaré,

Hortolândia, Ribeirão Preto, Cosmópolis e Dracena

A matéria sobre a abertura de agendamento para inscrições para moradias da CDHU

em Guaiçara, publicada no impresso Jornal Debate, de Lins, repercutiu positivamente.

Também ganhou destaque o conteúdo sobre a entrega de escrituras para moradores de

Pedreira - veiculado no site O Regional, de Cosmópolis.

A menção sobre um possível agendamento de reunião entre o secretário de Habitação

de Santo André, Paulo Alves, e o presidente da CDHU, Eduardo Velucci, que repercutiu em

dois veículos de Santo André, foi considerada neutra.

Uma ocorrência policial (tentativa de roubo com trocas de tiros) em na estrada de um

conjunto habitacional CDHU em Campinas, publicada no site A Cidade On, de Campinas,

repercutiu levemente de forma negativa. Por ter como cenário a região de empreendimento da

companhia, o incidente pode contribuir para associar uma imagem violenta ao local.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre abertura de agendamento para inscrições

para moradias da CDHU e entrega de escrituras contribuem para concretizar as ações

realizadas pela companhia.
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Em casos de notícias negativas, matérias sobre segurança dentro do contexto

podem contrapor a possível imagem de violência relacionada à região e,

reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade de vida da população local. de

conscientização na comunidade também ajudam a propagar a mensagem positiva tendo como

multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores.
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2.1.25. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 25 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 25 de janeiro de 2019, treze (13) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

sorteio de casas; novos convênios; oficialização de endereços; reunião institucional; previsão

de agendamento para inscrições; retirada de lombadas; projeto social (Arrastão daLimpeza);

e obra de USF abandonada.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: dez (10)

Neutra: duas (2)

Negativas: uma (1)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: nove (9) | Municípios: Ourinhos, Franca, Penápolis, Guarujá,

Capivari, Rafard, Botucatu, Ribeirão Preto e Penápolis

As matérias sobre a oficialização do endereço de 1 18 moradias em Capivari repercutiu

em dois veículos. O sorteio de 88 unidades habitacionais da CDHU em Alto Alegre também

repercutiu em dois veículos, Também repercutiu positivamente o convênio firmado para a

execução de obras do Projeto Enseada, em Guarujá - conteúdo publicaclo no impresso A

Estância, de Guarujá. Apesar de não ser uma ação direta da CDHU, também ganhou destaque

o projeto Arrastão daLimpeza no conjunto habitacional CDFIU, Franca - conteúdo repercutiu

em três veículos de Franca.

A menção de moradia em conjunto habitacional da CDHU como

documento/comprovante para vaga no Extensivo 2019 (cursinho) em Botucatu, publicada no

site Agência 14 News, de Botucatu, foi considerada neutra.

Apesar de citar um prazo para conclusão, a reclamação de moradores sobre os

transtornos causados pelo abandono da obra da USF da região de um conjunto habitacional da

CDHU, publicada no site A Cidade Neon, de Ribeirão Preto, repercutiu negativamente. Por

ter como cenário a região de empreendimento da companhia e relação da CDHU com a

autoria da obra, a reclamação pode contribuir para refletir como uma imagem de descaso por

parte da CDHU.

/')
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Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser"

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre sorteio de casas, novos convênios,

oficialização de endereços e previsão de agendamento pata inscrições para moradiasrda

CDHU contribuem para concretizar as ações realizadas pela companhia.

Conteúdos que não são diretamente relacionados às atividades da CDHU, como o

projeto Arrastão da Limpeza, também devem ser apoiados e divulgados pela assessoria de

imprensa - uma maneira de reforçar ações e eventos educativos. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação contribuem para reforçar seu papel social.

Matérias negativas sobre atrasos de obras devem ser contrapostas com transparência.

Além de atender solicitações da imprensa por um posicionamento, encaminhar aos veículos

um cronograma de atividades relacionadas à obra (incluindo possíveis entraves), com

informações sobre o andamento e previsão de entrega - atestando o cumprimento desta.
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2,1.26. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 26 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 26 de janeiro de 2079, onze (11) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintds:

sorteio de casas; novos convênios; entrega de unidades habitacionais; pontos de alagamento;

kit de segurança para EMEI; convênio para drenagem pluvial1' oficialização de endereços;

cronograma de limpeza; projeto social (Arrastão daLimpeza); e currículo político.

Avaliação classifÏcatória das notícias:

Positivas: oito (8)

Neutra: duas (2)

Negativas: uma (1)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: dez (10) | Municípios: Fartura, Itu, Marília, Tatuí, Bebedouro,

Capivari, Franca, Cerquilho, Santos e São José do Rio Preto

A matéria sobre o sorteio das 91 casas da CDHU em Sarutaiá, publicada no impresso

Sudoeste do Estado, de Fartura, repercutiu positivamente. Também ganhou destaque a

oficialização do endereço de I 18 unidades habitacionais em Capivari - conteúdo veiculado no

impresso Correio de Capivari, de Capivari. A menção sobre a entrega de 133 unidades

habitacionais em Santos, publicada no impresso A Tribuna, de Santos, teve impacto positivo'

Outro tema que repercutiu foi a assinatura de um convênio para instalação da tubulação para

drenagem pluvial em Bebedouro - conteúdo divulgado no impresso Folha da Cidade, de

Bebedouro.

A citação de Marcelo Hercolin na diretoria da CDHU, mencionada no site Diário da

Região Online, de São José do Rio Preto, repercutiu de forma neutra em quatro veículos.

A possibilidade de um temporal chegar na ënea central e zona Sul de Marília reforçou

que a região do conjunto habitacional da CDHU é uma itrea de alagamento. O conteúdo foi

publicado no impresso O Dia de Marília, de Marília.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

I
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e agendamento de entrevistas para divulgação sobre sorteio de casas, novos convênios, / I
!

entrega de unidades habitacionais, assinatura de convênio para drenagem pluvial . u t,

oficializaçáo de endereços das moradias da CDHU contribuem para concretizar as ações ,¡
It,

r e alizadas pela comp anhia.

Em casos de notícias negativas, encaminhar aos veículos de imprensa um cronograma

de atividades relacionadas às melhorias nos condomínios da CDHU que porventura

apresentem problemas relacionados à chuva - como, por exemplo, os alagamentos.

Recomenda-se entrar em contato com o órgão responsável para mediar uma possível solução

em prol da qualidade de vida da população local - como parcerias e convênios para instalação

da tubulação para drenagem pluvial.

PRESS

05e



@
+55 65 3046.5015

R. Presidente Castelo Branco, STI
Ouilombo - CEP: 78043-430

Cuiabá. MT - Brasil
zfcomunicacao.com.br

2.1.27. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia27 de janeiro de 20194
I,

(Tabela em anexo)

No dia 27 de janeiro de 2019, nove (9) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

softeio de casas; obras em andamento; mutirão para regularizaçáo; manutenção de obras; e

currículo político.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: sete (7)

Neutra: duas (2)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: sete (7) | Municípios: Limeira. Marília, Assis, Bauru, Araçatuba,

Penápolis e São José do Rio Preto

A matéria sobre a participação da CDHU em um mutirão alcançando índices de

acordo próximos a I00o/o em Limeira, publicada no impresso Tribuna de Limeira, de Limeira,

repercutiu positivamente. Também ganhou destaque positivo conteúdos sobre o sorteio de 53

moradias em Pedrinhas Paulista e o anúncio da previsão de sorteio de 81 moradias em Platina

- publicados em dois veículos. Outro tema que repercutiu positivamente abordou o início das

obras de terraplanagem para construção de 78 moradias em Penápolis - conteúdo repercutiu

em dois veículos.

A citação de Marcelo Hercolin na diretoria da CDHU, mencionada no impresso Diário

da Região, de São José do Rio Preto, repercutiu de forma neutra em quatro veículos.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre sorteio de casas, obras em andamento e

participação em mutirões para regularização fundiária contribuem para concretizar as ações

realizadas pela companhia.

PRESS
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2.1.28. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 28 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 28 de janeiro de2019, dezesseis (16) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

sorteio de casas; edital para inscrições; atraso na entrega da obra; obras em andamento;

regularização fundiária; desligamento da superintendência geral da CDHU; crianças na

criminalidade; novas creches; projeto social (Guri); sinalização; currículo político e

ocorrência policial.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: dez (10)

Neutras: quatro (4)

Negativas: duas (2)

Locais de repercussão:

São Paulo - Capital: quatro (4)

Interior - São Paulo: nove (9) | Municípios: Guaratinguetá, Igaraçu do Tietê, Bragança

Paulista, São José do Rio Pardo, Santa Bárbara d'Oeste, Araçatuba, Botucatu, Olímpia e São

Carlos

As matérias sobre o softeio de 81 moradias no município de Platina e sobre o sorteio

de 53 moradias em Pedrinhas Paulista, ambas publicadas no site Portal MaxPress, de São

Paulo, repercutiram positivamente. Também ganhou destaque a divulgação do edital sobre

inscrições paru 200 unidades habitacionais em São Manuel - conteúdo repercutiu em dois

veículos de Botucatu.

O desligamento de Hélio Escudero da superintendência da CDHU, publicado no

impresso Gazetado Rio Pardo, de São José do Rio Pardo, foi considerada neutra. Um balanço

sobre casos de suicídio, entre eles uma moradora de um conjunto habitacional do bairro

CDHU em São Carlos - publicada no site São Carlos Agora, de São Carlos - também foi

considerada neutra.

O atraso na conclusão da obra e entrega de 80 unidades habitacionais da CDHU em

Lorena, mencionado na rádio Metropolitana 99,1 FM, de Guaratinguetá, repercutiu
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negativamente - principalmente, pelo fato do veículo solicitar um posicionamento e não obter

resposta até a transmissão.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devemrser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre sorteio de casas, edital para inscrições e

regularização fundiária contribuem para conqetizar as ações realizadas pela companhia.

Mesmo considerada neutra, a matéria que abordou os casos de suicídio poderia

incentivar ações de conscientização e valorização à vida na comunidade - o que também

ajuda a propagar a mensagem positiva tendo como multiplicadores seu público-alvo: os

próprios moradores.

Matérias negativas sobre atrasos de entrega das obras devem ser contrapostas com

transparência. Qualquer solicitação de posicionamento oriunda da imprensa - seja por meio

de nota oficial ou porta-voz da companhia. Recomenda-se também encaminhar aos veículos

um cronograma de atividades relacionadas à obra com informações sobre o andamento e

previsão de entrega - atestando o cumprimento desta.
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2.1.29. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 29 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 29 dejaneiro de2019, dezesseis (16) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

softeio de casas; entrega de casas; obras em andamento; edital para inscrições; assinatura de

convênio para construção de unidades habitacionais; atraso na regularizaçáo de escrituras;

atraso na entrega da obra; regularização fundiária; bairro com nova iluminação de LED;

projeto cultural; e currículo político.

Avaliação classifîcatória das notícias:

Positivas: doze (12)

Neutras: duas (2)

Negativas: duas (2)

Locais de repercussão:

Interior - São Paulo: treze (13) | Municípios: Jaú, São José do Rio Preto, Assis, Itu,

Americana, Santa Bârbara d'Oeste, Penápolis, Araraquara. Osasco, Guarulhos, São José dos

Campos, Temura e Botucatu

A matéria sobre o sorteio de 53 moradias em Pedrinhas Paulista repercutiu em

veículos de Assis. Também ganhou destaque positivo a entrega 132 moradias em São J

dos Campos - conteúdo publicado no site Jornal Joseense News, de São José dos Campos.

Com fonte oficial da CDHU, amat&ia sobre o andamento de uma obra em lbitinga, que citou

detalhes da infraestrutura das casas, teve repercussão positiva. O conteúdo, cuja fonte é a

Prefeitura do município, foi veiculado no site Portal Temura FM 99,3, de Temura.

A menção sobre a presença de Walter Siqueira, representando a gerência regional da

CDHU, em uma solenidade foi considerada neutra. O conteúdo foi publicado no site Folha da

Cidade, de Araraquara.

O atraso no processo de entrega das escrituras para moradores que já quitaram suas

pendências com a CDHU em Araraquara - mencionado no programa Noticidade, da emissora

afiliada da TV SBT em Jaú - teve repercussão negativa, mas suavizada pelo envio de um

posicionamento por meio de nota da CDHU. Também ganhou destaque o atraso para a

entrega de unidades habitacionais em Jales, caso que a Prefeitura do município aponta como

)
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responsável a CDHU. Transmitido no programa Tem Notícias lu edição, da emissora afiliada a
da TV Globo em São José do Rio Preto, o conteúdo também repercutiu negativamente. No '

entanto, o envio de um posicionamento da CDHU por meio de nota amenizou o quadro.

plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repeÍcutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre sorteio e entrega de casas, obras em

andamento, edital para inscrições, assinatura de convênio para construção de unidades

habitacionais e regularizaçäo fundiária contribuem para concretizar as ações realizadas pela

companhia.

Em relação aos conteúdos sobre atrasos e pendências para entrega de escrituras para os

mutuarios, qualquer solicitação de posicionamento oriunda da imprensa deve ser respondida

imediatamente - seja por meio de nota oficial ou porta-voz da companhia. Sugestões de

pautas, releases e agendamento de entrevistas contribuem para esclarecer dúvidas e informar

os trâmites necessários para agilizar oS plocessos pendentes.
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2.1.30. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 30 de janeiro de 2019'l

(Tabela em anexo) ;

No dia 30 de janeiro de 2019, oito (8) notícias relacionadas à Companhi-a de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

entrega de casas; obras em andamento; denúncia de escorpiões; cumículo político; e

ocorrência policial.

Avaliação classifîcatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Neutras: cinco (5)

Negativas: uma (1)

Locais de repercussão:

São Paulo - Capital: um (1)

Interior - São Paulo: cinco (5) | Municípios: Aparecida, Araraquara, Penápolis,

Indaiatuba e São Carlos

A matéria sobre a andamento adiantado de obras em Penapólis, divulgada no impresso

Interior Penápolis, de Penápolis, repercutiu positivamente. Também ganhou destaque a

entrega de 132 moradias em São Bento do Sapucaí - conteúdo publicado no site Portal

MaxPress, de São Paulo.

Uma ocorrência de trânsito (batida de moto) no muro de um conjunto habitacional da

CDHU em Indaiatuba, mencionada no site Comando Notícia, de Indaiatuba, foi considerada

neutra. Assim como, a menção sobre a presença de Walter Siqueira, representando a gerência

regional da CDHU, em uma solenidade - conteúdo publicado no impresso Folha da Cidade,

de Araraquara.

A denúncia de escorpiões em uma casa do conjunto habitacional da CDHU, realizada

por uma moradora em Aparecida, mencionada na rádio POP 90,9 FM, de Aparecida,

repercutiu negativamente.

Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser

incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases
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e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entrega de casas e andamento das obras

contribuem para concretizar as ações realizadas pela companhia.

Em casos de notícias negativas, reclamações - como o caso de escorpiões -
abordam possíveis questões relacionadas aos conjuntos habitacionais devem ser

Aconselha-se entrar em contato com a moradora para fazer uma visita técnica e avaliar se é

um problema pontual ou generalizado para tomar as devidas providencias. Caso constatado

um problema generuIizado, recomenda-se entrar em contato com o órgão responsável paru

mediar uma possível solução em prol da qualidade de vida da população local. Qualquer

solicitação de posicionamento oriunda da imprensa deve ser respondida imediatamente - seja

por meio de nota oficial ou porta-voz da companhia.
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2.1.31. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 31 de janeiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 31 de janeiro de 2019, dezoito (18) notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Os temas foram os seguintes:

entrega de casas; doação de terreno para CDHU; visita técnica; atraso na entrega de

escrituras; denúncia de moradores; denúncia de irregularidades; projeto social; e centro

comunitário abandonado.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: nove (9)

Neutras: três (3)

Negativas: sete (7)

Locais de repercussão:

São Paulo - Capital: quatro (4)

Interior - São Paulo: onze (11) lMunicípios: Ribeirão Preto, Assis, Aparecida,

Sumaré, Taubaté, São Carlos, São José dos Campos, Salto do Pirapora, Bauru, Marília e

Itanhaém

A matéria sobre a entrega 132 casas em São Bento do Sapucaí, publicada no impresso

Diário de Taubaté, de Taubaté, repercutiu em quatro veículos. O posicionamento do CDHU

enviado ao site Jornal da Cidade, de Salto do Pirapora, informando não ter recebido denúncias

de uso irregular de moradias também repercutiu positivamente.

O balanço feito pelo político Césinha, que citou sua participação na Secretaria de

Habitação e gerência regional da CDHU, publicado no site O Repórter Regional, de

Intanhaém, foi considerado neutro.

As denúncias de moradores de um conjunto habitacional da CDHU sobre entulho,

poeira, animais peçonhentos e fluxo constante de caminhões próximo ao empreendimento

repercutiu em três vezes na rádio POP 99,9 FM, de Aparecida. Apesar de contar com um

posicionamento da CDHU, também ganhou um moderado destaque negativo o atraso para

entrega de escrituras da CDHU em Araraquara - conteúdo divulgado no programa Jornal da

Clube lu edição, da emissoraafiliadada TV Bandeirantes em Ribeirão Preto.
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Plano de ação: conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem ser ,/-l
incentivados e repercutidos por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases t

e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entrega de casas, doação de terreno para

construção de casas e visitas técnicas contribuem para concretizar as ações rcalizadas pela

companhia.

Em casos de notícias negativas, reclamações de moradores que abordam possíveis

questões relacionadas aos conjuntos habitacionais devem ser avaliadas. Recomenda-se

realizar uma visita técnica e, posteriormente, caso não seja de sua competência, entrat em

contato com o órgão responsável para mediar uma possível solução em prol da qualidade de

vida da população local. Qualquer solicitação de posicionamento oriunda da imprensa deve

ser respondida imediatamente - seja por meio de nota oficial ou porta-voz da companhia.

Em relação aos conteúdos sobre atrasos e pendências para entrega de escrituras para os

mutuários, qualquer solicitação de posicionamento oriunda da imprensa também deve ser

respondida imediatamente - seja por meio de nota oficial ou porta-voz da companhia.

Sugestões de pautas, releases e agendamento de entrevistas contribuem para esclarecer

dúvidas e informar os trâmites necessários paru agilízar os processos pendentes.

PRESS
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2.2. MES DE FEVEREIRO (ANEXO II)

2.2.1 Relatório analítico das notícias veiculadas no dia I de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo) !

No dia I de fevereiro de 2019, duas notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Ambas foram avaliadas como

positivas, umavez que falam da entrega de casas e de decisão favorável à CDHU em relação

à reintegração de posse.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: dois (2) | Municípios: Adamantina e Santa Rita do Passa Quatro

Plano de Ação: No caso da notícia relacionada às entrega de casas, "Primeiras Casas

Populares devem ser entregues em 90 dias", é preciso repercutir junto à imprensa o fato

positivo de a CDHU anunciar mais casas que o número prometido anteriormente. Se antes

eram 50 casas informadas para a prefeitura do município, a CDHU se adiantou ao prazo e

entregará 105 casas. Dessa forma, sugerir entrevistas aos veículos de comunicação do

município com engenheiros e também com futuros moradores sobre a entrega dos imóveis.

Mostrar o papel relevante que a Companhia tem feito ao levar dignidade, por meio da

moradia, a populações carentes.

Na segunda notícia, 'oMoradores tentam vender casas populares após CDHU requerer

reintegração de posse", é importante frisar o papel da Companhia neste caso específico. O

plano de ação é encaminhar nota à imprensa e explicar, em linguagem clara e simples, que a

reintegração de posse em favor da CDHU beneficiará famílias carentes, que de fato precisam

dos imóveis. É válido, também, solicitar que a prefeitura do município encaminhe nota à

imprensa e reforce, com equipes de Assistência Social, a ilegalidade da venda de imóveis.

Explicar, também, junto aos moradores atuais o que está ocorrendo e que eles não estarão

desamparados.
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2,2.2. Relatério analítico das notícias veiculadas no dia 2 de fevereiro de 2019 1

(Tabela em anexo)

No dia 2 de fevereiro de 2019, duas notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Ambas foram positivas Ë

veiculadas em jomais impressos do município de Fartura (SP).

Avaliação classifîcatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: um (1) | Município: Fartura

Plano de Ação: No caso de notícias positivas relacionadas ao sorteio de casas,

repercutir junto à imprensa o release e sugerir entrevistados, tanto da parte técnica e social da

CDHU e da prefeitura dos municípios, como também personagens que sairão do aluguel ou de

moradias emprestadas/alugadas, para a casa própria. Mostrar o papel relevante que a

Companhia tem feito ao levar dignidade, por meio da moradia, a populações carentes.
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2.2.3. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 3 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 3 de fevereiro de 2079, três notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Destas, uma está classificada

como neutra e duas são positivas.

Avaliação classifïcatória das notícias:

Positivas: uma (1)

Neutras: duas (2)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: três (3) | Municípios: Santa Adélia, Cubatão e Lençóis Paulistas

Plano de ação: A notícia de Cubatão - "Economia solidâria vira tendôncia entre

artesãs de comunidades de Cubatão" - é extremamente positiva, uma vez que trata de projeto

social desenvolvido pela CDHU, com foco em intervenções urbanas no bairro e produção de

peças de artesanato. Dessa forma, o foco da Comunicação deve ser não só na divulgação do

projeto na imprensa, mas também na divulgação de projetos sirnilares em outros conjuntos

habitacionais da CDHU, apresentando possível cronograma e planejamento de ações.

Importante frisar para a imprensa, com sugestão de entrevistados que participem do projeto, a

mudança social e educacional por meio da ação social.

No caso das notícias neutras neste dia, em uma delas a CDHU aparece apenas citada

em fala de agradecimento do prefeito de Santa Adélia (SP). O gestor agradece a entrega de

ônibus escolar ao diretor da CDHU, dentre outros agentes importantes. No segundo caso, na

matéria "Prefeitura quer transferir moradores de ërea de risco", a ação direta não é da CDHU

e sim da prefeitura de Lençóis. Portanto, justifica-se o fato dela ser considerada neutra. No

entanto, como plano de ação da Comunicação, a assessoria da CDHU pode sugerir como

pauta a mudança dessas famílias em area de risco para uma nova realidade. Neste caso, o

condomínio da CDHU será visto como uma mudança positiva, urna esperança para quem

ficou desamparado e sem lar.
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2.2.4, Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 4 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 4 de fevereiro de 2019, a CDHU foi repercutida em seis veículos de

comunicação diferentes. Destes, cinco foram em sites e um foi em um programa de rádio. Das

notícias, cinco foram positivas e tiveram como temas sorteio de casas, oficinas para

moradores fazercm melhorias em suas casas, anúncios tanto de novos conjuntos habitacionais

como de sorteio de novas unidades e divulgação do programa Nossa Casa. A negativa teve

como tema o atraso no pagamento de trabalhadores de conjuntos da CDHU, que refletiram na

paralisação das obras.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: cinco (5)

Negativa: uma (1)

Locais de Repercussão:

Capital - São Paulo: uma (1)

Interior - São Paulo: cinco (5)l Municípios: Pereira Barreto, Aparecida, Pacaembu,

Guarulhos e Adamantina

Plano de ação: A repercussão negativa relacionada ao atraso no pagamento de

trabalhadores em obras da CDHU deve ser respondida à imprensa imediatamente. Não apenas

por meio de nota de esclarecimento mas também de sugestão de entrevista com o diretor da

Companhia. Reforçar, em ambos os casos, que a negociação com esses trabalhadores foi feita,

informar o ptazo dos pagamentos e os possíveis motivos do atraso. Também pontuar o

número de imóveis lançados anualmente pela CDHU, além dos que já estão em pleno

funcionamento, e que o papel da Companhia é fortalecer o direito básico estabelecido pela

Organização das Nações Unidas (ONU) de direito à moradia.

No caso das notícias positivas, que falam tanto sobre sorteio como a construção de

novas casas e do programa do Governo Estadual do "Nossa Casa", o plano de ação para a

Comunicação deve ser reforçar junto à imprensa, principalmente destes municípios, a

divulgação dereleases e sugestão de entrevistados.

,.1
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2.2.5. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 5 de Fevereiro de 2019

(Tabela em anexo) f1,' l,

No dia 5 de fevereiro de 2019, três notícias relacionadas à Companhia

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) foram analisadas. Todas foram positivas.

de

v

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Neutra: uma (1)

Locais de Repercussão:

Capital - São Paulo: um (l)

Interior - São Paulo: dois (2) | Municípios: Santos e Santa Rita do Passa Quatro

Plano de ação: No caso das notícias positivas, que falam tanto sobre a entrega de

novas casas como da futura entrega, o plano de ação paru a Comunicação deve ser reforçar

junto à imprensa, principalmente destes municípios, a divulgação de releases e sugestão de

entrevistados, tanto de diretores e técnicos da CDHU como de moradores que terão seu

imóvel próprio.
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2.2.6. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 6 de Fevereiro de 20

(Tabela em anexo)

TÇ

No dia 6 de fevereiro de 2019, duas notícias foram relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU). Uma foi considerada positiva, já que ttafada

a entrega de 208 apartamentos da CDHU, e a segunda foi tida como neutra, uma vez que cita

um mutirão realizado pela prefeitura de São Vicente em condomínios da CDHU.

Avaliação classificatória das notícias:

Positiva: uma (1)

Neutra: uma (1)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: dois (2) | Municípios: Santos e São Vicente

Plano de ação: Notícia positiva em relação a entrega de apartamentos da CDHU deve

ter como plano de ação da Comunicação o reforço junto à imprensa, principalmente dos

municípios de entrega destas casas, a divulgação de releases e sugestão de entrevistados, tanto

de diretores e técnicos da CDHU como de moradores que terão seu imóvel próprto
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2.2.7. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 7 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 7 de fevereiro de 2019, foram veiculadas 64 notícias relacionadas à Companhia

de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU). Elas aparecem em 56 sites, quatro canais

de televisão, três rádios e um jornal impresso. As categorias destas notícias foram divididas

em sete: vistoria técnica, construção de novas casas, entrega de casas, inauguração de campo

de futebol, programa Nossa Casa, projeto de lei e operação Lava Jato.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: treze (13)

Neutras: cinquenta e uma (51)

Locais de Repercussão:

Capital - São Paulo: dezenove (19)

Interior - São Paulo: doze (I2) | Municípios: Iaras, Santos, Campo Mourão, São José

dos Campos, Toledo, Santo André, Valinhos, São Sebastião, Andradina, Bauru, Bertioga e

Araraquara

Outros estados: treze (13) lPannâ,lvlinas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande

do Norte, Pernambuco, Mato Grosso, Espírito Santo, Distrito Federal, Amazonas, Cearâ,

Santa Catarina e Paraíba

Plano de ação: No caso da Operação Lava lato, a CDHU é citada porque um dos

supostos envolvidos no esquema de corrupção, Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa e

mais conhecido como "Paulo Preto", teria incluído como beneficiárias de irnóveis da CDHU

seis de suas funcionarias. Desta forma, a notícia é considerada neutra, uma vez que a

Companhia é citada neste contexto como um conjunto habitacional. Vale, neste caso,

encaminhar uma nota de esclarecimento à imprensa, curta e objetiva, afirmando que a

Companhia nada tem a ver com os supostos esquemas de Paulo Preto e que sequer tem, tinha

ou teve relações com o mesmo.

No caso de notícias consideradas positivas, principalmente em relação a entrega de

condomínios da CDHU, o plano de ação para a Comunicação deve ser reforçar junto à

imprensa, principalmente dos municípios de entrega destas casas, a divulgação de releases e
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sugestão de entrevistados, tanto de diretores e técnicos da CDHU como de moradores

terão seu imóvel próprio.
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2.2.8. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia I de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 8 de fevereiro de 2019,60 notícias foram veiculadas citando a Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU). Destas, 32 foram avaliadas como positivas,

22 loram listadas como neutras e seis foram consideradas negativas. O caso Paulo Preto, da

Lava Jalo, aparece mais uma vez entre as neutras. No caso das negativas, todas são

ocorrências policias dentro de condomínios da CDIIU ou em seu entorno.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: trinta e duas (32)

Neutras: vinte e duas (22)

Negativas: seis (6)

Locais de Repercussão:

Capital - São Paulo: quatorze (14)

Interior - São Paulo: dezessete l7 | Municípios: Avaré, Bertioga, Campinas,

Cosmópolis, Guarulhos, Holambra, Jales, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Rafard,

Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, Sumaré e

Votorantim

Outros estados: quatro (4) | Paraná, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Mato Grosso

Plano de ação: Em casos de notícias negativas, matérias sobre segureinça dentro do

contexto urbano podem contrapor a possível imagem de violência relacionada à região e,

consequentemente, reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade de vida da população

local. Ações de conscientização na comunidade também ajudam a propagar a mensagem

positiva tendo como multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores.

Já as notícias positivas estão relacionadas à entrega ou sorteio de novas casas da

CDHU. Nestes contextos, o plano de ação para a Comunicação deve ser reforçar junto à

imprensa, principalmente dos municípios de entrega destas casas, os releases e sugestão de

entrevistados, tanto de diretores e técnicos da CDHU como de moradores que terão seu

imóvel próprio.

No caso da Operação Lava Jato, a CDHU é citada novamente porque um dos supostos

envolvidos no esquema de comrpção, Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa e mais
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conhecido como "Paulo Preto", teria incluído como beneficiárias de imóveis da CDHU seis

de suas funcionarias. Desta forma, a notícia é considerada neutra, uma vez que a

citada neste contexto como um conjunto habitacional. Vale, neste caso, encaminhar uma

de esclarecimento à imprensa, uJrta e objetiva, afirmando que a Companhia nada tem a ver

com os supostos esquemas de Paulo Preto e que sequer tem, tinha ou teve relações com o

mesmo.
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2.2.9. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 9 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 9 de fevereiro de zllg,as notícias veiculadas na imprensa somam 12. DeJtas,

cinco foram neutras, uma foi negativa e seis foram positivas. O tema da neutra foi uma

ocorrência policial no bairro de condomínio da CDHU. Já as positivas foram relacionadas às

entregas de imóveis ou sorteio de novas casas. Neutras foram aquelas em que a CDHU

aparece apenas como uma referência de localização ou bairro para cadastro de limpeza por

parte da prefeitura.

Avaliação classificatória das notícias

Positivas: seis (6)

Neutras: seis (6)

Negativa: uma (1)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: dez (10) | Municípios: Avaré, Arujá, Marília, Cerquilho, Ternura,

Santos, Santa Birbara D'Oeste, São Caetano do Sul e Presidente Prudente

Plano de ação: Notícias positivas relacionadas à entrega ou sorteio de novas casas da

CDHU devem ter como plano de ação da Comunicação o reforço junto à imprensa,

principalmente dos municípios de entrega destas casas, de releases, sugestão de entrevistados

e de pautas, tanto de diretores e técnicos da CDHU como de moradores que terão seu imóvel

próprio. É vflido, nestes contextos, reforçar sempre o papel importante da CDHU quando o

tema é imóvel próprio e sonho rcalizado.

Já no caso de notícias negativas, relacionadas principalmente em relação à violência

urbana, matérias sobre segurança dentro do contexto urbano podem contrapor a possível

imagem de violência relacionada à região e, consequentemente, reforçar o compromisso da

CDHU pela qualidade de vida da população local. Ações de conscientizaçáo na comunidade

também ajudam a propagar a mensagem positiva tendo como multiplicadores seu público-

alvo - os próprios moradores.
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2.2.10. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 10 de fevereiro de2019 '.-
(Tabela em anexo)

No dia 10 de fevereiro de 2019, quatro notícias sobre a Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) ganharam destaque. Sendo duas neutras e

duas positivas. No caso das neutras, a CDHU aparece em contextos apenas de citação do

prefeito em relação a possíveis obras a serem realizadas por meio da Companhia. Como

positivas, estão a entrega de escrituras das casas e uma exposição fotográ.ftca realizada pela

CDHU.

Avaliação classificatória das notícias

Positivas: duas (02)

Neutras: duas (02)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: dois (2) | Municípios: Valinhos e São Bernardo do Campo

Plano de ação: No caso de notícias positivas relacionadas a entrega de escrituras de

casas da CDHU, a meta do plano de ação da Comunicaçäo é encaminhar à imprensa,

principalmente no município em questão, sugestão de paxta, release, sugestão de

entrevistados e dados relacionados a economia e moradia própria. Relacionar a notícia sempre

como conquista social e pessoal destas populações. No caso da exposição fotográfica,

divulgar e reforçar o papel social e cultural que a Companhia também tem, além da

construção de casas. Mostrar o papel da fotografta na sociedade e a importância de seu

parceiro na exposição em questão, que é o renomado Instituto Moreira Salles (IMS).
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2.2.11. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 11 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 11 de fevereiro de 2019, dez notícias a respeito da CDHU foram avaliadas,

sendo cinco negativas, duas neutras e três positivas. Destas, quatro foram veiculadas na TV,

uma em jornal impresso, três em site de notícias e duas em rádios. As negativas são

relacionadas ao protesto de moradores por estragos causados por fortes chuvas. Já as positivas

são entrega de novas moradias. As neutras foram as vezes que a CDHU apareceu citada como

centro de capacitação.

Avaliação classifïcatória das notícias:

Positivas: duas (2)

Neutras: duas (2)

Negativas: cinco (5)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: três (3) | Municípios: Araraquara, Santos, Tatuí e Sorocaba

Plano de ação: No caso de notícias positivas relacionadas à entrega de casas da

CDHU, a meta do plano de ação da Comunicação é encaminhar à imprensa, principalmente

no município em questão, sugestão de pauta, release, sugestão de entrevistados e dados

relacionados à economia e moradia própria. Relacionar a notícia sempre como conquista

social e pessoal destas populações, reforçando o papel da CDHU enstes casos. Já no caso das

notícias negativas, o foco deve ser na resolução do problema, com cronograma de atividades,

nota de esclarecimento à imprensa e também contato direto com esses moradores, seja por

representante técnico da Companhia até o local ou uma reunião com representantes destes

moradores na sede da CDHU. O foco é sempre na resolução de possíveis conflitos.

n
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2.2.12. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 12 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 12 de fevereiro de 2019 foram oito notícias analisadas relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDI{IJ). Destas, cinco foram positivas, já que estão

relacionadas ao sorteio de casas, construção e entrega de novos condomínios e também

recapeamento das ruas do bairro no entorno da CDHU. As notícias negativas são ocorrências

policiais relacionadas ao tráfico de drogas e carro incendiado.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: cinco (5)

Neutras: três (3)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: oito (8) | Municípios: Bragança Paulista, Registro, São Carlos,

Araçatuba, Fernandópolis, Valinhos, São José do Rio Preto e General Salgado

Plano de ação: Em casos de notícias negativas, matérias sobre segurança dentro do

contexto urbano podem contrapor a possível imagem de violência relacionada à região e,

consequentemente, reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade de vida da população

local. Ações de conscientização na comunidade também ajudam a propagar a mensagem

positiva tendo como multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores.

Já as notícias positivas estão relacionadas à entrega ou sorteio de novas casas da

CDHU, além do recapeamento das ruas no entorno das casas. Nestes contextos, o plano de

açáo paru a Comunicação deve ser reforçar junto à imprensa, principalmente dos municípios

de entrega destas casas, os releases e sugestão de entrevistados, tanto de diretores e técnicos

da CDHU como de moradores que terão seu imóvel próprio.

--)
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2.2.13. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 13 de fevereiro de 2019r

(Tabela em anexo)

No dia 13 de fevereiro de 2019, foram 11 notícias avaliadas. Destas, duas foram

transmitidas pela rádio, sete em sites e duas ern jornais impressos. Em relação à classificação,

seis são positivas e cinco são negativas, relacionadas às ocorrências policias, com homens

baleados no conjunto da CDHU.

Avaliação classifÏcatória das notícias:

Positivas: seis (6)

Neutras: cinco (5)

Locais de Repercussão:

Capital - São Paulo: um (1)

Interior - São Paulo: oito (8) | Municípios: Franca, Indaiatuba, Sorocaba, Jaú, Ibaté,

Santos, São Carlos e Jales

Plano de ação: Em casos de notícias negativas, matérias sobre segulança dentro do

contexto urbano podem contrapor a possível imagem de violência relacionada à região

consequentemente, reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade de vida da popul

local. Ações de conscientização na comunidade também ajudam a propagar a mensagem

positiva tendo como multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores. É vflido

reforçar com a imprensa sugestão de entrevistados e também informar sobre programas

projetos sociais que a CDHU faz junto a algumas comunidades.

Já no caso de notícias positivas, que estão relacionadas às ações sociais que a CDHU

apoia e também sobre a construção de novos residenciais, o plano de ação para a

Comunicação deve ser reforçar junto à imprensa, principalmente dos municípios de entrega

destas casas, os releases e sugestão de entrevistados, tanto de diretores e técnicos da CDHU

como de moradores que terão seu imóvel próprio. Já sobre as ações sociais, é válido cobrir o

evento in loco, convidar a imprensa para participar da ação e fazê-los entender a importância

de ações sociais em zonas mais afastadas e de baixa renda.
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2.2.14. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 14 de fevereiro de 2019r

(Tabela em anexo)

No dia 14 de fevereiro de 2019, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional

Urbano (CDHU) foi citada em 11 notícias. Destas, seis são positivas, quatro são neutras e

uma foi considerada negativa, que critica a falta de obras no município de Ribeirão Preto.

Como neutras, estão aquelas em que o CDHU aparece como bairro. Nas positivas, a entrega

de novas moradias foi o tema principal. Já a notícia negativa foi relacionada a supostos

atrasos em obras da Companhia.

Avaliação classifÏcatória das notícias:

Positivas: seis (6)

Neutras: quatro (4)

Negativas: uma (1)

Locais de Repercussão:

Capital - São Paulo: um (1)

Interior - São Paulo: oito (8) | Municípios: Rio das Pedras, Ribeirão Preto, Indaiatuba,

Campinas, Suzano, Bauru, Araçatuba e Botucatu

Plano de ação: No caso de notícias positivas relacionadas a entrega de casas da

CDHU, repercutir junto à imprensa o release e sugerir entrevistados, tanto da parte técnica e

social da CDHU e da prefeitura dos municípios, como também personagens que sairão do

aluguel ou de moradias emprestadas/alugadas, pa-a a casa própria. Mostrar o papel relevante

que a Companhia tem feito ao levar dignidade, por meio da moradia, a populações carentes.

Já no caso da notícia negativa nesta data, solicitar entrevista na mesma rádio em questão, com

o mesmo tempo do entrevistado, e esclarecer sobre as supostas faltas de obras no município

de Ribeirão Preto. Mostrar, com dados e cronograma de obras executadas no período citado

pelo radialista.
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2.2.15. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 15 de fevereiro de 2019 . "

(Tabela em anexo)

No dia 15 de fevereiro de 2019, 40 notícias relacionadas à Companhia,de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Destas, 33 foram

classificadas como neutras, quatro foram classificadas como positivas e três como neutras.

Avaliação classifïcatória das notícias:

Positivas: quatro (4)

Neutras: trinta e três (33)

Negativas: três (3)

Locais de Repercussão:

Capital - São Paulo: vinte e dois (22)

Interior- São Paulo: quinze (15) lMunicípios: Araçatuba, Bauru, Botucatu, Cesário

Lange, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Rafard, Santos, Sandro André, São José dos

Campos, São Lourenço, São Carlos. Tatuí e Votupuranga

Outros estados: onze (11) | Espírito Santo, Paranâ, Bahia, Minas Gerais, Rio de

Janeiro, Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Ceatét

Plano de ação: Das 33 notícias neutras, 27 foram a respeito do caso do ex-diretor da

Dersa, Paulo Vieira de Souza, mais conhecido como "Paulo Preto", citado na Operação Lava

Jato. Conforne a denúncia, ele teria incluído como beneficiárias de imóveis da CDHU seis de

suas funcionárias. Desta forma, a notícia é considerada neutra, uma vez que a Companhia é

citada neste contexto como um conjunto habitacional. Vale, neste caso, encaminhar uma nota

de esclarecimento à imprensa, curta e objetiva, afirmando que a Companhia nada tem a ver

com os supostos esquemas de Paulo Preto e que sequer tem, tinha ou teve relações com o

mesmo. Ainda, sobre as outras notícias neutras, o CDHU aparece como referência de

localização e/ou bairro. Assim, não é necessaria ação.

Jâ em relação às notícias negativas, elas estão em três assuntos diferentes: prisão.

reclamação por abandono do bairro onde estão casas da CDHU e roubo de perfumes e joias.

Em caso de notícias de violência, é importante îazer matérias sobre segurança dentro do

contexto urbano para contrapor a possível imagem de violência relacionada à região e,

consequentemente, reforçar o compromisso da CDHU pela qualidade de vida da população
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local. Ações de conscientização na comunidade também ajudam a propagar a

positiva tendo como multþlicadores seu públigo-alvo - os próprios moradores.

As positivas dizem rospeito ao sorteio de novas casas da CDHU, a entrega de e,

ainda, agendamento de novos sorteios. Nestes contextos, o plano de ação para a Com

deve ser reforçar junto à imprensa, principalmente dos municípios de entrega destas casas, os

releases e sugestão de entrevistados, tanto de diretores e técnicos da CDHU como de

moradores que terão seu imóvel próprio.
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2.2.16. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 16 de fevereiro de 2019, '1

(Tabela em anexo) 'i

No dia l6 de fevereiro de 20l9,três notícias foram analisadas em que a Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) é citada. Duas foram categorizadas como

neutras e uma como positiva.

Avaliação classificatória das notícias:

Positiva: uma (1)

Neutras: duas (2)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: três (3) | Municípios: Araçatuba, Bauru e Botucatu

Plano de ação: Uma das matérias neutras é sobre a Operação Lava Jato, no caso do

ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, mais conhecido como'oPaulo Preto". A CDHU é

citada porque Paulo Preto teria supostamente incluído seis funcionárias como beneficiárias de

imóveis da CDHU. A notícia é considerada neutra uma vez que a Companhia é citada neste

contexto como um conjunto habitacional. Vale, neste caso, encaminhar uma nota de

esclarecimento à imprensa, curta e objetiva, afirmando que a Companhia nada tem a ver com

os supostos esquemas de Paulo Preto e que sequer tem, tinha ou teve relações com o mesmo'

A outra notícia considerada neutra diz respeito a uma citação da CDHU por parte do

prefeito de Araçatuba pal:- que a Companhia possa construir novas casas no município. Já a

notícia positiva é sobre agendamento para sorteios de novas casas da CDHU. Neste caso, o

ideal é que seja feito release, além da pauta de moradia ser sugerida à imprensa local, com

base em dados sobre casa própria, benefícios e importância da CDHU no contexto

habitacional atualmente no país.
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2.2.17. Relatório analítico das notícias veiculadas no dialT de fevereiro de 201

(Tabela em anexo)

No dia 17 de fevereiro de 2019, duas notícias sobre a Companhia de

Habitacional Urbano (CDHU) foram avaliadas e classificadas. Uma foi sobre a CDHU como

bairro e, portanto, neutra. A outra foi classificada como positiva, já que mostra a participação

da diretoria da Companhia em reunião com uma Organrzação Não-Governamental (ONG)

p ar a tr atar sobre moradia.

Avaliação classilÏcatória das notícias:

Positiva:uma (1)

Neutra: uma (1)

Locais de Repercussäo:

Interior - São Paulo: dois (2) | Municípios: Botucatu e Dourado

Plano de ação: Neste caso, o plano de ação deve ser focado na notícia positiva.

Encaminhar à imprensa do município e seu entomo que a diretoria da CDHU se reuniu como

uma ONG paru îatar do tema moradia é fi¡ndamental. Desta forma, é preciso encaminhar

release e sugerir que mais ações desta sejam feitas, já que ONG's são uma forma de

intermediação e comunicaçáo entre a CDHU e às comunidades que vivem nas construções da
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2.2.18. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 18 de fevereiro de 20-19 '

(Tabela em anexo)

No dia 18 de fevereiro de 2019, a CDHU identificou duas notícias de alta relevância,

relacionada à identificação de contratos irregulares nos municípios de São Carlos e

Araraquara. A classificação das matérias foi positiva.

Avaliação classificatória das notícias:

Positiva: duas (2)

Local de Repercussão:

Interior - São Paulo: dois (2) | Municípios: Ribeirão Preto e São Carlos

Plano de ação: A notícia a respeito de inegularidades em contratos nos municípios de

Araraquara e São Carlos são positivas porque demonstram transparência e auditorias da

CDHU em suas unidades. Neste saso, as reportagens dão a maior abertura à Companhia, que

informa e explica sobre irregularidades como a população deve proceder em relação a

compras de imóveis. O plano de ação, neste caso, é fazq release à imprensa no sentido de

alerta à comunidade que pode ser proprietária ou futura proprietária de apartamentos da

CDHU. Além disso, fazer a comunicação in loco, principalmente nestes imóveis, ou ainda se

reunir com representantes destes condomínios é fundamental para que mais pessoas não sejam

possivelmente lesadas.
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2.2.lg.Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 19 de fevereiro de 20f9 I

(Tabela em anexo)

No dia 19 de fevereiro de 2019, duas notícias foram analisadas e classificadas em

relação à CDHU. Uma é negativa, uma vez que um homem foi baleado perto de condomínio

da CDHU, e outra positiva, com o sorteio de casas da CDHU.

Avaliação classificatória das notícias:

Positiva: uma (1)

Negativa: uma (1)

Local de Repercussão:

Interior - São Paulo: dois (2) | Municípios: Indaiatuba e Botucatu

Plano de ação: Em caso de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões

de pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entregas de casas,

ordens de serviços, assinaturas de convênios e estudos contribuem para concretizar as ações

realizadas pela empresa - além de reforçar o cumprimento de seu papel social.

Já no caso de notícias negativas, relacionadas, como neste caso, ao assassinato de uma

pessoa, matérias sobre segurança dentro do contexto urbano podem contrapor a possível

imagem de violência relacionada à região e, consequentemente, reforçar o compromisso da

CDHU pela qualidade de vida da população local. Ações de conscientização na comunidade

também ajudam a propagar a mensagem positiva tendo como multiplicadores seu público-

alvo - os próprios moradores.
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2.2.20. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 20 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 20 de fevereiro ðe 2019, a notícia mais relevante teve carëúer negativo,,já

houve um assassinado em condomínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional

Urbano (CDHU).

Avaliação classificatória das notícias:

Negativa: uma (1)

Local de Repercussão:

Interior - São Paulo: um (1) | Município: Ribeirão Preto

Plano de ação: Notícias negativas e que tenham relação direta com ocorrências

policias e assassinatos devem ser combatidas não só com matérias sobre medidas de

segurança que podem ser tomadas, tanto pelo poder público como pela própria CDHU, mas

também com a informação de projetos e programas sociais com foco em Educação junto aos

moradores. Estas notícias devem ser frequentes, para que, aos poucos, ganhem relevância e

tenham reflexos positivos na população de bairros mais carentes, como é o caso deste

assassinato em Itu. É importante, também, que a Comunicação da CDHU invista em visitas

guiadas com a imprensa, para mostrar estes projetos sociais em andamento. Ações de

conscientização na comunidade também ajudam a propagar a mensagem positiva tendo como

multiplicadores seu público-alvo - os próprios moradores.
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2.2.21. Relatório analítico das notícias veÍculadas no dia 21 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 2l de fevereiro de 2019, 10 notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Destas, seis foram

classificadas como positivas, duas como neutras e uma como negativa. As positivas foram

relacionadas a novas moradias, retomada de obras, horta comunitâria e inscrição para cursos

gratuitos. A negativa foi a reclamação de moradores sobre o mau cheiro de esgoto próximo ao

bairro com condomínio CDHU.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: seis (6)

Neutras:três (3)

Negativa: uma (1)

Local de Repercussão:

Capital - São Paulo: dois (2)

Interior - São Paulo: oito (8) | Municípios: Santos, São José do Rio Preto, Itapetininga,

Bertioga, Hortolândia, Bebedouro, Presidente Prudente e Igaratát

Plano de ação: Em caso de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestõ

de pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entregas de casas,

ordens de serviços, assinaturas de convênios e estudos contribuem para concrelizar as ações

realizadas pela empresa - além de reforçar o cumprimento de seu papel social. Neste caso, a

negativa deve ser tratada diretamente com os moradores do local, mandando também nota de

esclarecimento à imprensa que noticiou o fato.
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2.2.22. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 22 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 22 de fevereiro de 2019, 2l notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Deste total, 10 fotam

positivas, cinco foram classificadas como negativas e três como neutras. As positivas estão

relacionadas aos sorteios de novas casas, entrega de casas e retomada de obras. Já as negativas

são relacionadas aos atrasos em outras obras, reclamações quanto à sujeira e falta de

iluminação, bem como ocorrências policiais.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: dez (10)

Neutras: três (3)

Negativas: cinco (5)

Local de Repercussão:

Capital - São Paulo: um (1)

Interior - São Paulo: quinze (15) | Amparo, Rafard, São José dos Campos, Piracicaba,

Holambra, Avaré, Ribeirão Preto, Capivari, São José dos Campos, Cesário Lange, Dois

Córregos, Bebedouro, Lençóis Paulistas, Itu e Barrinha

Plano de ação: No caso de notícias negativas, o plano de ação deve ser focado em

encaminhar aos veículos de imprensa, o cronograma de atividades relacionadas tantos as

melhorias nos condomínios da CDHU como na retomada das obras. Da mesma forma, as

informações referentes à execução de obras também deve ser informada aos futuros

moradores. Em caso de notícias positivas, repercutir e sugerir entrevistados, principalmente

das áreas técnica e social, para falar sobre a importância das novas moradias e como a

mudança de locais de risco influencia diretamente a melhora da qualidade de vida.

1
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2.2.23. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 23 de fevereiro de 2019

(Tabela em ânexo)

i'
No dia 23 de fevereiro de 2019, quatro notícias relacionadas à Companhi/ de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) foram avaliadas como positivas. Elas estão

relacionadas aos sorteios de casas e também a transferência de famílias de áreas de

alagamento para condomínios da CDHU.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: quatro (4)

Local de Repercussão:

Interior - São Paulo: três (3) | Municípios: Bebedouro, Lençóis Paulistas e Capivari

Plano de ação: Em casos de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões

de pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entregas de casas,

ordens de serviços, assinaturas de convênios e estudos contribuem para concretizar as ações

realizadas pela empresa - além de reforçar o cumprimento de seu papel social. A retomada de

obras também é ponto relevante a ser repercutido, já que traz mudanças positivas para os

contemplados.
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2.2.24. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 24 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 24 defevereiro de 2019,duas notícias aparecem na imprensa relacionpdas à

Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU). Uma delas é positiva, iU Ou.

o prefeito do município de Trabiju se reúne com diretores da CDHU e discutem sobre novas

datas de agendamento de novas casas; e a segunda é neutra, devido a uma ocorrência policial

nas imediações do bairro CDHU.

Avaliação classificatória das notícias:

Positiva: uma (1)

Neutra: uma (1)

Local de Repercussão:

Interior - São Paulo: dois (2) | Municípios: Trabiju e São Carlos

Plano de ação: No caso da notícia positiva, é válido reforçar na imprensa local a

reunião com o prefeito do município, do ponto de vista dos direitos universais à moradia que

a CDHU promove. Sugestões de pautas, releases e agendamento de entrevistas para

divulgação sobre futuras entregas de casas, ordens de serviços, assinaturas de convênios e

estudos contribuem para concretizar as ações realizadas pela empresa - além de reforçar o

cumprimento de seu papel social.

Já neste caso da negativa, como é uma questão de violência utbana, a meta deve ser

matérias sobre segurança dentro do contexto urbano podem contrapor a possível imagem de

violência relacionada à região e, consequentemente, reforçar o compromisso da CDHU pela

qualidade de vida da população local. Ações de conscientizaçào na comunidade também

ajudam a propagar a mensagem positiva tendo como multiplicadores seu público-alvo - os

próprios moradores.

,tI
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2.2.25. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 25 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 25 de fevereiro de 2019, 15 notícias foram analisadas relacionadap à

Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU). Destas, uma foi classificada

como negativa, já que trata sobre limitações nas contratações para obras; quatro como

positivas e dez foram neutras.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: quatro (4)

Neutras: dez (10)

Negativa: uma (1)

Local de Repercussão:

Capital - São Paulo: quatro (4)

Interior - São Paulo: cinco (5) | Municípios: Bertioga, Ituverava, Mogi das Cruzes,

Ribeirão e São Carlos

Outro estado: um (1) | Mato Grosso

Plano de ação: Das quatro notícias positivas, três estão relacionadas a construção de

novas moradias da CDHU e, uma delas, fala sobre projetos de reurbanização que incluem a

Companhia. Neste caso, conteúdos relacionados diretamente às atividades da CDHU devem

ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões de pautas, releases e

agendamento de entrevistas para divulgação sobre entregas de casas, ordens de serviços,

assinaturas de convênios e estudos contribuem para concretizar as ações realizadas pela

empresa - além de reforçar o cumprimento de seu papel social.

Já as notícias neutras têm relação com o caso Paulo Preto, da Operação Lava Jato. Ex-

diretor da Dersa, Paulo teria incluído como beneficiárias de imóveis da CDHU seis de suas

funcionarias. Desta forma, a notícia é considerada neutra, uma vez que a Companhia é citada

neste contexto como um conjunto habitacional. Vale, neste caso, encaminhar uma nota de

esclarecimento à imprensa, curta e objetiva, afirmando que a Companhia nada tem a ver com

os supostos esquemas de Paulo Preto e que s,equer tem, tinha ou teve relações com o mesmo.

No caso da notícia negativa, a respeito das limitações nas contratações para obras, o ideal é

096



+55 65 3046.501!i
R. Presidente Castelo Bra¡rco,571

Quitombo - GEP: 78043-430

PRESS
Cuiabá,MT -

não responder, uma vez que judicialmente, o texto já informa que há um limite no número

destes contratos.

?,:'
'.i:

iNie,

':

'¡'i
:ii,



PRESS

+55 65 3046.5015
R. Presidente Castelo B¡anco, 571

Quilombo - CEP: 78043'430
Cuiabá, MT - Brasit

zfcomunicacao.com.br

2.2.26. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia26 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 26 de fevereiro de2019,1l notícias foram classificadas. Destas, cinco foram

negativas, por terem relação com ocorrências policiais; uma foi considerada neutra , urlu u",

que a CDHU é apenas citada como braço operacional da Secretaria de Estado da Habitação;

as últimas cinco foram classificadas como positivas, já que estão relacionadas a novas

moradias.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: cinco (5)

Neutras: uma (1)

Negativas: cinco (5)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: sete (7) | Municípios: Bragança Paulista, Cosmópolis, Suzano,

Jaú, Mogi das Cruzes, Santo André e Indaiatuba

Plano de ação: Em casos de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões

de pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entregas de casas,

ordens de serviços, assinaturas de convênios e estudos contribuem para concretizat as ações

realizadas pela empresa - além de reforçar o cumprimento de seu papel social. Já as

negativas, matérias sobre segurança dentro do contexto urbano podem contrapor a possível

imagem de violência relacionada à região e, consequentemente, reforçar o compromisso da

CDHU pela qualidade de vida da população local. Ações de conscientizaçáo na comunidade

também ajudam a propagar a mensagem positiva tendo como multiplicadores seu público-

alvo - os próprios moradores.
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2.2,27. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia27 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 27 de fevereiro de 2019, as notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) somaram 17. Destas, 14 foram posiqlvas,

duas foram classificadas como negativas e uma como neutra. Como positivas constam

notícias sobre novas moradias, inclusão social por meio da habitação e sobre o programa

Nossa Casa. Jâ as negativas estão vinculadas a dificuldades de infraestrutura por parte da

CDHU e uma marcha por moradias, que também mirou na Companhia. Jâ as neutras

utilizarama CDHU apenas como referência de localização.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: quatorze (1 4)

Neutras: uma (l)

Negativas: duas (2)

Locais de Repercussão:

Capital - São Paulo: um (1)

Interior - São Paulo: nove (9) | Municípios: Mogi das Cruzes, Santo André, Suzano,

Taubaté, Lençóis Paulistas, Presidente Prudente, Guarulhos, Itu e Iguaratá

Outro estado: um (1) | Distrito Federal

Plano de ação: Em casos de notícias positivas, conteúdos relacionados diretamente às

atividades da CDHU devem ser incentivados por meio da assessoria de imprensa. Sugestões

de pautas, releases e agendamento de entrevistas para divulgação sobre entregas de casas,

ordens de serviços, assinaturas de convênios e estudos contribuem para concretizat as ações

realizadas pela empresa - além de reforçar o cumprimento de seu papel social. Em casos de

notícias negativas, sugestões de pautas, releases e agendamento de entrevistas contribuem

para esclarecer dúvidas e informar a população sobre as diretrizes que guiam a CDHU, bem

como reforçar seu papel fiscalizador - identificando vendas irregulares de imóveis.
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2.2.28. Relatório analítico das notícias veiculadas no dia 28 de fevereiro de 2019

(Tabela em anexo)

No dia 28 de fevereiro de 2019, 19 notícias relacionadas à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) se destacaram. Dentre as notíÚias

consideradas positivas estão a entrega de moradias e o anúncio feito pelo Governo de Estado

de São Paulo sobre o programa Nossa Casa. Já as neutras foram assim consideradas quando a

CDHU aparece apenas como uma localização, um bairro da cidade citada. Dentre as

negativas, estão o alagamento formado pela chuva próximo ao condomínio da CDHU, os

atrasos em obras e o "abandono" destes locais que refletiram no criadoruo de dengue.

Avaliação classificatória das notícias:

Positivas: sete (7)

Neutras:três (3)

Negativas: nove (9)

Locais de Repercussão:

Interior - São Paulo: doze (I2) | Municípios: Rio das Pedras, Bauru, Suzano, Santo

André, Taubaté, São Carlos, Santa Bárbara d'Oeste, Matão, Bertioga, Temura, São Carlos,

Ribeirão Preto, Santo André e Taubaté

Plano de Ação: Encaminhar aos veículos de imprensa, no caso de repercussões

negativas, cronograma de atividades relacionadas às melhorias nos condomínios da CDHU

que poruentura apresentem problemas relacionados à chuva e, consequentemente, aos

alagamentos. Em caso de notícias positivas, repercutir e sugerir entrevistados, principalmente

das áreas técnica e social, parc falar sobre a importância das novas moradias e como a

mudança de locais de risco influencia diretamente a melhora da qualidade de vida.
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Assunto

Edificagão das primeiras unidades
habitacionais da CDHU em

Salmourão
Menção da entrega de casas da

CDHU

VeÍculo

AtaNews

Jovem Pan 620 AM

Meio

Site

Rádio

Localidade

Araçatuba

São Paulo

ção

Gradua

4

0

Classifi-
caçäo

Lli:

Rr

Posrtlva

Neutra

p
,'

Tabela do relatório analítico do dia 0L de aneiro de 2019
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Assunto

Determinação Prefeitura - Retirada

dos moradores em área de risco
para casas em conclusão da CDHU
Convênio para construção de casas

populares (Minha Casa, Minha
Vida) em Morungaba

Tabela dos custos da CDHU para

investigação do ex-prefeito

Entrega de casas da CDHU em

Guaçaraí

Estudo encabeçado pela CDHU -
Combater os números do déficit
habitacional

r ev italizaçáo de em preend i m ento

Ocorrência policial

Estudo encabeçado pela CDHU -
Combater os números do déficit
habitacional

Ordem de serviço para

rev italizaçáo de empreend i mento

em Peruíbe

Veículo

Radio Ventura 90,1

FM

Jornal de Itatiba
Diário da Região
Online
O Jornal da Região

Online

Clique ABC
Online

Jornal Cidades

Folha do ABC Online

Por-tal Maxpress

Meio

Rádio

Impresso

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade

Lençóis Paulista

Itatiba

São José do Rio
Preto

Andradina

São Bernardo
do Campo

Santos

Jabotical

São Bemardo
do Campo

São Paulo

Gradua
ção

0

4

0

5

4

4

1

4

4

Classifi-
cação

Neutra

Positiva

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 02 de de 2019

Matéria

Prefeito Anderson Prado diz que 2018 foi um

ano dificil mas que a administração conseguiu

algumas realizações

Retrospectiva 2018 - Janeiro

Justiça condena ex-prefeito e pede devolução

deR$ lll mil
CDHU entrega 72 casas para famílias de

Guaraçaí

CDHU analisa modelo de parceria público-
privada para enfrentar déficit habitacional

para revitalizar empreendimento em Peruíbe

Irmão esfaqueia irmão durante briga em bar

em Barrinha

CDHU poderá realizar'PPPs' para enfrentar

déficit habitacional

CDHU assina Ordem de Início de Serviço
para revitalizar empreendimento em Peruíbe
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Processo de individualização dos

hidrômetros no Conjunto
Habitacional (CDHU)

de 200 novas unidades

Cobrança do leitor - Revitalização

de empreendimento em Peruíbe

Ordem de serviço para

r ev italização de empreend i m ento

em Peruíbe

Tabela dos custos da CDHU para

investigação do ex-prefeito

Ocorrência policial - Golpe de

vendas de irrróveis da CDHU

(
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o
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Assunto

Ocorrência policial - Golpe de

vendas de imóveis da CDHU

Incêndio - Testemunhas relatam

curto-circuito

Ocorrência policial - Furto

Nomeação do secretário de

Habitação do Ministério do

Desenvolvimento Regional
(cunículo)

Rádio Notícias 1530

AM

Rádio Trianon 740

AM

Jornal Altos
Gazefa Regional

Diário do Litoral

Diário do Litoral

Diário da Região

GI

Veículo

Jornal Vangurada/TV
Globo
Programa Oliveira
Júnior/TV
Bandeirantes

TV

TV

Rádio

Rádio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Site

Meio

Vale do Paraíba
e região

Localidade

São José dos

Campos

Ribeirão Preto

Tatuí

São Paulo

Lorena

Jaguariúna

Santos

Santos

São José do Rio
Preto

0

I

4

I

4

0

Gradua
ção

1

-3

I

Negativa

Negativa

Neutra

Positiva

Positiva

Negativa

Positiva

Neutra

Negativa

Classifi-
cação

Negativa

Plantão Policial

Programa Metrópole em Foco / Apresentação

dos nomes das secretarias do Governo de São

Paulo / Parte I

Conjunto Habitacional de Piquete terá

individualização de hidrômetros

RETROSPECTIVA 20I8
Post Impresso - Em resposta: CDHU assina

Ordem para revitalizar empreendimento em

Peruíbe

CDHU irârevitalizar conjunto em Peruíbe

Justiça condena ex-prefeito e pede devolução

de R$ 1l I mil
Famílias são vítimas de golpe que prometia

falsa compra de casas populares em Caçapava,

SP

Tabela do relatório analítico do dia 03 de eiro de 2019

Matéria

Famílias de Caçapava foram vítimas de um

solpe

Incêndio destrói casa no CDHU em

Jardinópolis
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Nomeação do secretário de

Habitação do Ministério do
Desenvolvimento Regional
(cunículo)

Entrega de casas da CDHU em

Cachoeira Paulista

Região da CDHU passa por
revitalização - Apenas chamada

Sorteio de 50 casas e doação de

lotes à Caixa

Crusoé Online

Jornal Atos.Net

Rádio Sanca Web TV

Portal Regional

Site

Site

Site

Site

São Paulo

Lorena

São Carlos

Dracena

0

4

0

4

-Àleutra

Positiva

Neutra

Positiva
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Ocorrência policial - Golpe de

vendas de imóveis da CDHU

Entrega de casas da CDHU em

Cachoeira Paulista

Balanço - Investimentos em

programas habitacionais para

viabi lizar moradia social

Menção sobre CDHU - Sem

relação

Assunto
Reclamação - Materiais de

péssima qualidade e problemas na

habitação

Veículo

Rádio Educadora
1020 AM

Rádio Ótima 95,5 FM

Rádio Ótima 95,5 FM

Diário de Penápolis

Bastidores do

Poder/TV
Bandeirantes

Rádio

Rádio

Impresso

TV

Meio

Rádio

Localidade

Limeira
Pindamonhanga
ba

Pindamonhanga
ba

Penápolis

Campinas

Gradua
ção

-5

.|

4

4

0

Negativa

Positiva

Positiva

Neutra

Classifi-
cação

Negativa

Tabela do relatório analítico do dia 04 de aneiro de 2019

Matéria

Moradora reclama de problemas nos imóveis

da CDHU

Boletim Policial
Prefeitura de Cachoeira Paulista entregou

neste mês de dezembro mais l0 casas do

CDHU no bairro São José

Secretaria de Estado da Habitação encerrou

2018 com R$ 3,2 bilhões em investimentos

Entrevista com o prefeito de Limeira, Mário
Botion-Partel(Doria e Kassab citados )
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Assunto

Ordem de Início de Serviço para

rcvitalização do cor{ unto
habitacional em São Vicente

CDHU atende pedido da Prefeitura
para retirada do cadastro aqueles
que invadiram o horto
Convênio para construção de 600

apartamentos em Birigui

Veículo

Jornal Vicentino

Gazetade Limeira

Folha da Região

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Localidade

São Vicente

Limeira

Araçatuba

Gradua
ção

4

I

4

iÉù

gx¡'
?osltlva

Positiva

Classifi-
cação

ãi
"Positiva

.Jt

Tabela do relatório analítico do dia 05 de de 2019
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Assunto
Definição de cronograma de

inscrições para casas em Cristais
Paulista

Menção da CDHU como

referência de localização

Ocorrência policial - Possível

suicídio
Menção da CDHU como

referência de localização
Campeonato de futebol - Time
CDHU

Veículo

Diário Verdade

Rádio Sanca Web TV

São Carlos Agora

O Pocesso de Tatuí

O Pocesso de Tatuí

Meio

Impresso

Site

Site

Impresso

Impresso

São Carlos

Tatuí

Tatuí

Localidade

Franca

São Carlos

0

0

0

Gradua
ção

0

0

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Ação anual do BANCO DE ALIMENTOS de

Tatuí benefi cia 3 19 fam íl ias

Independente goleia e fatura "Amizade" sob

alta temperatura

Tabela do relatório analítico do dia 06 de aneiro de 2019

Matéria

#2019 é o ano! - Casas populares

CDHU lRádio Sanca

Jovem é encontrada morta em apartamento no

CDHU
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suicidio

Assunto

Ocorrência policial - Possível

suicídio
Atividades inspiradas no projeto
Foco no Pedaço, desenvolvido
pelo IMS em parceria com a

CDHU
Ocorrência policial - Possível

suicídio
Ocomência policial - Possível

suicídio
Ocorrência policial - Possível

suicídio

Rota das Notícias

São Carlos em Rede

São Carlos Agora

Jornal Cidades

Veículo
Rádio Intersom 103,9

FM

Dica de Teatro

Meio

Rádio

Site

Site

Site

Site

Site

Guarulhos

São Carlos

São Carlos

São Carlos

Jaboticabal

Localidade

São Carlos

Gradua
ção

0

3

0

0

0

0

Classifi-
cação

Neutra

Positiva

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Tabela do relatório analítico do dia 07 de aneiro de 2019

Matéria

Destaque Policial

Esta semana no IMS Paulista

Jovem é encontrada morta em apartamento de

São Carlos

Morte de jovem comove São Carlos;

Sepultamento será às I thI 5
Morte de jovem causa comoção em São

Carlos

de casa em Barrinha
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Assunto

Ocorrência policial - Assassinato

em Areiopólis
Entrega de casas da CDHU em

Cachoeira Paulista

Processo de urbanização espera a

resolução da TAC em Santo André
Doação de mudas e adoção de

animais na praça CDHU
Oferta de serviços -

Representantes da CDHU

em Areiopólis
Ocorrência policial - Assassinato

em Areiopólis

Balanço - Entrega de 178 unidades

habitacionais em Guarulhos

Veículo

Jornal da Cidade

Jornal Atos

RD Repórter Diário
Online

Rede Bom Dia
Prefeitura de

Bebedouro

Aconteceu Botucatu

JC Net

Portal LOGWEBSite

Meio

Impresso

Impresso

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade

Bauru

Lorena

Santo André
São José do Rio
Preto

Bebedouro

Botucatu

Bauru

São Paulo

Gradua

ção

I

4

0

I

4

I

I

4

Neutra

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

Classifi-
cação

Negativa

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 08 de aneiro de 2019

Matéria
Dois jovens são executados de madrugada em

Areiópolis
Conjunto alvo de polêmica fechou o ano de

planeiamento sobre moradias em Cachoeira

Marangoni espera que Estado destrave ações

de habitação em Santo André

Daemo leva tenda de doação de mudas e

adoção de animais para os bairros

Serviços oferecidos pela Prefeitura de

Bebedouro

Dois iovens são assassinados em Areiópolis

Dois jovens são executados de madrugada em

Areiópolis

DERSA investe R$ 23 milhões em melhorias

nas Travessias Litorâneas em 201 8

þ
O

F
|d

oãÉô
ÉiDN 05

I tl
ã oo hi.
5 Éoä*
R Ë.l.li o o

8È;rË
9;Fsil
ÉB t$e-r *oFtn'{



@
rú
N
m
o
o

Menção da participação do

secretário na CDHU

7cçÊ5õ

no coniunto habitacional CDHU

Doação do terreno para a CDHU
para construção de imóveis em

Franca

Ocorrência no bairro CDHU -
Carro pega fogo

Menção da participação do

secretário na CDHU
Menção da participação do

secretário na CDHU
Menção da CDHU como

referência de localização - Mutirão

de construção do projeto Terreng

Vivo (horta) ã'

Assunto

Citação - Governador João Doria
pretente privatizar a CDHU
Menção da participação do

secretário na CDHU
CDHU realizou cortes de mato

alto em maio e outubro

Ocorrência policial - Furto no

bairro CDHU
Ocorência policial - Furto no

bairro CDHU

Portaldo Holanda

Costa Norte Online

Gira AS

O Processo de Tatuí

O Processo de Tatuí

O Eco

Diário Verdade

Jornal Cidades

Folha De S.Paulo

Online

Veículo

Rádio Comercial
1440 AM
Rádio BrasilAtual
98,9 FM

Agora São Paulo

Site

Site

Site

Site

Site

Meio

Rádio

Rádio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

São Paulo

Lençóis Paulista

Franca

Jabotical

São Paulo

Manaus

Bertioga

Localidade

Presidente
Prudente

São Paulo

São Paulo

Tatuí

Tatuí

0

I

I

4

0

0

0

I

Gradua

ção

0

0

0

I

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

Neutra

Neutra

Neutra

Negativa

Negativa
Negativa

Positiva

Classifi-
cação

em BarrinhaPerua

Gestão Doria funde secretarias de Meio

Ambiente a outras ligadas à infraestrutura

Gestão Doria funde secretarias de Meio

Ambiente e de Infraestrutura

Horta urbana do Jardim Vicente de Carvalho

tem mutirão no sábado

Secretário de Habitação de Osasco pede

demissão

Governador João Doria pretente privatizat a

CDHU e os aeroportos de São Paulo (Doria

citado

Comentário de W Ribeiro

Outras

Policiais - Casa no CDHU é"tevitada"; dona

soma dano de R$ 2500
Jovem compra ventilador para escapar do

calorevaiàpolícia
Dois homens são assassinados em Areiópolis

462 novas casasdeve

Tabela do relatório analítico do dia 09 de de 2019

Matéria
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Atividades inspiradas no projeto

Foco no Pedaço, desenvolvido
pelo IMS em parceria com a

CDHU
Ocorrência policial - Assassinato

no coniunto habitacional CDHU

Dica de Teatro

O Eco Online

Site

SiteLencóis Paulista

Guarulhos

1

J-Bpsiliva
w
v'
Negativa
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Balanço - Inscrições e sorteio

casas populares da CDHU
(previsão)

dð
t
ç)

c
ç
Â¡rt

Pedido de agilidade na entrega das

146 casas populares e ampliação

do acordo

secretário na CDHU

Ocorrência policial -
Entorpecentes em apartamento

desabitado na CDHU

Creches da CDHU e construção de

210 casas da CDHU (licitação)

Menção da participação do

secretário na CDHU

Assunto

Creches da CDHU e construção de

210 casas da CDHU (licitação)

Menção da participação do

secretário na CDHU
Balanço - Inscrições e sorteio das

casas populares da CDHU
(previsão)

Menção da CDHU como

referência de localização - Mutirão

de construção do projeto Terreno

Vivo (horta)

Web Diário

Diário Online/Diário
do Grande ABC

Rádio Pop 90,9 FM

Folha de S.Paulo

Sudoeste do Estado

Rádio Pop 90,9 FM

Folha S.Paulo

Sudeste do Estado

Diário do Litoral

O Semanário Online

Veículo

Impresso

Site

Site

Rádio

Impresso

Rádio

Impresso

Impresso

Impresso

Site

Meio

Osasco

Santo André

Aparecida

São Paulo

Fartura

São Paulo

Fartura

Santos

Rafard

Localidade

Aparecida

0

-)

I

0

.,

4

Gradua
ção

4

0

J

I

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

Negativa

Positiva

Classifi-
cação

Positiva

Neutra

Positiva

Prefeito de Fartura Tinho Bortotti fazbalanço

de 201 8

Prefeito e vereadores participam de mais um

encontro com a CDHU

Lins

Dise de Santo André apreende 130 kg de

drogas

Entrevista com a prefeita Erika de Potim

Sob Doria, secretaria de Ambiente é fundida a

Tabela do relatório analítico do dia 10 de de 2019

Matéria

Erika de PotimEntrevista com a

Sob Doria, secretaria de Ambiente é

outras

fundida a

Prefeito de Fartura Tinho Bortotti fazbalanço

de 201 8

Horta urbana comunitária tem mutirão o

Jardim Vicente de Carvalho
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Menção da CDHU como

referência de localização - Mutirão
de construção do projeto Terreno

Vivo (horta)

Pedido de agilidade na entrega das

146 casas populares e ampliação

do acordo

Menção da participação do

secretário na CDHU
Ocorrência policial -

Entorpecentes em aPartamento

desabitado na CDHU

Diário do Litoral

O Semanário Online

Web Diário

Diário Online/Diário
do Grande ABC

Impresso

Site

Site

Site

Santos

Rafard

Osasco

Santo André

I

1

0

.|
-L

Positiva

Positiva

Neutra

Negativa

Horta urbana comunitaria tem mutirão o

Jardim Vicente de Carvalho

Prefeito e vereadores participam de mais um

encontro com a CDHU
Doria pode ter "furtado" secretário de Rogério

Lins

Dise de Santo André apreende 130 kg de

drogas
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Menção da participação do

secretário na CDIIU

Menção do CDHU como

referência de localização - Projeto

Guri
Pedido de agilidade na entrega das

146 casas populares e amPliação

do acordo

Menção da participação do

secretário na CDHU
Menção da CDHU como

referência de localização - Possível

área de alagamento

Assunto

São Carlos em Rede

Novas Technologias

Veículo

Voz da Terra

O Semanário

Diário da Região

Site

Site

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Rafard

Osasco

São Carlos

São Paulo

Localidade

Assis

I

0

I

I

0

Gradua
ção

Negativa

Neutra

Classifi-
cação

Positiva

Positiva

Neutra

URGENTE: Tempestade com raios e vendaval

São Carlos

Gestão Doria funde secretarias de Meio

Ambiente a outras ligadas à infraestrutura

Matéria

eto Guri de Assis abre matrículas

Prefeito e vereadores participam de mais um

encontro com a CDHU
pode ter "futtado" secretário de Rogério

Tabela do relatório analítico do dia 11 de de 2019
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licial - FurtoOconência po

Ocorrência policial - Caso de

invasão de domicílio
Parceria para regularização de

escrituras/ Atraso de solução

CDHU

Assunto

Menção da CDHU como

referência de localização - Falta de

linha de ônibus

Menção da CDHU como

referência de localização -

Campanha do Banco de Alimentos
beneficia famílias

Alpha Notícias

Portal'l'emura FM
99,3

Veículo

Rádio Clube 10900

AM

Integração

Integração

Impresso

Impresso

Site

Site

Meio

Rádio

Tatuí

Botucatu

Ternura

Localidade

Marília

TatuíI

I

-1

I

Gradua
ção

I

Negativa

Negativa

Negativa

Classifi-
cação

Negativa

Positiva

Após27 anos, famílias itapolitanas recebem

escrituras da casa própria

de Ouvintesda Parti

Campanha do Banco de Alimentos beneficia

319 famílias tatuianas

Coluna Policial
Marginal que intimidava moradores de

PMtraficar é

analítico anerrodia 9120deed2IdotórioreladobelaTa

Matéria
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Assunto
Evento "Rua da Alegria" leva

atrações para bairro CDHU

Convênio aprovado para

construção de 50 casas em ItaPuãO Dia de Marília

Veículo

O Processo de Tatuí

Impresso

Meio

Impresso

Localidade

Tatuí

Marília

Gradua

ção

1

4

Classifi-
cação

Mðitivu

Positiva

-Æ

ffi'

,éå{
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Tabela relatório analítico 13 t920deanerrodediadodo
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!õx'6saúde no bairro CDHU

Menção sobre nova unidade

Profissionais do "Mais Médicos"

atuam em unidade no bairro

CDHU
moradores do bairro CDHU

Prefeitura da Estância Turística de

Olímpia autoriza podas no bairro

CDHU

Programa CDHU (Esporte, Lazet e

Cidadania) promove a inclusão de

crianças e adolescentes

Programa CDHU (Esporte, Lazer e

Cidadania) promove a inclusão

crianças e adolescentes

Assunto

Citação aleatório sobre CDHU/
Cobrança para a caixa

Convênio para construção de 300

casas populares em Dracena

Chamada - Possível negligência da

CDHU atrasa conclusão de casas

em Lorena

Secretário menciona sua trajetória
na CDHU com destaque para as

obras

Acidadeon

Jornal[m Dia

Prefeitura de Jundiaí

Blog Jornal Folha

Noroeste

Governo de São

Paulo

Mais Expressão

Online

Veículo
Vale Urgente/TV
Bandeirantes

Rádio Liberal92,7
FM

Rádio Metropolitana
99,1 FM

Rádio Eldorado 107,3

FM

Site

Site

Site

Rádio

Rádio

Irnpresso

Site

Site

Meio

TV

Rádio

Ribeirão Preto

Bragança

Paulista

Jundiaí

Jales

São Paulo

Indaiatuba

Localidade
São José dos

Campos

Dracena

Guaratinguetá

São Paulo

I

4

4

-4

-t

1

I

I

ção

Gradua

0

4

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Classifi-
cação

Neutra

Positiva

Negativa

Positiva

Iniciativa da CDHU possibilita o exercício da

cidadania pelosjovens

Airton Garcia comenta sobre os dois primeiros

anos de gestão

sta com o secretário de Infraestrutura e

Meio Ambiente, Marcos Penido

Vagas do programa Mais Médicos são

preenchidas no município
mês deprocedimentos no primeiro

Prefeitura divulga cronograma de cata-galhos

2019da cidadeel

Iniciativa da CDHU possibilita o exercício da

Tabela do relatório analítico do dia 14 de aneiro de 2019

Matéria
Moradores de condomínio enfrentam
problemas sérios

Entrevista com o Deputado Estadual, Reinaldo

Augusto -Parte2

Manchetes - Denúncias
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Assunto
Fiscalização/ Registro de compra e

venda irregular de apartamentos da

CDHU em Campinas

Definição de cronograma de

inscrições para casas em Lençóis
Paulista/ Obras avançadas

Prefeito pressiona CDHU para

entrega de casas em Lorena/ Obras

atrasadas

Prefeito pressiona CDHU para

entrega de casas em Lorena,/ Obras

atrasadas

Menção de convênio conl a
CDHU/ Atuação de políticos no
processo

pela construção das casas do

Programa CDHU (Esporte, Lazer e
Cidadania) promove a inclusão de

crianças e adolescentes

Clínica da Família atende

moradores do bairro CDHU
Clínica da Família atende

moradores do bairro CDHU
Conclusão do processo de

averbação do conjunto
habitacional junto ao Cartório
Registro de Imóveis

l)
o

dd.
a)
9'
o

c
É
Ðg
P

Veículo

Jornal da EPTV 2'
Edição/TV Globo

Rádio Ventura 90,1

FM

Rádio Metropolitana
99,I FM

Rádio Metropolitana
99,r FM

Rádio Integração FM
O Regional

O Dia

Jornal de Jundiaí

Jornal da Cidade

Gazeta de Bebedouro

Meio

TV

Rádio

Rádio

Rádio

Rádio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Localidade

Campinas

Lençóis Paulista

Guaratinguetá

Taubaté

São Manuel

Catanduva

São Paulo

Jundiaí

Jundiaí

Bebedouro

Gradua
ção

J

I

-3

-3

0

0

4

1

I

3

Classifi-
cação

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Neutra

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 15 de janeiro de 2019

Matéria
Número de casos de compra e venda irregular
de apartamentos da CDHU está sendo

frequente em Campinas

Entrevista com o secretário da administração
municipal de lençóis Paulista, Júnior

Prefeitura de Lorena pressiona CDHU por
entrega de casas no Vila Rica

Prefeitura de Lorena pressiona CDHU por
entrega de casas no Vila Rica

Vereador protocola pedido de redução do
número de vereadores em São Manuel

Convivência do Giuseppe Spina

Iniciativa da CDHU possibilita o exercício da

cidadania pelos .jovens

Mais de 10 mil procedimentos no Io mês

Só no primeiro mês, quase 1l mil
atendimentos são realizados

Escritura Pedro Maia
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Clínica da Família atende

moradores do bairro CDHU

Oconência policial - Tráfico de

Previsão de entrega de 200 novas

casas da CDHU em São Manuel

Clínica da Família atende

moradores do bairro CDHU

unidadesáreas de risco

Estudo encabeçado pela CDHU -

Combater os números do déficit
habitacional L

Fiscalização/ Registro de compra e

venda irregular de apartamentos da

CDHU em Campinas

Fiscalizaçáo/ Registro de compra e

venda irregular de apartamentos da

CDHU em Campinas

Fiscalização/ Registro de compra c

venda irregular de apartamentos da

CDHU em Campinas

Ocorrência policial - Drogas

Ocorrência policial - Assassinato

no bairro CDHU
Fiscalização/ Registro de compra e

venda irregular de apartamentos da

CDHU em Campinas

São Carlos Agora

GI
l) li1l lQ \Jlll lllç/ r-rl4l l\,

do Grande ABC

Qual Imóvel

TVTEC News

Blog Ultradicas

G1

Nbotucatu

Bragança Jornal

O Victoriano

Centralizada Portal de

Notícias

Jornal Tijucas Online

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

lmpresso

Site

Santo André

São Paulo

Jundiaí

São Carlos

Campinas e
região

Botucatu

Jundiaí

Avaré

Campinas

Tiiucas

Porto Alegre

Bragança

Paulista

I

I

-J

5

I

J

3

4

-l

-l

J

3

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

Dupla é flagrada com crack em apartamento

no CDHU

Mais de l0 mil procedimentos são realizados

na Clínica da Família em Jundiaí

moradia em Santo André

CDHU faz estudo de mercado que anal

modelo de parceria público-priv ada para

enfrentar défi cit habitacional

tsa

Mais de 10 milprocedimentos já foram

izados na UPA e Clínica da Família

úmero de irregularidades em imóveis da

CDHU triplica de 2017 para 2018 em

Número de irregularidades em imóveis da

CDHU triplica de2017 para 2018 em

Casas da CDHU devem ser em malo

Oito são detidos por tráfico de drogas em

operações conjuntas

Homem é preso suspeito de espancar e matar

de NatalÍ14

Número de irregularidades em imóveis da

CDHU triplica de 2017 para 2018 em

Número de irregularidades em imóveis da

CDHU triplica de2017 Para 2018 em
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com a participação de mutuários

Ocorrência policial - Drogas

Ocorrência policial - Cárcere

privado

Desligamento da gerência da

CDHU
Menção da CDHU como

referência de localização -

Campanha'Janeiro Branco'

I
Menção da CDHU como 2 ç
referência de localização - Crecþ[
com monitoratrento de vídeo ä i

Assunto

Cobrança de melhorias no sistema

viário/ proximidade de escola

Fiscalização/ Registro de compra e

venda irregular de apartamentos da

CDHU em Campinas

Fiscalização/ Registro de compra e

venda irregular de apartamentos da

CDHU em Campinas

Ocorrência policial - Drogas

Fiscalização/ Registro de compra e

vcnda irregular de apartamentos da

CDHU em Campinas

Jornalda Manhã

Gazeta de Taubaté

Diário do Litoral

Diário de Tatuí

Diário de Tatuí

Rádio Brasil 12701

AM

Rádio CBN 99,1 FM

Rádio 950 AM

Rádio CBN 99,1 FM

O Atibaiense

Veículo

Rádio Bragança 1310

AM

Impresso

Site

Site

Rádio

Rádio

Rádio

Impresso

lmpresso

Impresso

Meio

Rádio

Rádio

Santos

Tatuí

Tatuí

Campinas

Marília

Campinas

Aribaia

Marília

Taubaté

Localidade

Bragança
Paulista

Campinas

0

I

I

J

-l

3

I

I

-1

Gradua

ção

I

aJ

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Neutra

Positiva

Classifi-
cação

Negativa

Positiva

Positiva

Aumenta número de inegularidades em

imóveis da CDHU

experiência de Atibaia em conciliação iudicial
Flagrado com tijolos de maconha é condenado

a nove anos de prisão

Tropa de elite da PM flagra tribunal do PCC e

salva três

Contra Ponto

Campanha'Janeiro Branco' mobiliza a

sociedade em favor da Saúde Mental e

Emocional

Creche do Jardim Manoel de Abreu já está

sendo monitorada por câmeras

Tabela do relatório analítico do dia 16 de eiro de 2019

Matéria

Âncora cobra ações do poder público quanto a

melhorias na cidade

Número de irregularidades em imóveis da

CDHU em Campinas aumentou mais de200%

na cidade

Aumento no número de irregularidades em

imóveis da CDHU

Policial
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Menção da CDHU como
referência de localização - Possível

ârea de alagamento

Defìnição da abertura das

inscrições das casas da CDHU em

São Manuel
Entrega da Escritura e Matrícula a
mutuários dos conjuntos
habitacionais em Pedreira

Solicitação de inscrição de novas

casas da CDHU
Entrega de 181 títulos de

legitimação fundiária para

moradores do Guarujá

Prefeita anuncia construção de 30

casas da CDHU em Nova
Independência

Desligamento da gerência da

CDHU

São Carlos Em Rede

Agência 14 News

O Regional

Agência 14 News

Perpectiva Online

Portal Folha Regional

Diário do Litoral
Online

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

São Carlos

Botucatu

Cosmópolis

Botucatu

Santos

Andradina

Santos

-l

J

4

0

4

aJ

0

Negativa

Positiva

Positiva

Neutra

Positiva

Positiva

Neutra

ATENÇÃO: Defesa Civil emite alertaparaa
possibilidade de tempestade em São Carlos

Inscrições das casas do CDHU serão feitas em

fevereiro

CDHU rcaliza a entrega de escrituras de casas

populares nesta sexta-feira, l8 dejaneiro

Prefeito solicita a construção de mais casas ao

novo secretário estadual da habitação

Cidade Legal entrega l8l títulos de

propriedade a famílias do Guaru.iá

Prefeita Thauana Duarte fiscaliza obra de

pavimentação

Saiu da CDHU
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Assunto
Desligamento da gerência da

CDHU
Visita membros da CDHU
Prefeita anuncia construção de 30

casas da CDHU em Nova
Independência

Reunião para solicitação de

construção de mais 300 casa em

Pereira Barreto

Prefeita anuncia construção de 30

casas da CDHU em Nova
Independência

"cobertor curto"

Folha de Região

Brasil247

Veículo
Rádio lpanema 91,1

FM
Folha de S.Paulo

O Jomalda Região

O Jornal da Região
Online

Meio

Rádio
Impresso

Impresso

Impresso

Site

Site

Localidade

Sorocaba

São Paulo

Andradina

Araçatuba

Andradina
Brasília

0

-t

0

aJ

-J

Gradua
ção

0

Classifi-
cação

Neutra
Neutra

Positiva

Neutra

Positiva

Negativa

Tabela do relatório analítico do dia 17 de neiro de 2019

Matéria
Kiko Pagliato pergunta se conseguiria passar o

dia todo trabalhando como voluntário
Painel - Daniela Lima - Visita à Folha

Prefeita Thauana Duarta fiscaliza obra de
pavimentação

De ônibus

PREFEITA THAUANA DUARTE
FISCALIZA OBRA DE PAVIMENTAçÃO
política ambiental por Doria
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Menção da participação de

Bonezinho Corrochel na CDHU
água em bairros comoFalta de

CDHU

Nova iluminação em LED -
Menção da CDHU como

referência de localização

Falta de âgua em bairros como

CDHU
Governador João Doria Júnior

destituiu Antônio Carlos Nasraui

da CDHU

dos prédios da CDHU
César Augusto de Souza Ferreira

deixa gerência regional da CDHU
na Baixada Santista

Vereador cobra informações sobre

liberação da construção das casa

da CDHU (Programa Vila
Dignidade)

Menção à diretora de

Planejamento da CDHU sobre

atrair fomento também para as

favelas

Assunto

Ocorrência policial - Drogas

Menção da participação do político

na CDHU

Tribuna do Povo

O Popular Online

O Popular

O Dia de Marília
Folha de Região

A Tribuna

A Cidade

AdemiAM

Veículo

Rádio 950 AM
Rádio Metropolitano
99,1 FM

PâginaZero

Site

Site

Site

Rádio

Rádio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Meio

Manaus

Araras

Mogi-Mirim

Guaratinguetá

Osasco

Mogi-Mirim

Marília
Araçatuba

Santos

Barretos

Localidade

Marília

I

I

0

0

0

0

Gradua

ção

I

0

I

-l

0

Neutra

Negativa

Neutra

Positiva

Negativa

Neutra

Negativa

Neutra

Neutra

Neutra

Classifi-
cação

Negativa

Bonezinho Conochel assume como

subprefeito regional de

Cidade fica sem água, devido ao calor, e Saae

não garante o abastecimento

Cidade fica sem água, devido a calor

Carlos Teixeira
LEITORES

Dia a Dia - Sandro Thadeu

Vereador Euripinho cobra implantação do

Programa Vila Dignidade

'Minha Casa' precisa de reforma, diz ministro

Tabela do relatório analítico do dia 18 de aneiro de 2019

Matéria
Manchetes dos jomais - Jornal do Povo

(edição online)

Congressistas eleitos do PSL já estão na China

Nova iluminação em LED da rodovia Renê

Benedito da Silva é concluída em Itapevi
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Pedido de agilidade na entrega das

146 casas populares e ampliação

do acordo em Rafard

Ocorrência policial - Assalto -

Criminoso tentou entrar em Prédio
da CDHU
Ocorrência policial - Assalto -
Criminoso tentou entrar em prédio

da CDHU

Entrega de escrituras de casas

populares em Pedreira

Jornal Correio de

Capivari

Urgente News

Último Segundo/IG

O Regional

Site

Site

Site

Site

Capivari

Cuiabá

São Paulo

Cosmópolis

0

0

0

4

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

Prefeito Carlão e vereadores de Rafard
participam de Encontro com a CDHU

Em apenas 20 minutos, ROCAM recupera

veículo roubado

Em apenas 20 minutos, ROCAM recupera

veículo roubado

CDHU realizaa entrega de escrituras de casas

populares nesta sexta-feira" 18 dejaneiro
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Assunto

Menção da participação de

Bonezinho Corrochel na CDHU
Oconência policial - Tráfico de

entorpecentes

Ocorrência policial - Tráfico de

entorpecentes

Abertura de agendamento para

inscrições para moradias da

CDHU em Adamantina

Jornal da Manhã

G1

Veículo

Opnião Jornal

O Dia de Marília

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Site
Presidente

Prudente

Localidade

Araras

Marília

Marília-l

4

Gradua
ção

0

-l

Classifi-
cação

Neutra

Negativa

Negativa

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 19 de eiro de 2019

Matéria
Bonezinho Conocheltoma posse como

subprefeito de Sapopemba

PM flagra acusados de vender drogas

PM flagra dupla com drogas e dinheiro no

CDHU

Prefeitura de Adamantina abre agendamento

de inscrições para moradias
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Sorteio de 88 moradias da CDHU
em Alto Alegre
Venda de terreno considerado

inadequado pela CDHU em

Adamantina
Venda de terreno considerado

inadequado pela CDHU em

Actamantina

Assunto
Campanha "Janeiro Branco" no

bairro CDHU

Instalação de câmeras e circuito de

alarme em EMEI no bairro CDHU

Veículo

O Processo de Tatuí

O Processo de Tatuí

Interior Penápolis

Centralizada Portal de

Notícias

c1Site

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Site

Penápolis

São Paulo

Presidente

Prudente

Localidade

Tatuí

Tatuí

Gradua

ção

I

I

4

0

0Neutra

Classifi-
cação

Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

Tabela do relatório analítico do dia 20 de neiro de 2019

Matéria

Tatuí adere à campanha'Janeiro Branco'

TI'inicia instalação das câmeras de

monitoramento nas escolas infantis

CDHU sorteia casas amanhã em Alto Alegre

Prefeitura de Adamantina abre venda de áttea

nazonarural pelo preço mínimo de R$ 850

mil
Prefeitura de Adamantina abre venda de área

nazonarural pelo preço mínimo de R$ 850

mil
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Tabela do relatório analítico do dia 21 de janeiro de 2019

Assunto
Abertura de agendamento para

inscrições para moradias da

CDHU em Adamantina

Problemas com aquisição da
escritura./ Prédios CDHU
Menção da CDHU como
referência de localização -

Proclames de casamento

Reclamações no Procon

relacionadas ao serviço de

habitação e moradia

Menção da CDHU como
referência de localização - Creche

escritura./ Prédios CDHU
Prefeito vistoria terreno onde estão

sendo erguidas as 200 casas da

CDHU

Veículo

Rádio Prudente 1070

AM

Rádio Morada do Sol

640 AM

O Mirante

Jornal Candeia

Alpha Notícias
Portal Morada

Jornala Comarca
Online

Meio

Rádio

Rádio

Impresso

Impresso

Site

Site

Site

Localidade

Presidente

Prudente

Araraquara

Iqaraçu do Tietê

Bariri

Botucatu

Araraquara

Avaré

Gradua
ção

4

-4

0

a-J

0

-4

J

Classifi-
cação

Positiva

'Nlcoqf i r¡o

Neutra

Negativa

Neutra

Negativa

Positiva

Matéria

Prefeitura de Adamantina abre agendamento
de inscrições para moradias populares

Proprietários de apartamentos do Condomínio
Cociza seguem sem registro de imóvel há 25

anos

IGARAÇU DO TIETÊ

Serviços de telefonia são os campeões de

reclamação no Procon

Instituto Anglicano de Botucatu que agrega

cinco creches na região tem novo presidente

escrituras dos imóveis

Ipaussu investe em infraestrutura

N)
æ

F
¡ct

øa
Éo.26N 05

g 
"ãå

ã*åäH
r h;rË
9;+5â
Ég t$e
"r =oP L,l

'-.)



ffi-
U

n
m
o
o

em Turiúba

Moradores de Araraquara cobram

da CDHU escrituras dos imóveis

Apartamentos são vistoriados pela

equipe da CDHU em Santos

Menção da participação do

secretário na CDHU
N
t)
o

Escolha do endereço da

pelos contemplados, via
em Capivari \

moradif p
!õ'

SOnelO.X'cr'iú P.
ß=

Reclamação - Escorpiões e cobras

no conjunto de casas da CDHU

CDHU anuncia mil casas para o

município (Prefeitura não dá

continuidade)/ Mudança na direção

resional do CDHU

Ocorrência policial - Ameaça de

morte
Ponte interditada para manut ençáo/

Obra é parceria CDHU-Emdhap-

Prefeitura

Assunto
Prefeitura e CDHU abrem

inscrições para moradias populares

em Adamantina

Folha da Região

Portal Morada

Acordo Coletivo

Diário Online/Diário
do Grande ABC

O Semanário Online

Diário TV 1"

Edição/TV Globo

O Dia de Marília

Leia Notícias

Jomal de Piracicaba

Veículo

FN 2u Edição/TV
Globo

Impresso

Site

Site

Site

Site

Impresso

Impresso

Impresso

Meio

TV

TV

Rafard

Piracicaba

Araçatuba

Araraquara

São Paulo

Santo André

Localidade

Presidente
Prudente

Mogi das

Cruzes

Marília

Botucatu

4

-4

J

0

4

0

I

-J

Gradua
ção

4

-4

Positiva

Negativa

Positiva

Neutra

Positiva

Negativa

Neutra

Negativa

Negativa

Classifi-
cação

Positiva

Ponte do Santa Fé é interditada

Turiúba

Moradores do Cociza, em Araraquara, cobram

da CDHU escrituras dos imóveis

Palafitas de Santos

Paulo Serra indica ex-assessor de Rodrigo

Garcia para aHabitação de Sto.André

Escolha dos endereços no bairro Caraça é

lista dos contempladosnesta quinta; veja

Prefeitura de Adamantina e CDHU abrem

inscrições para moradias

Moradores reclamam de terreno abandonado

emFenazde Vasconcelos que pode ser a

origem de escorpiões no bairro

Carlos Teixeira

Homem não aceita novo relacionamento da ex

e envia mensagens para a hlha, de 7 attos,

matat a mãe

Tabela do relatório analítico do dia 22 de aneiro de 2019

Matéria
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Reclamação - Escorpiões e cobras

no conjunto de casas da CDHU

Reclamação - Escorpiões e cobras

no conjunto de casas da CDHU

Reclamação - Escorpiões e cobras

no conlunto de casas da CDHU
Sorteio de 86 moradias da CDHU
em Turiúba
Ponte interditada para manut enção /
Obra é parceria CDHU-Emdhap-
Prefeitura

Balanço - Prefeito fala sobre

unidades entregues e reformadas

Centralizada Portal de

Notícias

Blog Ultradicas

GI
Folha da Região

Online

Jomal de Piracicaba

G1

Site

Site

Site

Site

Site

Site

São Paulo

Porto Alegre
Mogi das

Cruzes e

Suzano

Araçatuba

Piracicaba

Santos e região

-J

-3

a-J

4

-J

2

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Negativa

Positiva

Escorpiões causam medo em moradores de

Ferraz', saiba o que fazer em caso de picada

Escorpiões causam medo em moradores de

Fenaz; saiba o que fazer em caso de

Escorpiões causam medo em moradores de

Ferraz; saiba o que fazer em caso de picada

Habitação sorteia 86 casas para famílias de

Turiúba

Ponte do Santa Fé é interditada

Pedro Gouvêa propõe'diálogo acima de tudo'

com o novo Governo do Estado
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crime (PCC)

Ocorrência policial - Tribunal do

crime (PCC)

Antônio Carlos Nasraui deixa a

gerência regional da CDHU em

Marília
Menção da participação do

secretário na CDHU

Assunto

Abertura de agendamento para

inscrições para moradias da

CDHU em Adamantina

Abertura de agendamento para

inscrições para moradias da

CDHU em Adamantina

Menção sobre construções de

moradias (exemplo CDHU)/
Panorama de custos por conta da

localização

Abertura de processo licitatório
para venda de terreno em área

rural (orginalmente para CDHU)
Crítica sobre falta de elevadores

em prédios como as unidades da

CDHU (citação caso de uma

senhora com desgaste no.ioelho)

l170 AM
Rádio Bandeirantes

840 AM

O Dia de Marília
Diário do Grande

ABC

Veículo

FN 1'Edição/TV
Globo

Bom Dia
Fronteira/TV Globo

Rádio CBN 99,1 FM

Rádio Prudente 1070

AM

Rádio Morada do Sol

640 AM
Rádio

Rádio

Impresso

Impresso

Meio

TV

TV

Rádio

Rádio

Rádio

Santa André

Presidente

Prudente

Campinas

Presidente

Prudente

Araraquara

Campinas

São Paulo

Marília

Localidade

Presidente

Prudente

-1

1

0

0

Gradua

ção

4

4

0

0

aNegativa

Negativa

Negativa

Neutra

Neutra

Classifi-
cação

Positiva

Positiva

Neutra

Neutra

Ninho deixa CDHU satisfeito com trabalho

Paulo Serra indica aliado de Garcia na

Habitação

Tabela do relatório analítico do dia 23 de de 2019

Matéria

Inscrições da casa própria da CDHU gera frlas

em Adamantina

Inscrições para conseguir casas populares

movimento Adamantina

Estudo mostra que programa Minha Casa

Minha Vida contribuiu para expansão das

metrópoles

Prefeitura de Adamantina abre venda de átrea

nazonarural

Prédios sem elevadores causam transtornos a

moradores

da Rocha

Destaques do noticiário policial de SP
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Menção sobre reunião com CDHU

Área onde será construído o

conjunto habitacional Dracena K
passa por limpeza

Menção sobre reunião com CDHU
Prefeito de Ipaussu visita obras da

CDHU (200 casas dentro do

cronograma)

Menção da CDHU como

referência dc localizaçõo - Projeto

Áeuia (Futsal)

roubo/Troca de tiros

Entrega de escrituras a moradores

de Pedreira

Assunto

Déficit habitacional/ Menção sobre

unidades da CDHU em obra

Abertura de agendamento Para
inscrições para moradias da

CDHU em Guaiçara

Portal Hortolândia
ACidadeOn

O Regional

Diário Online/Diário
do Grande ABC

Portal Regional

Jornal Debate

Diário do Grande

ABC

A Comarca Regional

Veículo

SBT Interior l"
Edição

Site

Site

Site

Impresso

Impresso

Site

Site

Meio

TV

Impresso

Dracena

Avaré

Hortolândia
Ribeirão Preto

Cosmópolis

Santo André

Localidade

Araçatuba

Lins

Santo André

1

I

4

0

I

I

4

0

I

Gradua

ção

Neutra

Negativa

Positiva

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

Positiva

Classifi-
cação

Treino de futsal gratuito do Projeto,.A.guia

começa neste sábado (26101)

é baleado

CDHU realiza a entrega de escrituras a

Rainha daPazmoradores do

Paulo Alves aposta em proximidade com

Estado

Habitação. Área onde será instalado o Dracena

K, futuro conjunto habitacional, passa por

limpeza geral

Entrevista com Rodrigo Garcia, vice-
do Estado de São Paulo - Parte Igovernador

CDHU abre inscrições para 98 casas

em

idade com EstadoAlves em

Prefeito de lpaussu, Serginho Guidio investe

em infraestrutura

Tabela do relatório analítico do dia 24 de eiro de 2019

Matéria
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Sorteio de 88 moradias da CDHU
em Alto Alegre
Déficit habitacional/ Convênio

firmado para obras em Guarujá

CDHU oficializa endereço de I 18

moradias em Capivari

moradias em Capivari
Menção da CDHU como

documento/comprovant e para

Extensivo 2019 (cursinho)

Arrastão daLimpeza no bairro

CDHU
Arrastão daLimpeza no bairro

CDHU
Moradores da CDHU reclamam de

transtornos por conta de USF

abandonada/previsão de obra

Reunião - Diagnóstico local da *
região/ Previsão de agendament$
para inscriqões de casas da CDFË'p

Assunto

Menção da CDHU como

referência de localização -

Retirada de lombadas

Arrastão daLimpeza no bairro

CDHU

Nbotucatu

Diário Verdade

Diário de Penápolis

A Estância

Jornal Conieo de

Capivari
O Semanário Online

Agência l4 News

Comércio de Franca

Pop Mundi

ACidadeOn

Veículo

Jornal Gazeta
Regional

Site

Site

Site

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Site

Site

Site

Site

Ourinhos

Franca

Penápolis

Guaruiá

Capivari
Rafard

Botucatu

Franca

Franca

Ribeirão Preto

Botucatu

Localidade

4

0

1

I

-l

I

ção

Gradua

0

1

4

3

4

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

Positiva

Positiva

Negativa

Positiva

Classifi-
cação

Neutra

Casas da CDHU são sorteadas em Alto Alegre

Investimentos de R$ 60 milhões para

infraestrutura e produção habitacional

CDHU oficializa endereços de I l8 casas

populares em Capivari
populares na cidade

Inscrições para o Extensivo 2019 do Cursinho

Desafio terminam domingo (27)

Anastão daLimpeza percorre 40 bairros neste

sábado; veia a lista
Anastão daLimpezaneste sábado atende 40

bairros em Franca

USF do CDHU deve ser concluída no

primeiro semestre, afi rma administração

São Manuel: inscrições para sorteio das casas

da CDHU ocorrem em fevereiro

Tabela do relatório analítico do dia 25 de eiro de 2019

Matéria
Vereador Flávio Ambrozim denuncia que a

retirada das lombadas foi para aumentar ainda

mais a indústria das multas

Anastão daLimpezaacontece no sábado nas

regiões Leste e Nordeste
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lReunião - Diagnóstico local da

lregião/ Previsão de agendamento

lpara inscrições de casas da CDHUAcontece Botucatu

Diário de Penápolis
Online

lsorteio de I
lefto eber"

8 casas da CDHU em
Site

Site

Botucafu

Penápolis

1

4

S.ositiva

ÁtÍ'

þositiva

T| 
-.a+: ,)ffifu'ffiu¿"

F_Æ

ìl
Í!
,.!,

lii

t

l0

äsËäg



@
T
N
m
o
o

Arrastão daLimpeza no bairro

CDHU/ Casos de dengue em

Franca \

t)
oAr
eÉ
5õX'õ

Ponto de alagamento no baino
CDHU
Menção sobre kit de segurança

entregue ao EMEI no bairro
CDHU
da tubulação para drenagem

CDHU oficializa endereço de I l8
moradias em Capivari
Arrastão daLimpeza no bairro

CDHU/ Casos de dengue em

Franca

Cronograma de limpezal Bairro
CDHU
Déficit urbano/ Entrega de 133

unidades habitacionais em Santos

Menção sobre diretor da CDHU-

Assunto

Sorteio das 91 casas da CDHU em

Sarutaiá

Sorteio das 91 casas da CDHU em

Sarutaiá

Prefeito de Cabreúva cobra
governador e vice pela liberação

de casas populares do CDHU

Folha da Cidade

Correio de Capivari

Comércio da Franca

Cidade das Rosas

A Tribuna
Diário da Região

Online

Comércio da Franca

Veículo

Sudoeste Paulista

Sudoeste do Estado

Periscópio

O Dia de Marília

Integração

Site

Site

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Meio

Impresso

lmpresso

Impresso

Bebedouro

Capivari

Franca

Cerquilho

Santos

São José do Rio
Preto

Franca

Localidade

Fartura/Avaré

Fartura

Itu

Marília

Tatuí

4

4

I

1

J

0

1

Gradua
ção

4

4

0

I

I

Positiva

Neutra

Positiva

Positiva

Neutra

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Classifi-
cação

Positiva

Franca registra por dia 23 casos suspeitos de

Direto das ruas

Tribuna Livre - Prefeito de Santos

Aarca de Rodrigo, o Noé davez

Franca registra por dia 23 casos suspeitos de

dengue

Tabela do relatório analítico do dia 26 de aneiro de 2019

Matéria
Sorteio de casas populares acontece em

Sarutaiá

Sorteio das 9l casas da CDHU ocorre na

próxima segunda

Prefeito de Cabreúva visita Palácio do

Govemo, na capital paulista

Mais atingida pelas chuvas, zona Sul registra

cinco pontos de alagamento

Prefeitura segue instalação de câmeras e

equipamentos de segurança em escolas

Obra vai eliminar erosão em avenida

CDHU oficializaendereços de I l8 casas

populares em Capivari
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Início da obras de tenaplanage\
para construção de 78 moradias $m
Penápolis 7 ç

Prefeita de Queiroz solicita
informações sobre documentação

para construção de 52 casas/Cobra

manutenção do Núcleo

Habitacional Queiroz C

Sorteio de 53 moradias em

Pedrinhas Paulista./Prev i são de

sorteio de 8l moradias em Platina

CDHU está construindo 34

residências em Jacuba

Início da obras de terraplanagem
para construção de 78 moradias em

Penápolis/Outra obra já em

andamento na cidade

Pedrinhas PaulistaÆrevisão de

Menção da participação de político

na CDHU
CDHU está construindo 34

residências em Jacuba

Assunto

Participação da CDHU em mutirão
com índices de acordo próximos a

l00o/o

Diário da Região

JCNet

Diário de Penápolis

Online

Tribuna de Limeira

O Dia de Marília

Jornal de Assis

Jornal da Cidade

Folha da Região

Diáro de Penápolis

Veículo

Site

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Site

Meio

Impresso

Impresso

Bauru

Araçatuba

Penápolis

São José do Rio
Preto

Bauru

Penápolis

Localidade

Limeira

Marília

Assis

4

0

4

4

Gradua
ção

4

0

4

4

4

Positiva

Positiva

Positiva
Positiva

Neutra

Positiva

Positiva

Classifi-
cação

Positiva

Neutra
Prefeita de Queiroz se reúne com diretoria da

CDHU e pleiteia demandas

Habitação vai sortear 134 casas na região

Jacuba tem boa estrutura urbana

Iniciadas obras de moradias para servidores

municipais: mais de R$ 5 milhões

municipais

A arca de Rodrigo, o Noé davez

Distrito luta para não desaparecer

Iniciadas obras das moradias para servidores

municipais

Tabela do relatório analítico do dia 27 de neiro de 2019

Matéria

Órgão atende 27 mil pessoas em 2018

(,
o)

F
E

øøçi
=6o5445.î
8p
åå*
trõ-oì
.Y t! U¡

ËE s
È5â5u¡o
oFin

3rl
I

ut{
9,
atú

\\.

V



ffi
T
N
m
o
o

Regularização Fundiária dos

Núcleos Habitacionais por meio do
programa Cidade Legal

Projeto Guri no bairro CDHU em

Assis

Início da obras de terraplanagem
para construção de 78 moradias em

Penápolis/Outra obra já em

andamento na cidade

er$'
ãc¿¿

Projeto Guri no bairro CDHU
Assis

Þñ

ni
Sorteio de 81 moradias no

município de þtina

Assunto

Atraso das obras/entrega de 80

casas do CDHU em Lorena./

CDHU foi notificado e não deu

posicionamento

Menção da CDHU como

referência de localização/ Crianças

na criminalidade
Menção da CDHU como

referência de localização/ Novas

creches

Menção da CDHU como

referência de localização/ Escolas

Menção sobre político no CDHU

superintendência geral da CDHU

Portal Maxpress

Jornal em Dia

Gazeta do Rio Pardo

Gazeta do Rio Pardo

SBNotícias

Revista Pense Leve

Folha da Região
Online

Portal Maxpress

Veículo

Rádio Metropolitana
99,1 FM

Mais lgaraçu

Jornalem Dia

Impresso

Site

Site

Site

Site

Site

Meio

Rádio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Pardo

Santa Bárbara
d'Oeste

São Paulo

Araçatuba

São Paulo

São Paulo

Localidade

Guaratinguetá

Igaraçu do Tietê

Bragança
Paulista

Bragança
Paulista

São José do Rio
Pardo

0

0

0

J

1

4

I

4

Gradua

ção

-4

I

I

Positiva

Positiva

Negativa

Positiva

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Classifi-
cação

Negativa

Projeto Guri: mais de 300 vagas para cursos

de música gratuitos

Iniciadas obras de moradias para servidores

municipais: mais de R$ 5 milhões

Projeto Guri oferece mais de 300 vagas para

cursos de música gratuito em Marília
Habitação sorteia 81 casas em parceria com a

Caixa para famílias de Platina

Tabela do relatório analítico do dia 28 de aneiro de 2019

Matéria

80 famílias de Lorena aguardam entrega de

casas do CDHU na Vila Rica

Nem o sacr¡írio escapou de bandidos

Secretaria de Educação promove reunião com
gestores das escolas municiPais

Prefeitura revoga chamamento público para

gestão compartilhada de escolas

Santa Casa poderá ser'hospital de ensino'

MURAL

Vereadores visitam a CDHU em busca de

r egularização de diferentes bai rros
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CDHU divulga edital sobre

inscrições para as casas em São

Manuel/ 200 unidades

habitacionais

CDHU divulga edital sobre

inscrições para as casas em São

Manuel/ 200 unidades

habitacionais

Sorteio de 53 moradias em

Pedrinhas Paulista

Menção da CDHU como

referência de localização/ Nova
sinalização (placas)

Ocorrência policial - Suicídio

Acontece Botucatu

Agência 14 News

Portal Maxpress

Olímpia 24Horas

São Carlos Agora

Site

Site

Site

Site

Site

Botucatu

Botucatu

São Paulo

Olímpia

São Carlos

aJ

a
-t

4

I

0

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

CDHU divulga requisitos para inscrições de

casas em São Manuel

Confira regras para se inscrever no sorteio das

casas do CDHU em São Manuel

Habitação sorteia 53 casas em parceria com a

Caixa para famílias de Pedrinhas Paulista

srNALrzAÇÃo eÉnpA - PRODEM
substitui mais de 450 placas de ruas e

avenidas

Suicídios abalam São Carlos; em l6 dias,

cinco casos e quatro mortes
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Convênio assinado para

de casas em Penápolis

N

construSo
ãc/-
5õ
ñF
Q-

Menção de presença de

representante'da CDHU

Problemas com aquisição da

escritura/ Prédios CDHU em

Araraquara (CDHU emitiu nota)

Atraso para entrega das casas da

CDHU em Jales/ Prefeitura diz que

o entrave de documento é da

CDHU (CDHU emitiu nota)

Sorteio de 53 moradias em

Pedrinhas Paulista

Sorteio de 53 moradias em

Pedrinhas Paulista

Sorteio de 53 moradias em

Pedrinhas Paulista

govemador e vice pela liberação

Programa Cidade Legal anuncia
pr azo para r e gularizaçáo fund iária
dos conjuntas habitacionais em

Santa Bárbara d'Oeste

Sorteio de 53 moradias em

Pedrinhas Paulista

Regularização Fundiária dos

Núcleos Habitacionais por meio do

programa Cidade Legal

Assunto

Jornalde Assis

Diánio de Santa

Bárbara

Diário de Penápolis

Folha Cidade

Veículo

Noticidade/SBT

Tem Notícias lu

EdiçãoÆV Globo
Rádio Difusora 1140

AM
Rádio Difusora 1140

AM
Rádio Interativa
100,1 FM
Periscópio

O Liberal

Site

Rádio

Rádio

Rádio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Meio

TV

TV

Assis

Assis

Assis

Itu

Americana

Assis

Santa Bárbara
d'Oeste

Penápolis

Araraquara

Localidade

Jaú

São José do Rio
Preto

4

J

4

0

Gradua
ção

-3

-J

4

4

4

0

J

Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

Classifi-
cação

Negativa

Neoqf ir¡q

CDHU sorteia 53 casas em Pedrinhas

Vereadores visitam CDHU em busca de

regularização de diferente bairros

PERFIL
Representantes do cadastro habitacional

tomam posse no Conselho de Habitação

Tabela do relatório analítico do dia 29 de aneiro de 2019

Matéria
Famílias que moram em conjunto habitacional
de Araraquara cobram a escritura dos

apartamentos

Famílias esperam liberação de casas de

conjunto habitacional que estão

Muitos moradores de Pedrinhas paulistas saíra

com sonho da casado

CDHU realiza sorteio de 53 casas em

Pedrinhas Paulista

Destaque do Jornal de Assis

Governo, na capital paulista

PAINEL
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Instalação da nova iluminação a

LED engloba bairro CDHU

Mostra fotográfica IMS Paulista

retrata moradores/ Projeto é

parceria com CDHU
CDHU entrega 132 moradias em

São José dos Campos

Obras em andamento/ Informações

sobre infraestrutura (fonte ofi cial)

CDHU divulga edital sobre

inscrições para as casas em São

Manuel/ 200 unidades

habitacionais

A Rua Online

Dica de Teatro

Jornal Joseveense

News

Portal Ternura FM
99,3

Nbotucatu

Site

Site

Site

Site

Site

Osasco

Guarulhos
São José dos

Campos

Ternura

Botucatu

I

J

4

5

J

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

lgor Soares entrega iluminação a LED na

Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva

Esta semana no IMS Paulista

CDHU entrega 132 moradias em São Bento

do Sapucaí

Infraestruturu para construção de casas

populares está em andamento

São Manuel: definidos critérios para o sorteio

das 200 casas da CDHU
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Assunto
Reclamação - Escorpiões no

coniunto de casas da CDHU
Menção de presença de

representante da CDHU
Construção de232casas
adiantada/ Outras 78 residências

começando em Penápolis

Menção de presença de

representante da CDHU
Ocorrência policial - Batida de

moto no muro do condomínio

habitacional CDHU
São Bento do Sapucaí

Ocorrência policial - Acidente de

carïo
Menção de presença de

representante da CDHU

Veículo

Rádio Pop 90,9 FM

O Imparcial

Interior Penápolis

Folha da Cidade

Comando Notícia

Portal Maxpress

São Carlos Em Rede

Jomal O ImparcialSite

Meio

Rádio

Impresso

lmpresso

Impresso

Site

Site

Site

Araraquara

Penápolis

Araraquara

Indaiatuba

São Paulo

São Carlos

Araraquara

Localidade

Aparecida

Gradua
ção

-3

0

4

0

0

4

0

0

Classifi-
cação

Negativa

Neutra

Positiva

Neutra

Neutra

Positiva

Neutra

Neutra

Representantes do cadastro habitacional

tomam posse no Conselho de Habitação

Guardas ficam feridos em acidente na rua dos

Indaiás

do Sapucaí

Celta arrebenta poste na Vila Isabel

Representantes do cadastro habitacional

tomam posse no Conselho de Habitação

Tabela do relatório analítico do dia 30 de aneiro de 2019

Matéria

Boca no Trombone

Representantes do cadastro habiøcional
tomam posse no Conselho de Habitação

JOGO ALBERTO
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Moradores de conjunto
habitacional da CDHU em

Aparecida sofrem como entulho,
poeira, animais peçonhentos e

fluxo constante de caminhões

(futsal) na quadra CDHU

ã
Menção sobre Unificação de I-uå{
de Cortiços e Moradia (ULCM) H Ë

habilitada para projetos da CDHþi

Assunto

Atraso para entrega de escrituras

da CDHU em Araraquara/ CDHU
informa fase final dos processos

para liberação

Prefeito de Tarumã pede

celeridade do CDHU junto à

Sabe sp/Energi sa para ftnalizar
obras e entrega das casas

Moradores de conjunto
habitacional da CDHU em

Aparecida sofrem como entulho,

poeira, animais peçonhentos e

fluxo constante de caminhões

Moradores de conjunto
habitacional da CDHU em

Aparecida sofrem como entulho,
poeira, animais peçonhentos e

fluxo constante de caminhões

Rádio Pop 90,9 FM

Tribuna Liberal

Folhada Vila
PrudentelZona Leste

Veículo

Jornal da Clube lu
Edição/TV
Bandeirantes

Rádio Difusora 1140

AM

Rádio Pop 90,9 FM

Rádio Pop 90,9 FM

Rádio

Impresso

Impresso

Meio

TV

Rádio

Rádio

Rádio

Sumaré

São Paulo

Assis

Aparecida

Aparecida

Aparecida

Localidade

Ribeirão Preto

I

0

0

-3

--t

-3

Gradua
ção

-J

Negativa

Positiva

Neutra

Classifi-
cação

Negativa

Neutra

Negativa

N[aoqfir¡o

gratuitos de futsal neste ano

Colunão

256 Apartamentos da CDHU em Araraquara

ainda não tem escrituras

Entrevista com Oscar Gozzi sobre agenda que

está cumprindo em SP

Moradores do CDHU Vila Mariana sofrem

com entulho, poeira, animais peçonhentos e

fluxo constante de caminhões

Daqui a pouco

Manchetes

Tabela do relatório analítico do dia 31 de de2019

Matéria
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2,2,29. As tabelas do Anexo II, que corrospondem ao relatório analítico das

mês de fevereiro de 2019, encontram-se nas páginas l9l a238

+35653046.50ilt
Gastelo B¡anco, 571

-CEP:78lJ4'.3-43O
G¡iabá" MT - Brasil

do



PRESS

+55 65 3046.5015
R. Presidente Castelo Branco,571

Quilombo - CEP: 78043-430
Cuiabá, MT - Brasil

zfcomunicacao.com.br

3. QUALIFICAçÃO PROFISSIONAL

3.1. QUANTTTATTVO DOS PROFTSSTONATS QUE SERÃO COLOCADOS À

DrsPosrÇÃo no coNTRATo

o Atendimento ao contratante: 02 (Maria Eduarda e Humberto Frederico)

o Jornalista responsável por elaboração e desenvolvimento de plano estratégico e

operacional de comunicação; elaboração de relatório diário da execução dos objetivos

de comunicação propostos: 0l (Emily Antonetti)

o Jomalista responsável pelo monitoramento diario da exposição dos projetos, ações e

programas na mídia, avaliação diaria e apoio na elaboração de relatórios específicos

sobre temas relacionados a ações, projetos e servigos que envolvam o âmbito de

atuação deste edital: 01 (Fabiana Prado)

o Jornalista responsável pelo apoio à CDHU na produção, gerenciamento e

disseminação de informações voltadas à comunicação externa e interna, além da

alimentação diaria do banco de dados desenvolvido pela CDHU e produção de

material, elaboração de estratégia e ações de divulgação: 01 (Isa Sousa)

o Jornalista responsável pelo atendimento diário das solicitações dos veículos de

comunicação: 01 (Gláucio Nogueira)

ii

144



+55 63 3046.30ft
R. Presidente Casteto Brarico, 571

Gluilombo - CEP: 78043-430
Cuiabá, MÎ- Brasit

PRESS
3.2. CURRÍCULOS DOS PROFISSIONAIS QUE SERÃO COLOCADOS À

DrsPosrÇÃo oo coNTRATo

3.2.1. Humberto Frederico: bacharel em Comunicação Social - Habilitação

Jomalismo pela Universidade Cândido Rondon. Iniciou sua carreira em 2008, passando

principais veículos de comunicação do Estado de Mato Grosso. Desde a abertura da sua

agência, a ZF Press, dirige com modernidade, dinamismo e competência a empresa,

atendendo pessoalmente, como gerente de contas, v¿írios clientes da cartefta. (Documentação

comprobatória segue em anexo)
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vocg ttmbém está obrigado a ùsá-los, påra prevenir ¡ci-
dentes e evitar as docnças profissionais.

Mostre ao scu novo companheiro os perigos que o
cefcam no trabalho. r .

Cada acidente C umi thao que deve ser aprcciada'
para evitar maiorcs desEagas'

Todo o acitlente tem ¿ma causa que é preclso ser

oesouisada. par¡ evitar e$ùa rcpelição.' 'Se 
voce ior ac¡dentadù¡procure togo o socoro médi-

co adequado. Nlo deixe qùtni'entendidos''' e "curiosos"
concoram Para o agfovamcnto'dc sua lesão.

Se você não é elctricista, não sc meta a fazcr scrviços

de cletricidade.-- 
Procurc o locorro múdico imediato, so você fo¡ vftl-

n¡a de um ¡cidcnle, amanhã scr¡i lardo domai¡'
As m{quinas nåo respeitam nhrguém; mas você dcvo

respeitá-las.'Atenda às recomendaçõcs dos Mcmbros da CIPA e do

Seus meslfes e chefes.
Conheça sompnc írs regras de scgurança da seção onde

você trabalha.
Converst e discussão no trabalho predispõem a aci'

dentes pelû desatenção.
Leiä e reflita sãmpre os ensinamcntos conlidos no3

cårtazes e avisos sobre prevenção de ¡cidcnlcs. - -
Os anéis, pulsciras, gravatai c mangns compridas não

fazcm Þarlc do seu uniforme de tr¡balho.
Mdntcnha sompre as guardas prolctoras das máqui'

nos nos dcvidos lugares'
'Pa¡e ¡ máquiña quando tiver que conscrtá-lâ ou

lubriñcá-la.
Habitue-sc a trabalhar protegido conra os acidcntcs'

Use equipamcntos dc protcção adequados a seu serv¡ço'

Cdntreça o manejo dos extintores e dcmais dispositi-
vos de comhte to fogo ex¡stentcs cm scu local dc traba'
lho. Você pode lcr nece¡sid¡de de usá'los algum dia'
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TO DE TRABALHO
BRUNO GARCIA DE ARRUDA ME
CNPJ: 10.96L.091/0001-8s
ENd: AVENIDA-JOSE MONTEIRO DE

FIGUEIREDO,2l2
Bairro: DUQUE DE CAXIAS - CEP:78043-300
Municipio: CUIABA - UF: MT
Esp.Estab: EDIçÃO DE LIVROS, JORNATS E

REVISTAS

Cargo: Jornalista

CBO:2611-25
Data de Admissão :ß/A5/20!0
Registro Ng :01008
Remuneração especifica: RS 1.050,00
lìum mil cinquenta reais pl mês

GARCIA DE ME
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CE,RTIFICADO DE COI{CLUSAO

Certificamos para os devidos fins, que
Humberto Frederico Arruda e sá lVunes da Çunha, RG 1729A406 SSP
MT, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em Cuiabá - MT, em 04 de Abril
de 1988, concluiu o Curso de Comunicação Social - Bacharelado com
Habilitação em Jornálismo, Reconhecido pela Poftaria Ministerial no 45, de
2210512012, publicada ñõ D.O.U de 0110612012.

Colou grau no dia 25 do mês de Agosto de
2û14, conforme consta lavrado no livro de Ata de GplaÇão de Grau.

Este certificado tem validade de 01 (um)
ano a partir desta data.

\ Cuiabá - M\ 25 de Agosto de2014
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DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O Partido da Social Democracia Brasileira, estabelecido na Cidade de Cuiabá,

Estado de Mato Grosso, a Rua Baräo de Melgaço, flo. 2350, Porto, CEP: 78025-

970, inscrita no CNPJ sob o n'. 33.709.080/0001-08, por meio de seu Presidente

Regional o Sr. Paulo Borges Junior, DECLARA, para os devidos fins que o Sr.

Humberto Frederico Arruda e Sá Nunes da Cunha, portador do CPF no.

024.819.941 -24 e RG n". 17290406 SSP/MT, prestou serviços como jornalista e

assessor de imprensa no período de 05/2009 a 0512018, serviços estes

executados de forma qualitativa e quantitativa, atingindo plenamente os objetivos

por nós desejados.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente:

Cuiabá, 22 de agosto de 2019

Paulo Borges Junior

Presidente Regional do PSDB/MT

14e3
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02t't2t2017 SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL

CERTTDÃO DA COMPOSTçÃO - COMTSSÃO EXECUTTVA

CERTIFICO que se encontram anotados nos assentamentos da Justiça Eleitoral o seguinte órgão partidário e
seus membros.

Partido Politíco: 45 . PARTIDO DA SOC¡AL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Órgão Partidário Órgão definitivo

Abrangência: MATO GROSSO - MT - Estadual

Vigência: f nício: 31 10512017 Final: 3l105/201 9

Situação do Órgäo: Anotado Data de Validação: 28111120't7

Protocolo/Código

do requerimento:
502748541806

Endereço:
RUA ALEMANHA

428
Bairro: SANTA ROSA

Município
MATO GROSSO /

BR
CEP: 78040010

Complemento: CNPJ:
33.709.080/0001-

08

Telefone: (65) 3623-9074 Fax:

Celular: (65) 99993-7706

E-mail psdbde@hotmail.com

Membro Cargo Exercício / Situa o

NILSON APARECIDO LEITÃO
TERCEIRO VICE-

PRESIDENTE

L4 gc

ADRIANA CONDE COSTA

CUISSI

TESOUREIRO

ADJUNTO

31 10512017 - 31 t05t2019

/ Ativo

APARECIDO ALVES DE

OLIVEIRA

PRIMEIRO

SECRETÁRIO

31 105t2017 - 31 t05t2019

/ Ativo

JOSÉ ROGÉRIO SALLES VICE-PRESIDENTE
31 105t2017 - 31 t05t2019

/ Ativo

JULYENE PAOLA DOS REIS
SEGUNDO VICE-

PRESIDENTE

31 t05t2017 - 31 t05t2019

/ Ativo

MARÍLIA FERRAZ DE SOUZA

SALLES
SUPLENTE / MEMBRO

31 t05t2017 - 09t11 t20't7
/ lnativo

31 10512017 - 31 t05t2019

/ Ativo

http:/iinter0l .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/orgaoPartidario?id=218982&tipoCertidao=2&isAtivo= 112



02112t2017 SGIP - Consulta

PAULO DE CAMPOS

BORGES JUNIOR
PRESIDENTE

31 t05t2017 - 31 t0512019

/ Ativo

RENIVALDO ALVES DO

NASCIMENTO
TESOUREIRO

31 t05t2017 - 31 10512019

/ Ativo

USSIEL TAVARES DA SILVA

FILHO
SECRETÁRIO-GERAL

31 t05t2017 - 31 t0512019

/ Ativo

Membro Cargo Exercício / Situação

Código de Validação j2 Lm KVnqaCqsdziSQTr3f B LrSWA=

Certidão emitida em 0211212017 22:08:23

. Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na lnternet, no endereço: http:/iwww.tse,jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consulta-
sgip3.
. As informaçöes constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informaçöes.
. Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectiros tribunais regionais.

14 sò

http://inter01 .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/orgaoPartidario?id=218982&tipcCertidao=2&isAtivo= 212
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+55 63
Ca¡teloBlanco,

.GEP:
Cuiabá"1¡T -

3.2.2.Isa Sousa: graduada em Comunicação social - Habilitação em

Universidade Federal de Mato Grosso. É ømbém pós-graduada em Fotografia

Imagem eComunicação pela Universidade Cândido Mendes @I). Com mais de uma

de experiência no mercado, jâ foi responsável pela assessoria de imprensa de

como a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiernt), Secretaria de Estado de

Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso, Associação dos Produtores de Soja e Milho de

Mato Grosso (Aprosoja). Como repórtero atuou na revista Exame, site Mundo do Marketing e

Midianews. Já esteve no México, Europa, Estados Unidos e Ásia. @ocumentação

comprobatória segue em anexo)
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: 14.711.350/0001-70
RUA-QUARENTA E TRES,395

BoA ESPERANCA - CEP:78068-515

000,00

À

JORNALISMOENICACAOCOMU

26 -25

de missão:zslt2/20

nicipio: CUIABA - UF: MT

Estab

rgo: Jornalista

Ne :01005
especifica: R$

mes

Aprosoja - Associação dos Produtorès de

Milho do Estado de Mato Grosso

CN PJ : 07.265.758/0001-09

Rua Engenheiro Edgar Prado Arzer, Ne t'777

Centro Politico Administrativo

CPA - Edifico Cloves Vettorato - CEP: 78.055-859

Cuiabá - MT

Cargo: Analista de Comunicação

Data da Admissão: OLlt2l20L4

Sr

(trê mil reais)
Registro rq:000159
Remuneração: R$ 3.
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coNTRATo DE nRESTAçÃo oe sERVtços

ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA, com sede na Rua presidente
Castelo Branco,571, Quilombo, na cidade de Cuiabá, inscrita no CNpJ sob o no.
16.854.20410Q01'20, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,
neste ato representada por Rafael dos Reis Fares, brasileiro, solteiro, diretor da
empresa, inscrito no RG sob o no 14071119 ssp/MT e no cpF sob o no
009'538'581-97 e ISA AGU¡AR DE SOUSA, pessoa jurídica de direito privado,
inscríta no CNPJ sob o no. 33.583.854/0001-05 com sede na Rua Dr. Euclides
Mota, 130, Apto 21, Bloco D5, Residencial Vila Verde, Bairro Jardim Guanabara,
Cuiabá-MT, doravante denominado CONTRATADA, neste ato representada por
lsa Aguiar de Souza, brasileiro, solteiro, sócio da empresa, inscrita no CpF
708.888,921-87.

CLÁUSULA PRIMEIRA DA FUNçÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços publicitários e
assessoria de imprensa especificamente em campanhas designadas pela
CONTRATANTE, realizadas para clientes da CONTRATANTE de acordo com
disposto no presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PAGAMENTO

Para fins do presente coNTRATo o coNTRATADo receberá a título de
honorário, o valor mensal de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) a serem
pagos pelo CONTRATANTE mediante apresentaçâo de nota fiscal, conforme
natureza do presente contrato de prestação de serviços.

S 1o'A CONTRATADA arcará com todas as obrigaçÕes sociais, previdenciárias e
tributárias previstas ne legislação, sendo responsável pelo recolhimento dos
valores respectivos, sob sua exclusiva responsabílidade.

S 2o o valor poderá ser depositado em conta corrente de titularidade da pessoa
jurídica CONTRATADA, ou via cheque nominal, à critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA DO LOCAL DA REALIZAçÃO DO SERVIçO

A critério
assessoria
indicado.

da CONTRATANTE o coNTRATADo executará os serviços de
de imprensa na sede da ÇONTRATANTE ou em outro local por. esta

154

ìl-r¡"

CLÁUSULA QUARTA Do PER¡oDo



.[.f-,$ 
l*i+ ii u'i i

l5'lJ



As partes firmam entre si o período de contratação por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA JORNADA DAS ATIVIDADES

A jornada para a prestação de serviços contratados para o presente CONTRATO
será em horário comercial, de segunda a sexta, atendendo ao cronograma de
execução dos projetos.

cLÁusuLA SEXTA DAS OBRtcAçOEs DAS PARTES

o CONTRATADO, mediante a assinatura do presente contrato compromete-se a:

$1. Exercer os serviços que lhe forem determinados que será acompanhada pela
a empresa contratante, e responsável coordenador dos projetos.

$2. Evitar causar danos materiais à CONTRATANTE;

$3. Manter sigilo, guardando segredo de todas as informações que tiver acesso
em virtude de suas funções ou pelo fato de trabalhar na empresa CONTRATANTE
ou outra local onde a CONTRATANTE designar. Os segredos que devem ser
mantidos referem-sê'âos aspectos comerciais, operacionais ou financeíros da
CoNTRATANTE ou de cliente para o qual a CONTRATANTE preste serviços.

$4' Não divulgar documentos, instruçöes, folhetos ou qualquer outro material que
pertença à CONTRATANTE, tenha sido desenvolvida para a contratante e seus
clientes, ou que tenha acesso em virtude do desempenho de suas funções ou
ainda, por meio de comunicação com clientes, salvo quando expressamente
adr4itido pela própria CONTRATANTE.

$5' Agir com respeito e companheirismo para dom os colegas e superiores. A
CoNTRATANTE em decorrência do presente contrato se compromete: pagar os
honorários cabíveis acima acordados, providenciar condições adequadas para
realização dos trabalhos;

$6. Caberá às partes, particularmente e com exclusividade, cumprir com suas
respectivas obrigaçöes contratuais, sociab, previdenciárias, securitárias, fiscais e
tributárias, na forma da legislaçäo em vigor, inexistindo entre as mesmas,
qualquer relação de solidariedade.

i

CLÁUSULA SÉTIMA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DOS DIREITOS

,tl
,j]

AUTORAIS
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Todas as criaçÕes gue o CONTRATADO realizar para o CONTRATANTE ou para
clientes do CONTRATANTE, sejam elas de imagem, textos, conferências,
composições sonoras com ou sem letra, as obras audiovisuais, sonorizadas ou
não, inclusive as cinematográficas; as obras fotográficas e as produzidas por
qualquer processo análogo ao da fotografia; as obras de desenho, pintura,
gravura, escultura, litografia e arte cinética, as ilustraçöes, cartas geográficas e
outras obras da mesma natureza; as adaptações, traduções e outras
transformaçöes de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
os programas de computador e desenvolvimentos de sites para computador; as
ações, as marcas, sejam elas de produto, serviço, coletivas ou de certificação;
criações e os modelos de utilidade pertencerão sempre exclusivamente à
CONTRATANTE, cedendo o coNTRATADo à CONTRATANTE, por meio deste
contrato, a totalidade dos direitos autorais e a licença de exploração, de acordo
com o disposto no art. 49 da Lei 9.610/98 da Lei no g.27gde 1gg6. g2o Cede ainda
o CONTRATADO à CONTRATANTE o direito de registro de marcas por ele
criadas.

CLÁUSULA OITAVA DA FREQUÊruCIA

$1' Cabe ao CONTRATADO cumprir a jornada estabelecida e acordada evitando
faltas e atrasos desnecessários.

52. O não cumprimento desta cláusula implica no não pagamento do contrato no
mês vigente, bem como a possibilidade de quebra de contrato.

CLÁUSULA NoNA Dos BÔNUs

$1. Será conferida como título de bônus o valor de Rg 6.200,00 (seis mil e
duzentos reais) equivalente ao valor mensalcontratado, pago sempre no 120 mês
do ano vigente, caso o contratado respeite as cláusulas de número 4, 5 e g do
respectivo contrato, observando-se a proporcionalidade acaso a prestação de
serviços näo integre o período de 1 (um) ano, hipótese em que o valor do bônus
deverá ser calculada na proporção de 1t12 avos para cada mês de serviço
prestado.

$2. Será permitida uma licença de 30 dias remunerada, fracionados em 1St1S
caso todos os serviços determinados na cláusula primeira estejam de acordo e
entregues e avisado com antecedência.

jii:

,:h.â

iux:
9.

- ¡i
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51'A quebra contratual deste acordo poderá se dar a qualquer momento por
ambas as partes, desde que avisado 30 (trinta) dias de antecedência, não
havendo multa para ambos desde que se cumpra o prazo acima estabelecido.

52' A multa por quebra contratual por descumprimento do prazo de 30 dias de
antecedência é o mesmo valor citado na clausula segunda deste contrato.

53' Fica acordado apenas o pagamento proporcional do serviço prestado pelo
contratado durante os dias trabalhados após a comunicação do rompimentc
contratual.

CLÁUSULA DÉcIMA PR¡MEIRA DA AUsÊNcIA DE ViNcULo

O presente contrato não gera vinculo, de qualquer natureza, entre as partes,
possuindo caráter de prestação de serviços, nos termos e condições
determinadas no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO

As partes escolhem, de comum acordo, o foro da cidade de cuiabá para dirim
dúvidas e questões oriundas do presente contrato. E por estarem justas
acordadas, as partes,firmam o presente contrato , em 2 duas vias de igual
forma, na presença das testemunhas

Cuiabá, 20 de maio de 2019

tr

e

i.l

ô

ZF PRES OR DE IMÞRENSA LTDA
CNPJ : 1 6.854.20 4t0AA1 -20

\*r-i:) '.n' 4
ISA AG IAR DE S USA

CNPJ : 33.583.854/000 1 -05
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+55 65
R Presidente Castelo

Gh¡ilombo- GEP:
Cuíabá,MT

3.2,3. Gláucio Nogueira: graduado em Comunicação Social - Habilitação

Jornalismo, ele é um dos jornalistas mais respeitados em Mato Grosso, graças ao

(2011-2018) trabalhou no jornal A Gazeta, de maior circulação no estado. Como de

imprensa, ele foi analista de comunicação daUnimed Cuiabâ, sendo responsável pela

de estratégias de comunicação, análise e definição de conteúdo interno, gerenciamento de

fluxos e rotinas de comunicação e a revisão de informativos impressos. (Documentação

comprobatória segue em anexo)
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coNTRATo DE pRESTAçÃo oe sERVtços

zF PRESS ASsEssoRlA DE IMPRENSA LTDA, com sede na Rua pres
Castelo Branco,571, Quilombo, na cidade de Cuiabá, inscrita no CNPJ sob o no.

16.854.20410001-20, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,
neste ato representada por Rafael dos Reis Fares, brasileiro, solteiro, diretor da
empresa, inscrito no RG sob o no 14071t1'a ssplMT e no CPF sob o no

009.538.581-97 e GLAUC¡O NOGUEIRA FARINA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o no. 31.050.57110001-64 com sede na Rua c, os,
Apto 1 103, condomínio Garden, Bairro canjica, cuiabá-MT, doravante
denominado CONTRATADA, neste ato representada por Gláucio Nogueira
Farina, brasileiro, casado, sócio da empresa, inscrita no cPF 216.424.148-75.

cLÁusuLA PRIMEIRA DA FUNçÃo

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços publicitários,
assessoria de imprensa e jornalismo, especificamente em campanhas designadas
pela CONTRATANTE, realizadas para clientes da CONTRATANTE de acordo
com disposto no presente contrato

CLÁUSULA SEGUNDA DO PAGAMENTO

Para fins do presente CONTRATO o CONTRATADO receberá a título de
honorário, o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a serem
pagos pelo CONTRATANTE mediante apresentação de nota fiscal, conforme
natureza do presente contrato de prestaçäo de serviços.

S 1o A CONTRATADA arcará com todas as obrigações sociais, previdenciárias e
tributárias previstas ne legislação, sendo responsável pelo recolhimento dos
valores respectivos, sob sua exclusiva responsabilidade. .-"

l

S 2o O valor poderá ser depositado em conta corrente de titularidade da pessoa
jurídica CONTRATADA, ou via cheque nominal, à critério da CONTRATANTE.

cLÁusuLA TERCE¡RA DO LOGAL DA REALTZAçÃO DO SERV|çO
l

i

A critério da CONTRATANTE o CONTRATADO executará o projeto e atividades
para as campanhas na sede da CONTRATANTE ou em outro local por esta
indicado.

CLÁUSULA QUARTA DO PERÍODO

As partes firmam entre si o período de contratação por tempo indeterminado.

N
ô
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CLÁUSULA QUINTA JORNADA DAS ATIVIDADES

A jornada para a prestação de serviços contratados para o presente CONTRATO
será em horário comercial, de segunda a sexta, atendendo ao cronograma de
execução dos projetos.

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAçÕES DAS PARTES

O CONTRATADO, mediante a assinatura do presente contrato compromete-se a:

$1. Exercer os serviços que lhe forem determinados que será acompanhada pela

a empresa Contratante, e responsável coordenador dos projetos.

$2. Evitar causar danos materiais à CONTRATANTE'

$3. Manter sigilo, guardando segredo de todas as informações que tiver acesso

em virtude de suas funções ou pelo fato de trabalhar na empresa CONTRATANTE

ou outra local onde a CONTRATANTE designar. Os segredos que devem ser

mantidos referem-se aos aspectos comerciais, operacionais ou financeiros da

CONTRATANTE ou de cliente para o qual a CONTRATANTE preste serviços.

$4. Não divulgar documentos, instruções, folhetos ou qualquer outro material que

pertença à CONTRATANTE, tenha sido desenvolvida para a contratante e seus

clientes, ou que tenha acesso em virtude do desempenho de suas funções ou

ainda, por meio de comunicaçäo com clientes, salvo quando expressamente

admitido pela própria CONTRATANTE.

$5. Agir com respeito e companheirismo para com os colegas e superiores. A
CONTRATANTE em decorrência do presente contrato se compromete: Pagar os

honorários cabíveis acima acordados, providenciar condições adequadas para

realizaçäo dos trabalhos; ,

$6. Caberá às partes, particularmente e com exclusividade, cumprir com suas

respectivas obrigaçöes contratuais, sociais, previdenciárias, securitárias, fiscais e

tributárias, na forma da legislação em vigor, inexistindo entre as mesmas,

qualquer relação de solidariedade.

;
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cLÁusuLA sÉTtMA DA pRopRTEDADE TNTELEcTuAL E Dos DIRE
AUTORAIS

Todas as criações que o CONTRATADO ,.àï. rpara o CONTRATANTE ou para
clientes do CONTRATANTE, sejam elas de imagem, textos, conferências,
composições sonoras com ou sem letra, aö obras audiovisuais, sonorizadas ou
não, inclusive as cinematográficas; as obras fotográficas e as produzidas por
qualquer processo análogo ao da fotografia; as obras de desenho, pintura,
gravura, escultura, litografia e arte cinética, as ilustraçöes, cartas geográficas e
outras obras da mesma natureza; as adaptações, traduçöes e outras
transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
os programas de computador e desenvolvimentos de sites para computador; as
ações, as marcas, sejam elas de produto, ,serviço, coletivas ou de certificação;
criações e os modelos de utilidade ncerão sempre exclusivamente à
CONTRATANTE, cedendo o CONTRAT à CONTRATANTE, por meio deste
contrato, a totalidade dos direitos autorais ea licença de exploraçäo, de acordo
com o disposto no art. 49 da Lei 9.610/98 d a' Lei no 9.279 de 1996 $2o Cede ainda
o CONTRATADO à CONTRATANTE o di ieíto de registro de marcas por ele
criadas.

CLÁUSULA OITAVA DA FREQUÊIICI¡

perle
ADO

$1. Cabe ao CONTRATADO cumprir a jorn
faltas e atrasos desnecessários.

a estabelecida e acordada evitandoad
l

l
l

52. O não cumprimento desta cláusula implica no não pagamento do contrato no
mês vigente, bem como a possibilidade de quebra de contrato.

CLÁUSULA NONA DOS BONUS

51. Será conferida como título de bônus ¡ valor de R$ 7.500 ,00 (sete mil e
i

mer'!sal

resqeite

quinhentos reais) equivalente ao valor contratado, pago sempre no 12o
mês do ano vigente, caso o contratado as cláusulas de número 4, 5 e I
do respectivo contrato, observando-se a proporcionalidade acaso a prestação de
serviços não íntegre o período de 1 (um) ano, hipótese em que o valor do bônus
deverá ser calculada na proporção de 1112 avos para cada mês de serviço
prestado. 

i

i

$2. Será permitida uma licença de 30 diaq remunerada, fracionados em 15/15
caso todos os serviços determinados na cláusula primeira estejam de acordo e
entregues e avisado com antecedência.

l
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51. A quebra contratual deste acordo poderá
ambas as partes, desde que avisado 30 (tri
havendo multa para ambos desde que se cump

52. A multa por quebra contratual por descum
antecedência é o mesmo valor citado na clausu

I

l

l

I

I

se dar a qualquer momento port'
pta) dias de antecedência, não

I

la o prazo acima estabelecido.

mento do prazo de 30 dias de
segunda deste contrato.

$3. Fica acordado apenas o pagamento nal do serviço prestado pelo
contratado durante os dias trabalhados após a comunicaçäo do rompimento
contratual.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA DA AUsÊNc DE VíNCULO

O presente contrato não gera vinculo, de qua uer natureza, entre as paftes,
possuindo caráter de prestaçäo de serv
determinadas no presente instrumento.

, nos termos e condições

CLÁUSULA DÉcIMA sEGUNDA Do FoRo

As partes escolhem, de comum acordo, o foro
dúvidas e questões oriundas do presente co

cidade de Cuiabá para dirimir
E, por estarem justas e

acordadas, as partes firmam o presente con
forma, na presença das testemunhas.

, em 2 duas vias de igual teor e

Cuiabá, 27 dejulho de 2018

ZF PRESS S IADEI PRENSA LTDA
CNPJ: 16.854 1-20

O FARINA N UEIRA
1-64
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CNPJ: 31.050.5711000
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3.2.4, Fabiana Prado: graduada em comunicação social - Habilitação

pela unic (universidade de cuiabá). Fabíana sempre trabalhou e se em

monitorarnento de notlcias. Hoje é a responsável pelo monitoramento diário da mldia de

clientes importantes oomo Energisa Mato Grosso e OAB-MT. @ocumentação comprobatória

segue em anexo)
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Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe
aLei n' 972, de 17 de outubro de 1969 , o Decreto n' 83.284, de 13 de março de 1979: o(a) senhoi(a)
FABIANA OLIVEIRA DO PRADO, CPF 046.173.891-05 foi registrado(a) como Jornalista, na(s)
função(ões) de Jornalista, sob o número 00022961M1, em 24108/2016, conforme processo no
46210.00172512016-16, estando apto a exercer a profissão.

MTNISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Porta¡ia n' 89 de 22 de Janeiro de 20 1 6

MINISTÉRIO DO TRABALIIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Este documento é valido em todo territorio nacional.

Certidão emitida as: 17:30 de 19108/2019.

Este documento é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página
Sistema Informatizado de Registro Profissional - Sirpweb, na Internet, no endere
http://sirpweb.mte.gov.brlsirpweb, por meio do código: 458442.
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PRESS

+55 65
R. Presidente Castelo Branco,

Quilombo-CEP:
CuÍabá,MT -

3.2.5. Emily Antonetti: com um texto primorosoo Emily é formada em Comunicação

Social - Habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso. Há quatro

anos trabalhando na ZF Press, é a jornalista responsável pelo desenvolvimento de plano

estratégico de clientes como a OAB-MT, Energisa Mato Grosso, Hospital Santa Rosa, Áster

Máquinas (concessionario John Deere) e Associação dos Procuradores do Estado de Mato

Grosso (Apromat). (Documentação comprobæória segue em anexo)
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3.2.6. Maria Eduarda: uma das sécias da ZF Press, Maria Eduarda Ferreira

graduada em Comunicação Social - Habilitação Publicidade e Propagandà peh

(universidade de cuiabá). Atuou em agências de cuiabá, como soul Propaganda,

clientes como Grupo Bom Futuro, scheffer, shopping Estação e Grupo Canopus. Na

desempenha a frHrção de atendimento. @ocumentação comprobatória segue em anexo)
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Declaro para os devidos fins que Maria tduarda Ferreira e 5j[va, nacionalidade Brasiteira, naturä[ de
CUIABA, nôscida em 28 de Setembro de 1996, portadora da Cédula de ldentidade no 23238:-78, concluiu
o curso de Pubticidade e Propaganda - N no ano de 201.9 e tendo em vista a co[ação de grau do curso em
06/08l2aß.

Cuiabá, 26 de Agosto de 2019

CabrieI Ferreira da Sitva
Secretário(a)
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Nota F¡scal de Serviço
sériê dô Documênlo

Eletrônica -

Mar¡a Eduarda Ferreira e Silva
Maria Eduarda Ferreira e Silva
Avenida Jose Fel¡ciano F¡gue¡rêdo, 200 - Centro Sul
CEP 78020-304 - Cuiabá - MT
mar¡aeduardaf44@gma¡l.com
lnscr¡ção Mun¡cìpal 1428576 - CPF/CNPJ 016.400.14f-79

/

ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Nalureza da Operação

Tributado no município
Data de Em¡ssão dâ NFS-e

1110412019 17t41:18
Cód¡go de Veril¡caçäo d€ Autent¡cidadô

5F 20 DC
Número do RPS Serie do RPS Data de Emissao do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o s¡te: www.issnetonline.com,br

Númoro da Nota Fiscal

14

Dados do Tomador de Serviços

07.112.825t0001-47
CNPJ/CPF lnscrjçåo ¡iun¡cipal

87081 SOUL PROPAGANDA EIRELI
Razão Soc¡al

Rua Miguel Seror
Endereço Número

320 QUADRA 31 LOTE 11

Complemento

Santa Rosa
Bairo

78040-1 60

CEP Cidâde / UF

Cuiabá / MT
Telefone

656230808 dpfiscal@manancialcontabilidade.com.br
ef,aìl

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

Serviços de Gestão e Processos 0810312019 a Q810412019

lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN
Ativìdade do Mun¡cípio

7440399 - Outros ServiÇos de Publicidade
Al¡quota

5,00
Item da LC1 16/2003

1706
Cód. Nacional Al¡vìdade E@nômica

731 9099

Valor Total dos Serviços
R$ 2,000,00

Desconto lncondicionado

R$ 0,00

Deduções Base Cålculo

R$ 0,00

Bãse de Cålc0lo

R$ 2.000,00

Tolal do ISSQN

R$ 100,00

ISSQN Retido

Não

Dêsconlo Cond¡cÌonâdo

R$ 0,00

Retençöes de lmpostos

R$ 0,00
Pts

R$ 0,00
CÔFINS

R$ 0,00
INSS

R$ 0,00
IRRF

R$ 0,00
CSLL Oulras Retençðes

R$ 0,00 R$ 0,00
ISSQN

Page 1 of I
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R$ 2.000,00Valor Líquido da Nota Fiscal

Informações Complementares
PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-
3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

e (65)a a 0 one

https://www.notaeletr:onica.corn.brlfree/cuiabaAtrotaDigital/NovoLayoutNovaNotaimp... 2610812019
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4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

4.I. RELAçÃO NOMINAL DOS PRINCIPAIS CLIENTES (SEgUC CIn

atestado de capacidade técnica)

o Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso: cliente desde janeiro de

20t3

o Hospital Infantil e Maternidade Femina: cliente desde março de 2015

o Hospital Santa Rosa: cliente desde janeiro de 2016

o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso: cliente desde abril de 2015

. Shopping Popular: cliente desde janeiro de 2019

o Clínica Enlapy: cliente desde setembro de 2018

. Shopping 3 Américas: cliente desde julho de2017

. Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A: cliente desde outubro de 2014

o Consignum: cliente desde novembro de 2018

o Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso: cliente desde outubro de

2015

o Supermercado Casa Aurora: cliente desde fevereiro de 2019

o Urus Steakhouse: cliente desde março de 2019

o Associação Mato-grossense de Magistrados: cliente desde janeiro de 2015

o Gato MiaPizzae Bar: cliente desde novembro de 2010

o Burguer King (franquia Cuiabá): cliente desde julho de2017

o Grupo Valure: cliente desde julho de2017

o Casa Prado: cliente desde março de 2014

o F1 Mais Tecnologia: cliente desde janeiro de 2015
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ZF PRESS ASSESSORIA DE

IMPRENSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no. 16.854.20410001-20, estabelecida

à Rua Presidente Castelo Branco, 571, Sala 03, Quilombo - Cuiabá/MT,

forneceu/executou para HOSPITAL DE MEDIGINA ESPECIALIZADA LTDA,

inscrita no CNPJ sob o no.70.524.14510001-77, estabelecida à Rua Adel maluf,

1 19, Bairro Jardim Mariana, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no

período de 0112016 até a presente data, os serviços abaixo especificados, de

forma qualitativa e quantitativa, atingindo plenamente os objetivos por nós

desejados:

Serviços de Assessoria/Consultoria de lmprensa, tais como: Produção de

releases, produção de artigo mensal, notas em colunas sociais, produção de

fotos jornalísticas, relacionamento com a mídia, divulgação nos veículos de

comunicação, produção de clipping, planejamento e execução de estratégias e

projetos de relações públicas e institucionais, relacionamento com parceiros,

investidores e público alvo, coletiva à imprensa, criação de banco de imagens,

auxílio no planejamento e execução de comunicação interna; elaboração e

execução de apresentações e campanhas institucionais; consultoria de risco à

imagem, planejamento e gerenciamento de crises;

Cuiabá, 17 dejulho de 2019.

HOSPITAL DE NA ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 70.524.1 4510001 -77

www. ho sp ìtals antdro sa. com. br
(ó5) 5616-8000 Rua Adel Matuf, it9 - Jardim Mariana - Cuiabá, MT

lìu¡r:r'r
i ¡rlI lo:;r:rr itr.¿l

t,l:
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CWTMT CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE MATO GROSSO

Rtesrnoo oe cRpectotoe rÉcucR

Atestamos para os devidos fins, que a empresa zF PRESS ASSESSORIA DE

IMPRENSA LTDA, inscrita no cNPJ sob o no. 16.9s4.204t0001-20,

estabelecida à Rua Presidente castelo Branco, 571, sala 03, euilombo -
Cuiabá/MT, forneceu/executou para CONSELHO REGIONAL DE

oDoNToLoGlA - cRo/MT, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o no.

03.482.916/0001-13, com sede administrativa à Rua 05, Quadra 12, Lote 07,

Setor A, Centro Político Administrativo, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato

Grosso, no período de 03/2017 até a presente data, os serviços abaixo

especificados, de forma qualitativa e quantitativa, atingindo plenamente os

objetivos por nós desejados:

Serviços de Assessoria/Consultoria de lmprensa, tais como: Produção de

releases, produção de artigo mensal, notas em colunas sociais, produçäo de

fotos jornalísticas, relacionamento com a mídia, divulgaçäo nos veículos de

comunicação, produção de clipping, planejamento e execuçäo de estratégias e

projetos de relações públicas e institucionais, relacionamento com parceiros,

investidores e público alvo, coletiva à imprensa, criação de banco de imagens,

auxílio no planejamento e execução de comunicaçäo interna; elaboração e

execução de apresentações e campanhas institucionais; consultoria de risco à

imagem, planejamento e gerenciamento de crises;

Cuiabá, 17 dejulho de 2019

CONSELH REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO/MT
CNPJ: 03.482.916/0001 -1 3
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ATESTADO DE CAPAC¡DADE TÉCNICA

Atestarnos para os devidos fins, que a empresa zF pREss AssEsSoRlA DE

IMPRENSA LTDA, inscrita no CNPJ sûb o no- 16.Bs4.ao4l0cof.-at,

estabelecida à Rua Presidente castelo Branco, 571., sala o3, euilombo -
cuiabálMT, forneceu/executou para APROMAT Associação dos

Procuradofes do EsÞdo de itato Grosso, inscrita no CNpJ sob o no.

01-.978.31U0001--92, estabelecida à Rua Transversal dois, Bloco 2, 30 andar,

Cer¡tro Políticc Administrativo, na cidade de Cuiabá, Estadr de Matc Gross, no

perído de OB/2O15 até a presente data, os serviços abaixo especÌficados, de

forma qualitativa e quant¡tativa, atingindo plenamente os objetivos por nós

desejados:

serviços de Assessorialconsultoria de lmprensa, tais como: produçåo de

releases, prcduçäo de a*(Io rnensal, not¿rs em colunas sociais, produçäo de

fotos jomalísticas, relacionarÌento corn a mídia, divulgaçäo nos veículos de

comunicação, produção de clipping, planejamento e execução de estratégias e
projetos de relações públicas e institucionais, relacionanento com parceiros,

investidores e público alvo, coletiva à imprensa, criação de banco de imagens,

at¡xíåÈo no Sanelanento e execuçäo de ccrnunicaçäo inËema; elaboraçäo e

execução de apresentações e campanhas institucionais; consultoria de risco à

imagem, planejamento e gerenciamento de crises;

Cuiabå, 17 de julho de 20L9.

Proct¡rdores do EsHo de þtato
Grosso

CNPJ: O1.978.3aUfl1O1-92ffi",,rb ,-nJt.

183Av:Historiador Rubens de Mendonça, no.74Z5 - CpA I

CEP 78.055-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone/Fax (65) 3644-2012 I 364j- -0961
www. aprom at. org. br E-MÂIL: aorontat2tôo mail.com
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4.2 ESTRUTURA

Temos uma sede própria de 2.200 meÍos de âreaconstruída, no bairro Quilombo, urp
/

dos pontos mais nobres da cidade e de facil acesso. A ZF Press está localizada em um prédio

que foi edificado seguindo padrões modernos de sustentabilidade e de arquitetura que

oferecem maior integração entre os ambientes, luminosidade e isolamento acústico.

o RecepÇão com dois banheiros

o Café bar

o Sala para casting com camarim

o Sala para coletiva de imprensa

o Sala para arquivo

o Salaparanovosnegócios

o Lavabo social

o Três salas de reunião para seis pessoas

o sala de reunião máster para 30 pessoas com apoio multimídia completo

o Três salas para diretoria

o Um salão de eventos para 60 pessoas com toda estrutura multimídia para palestras e

apoio de uma copa completa com american bar e dois banheiros

o Vestiário para colaboradores

o Sala para CPD climatizada2{lT

. Sala para departamento financeiro e cobrança

o Sala para redação

o , Sala para departamento de atendimento

o Refeitório para 24 pessoas com apoio de dois banheiros

o Cozinha industrial

o Depósito para ações promocionais

o Sala de descanso para 20 pessoas

o Estacionamento próprio com 50 vagas, sendo 34 cobertas

4.2.1. Tecnologia
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Todos os departamentos estão interligados entre si por meio de um servidor central - .-

totalmente blindado e climatizado. Constam também:

¡

o Cabeamento Cat 6 Furukawa

o 1 Servidor Dell Intel Xeon l.86GHz para sistema operacional, com 8Gb RAM e 2

HDs espelhados de 2Tb

o 1 Servidor HP Dual Core i7 paradados, com 8Gb RAM e 4 HDs e espelhados de 3Tb

o 1 servidor Dual core i7 para firewall, com 4Gb RAM e HDs de 500Gb

o 1 Servidor Dual Core i7 para sistema de voz (telefonia), com 4Gb RAM e HDs de

500cb

o 8 iMac22" Intel Core i3 3.2GHz, com 8Gb RAM e HD 500Gb

o 3 Computadores Intel Core i7 3,4GHz, memória l2Gb com 2 monitores LED 22" e

gravadora DVD/CD

o 9 ComPutadores Intel Core i7 2,6GHz,memória 12Gb com monitores LED 22-

o I iPad mini

o 2 Notebooks Dell Inspiron Intel core i5 2,5GHz,4.0Gb RAM, com 750Gb HD e

gravadora DVD, conexão wireless

Todos os computadores acompanham monitor de 17" com kit multimídia e estão

ligados em rede, com armazenamento de dados em servidor único com sistem a externo Black

Armor seagate de 12Tb, como ferramenta de backup automático de dados.

4.2.2. Impressoras e periféricos

o I Impressora HP Officejet 75004 Wide Format e All-in-One;

o 1 Impressora HP Laserjet 2600n colorida;

o 1 Impressora Laser Brother 4150-CDN colorida;

o 1 Impressoramultifuncional SamsungSCX 3200;

o 1 Impressora HP Deskjet 1220C;

o I Impressora HP Deskjet 9800;

o 1 Impressora HP officejet 4200 multifuncional (fax, scanner e copiadora);

o 1 Impressora HP Laserjet 3020 multifuncional (scanner e copiadora);

o I HD externo de 500Gb com saída USB;
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a 4 HDs externos de lTb com saída USB

4.2.3. Equipamentos adicionais

o 5 switcåes Cisco para rede Ethernet com24 portas

o 3 DVRs pffa gravação das câmeras

o 48 Câmeras de circuito fechado de imagem

o Modem ADSL com link dedicado, dividindo sinal em 3 estações Wi-Fi Cisco para

conexão sem fio à internet

o 4 Câmeras digitais Sozy

o 1 Câmera de vídeo Handycam SonyDCDRDVD40S

o HDs externos para backup e transmissão de dados

o 1 CâmeruSuper SmmNalcom comlente Shinkor

o 4 Aparelhos de TV LCD 32"

o 3 Aparelhos de TV LED 40"

o 3 Aparelhos de TV LED 50"

o 4 Apple TV

o 2 Projetores

. Aparelhos de DVD

o Aparelhos de som com CD, MP3 e rádio

o Aparelhos walkie-talkie Motorola

4.2.4. Sistema de voz (telefonia)

Digital - DDR GVT, com 99 ramais diretos, todos equipados com aparelhos Cisco IP

Phone e Call Manager central;

18 Linhas de Celular Claro

4.2.5. Mobiliário

o Todas as salas são equipadas com mesas Bortolini e cadeiras Recostare

. 6 Frigobares

o 3 Refrigeradores para bebidas

a
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o I Frcezer horizontal

o 3 Bebedouros refrigerados

o 3 Máquinas de café Nespresso

o 1 Máquina de café espresso automática

o I Máquina de bebidas quentes

o Cozinha industrial completa

o Arm¿á¡ios, estantes, gaveteiros, arquivos, sofás, cadeiras e poltronas

4.2.6. Biblioteca

Dispomos de jornais, liwos nacionais e importados, revistas atualizadas nas áreas de

comunicação, publicidade, propaganda e marketing, além de acesso ao Dedoc da Editora

Abril para pesquisas.

4.2.7. Veículos

a

o

1 Renault Master prata,20l2l20l2, diesel, completa, com capacidade para 16lugares;

. 1 Fiat Doblò 1.4 preta, 201512016 com ar-condicionado, direção hidráulica, travas e

vidros elétricos;

1 moto Honda CG Cargo branca, 201312013

4.2.8. Serviços terceirizados operacionais da agência

o Transportes de material - 3 motoboys

o Assistência em informática - Fl Mais Tecnologia

o Contabilidade - Módulos Contabilidade

o Assessoria jurídica - Spadoni e Jaudy Advogados

o Consultoria em Planejamento Estratégico - Grupo Valurei FDC

o Consultoria em Planejamento Financeiro - Fortunato Investimentos

o Consultoria em Recursos Humanos - Grupo Valure
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5. CAPACIDADE DB ATENDIMBNTO

5.1. SISTEVTÁTTCA. DE ATENDIMENTO

/'

A sistemática de atendimento da ZF Press está pautada por uma visão 360o. Missão e

competências de seus clientes serão observadas e trabalhadas com a integração de todos os

esforços da equipe. Atendimento sistêmico, integrado e proativo, capaz de identificar

carências e oportunidades. Suficientemente flexível para compartilhar com a Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo a pontuação dos melhores

diferenciais competitivos de sua comunicação, surpreender seu público-alvo e produzir

cumplicidade na formação de uma imagem positiva. Pronto para acompanhar as informações

em tempo reaI, utllizando-as como ferramenta de trabalho para melhorar os serviços e

qualificar as mensagens.

A equipe, formada por profissionais capacitados e experientes, não medirá empenho

para manter as demandas de forma ordenada e com um cronograma detalhado, contemplando

cada setor envolvido. Todo esse trabalho, voltado paru a diferenciação e excelência no

atendimento, estará determinado em um planejamento estratégico trimestral, semestral ou

anual. Utilizamos todos os equipamentos de tecnologia que nos mantêm permanentemente

acessíveis, inclusive nos finais de semana e feriados. Dessa forma, podemos, sempre que

necessário, reunir uma equipe de trabalho multidisciplinar. A equipe apresentará os melhores

planos de disseminação de informações utilizando as mais eficazes ferramentas de trabalho

com apresentação de relatórios de mensuração de resultados.

O atendimento será personalizado, com atuação dos sócios da agência, além do apoio

de cinco profissionais da área. Esse time será o contato frequente entre a ZF Press e a

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), e

responsável pelo alinhamento das diretrizes e objetivos de comunicação da instituição. O

atendimento será feito por meio de visitas programadas, visitas imediatas mediante solicitação

do cliente, reuniões de briefing, reuniões de apresentação de estratégias, e reunião periódica

com diferentes áreas da instituição para avaliação e apresentação de sugestões e estratégias,

sempre seguindo as responsabilidades de acordo com a Minuta de Contrato desta

concorrência. O atendimento poderá ser presencial, via e-mail, WhatsApp ou telefone. As

solicitações via e-mail serão confirmadas no plazo de até seis horas e transformadas em

pedidos de serviço (Job) de forma imediata, juntamente ao relatório de atendimento. A

sistemática será a seguinte:
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a

a

o

Atendimento: atendimento programado com visita presencial, no mínimo , rLma vez

por quinzena. Sempre presente na apresentação de estratégia midiática. Em caso de

solicitação, o atendimento estará presente em até quatro horas após o chamado.
v

a

Jornalista responsável por elaboração e desenvolvimento de plano estratégico e

operacional de comunicação; elaboração de relatório diário da execução dos

objetivos de comunicação propostos: atendimento programado com visita

presencial, no mínimo, duas vezes por semana. Em caso de urgências, o Atendimento

estará presente em até 60 minutos após o chamado.

Jornalista responsável pelo monitoramento diário da exposição dos projetos,

ações e programas na mídia, avaliação diária e apoio na elaboração de relatórios

específicos sobre temas relacionados a ações, projetos e serviços que envolvam o

âmbito de atuação deste edital: este monitoramento vai contemplar também uma

avaliação diâria, por meio de leitura do conteúdo das matérias jornalísticas publicadas

que abordam temas relacionados à CDHU. O apoio na elaboração de relatórios vai

servir como ferramenta de suporte às ações de comunicaçáo realizadas junto aos

veículos.

Jornalista responsável pelo apoio à CDHU na produção, gerenciamento e

disseminação de informações voltadas à comunicação externa e internao além da

alimentação diária do banco de dados desenvolvido pela CDHU e produção de

material, elaboração de estratégia e ações de divulgação: esta alimentação diária do

banco de dados será com informações detalhadas sobre os objetivos, recursos, prazos e

resultados dos programas, planos, ações e serviços delimitados no edital. Além disso,

vai produzir releases, avisos de pauta, artigos e notas para seÍem enviadas para a

imprensa.

Jornalista responsável pelo atendimento diário das solicitações dos veículos de

comunicação: farâ atendimento diário aos jornalistas e gerenciamento das

informações solicitadas pelos veículos de comunicação; triagem e análise para

posterior solução da respectiva demanda com subsídios dos órgãos estaduais que
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tenham competência sobre os assuntos delimitados neste projeto. Será um dos

responsáveis por selecionar e preparar os porta-vozes da empresa que vão

entrevistas. Para isso, o jornalista vai verificar critérios, como melhor perfil,

pauta e a estratégia.
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Assunto
Fiscalização da CDHU sobre

venda irregulares de casas

Novas moradias

Veículo

Siga Mais

Gazeta de Santa Rita

Meio

Site

Site

Localidade
Adamantina
SP

Santa Rita do
Passa Quatro -
SP

çäo

Gradua

2

5

Classifi-
cação

#ösitiva

Positiva

..{1ig+#4y -.--
ryÉiaèt$.ø _-:if
ffim" x€--
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.;;..'. Tabela do relatório analítico do dia 01 de fevereiro de 2019
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Tabela do relatório analítico do dia 02 de fevereiro de 2019

Assunto
Plantio de mudas em moradias da

CDHU
Visita institucional de prefeito de

Taguai
Visita institucional de prefeito de

Taguaí

Sorteio de casas da CDHU

Sorteio de casas da CDHU

Veículo

Correio de Capivari

Sudoeste do Estado

Sudoeste do Estado

Sudoeste do Estado

Sudoeste do Estado

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Localidade

Capivari- SP

Fartura - SP

Fartura - SP

Fartura - SP

Fartura - SP

Gradua
ção

0

0

0

4

4

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

Positiva

Matéria
Plantio de mudas de árvores em área do

conjunto habitacional do Caraça

Pedrão do Bilo visita sede da CDHU em São

Paulo
Prefeito pleiteia casas para Distrito f de Aguas

Virtuosas
Prefeito Jair e vereadores de Taguaí se

encontram com secretário de Habitação em

Sarutaiá
Prefeitura de Sarutaiá sorteia 9l casas

populares para população
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Assunto
Citação de agradecfunento de
prefeito à diretor da CDHU

Proieto Social da CDHU

Transferência de moradores de

iárea de risco pa¡a casas da CDHU

Veículo

O Propresso

A Tribuna

JCNet

Meio

Impresso

Site

Site

Localidade
Santa Adélia -
SP

Cubatão - SP

Lençóis Paulista
-SP

ção

Gradua

0

5

0

Classifi-
cação

1ã*etit'u

Positiva

aç¡

rgiìJ:: 
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Tabela do relatório analítico do dia 03 de fevereiro de 2019
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Tabela do relatório analítico do dia 04 de fevereiro de 2019

Assunto
Oficina com o Corpo do Pessoal de

Trabalho Técnico Social

Sorteio de casas

Anúncio de construção de novas

un idades habitacionais

Novas moradias - programa Nossa

Casa

Anúncio de sorteio de novas casas

Veículo
Prefeitura de Pereira

Barreto
Governo de São

Paulo

Folha Regional

Guarulhos Hoie

Adamantina Net

Meio

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade
Pereira Barreto -

SP

São Paulo - SP

Pacaembu - SP

Guarulhos - SP

Adamantina
SP

Gradua
ção

3

J

4

2

2

Classifi-
cação

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Posiliva

Matéria
CDHU realizarâ oficina com mutuários nesta

quinta-feira

CDHU promove sorteio de unidades

habitacionais em Pedrinhas Paulista

CDHU prevê abrir inscrições para sorteio das

casas populares em construção a partir de

fevereiro

Governo de SP lança programa que construirá
60 mil moradias para pessoas de baixa renda

1824 pessoas efetivam inscrição e participarão

do sorteio das 99 moraclias populares

P
@
cJr

F
\,

oE.Ëä
Èi!

ä"äå
5 Éòäü

giËåä
Ég t$eH Ðol.i:D



T
N
m
(/)
o

Tabela do relatório analítico do dia 05 de fevereiro de 2019

Assunto
Menção sobre transferência de

famílias cadastradas para unidades

da CDHU/ Sem prazo

Novas moradias

Novas moradias

Veículo

Diário do Litoral

O Santarritense

Governo de São

Paulo

Meio

Site

Site

Site

Localidade

Santos - SP

Santa Rita do
Passa Quatro -

SP

São Paulo - SP

Gradua

ção

0

J

J

Classifi-
cação

Neutra

Positiva

Positiva

Matéria

Bairro Pilões fica debaixo de água mais uma
vez

CDHU E Empresa Confirmam Entregas Das

Primeiras Casas Populares Em Março
Famílias de São Bento do Sapucaí recebem

unidades da CDHU
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Assunto

Novas moradias

Citação CDHU como condomínio

Veículo

CDHU
Prefeitura de São

Vicente

Meio

Site

Site

Localidade

Santos - SP

São Vicente -
SP

ção

Gradua

5

0

Classifi-
,.cação

Positiva
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Tabela do relatério analítico do dia 06 de fevereiro de 2019
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Assunto
Projeto de lei que denomina as

ruas do CDHU
Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Paulq
o

Operação Lava Jato - Caso

Preto

Paul{ [
56

Operação Lava Jato - Caso

Preto

Veículo

A Comarca Regional

Rádio CBN 99,1 FM

Rádio Globo 94,1 FM

Rádio CBN 99,1 FM

CGN

Isto É Online

Terra
Tribuna do Interior
Online

Tribuna PR

PortalMeon
Jornal do Oeste

Online
Diário do Sudoeste

On Line

Tarobá News

Massa News

Meio

Impresso

Rádio

Rádio

Rádio

Site

Site

Sitc

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade

laras - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Cascavel - PR

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Campo Mourão
SP

Curitiba - PR

São José dos

Campos - SP

Toledo - SP

Pato Branco -
PR

Cascavel - PR

Curitiba - PR

Gradua
ção

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra
Neutra

Ncutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Tabela do relatório analítico do dia 07 de fevereiro de 2019

Matéria
Câmara de Iaras aprova reajuste aos

servidores municipais

Momento da política, com Merval Pereira

Lava Jato de SP pede mais de 80 anos de
prisão para Paulo Preto

Força tarefa daLava Jato pediu pena máxima
para ex diretor da Dersa

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vicira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

CX

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

EX

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
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Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto
vPv¡qYqv L4v4 J4LV - VOJU I OUIU

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Paul$
o3¡

Operação Lava Jato - Caso
Preto

Operação Lava Jato - Caso Pau

Preto
16:
ã'!
Ê¡!

Exame.com

EM.COM.BR

JB Online

Metrô News

Tribuna do Agreste

No Minuto

Portal Guarulhos
RD Repórter Diário
Online
Diário de

Pernabuco.com.br

HiperNotícias

ESHOJE

Folha de Valinhos

Correio Web/Coneio
Braziliense

Gazeta de São Paulo

Portaldo Holanda

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

São Paulo - SP

Belo Horizonte -

MG
Rio de Janeiro -
RJ

São Paulo - SP

Maceió - AL

Natal- RN

Guarulhos - SP

Santo André -
SP

Recife - PE

Cuiabá - MT

Vitória -ES

Valinhos - SP

Brasília - DF

São Paulo - SP

Manaus - AM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
uat4 J4LV PWVW rr¡4rù UW OV 4!lVJ UV WCUV|4 p4l4

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira

Lava-Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Procuradoria quer pena de 80 anos a Paulo
Preto, apontado como operador do PSDB
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Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava JaTo - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Paulo
N
o

Operação Lava Jato - Caso

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paul

Preto
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Joven Pan

Hypenews

Paraíba Online

Jornais Virtuais

Jomal Floripa
Diário do Nordeste
Online

Último Segundo/IG

Tamoios News

Ve.ia.com

Agora RN

Yahoo Notícias

ABCDOABC

Destak Online

Portal Folha Regional

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

São Paulo - SP

São Paulo - SP

João Pessoa -
PB

São Paulo - SP

Florianópolis -
SC

Fortaleza - CE

São Paulo - SP

São Sebastião -

SP

São Paulo - SP

Natal- RN

São Paulo - SP

Santo André -
SP

São Paulo - SP

Andradina - SP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

Paulo Vieira, ex-diretor da Dersa

Lava Jato pede pena máxima para ex-diretor
da Dersa por desvios

MPF pede 80 anos de cadeia para o operador
financeiro do PSDB - Paraiba Online
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava lato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Procuradoria quer pena de 80 anos a Paulo

Preto, apontado como operador do PSDB
Lava Jato pede 80 anos de prisão a ex-diretor
da Dersa por desvios no Rodoanel

Lava Jato/SP pede pena máxim¿l p{rr& ex-
diretor da Dersa por desvios de R$ 7 milhões
no Rodoanel

Lava Jato de SP pede mais de 80 anos de
prisão para Paulo Preto
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Procuradoria quer pena de 80 anos a Paulo

Preto, apontado como operador do PSDB
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava Jato pede pena de 80 anos de prisão
contra ex-diretor da Dersa

Lava Jato/SP pede pena máxima para ex-
diretor da Dersa por desvios de R$ 7 milhões
no Rodoanel
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Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Entrega de moradias

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Entrega de moradias

Entrega de moradias

Entrega de moradias
N
r,

CDHU realiza vistoria em áreas

com invasões irregulares

(
tË

5
Ë.

JCNET

Jornal de Jundiaí

O Estado Online

Urgente News

A Semana News

Jornal O Imparcial

Jornal da Tribuna l"
Edição - TV Globo
Folha de São Paulo

Online
Valor Econômico
Online
Jornal da Rede VTV -
SBT

Jomalda TRIBUNA
2" Edição - TV Globo

Cademo Regional-
Santa Cecília TV
Diário Online/Diário
do Grande ABC

Site

Site

Site

Site

Site

Site

TV

Site

Site

TV

TV

TV

Site

Bauru - SP

Jundiaí -SP

Fortaleza - CE

Cuiabá - MT

Curitiba - PR

Araraquara - SP

Santos - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Santos - SP

Santos - SP

Santos - SP

Santo André -
SP

0

0

0

2

2

2

4

0

0

4

4

4

5

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

Neutra

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa

Procuradoria quer pena de 80 anos a Paulo
Preto, apontado como operador do PSDB
Procuradoria quer pena de 80 anos a Paulo
Preto, apontado como operador do PSDB
Lava Jato pede 80 anos de prisão a ex-diretor
da Dersa por desvios no Rodoanel

Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para
ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
Lava JatolSP pede pena máximapara ex-
diretor da Dersa por desvios de R$ 7 milhões
no Rodoanel

Entrevista com o secretario estadual de

Habitação, Flavio Amary (João Doria citado)
Procuradoria quer pena de 80 anos a Paulo
Preto, apontado como operador do PSDB
MPF pede 80 anos de prisão a Paulo Souza, ex
Dersa

Dia de entrega de apartamentos da CDHU
(Imagem/sonora Flavio Amary)
Mais de 200 apartamentos foram entregues
hoje para famílias que vivem nos morros de

Santos

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

SantoS

CDHU realiza vistoria técnica no Jardim
Santo André
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Entrega de moradias

Entrega de moradias

Entrega de moradias
Novas moradias - programa Nossa
Casa

InauguraÇão de campo de futel
Novas moradias - programa Nossa

Casa

Construção de moradias

Entrega de moradias

Prefeitura de Santos

Portal Maxpress

Costa Norte Online

Portal Maxpress
Prefeitura de

Valinhos

Jornal Joseense News
RD Repórter Diário
Online
Diário do Litoral
Online

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Santos - SP

São Paulo - SP

Bertioga -SP

São Paulo - SP

Valinhos - SP

São José do

Campos - SP

Santo André -
SP

Santos - SP

4

4

4

2

2

2

2

4

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Mais de 200 famílias são contempladas com
unidades habitacionais

CDHU entrega 208 apartamentos para

famílias de Santos

CDHU entrega 208 apartamentos para
famílias de Santos

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

Campo de futebol do Jd. São Marcos
Nossa Casa investirá I bilhão na construção
de 60 mil moradias de interesse social
Maranhão prepara projeto para integrar obras

de terminais
Mais de 200 famílias são contempladas com
unidades habitacionais
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Assunto
Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Novas moradias

Ocorrência policial - tráfico de

drogas

Novas moradias - programa Nossa
Casa

Novas moradias - programa N
Casa

oSu
1ç
5À

Aulas de futsal - quadra do COfrf

Veículo

Folha de SP

Folha de Londrina

Gazeta SP

Jomalde Brasília

Diário Comercial

Destak ABC

Jomal de Jundiaí

O Imparcial

Folha de SP

RD Repórter Diário

Jornal da Manhã

Tribuna Liberal

O Imparcial

Tribuna Liberal

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

lmpresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

lmpresso

Impresso

Localidade

São Paulo - SP

Londrina - PR

São Paulo - SP

Brasília - DF
Rio de Janeiro e

São Paulo

São Paulo - SP

Jundiaí - SP

Presidente

Prudente - SP

São Paulo - SP

Santo André -
SP

Marília - SP

Sumaré - SP

Presidente

Prudente - SP

Sumaré - SP

Gradua
ção

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-l

2

2

0

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Negativa

Positiva

Positiva

Neutra

Tabela do relatório analítico do dia 08 de fevereiro de 2019

Matéria
Procuradoria quer pena de 80 anos para Paulo

Preto

Lava Jato pede mais de 80 anos de prisão para

ex-diretor ligado à gestão tucana em SP

Lava Jato pede pena de 80 anos para ex-
diretor da Dersa

Operador do PSDB deve ser iulgado
Lava Jato pede mais de 80 anos de prisão para

ex-diretor da Dersa

diretor da Dersa

MPF busca 80 anos para Paulo Preto

Procuradoria quer pena de 80 anos a Paulo
Preto

Procuradoria quer pena de 80 anos para Paulo
Preto

Maranhão prepara projeto para integrar obras

de terminais

Casal é preso com maconha, crack e LSD no

CDHU
Beneficiários deverão pagar cerca de 60 mil
por imóvel, ditam regras

Nossa Casa investirá R$ I bi
Projeto Aguia de Hortolândia leva hoje
crianças ao Museu do Futebol
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Cobrança de vereador sobre
problemas no CDHU da cidade

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Apreensão de drogas na CDHU

Novas moradias - programa Nossa
Casa
vPvroyou Lqyq JaLv - u4ò\J r (lur\/

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Novas moradias - programa Nossa
Casa

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto N

Novas moradias - programa N
Casa

oSa-5(ÉE

Operação Lava Jato - Caso Pau

Preto 'r-.
rõ
f)
P

c
È

Sudoeste Paulista

Rádio CBN 99,1 FM

Rádio 950 AM

Jornalde Holambra
r\øuru t rvPtwql lwJ)7

FM

Rádio CBN 99,1 FM

Tribuna Liberal

LapadaLapada

LapadaLapada

LapadaLapada

Portogente

Folha de Londrina
Online

O Regionalde
Cosmópolis

Brasilagro

Impresso

Rádio

Rádio

Impresso

Rádio

Rádio

Impresso

Site

Site

Site

Site

Site

Impresso

Site

Avaré - SP

São Paulo - SP

Marília - SP

Holambra - SP

Votorantim - SP

Campinas - SP

Sumaré - SP

Cuiabá - MT

Cuiabá - MT

Cuiabá - MT

Santos - SP

Londrina - PR

Cosmópolis -
SP

Ribeirão Preto -
SP

0

0

I

2

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

Neutra

Neutra

Negativa

Positiva

Neutra

Neutra

Positiva

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

Neutra

Vereadores pedem melhorias e parabenizam
Taguaí pelos 60 anos

Operação Lava Jato em SP, pediu condenação

de pena máxima para Paulo Vieira de Souza

Destaques da Polícia
Governo do Estado lança programa Nossa
Casa e construirá 60 mil moradias de interesse
social

aplicação da pena máxima para o ex-diretor da

r rvwur4uv¡ls u4 rwPuutrwø Pwuru o JuJLrYc 4

Força-tarefa daLava Jato em São Paulo pede

condenação do ex-diretor da Dersa, Paulo
Preto

Prefeituras da região confirmam o interesse no
Programa'Nossa Casar

"Eu estou solto e Lula está preso, babaca", diz
Ciro em ato da UNE em Salvador
Lava Jato pede 80 anos de prisão a ex-diretor
da Dersa por desvios no Rodoanel

Mourão contraria Bolsonaro e recebe

representantes da CUT em Brasília

Pena máxima para ex

Lava Jato pede mais de 80 anos de prisão para

ex-diretor ligado à gestão tucana em SP

Nossa Casa investirá I bilhão na construção
de 60 mil moradias de interesse social
Procuradoria quer pena de 80 anos a Paulo

Preto, operador do PSDB
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Novas moradias
Novas moradias

Menção da CDHU
Novas moradias

Novas moradias

Vistoria técnica

Vistoria técnica
Posicionamento CDHU obras em

Avaré

Novas moradias

Entrega de moradias - Nossa Casa

Entrega de moradias

Entrega de moradias
Remoção de família de área de

nsco

Novas moradias - programa Nossa

Casa

N
ô
o
3Vistoria técnica c

5Ã
ßiôEntrega de msradias

A Tribuna
Metro ABC

Propmark Online
Expresso Popular

Diário do Litoral
Diário do Grande
ABC
Diário do Grande

ABC

A Comarca Regional

O Semanário

Rádio Antena102,3
FM
Balanço Geral-
RecordTV

Costa Norte Online
Diário Online/Diário
do Grande ABC
Tribuna Liberal
Online

Clique ABC

Perspectiva Online

Impresso

Impresso

Site

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Rádio

TV

Site

Site

Site

Site

Site

Santos - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Santos - SP

Santos - SP

Santo André -
SP

Santo André -
SP

Avaré - SP

Rafarcl - SP

Jales - SP

Santos - SP

Bertioga - SP

Santo André -
SP

Sumaré - SP

São Bernardo
do Campo - SP

Santos - SP

5

5

0

5

5

1

I

J

1

4

4

4

3

2

3

4

Positiva
Positiva

Neutra
Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Santos espera verba para mais habitações
populares

CDHU visita Jd. Santo André
Governo de São Paulo trabalha em plano de

comunicação para2019
Santos espera grana pra 622 apê,s

Vida nova para mais de duzentas famílias de

Santos

Editorial - Alento à integração regional
Após vistoria,l42 famílias do Jd.Sto.André
serão removidas
Prefeitura diz que Chácara Pratânia poderá

receber coniunto habitacional

Casas populares devem ser entregues em

breve

Entrevista com Prefeito de Jales Flávio Prandi

Franco

Entrevista com o prefeito de Santos, Paulo

Alexandre Barbosa (Doria citado)
Comece a manhã de sexta-feira, 8, bem
informado

Após vistoria,l42 famílias do Jd.Sto.André
serão removidas

Prefeituras da região confirmam o interesse no

Programa 'Nossa Casa'

Prefeitura e CDHU anunciam melhorias para

o Jardim Santo André
208 famílias são contempladas com unidades

habitacionais em Santos
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Ocorrência Policial- Menção de

localização

Ocorrência Policial - Menção de

localização
Ocorrência Policial- Menção de

localização
Ocorreência Policial- Menção de

localização

Proieto Foco no Pedaço

Vistoria técnica

Entrega de moradias

Construção de moradias

Novas moradias - programa Nossa
Casa

Sorleio de Casas

Entrega de moradias

Sorteio de Casas

Entrega de moradias
N
ô

3rËF
5ÃEntrega de moradias

Acidadeon

São Carlos Agora

GI
Centralizada Portal de

Notícias

Portal Maxpress

ABCDOABC

Jornal da Orla Online

Folha do ABC Online
Portal Gazeta de

Votorantim

Poftal Maxpress

Portal Maxpress

Portal Maxpress

GI

Blog Ultradicas

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Ribeirão Preto -

SP

São Carlos - SP

São Carlos - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Santo André -
SP

Santos - SP

São Bernardo

do Campo - SP

Votorantim - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Santos - SP

São Paulo - SP

I

I

-l

-l

2

J

5

4

2

4

4

4

4

4

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva
Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Dupla suspeita de participar de dois roubos é

presa em São Carlos

Dupla acusada de assaltar posto de

combustíveis é presa pela ROCAM
Dois suspeitos de dois assaltos em São Carlos

são presos pela PM
Dois suspeitos de dois assaltos em São Carlos

são presos pela PM
Projeto Foco no Pedaço proffoga exposição

fotográfica de moradores de conjuntos da

CDHU
Prefeitura e CDHU anunciam melhorias para

o Jardim Santo André
Novo conjunto habitacional é entregue no

Morro da Caneleira

Estado investirá R$ I bilhão na construção de

60 mil moradias
Nossa Casa investirá I bilhão na construção

de 60 mil moradias de interesse social

Habitação sorteia 48 casas para famílias de

Santa Salete

CDHU entrega 99 moradias em Jales

Habitação sorteia 55 casas para famílias de

Guzolândia
Mais de 200 famílias recebem novas moradias

em Santos

Mais de 200 famílias recebem novas moradias

em Santos
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Entrega de moradias

hojeto Foco no Pedaço

Site

lCennalizadaPortal de

lNorrri*

Site 1","0 Guarulhos

São Paulo - SP

Guarulhos - SP

4

2

Positiva

lpeitiva

Ém novas moradiastJ
no
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Tabela do relatório analÍtico do dia 09 de fevereiro de 2019

Assunto

Prazo de entrega de obra

Citação de escola próxima à
CDHU
Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Citação de cronograma de limpeza
Ocorrência Policial - Menção de

localização

CDHU

Novas moradias

Citação da CDHU sobre projeto de

lei
CDHU entrega 208 apartamentos

em Santos

Vistoria técnica

Novas moradias
Menção de CDHU como
referência de localização

Veículo

Sudoeste Paulista

Diário de Aru.iá

Jomal da Manhã

Cidade das Rosas

Portal Ternura FM

Jornal do Ogunhê

Jornal Vicentino
Diário de Santa

Bárbara D'Oeste

Costa Norte

ABC Repórter

Sudoeste do Estado

FN l" Edição - TV
Globo

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Site

Site

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

TV

Localidade

Avaré - SP

Aruiá - SP

Marília - SP

Cerquilho - SP

Ternura - SP

Avaré - SP

Santos - SP

Santa Bárbara

D'Oeste - SP

Santos - SP

São Caetano do

Sul - SP

Fartura - SP

Presidente

Prudente - SP

Gradua

çao

0

0

0

0

0

0

5

J

5

5

3

1

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Negativa

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Matéria
Entrega das casas populares deve acontecer

esse ano em Fartura

Telhados de cinco escolas municipais passam

por manutenção emergencial

Com¡pção no ninho tucano

Prefeitura divulga o Cronograma de Limpeza
no mês de fevereiro

Dois suspeitos de dois assaltos em São Carlos

são presos pela PM

ambiental da Chácara Pratânia

Prefeitura e CDHU: Mais de 200 famílias

recebem moradias

Projeto isenta beneficiários de programas

habitacionais de ITBI

CDHU entrega 208 apartamentos em Santos

Prefeitura e CDHU anunciam melhorias para

o Jd. S.André

Reunião discute data de entrega de casas da

CDHU em Fartura

Atrações da agenda cultural para este sábado
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Tabela do relatório analítico do dia 10 de fevereiro de 2019

Assunto

Citação de CDHU pelo prefeito
como possibilidade de obras para

população

Citação de prefeito sobre escrituras
de casas

Entrega de escrituras de casas

Exposição fotográfica em conjunto
com Instituto Moreira Salles

Veículo

Site da Prefeitura de

Valinhos
Site da Prefeitura de

Valinhos
Site da Prefeitura de

Valinhos

Clique ABC

Meio

Site

Site

Site

Site

Localidade

Valinhos - SP

Valinhos - SP

Valinhos - SP

São Bernardo
do Campo - SP

Gradua

ção

0

0

4

5

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Positiva

Positiva

Matéria

Marcos anuncia construção de quase 2 mil
moradias

Prefeito Marcos inaugura campo de futebol do

Jd. São Marcos
Prefeito Marcos anuncia que casas do Jardim

São Marcos iá podem ter escrituras

Foco no Pedaço prorroga exposição de fotos

de môradores da CDHU
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Assunto
Citação da CDHU em evento da
prefeitura de Araraquara

Moradores protestam por estragos

de enchentes

Moradores protestam por estragos

de enchentes

Moradores esperam por início de

reforma
Moradores cobram soluções por
estragos de enchentes

Capacitação

Ocorrência policial - operação
policial

Entrega de moradias - Nossa Casa

Entrega de moradias - Nossa Casa

Novas moradias

Veículo

Jornal de Araraquara

Balanço Geral -
RecordTV
Balanço Geral -
RecordTV

SP Record -

RecordTV
SP Record -

RecordTV

Di¿ário de Tatuí

Rádio Sanca Web TV
Rádio Cruzeiro 92,3

FM
Rádio Cruzeiro 92,3

FM

Prefeitura de Santos

Meio

Impresso

TV

TV

TV

TV
Site

Site

Rádio

Rádio

Site

Localidade

Araraquara - SP

Santos - SP

Santos - SP

Santos - SP

Santos - SP

Tatuí - SP

São Carlos - SP

Sorocaba - SP

Sorocaba - SP

Santos - SP

Gradua

ção

0

-4

1

1

.|

0

-4

4

4

5

Classifi-
cação

Neutra

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa
Neutra

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 11 de fevereiro de 2019 v¡
lrì

Matéria

Habitação

Moradores de São Vicente protestam em
frente a CDHU
Moradores de São Vicente protestam em

frente a CDHU

Moradores de conjturto habitacional do Bolsão
7 em Cubatão espera por inicio de reforma
Grupo moradores de conjuntos habitacionais
em São Vicente cobram solução a CDHU
capacitação

helicóptero I Rádio Sanca

Entrevista com Flávio Amary, secretário
estadual de Habitação

Entrevista com o Secretário da Habitação do

Estado de SP, Flávio Amary
Mais de 200 famílias são contempladas com
unidades habitacionais
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Tabela do relatério analítico do dia 12 de fevereiro de 2019

Assunto
Ocorrência policial - tráfico de

drogas

Ocorrência policial - menção de

localizaeão

Ocorrência policial - carro
incendiado

Sorteios de casas da CDHU

Novas moradias
por meio do CDHU

Sorteios de casas da CDHU

Sorteios de casas da CDHU

Veículo
Gazeta Bragantina -

SP

O Vale do Ribeira

São Carlos Agora

AtaNews

O Extra
Valinhos

Portal Maxpress

Portal Maxpress

Meio

Impresso

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade
Bragança

Paulista - SP

Registro - SP

São Carlos - SP

Araçatuba - SP

Fernandópolis -

SP

Valinhos - SP

São José do Rio
Preto - SP

GeneralSalgado
.SP

Gradua
ção

-l

-l

^,

4

4

2

4

4

Classifi-
cação

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Positiva
Positiva

Positiva

Positiva

Matéria

PM prende traficante com crack e maconha

Policia Civil de Cajati esclarece Homicídio
ocorrido na cidade em 30 de Janeiro

Veículo é destruído por incêndio no CDHU
Famílias acompanham sorteio de moradias da

CDHU em Guzolândia
Jales: 99 casas da CDHU são entregues em

evento realizaÅo no sábado

Jd. Säo Marcos
Habitaçäo sorteia 48 casas em parceria com a

Caixa para famílias de Santa Salete

Habitação sorteia 55 casas em parceria com a

Caixa para famílias de Guzolândia
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Assunto
Não se foi implantado casas da

CDHU em Franca

Não se foi implantado casas da

CDHU em Franca

Ocorrência policial - homens

baleados em conjunto do CDHU

Ocorrência policial - tráfico de

drogas

Crítica de atleta que nunca foi
sorteada pela CDHU parater
imóvel

artigo de opinião
Novas moradias

Sorteios de casas da CDHU

Novas moradias

Ação social no CDHU de São

Carlos

Novas moradias

Veículo

Rádio Hertz970 AM

Rádio Hertz970 AM

Comando Notícia

Zl Portal

Uol - Blog
Extraordinárias

Cruzeiro do Sul

Comércio do Jahu

Região em Destake

Prefeitura de Santos

Rádio Sanca Web TV

Folha Noroeste

Meio

Rádio

Rádio

Site

Site

Site

Impresso

Impresso

Site

Site

Site

Site

Localidade

Franca - SP

Franca - SP

Indaiatuba - SP

Indaiatuba - SP

São Paulo - SP

Sorocaba - SP

Jaú - SP

Ibaté - SP

Santos - SP

São Carlos - SP

Jales - SP

çao

Gradua

-l

1

-J

-3

-J

J

2

4

4

I

4

Classifi-
cação

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva
Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 13 de fevereiro de 2019

Matéria
Prefeito de Franca não consegue nenhuma

casa popular em Franca

Prefeito de Franca Gilson de Souza não

conseguiu nenhuma casa da CDHU para

cidade

Polícia Civil prende homem e apreendeu

drogas e dinheiro no Parque das Nações

Homem foge de abordagem, tenta agredir
guardas e acaba detido

Rifa, faxina, passeio com cães: a luta diária de

uma iudoca campeã do mundo

645 razões para trabalhar pela Habitação

Fonte Limpa

DOURADO I Agendamento para as inscrições

das casas populares ocone na próxima semana

Com esperança renovada, famílias começam

mudanças para conjunto na Nova Cintra

FSS I Rádio Sanca

CDHU entrega 99 casas para famílias de Jales

com o Governo Federal em Santa Salete
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Assunto

Citação da CDHU como bairro

Cobranças da CDHU
Menção de CDHU como bairro
afetado por obras do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
(Saae)

Citação da CDHU como bairro

Citação da CDHU como bairro

Educação

Menção da CDHU como
referência de proieto habitacional

Novas moradias

Novas moradias

Novas moradias

Sorteios de casas da CDHU

Veículo
A Tribuna de Rio das

Pedras

Rádio CMN 750 AM

Comando Notícia
Correio Popular

Jornal Mais
Expressão

Diário de Suzano

Rádio 94,5 FM
Jomal Mais
Expressão Online

Governo de São

Paulo

Ata News

Agência l4 News

Meio

Impresso

Rádio

Site

Site

Site

Impresso

Rádio

Site

Site

Site

Site

Localidade
Rio das Pedras -

SP

Ribeirão Preto -

SP

Indaiatuba - SP

Campinas - SP

Campinas - SP

Suzano - SP

Bauru - SP

Indaiatuba - SP

São Paulo - SP

Araçatuba - SP

Botucatu - SP

Gradua

ção

0

I

0

0

0

2

2

4

4

4

4

Classifi-
cação

Neutra

Negativa

Neutra
Neutra

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 14 de fevereiro de 2019

Matéria

Vereador Canela quer localpara catadores

Em conversa com o prefeito de Ribeirão,
governador reitera promessa de BAEP em

Ribeirão

Obras dificultam saída do motorista do

Distrito Industrial - Comando Notícia
Emdec realiza operação para desfiles

Emdec realiza operação especial para desfiles

de blocos camavalescos - Jornal Mais

Viveiro-Escola da União Vila Nova
Entrevista com vereador Coronel Meira (Parte

2)

Moradores de Jales recebem chaves de

unidades habitacionais da CDHU
Moradores de Jales recebem chaves de

unidades habitacionais da CDHU
Moradores de Jales recebem chaves de

unidades habitacionais da CDHU
Agendamento para casas do CDHU será nesta

sexta-feira (1 5)

F
¡d

o8.çø.
=oor4'ê5ô
8ç
óä*
lil o or
.Y tt t¡
ËE s
FFäÞqo
oFin

o
É
Ê,ú
P.
3tl
I

t!
Ê,
v,

¡\'
þ
C^,



@
T
N
m
o
u)

Assunto

Citação da CDHU como bairro

Citaçaõ da CDHU como possível

construtora de conjunto
habitacional
Moradores reclamam de abandono

do baino
Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Paul6"
o
1c

Operação Lava Jato - caso

Preto
Êr
o
¡r

Paul<Þ.
o
Ê,(,

Operação Lava Jato - caso

Preto i

Veículo

JornalNotícias

Jornal da Cidade

Caderno Regional -

Santa Cecília TV

Terra

Terra

Terra

Brasil Soberano e

Livre

Folha Vitória

IstoÉ Dinheiro

PortalDCI

Tribuna Paranâ

A Tarde

BOL

UOL

Meio

Impresso

Impresso

TV

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade
Guaratinguetá
SP

Bauru - SP

Santos - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Vitória - ES

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Curitiba - PR

Salvador - BA

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Gradua
ção

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Negativa

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Tabela do relatório analítico do dia 15 de fevereiro de 2019

Matéria
Nova escola de Potim deve atender 120 alunos

na Vila Olívia

Cãmara autoriza a prefeitura a comprar área

para construir casas

Moradores do bolsão 7 em Cubatão reclamam

do abandono do bairro
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Lava Jato pede mais de 80 anos de cadeia para

ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
prescrição de crimes de Paulo Vieira
Lava Jato: dccisõo de Gilmar vai acarretar
prescrição de crimes de Paulo Vieira
Lava Jato: decisão de Gilmar vai acarretar
prescrição de crimes de Paulo Vieira
Lava Jato: decisão de Gilmar vai acarretar

prescrição de crimes de Paulo Vieira
Lava Jato: decisão de Gilmar vai acarretar
prescrição de crimes de Paulo Vieira
Lava Jato: decisão de Gilmar vai acarretar
prescrição de crimes de Paulo Vieira
Lava Jato: decisão de Gilmar vai acarretar
prescrição de crimes de Paulo Vieira
Lava Jato: decisão de Gilmar vai acanetar
prescrição de crimes de Paulo Vieira
Lava Jato: decisão de Gilmar vai acarretar
prescrição de crimes de Paulo Vieira
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Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Citação de praça conhecida como

"Praça do CDHU"
Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto
\-rPçr4v4u þova JaLv - v4JU I 4ulu

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto X
Operação Lava Jato - caso Paulci

iPreto I
Operação lava Jato - caso Paulc

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

IstoÉ Online
Jornal Estado de

Minas

Jornal Aliança Online

Folha Vitória

Folha de Valinhos

Notícias do Dia

Hypenews

Jomal do Brasil

Jomal Floripa

R7

Tribuna do Agreste

Exame.com

Portal Guarulhos

Jornal do Oeste

Diário do Sudoeste

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

São Paulo - SP

Belo Horizonte -

MG

Cesário Lange -

SP

Vitória - ES

São Paulo - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Rio de Janeiro -
RJ

Florianapólis -
SC

São Paulo - SP

Palmeira dos

Índios - AL

São Paulo - SP

Guarulhos - SP

Toledo - PR

Pato Branco -

PR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Lava Jato: decisão de Gilmar vai acarretar
prescrição de crimes de Paulo Vieira
Lava Jato: decisão de Gilmar vai acarretar
prescrição de crimes de Paulo Vieira
Câmara de Vereadores de Cesário Lange

realizou a primeira sessão do ano de 2019 na

quinta-feira (14)

Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
lvltitlLtlts lllallrual u rLçr r uË(¡r rlu v al) LçùLllr r ur rrr4r w

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Gilmar Mendes manda adiar fim de ação

contra Paulo Vieira
Gilmar Mendes manda interrogar novas

testemunhas e adia fim de ação contra Paulo

Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Gilmar Mendes manda adiar fim de ação

contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar testemunhas e adia

fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira

Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
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Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Paulo
N
a

Operação Lava Jato - caso

Preto
Pauld c¿Ê

Þ.8

Operação Lava Jato - caso

Preto

Correio do Papagaio

Jornal de Brasília

Jornal da Região

A Crítica

Massa News

Diário de

Pernambuco

Metrô News

CGNT

Terra

A Semana News

Tribuna Paranâ

Tribuna do Interior
RD Repórter Diário
Online

Portal Meon

BOL

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Recife - PE

São Paulo - SP

Cascável - PR

São Paulo - SP

Curitiba - PR

Curitiba - PR

Campo Mourão
PR

Santo André -
SP

São José dos

Campos - SP

São Lourenço -

SP

São Paulo - SP

Brasília - DF

Araçatuba - SP

Campo Grande -

MS

Curitiba - PR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda intenogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vicira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda intenogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda intenogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
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Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Citação CDHU como possível

construtora de novas moradias

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Citaçaõ de CDHU como bairro

Ocorrência policial - roubo de

perfumes e ióias
Ocorrência policial - menção de

localização

Ocorrência policial - prisão ã^

"UFE5õtl'^

Agendamento para sorteio de

da CDHU

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Agência l4 News

Tarobá News

Diário de Notícias

Uol

Diário do ABC

O Povo

IstoÉ Online

Portal DCI

Blog Política Livre

Jornal da Cidade

Dom Total

Diário de

Votupuranga

GI

São Carlos Agora

São Carlos Agora

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

São Paulo - SP

Salvador - BA

Bauru - SP

Belo Horizonte -

MG
Votupuranga -

SP

Tatuí - SP

São Carlos - SP

São Carlos - SP

Botucatu - SP

Cascável - PR

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Santo André -
SP

Fortaleza - CE

São Paulo - SP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

0

-4

J

Negativa

Positiva

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Negativa

Neutra

Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira

Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira

Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira
Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim de ação contra Paulo Vieira

Mendes manda interrogar novas testemunhas e

adia fim dc ação contra Paulo Vieira
Câmara autoriza a prefeitura a comprar área

para construir casas

Decisão de Gilmar vai acarretar prescrição de

crimes de Paulo Vieira, avisa Lava Jato

Falecimentos

Mulheres são presas após serem flagradas com

ioias e perfumes furtados em Tatuí

Motorista abandona Fusca após incêndio na

avenida Morumbi

Procurado pela Justiça é preso pela PM

Mais de duas mil pessoas participaram do

agendamento das inscrições do CDHU
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Novas moradias

Sorteios de casas da CDHU

Sorteios de casas da CDHU

O Seman¿ário

Jornal Mais
Expressão

Governo de São

Paulo

Site

Site

Site

Rafard - SP

Indaiatuba - SP

São Paulo - SP

aJ

J

3

Positiva

^B"ositiva

'Positiva
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Assunto
Citação da CDHU como Centro de

Capacitação

Solicitação de casas da CDHU por
parte de prefeito de Araçatuba

Citação da CDHU como Centro de

Capacitação

Citação da CDHU como bairro

Citação da CDHU como serviço à

população

Preto

Menção de CDHU como bairro

Sorteio de casas da CDHU

Doação de lotes para CDHU

Doação de lotes para CDHU
Fiscalização de contratos
irregulares

Agendamento para sorteio de

da CDHU

ô
o

"u*Élãrl''FAcontece Botucatu

Veículo

Jornal Integração

Folha da Região

A Gazeta

A Cidade

Nosso Informativo
JC Net

GI

AGazeta da Região

Sudoeste Paulista

Sudoeste do Estado

Jornal da EPTV 2'
Edição - TV Globo

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Site

Site

Impresso

Impresso

Impresso

TV

Site

General Salgado

-SP

Avaré - SP

Fartura - SP

São Carlos - SP

Botucatu - SP

Localidade

Tatuí - SP

Araçatuba - SP

Jaboticabal - SP

Votupuranga -

SP

Conchas - SP

Bauru - SP

São Paulo - SP

Gradua
ção

0

0

0

0

0

0

0

4

I

I

5

3Positiva

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 16 de fevereiro de 2019

Matéria

Cursos de capacitação com inscrições aberias

Agenda em SP

Inscrição para oficinas e cursos dos CRAS

começa na segunda-feira (25)

Falecimento
Casa do Cidadão de Porangaba dá início aos

trabalhos

prescrição de crimes de Paulo Vieira
Bloco do Jajá abre o oarnaval2019 ent

Campinas; veja lista de todos os grupos até

março

Habitação sorteia 55 casas em parceria com a

Caixa para famílias de Guzolândia

Prefeito Paulinho assina doação de lotes ao

CDHU
Prefeito de Timburi, Paulinho Minozzi assina

as doações dos lotes para Secretaria da

Habitação

CDHU fiscaliza unidades com contratos

inegulares

Mais de 2,5 mil pessoas fazem agendamento

de inscrição para casas do CDHU em São

Manuel
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Tatlela do relatório analítico do dia 17 de fevereiro de 2019

Assunto
Citação da CDHU como Centro de

Capacitação

Menção de CDHU como bairro

Ocorrência policial - morador do

CDHU é preso

Menção de CDHU como bairro

Entrega de casas

Entrega de moradias CDHU

Reunião em que diretores da

CDHU participou com ONG

Veículo

O Progresso de Tatuí

Jornal Cidades

Olímpia 24Horas

Nbotucatu

Jornal de Jales

Jornal de Jales

Blog do Ronco

Meio

Impresso

Site

Site

Site

Impresso

Site

Site

Localidade

Tatuí - SP

Jaboticabal - SP

Olímpia - SP

Botucatu - SP

Jales - SP

Jales - SP

Dourado - SP

Gradua
ção

0

0

I

0

4

I

2

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Negativa

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Matéria
Fussrat vai oferecer oito novos tipos de
qualificação e aulas para iovens
Inscrição para oficinas e cursos dos CRAS
começa na segunda-feira (25\
ZEBRA NA EMPREITADA CRIMINOSA!
Dupla é presa pela PM no exato momento de

um Furto. 'Rodaram'!

São Manuel recebe campanha de limpeza
nesta semana

Depois da entrega das 99 casas, prefeito Flá
luta por mais 300

luta por mais 300

Ong UNIDO reúne diretoria e conselheiros.
Apoio aos interessados na aquisição da casa

própria, foi um dos assuntos abordados
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Assunto
Citação como órgão ligado ao

governo

Menção de CDHU como bairro

Ocorrência policial - jovem morto
a tiros

Menção de CDHU como bairro

Menção de CDHI I como bairro

Menção de CDHU como bairro

Investimentos - Nossa Casa

Fiscalização/Compra e venda

irregular de imóveis

Fiscalização/Compra e venda

irregular de imóveis
Fiscal ização / Compra e venda

irregular de imóveis

Fiscalização/Compra e venda

irregular de imóveis

Veículo

Revista Propaganda

FNlO

Jornal Ipanema

Prefeitura de Vinhedo

Jornal Ipanema

São Carlos Agora
Rádio Interativa FM-
S

A Cidade ON

GI

Centralizada

G1

Meio

Impresso

Site

Site

Site

Site

Site

Rádio

Site

Site

Site

Site

Localidade

São Paulo - SP

Vinhedo - SP

Votorantin - SP

Vinhedo - SP

Votorantin - SP

São Carlos - SP

São José do Rio
Preto - SP

Ribeirão Preto -

SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

São Carlos - SP

Gradua
ção

0

0

-5

0

0

0

-)

J

J

J

J

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Negativa

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 18 de fevereiro de 2019

Matéria

Zap
VINHEDO: Recapeamento da Rua João

Edueta conta também com calçadas,

acessibilidade e iluminação

Foragido da Penitenciária de Itapetininga
morre após ser baleado; vítima levou três tiros
Prefeitura inicia obras de recapeamento da

Rua João Edueta, que contará com calçadas,

acessibilidade e iluminação

Jovem de l9 anos usava châcara do Júlio de

Mesquita para guardar drogas

amputação de braço de aiudante de serralheiro

Entrevista com Flávio Amary, secretário
estadual de Habitação

CDHU identifica mais de 150 contratos
irregulares em São Carlos e Araraquara

CDHU identifica mais de 150 contratos
irregulares em São Carlos e Araraquara

CDHU identifica mais de 150 contratos
irregulares em São Carlos e Araraquara

CDHU identifica mais de 150 contratos
irregulares em São Carlos e Araraquara
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Assunto
CDHU citada como órgão de ex-
presidente

Citação da CDHU como opção
para construir novos lotes

CDHU citada como órgão de ex-
presidente

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Caso indígena

Ocorrência policial - ronda

Menção de localização

Oconência policial - tráfico de

drogas

Menção de CDHU como bairro .,
Pauld

4c'é ¿,

Operação Lava Jato - caso

Preto

Pauld.B
iú .P
Q,'

Operação Lava Jato - caso

Preto

Veículo

Gazeta de Piracicaba

Diário da Região

A Tribuna
Piracicabana

Carta Capital Online

São Carlos Agora
Portal R3

Comando Notícia

GI

Comando Notícia

Blog do Didi Galvão

Sergipe Notícias

Meio

lmpresso

Impresso

Impresso

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade

Piracicaba - SP

São José do Rio
Preto - SP

Piracicaba - SP

São Paulo

São Carlos - SP

ba-SP

São Paulo - SP

São Carlos - SP

Indaiatuba - SP

Cabrobó - PE

Sergipe - SE

Gradua

ção

0

0

0

0

0

0

0

I

I

0

0

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Negativa

Negativa

Neutra

Neutra

Tabela do relatório analítico do dia 19 de fevereiro de 2019

Matéria

Seminário do Conespi debate coniuntura

Quote
CONESPI Seminário debate conjuntura
política e econômica em defesa dos

trabalhadores

Paulo Preto assombra o tucanato de São Paulo

desde as eleições de 2010

Caso de indígena que teve braço amputado

após agressão ganha repercussão nacional

tráfico em São José

Romu localiza mais de 1,4 mil porções de

drogas em Sorocaba - Comando Notícia

Polícia Militar prende 5 pessoas por tráfico de

drogas em São João da Boa Vista

Homem morre baleado perto do CDHU em Itu
- Comando Notícia
PF prende Paulo Preto e faz buscas em

endereço de Aloysio Nunes

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz

buscas em endereço de Aloysio Nunes
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Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto
rJperação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Mostra fotográfi ca prorogada ç
l)
o)

Sorteios de. casas da CDHU
5õ
FF

Diário de Goiás
Online

NSC Total

Ciade Verde

Folha de Sp.

Rota 2014 - Blog do

José Tomaz

PortalTododia

Yahoo Notícias

Portal do Holanda

Bem Paraná

Bocão News
Rota 2014 - Blog José

Tomaz

Folha de Pernanbuco

CUT Brasil

Governo de São

Paulo

Prefeitura de

Valinhos

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Goiânia - GO

Florianapólis -
SC

Teresina - PI

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Americana - SP

São Paulo - SP

Manus - AM

Curitiba - PR

Salvador - BA

São Paulo - SP

Pernanbuco

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Valinhos - SP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz
buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz

buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz
buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz
buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz

buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz
buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz

buscas em endereço de Aloysio Nunes
Pl mlra tucanos, prende l'aulo Preto e laz
buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz
buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF prende Paulo Preto, operador do PSDB

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz

buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF mira tucanos, prende Paulo Preto e faz
buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF prende Paulo Preto outra vez e faz buscas

na casa de Aloysio Nunes

Mostra fotográfica de moradores de conjuntos
da CDHU é prorrogada

Prefeitura e CDHU sorteiam casas para l8
famílias de área de risco
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Sorteios de casas da CDHU

Sorteios de casas da CDHU

Orientação da CDHU
Mo sha fotogáfica prorro gada

Porta Maxpress

Acontece Botucatu
Rádio Bandeirantes
840 AM
FolhaNobre

Site

Site

Rádio
Site

São Paulo - SP

Botucatu - SP

São Paulo
São Paulo - SP

4

4

2
Jlffisitiva

&"gsitiva

Positiva

Positiva
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Assunto
Citação da CDHU relacionada a
atrasos em moradias

Citação da CDHU como opção
para construir novos lotes

Crítica de casas populares no
município
Crítica a respeito de infiltrações e
alagamento

Moradia da CDHU sendo usada

como ponto de venda de drogas

metropolitana

Protesto de caminhoneiros

Nova direção da CDHU de

Presidente Prudente

Protestos realizados em frente à

CDHU contra reforma da

previdência

inatq
oô

Ocorrência policial - assass

em condomínio CDHU
Ocorrência policial - corpo é 3C¿É

'ã.8¡ú.P
Q.

próximo a condomí

CDHU

Problemas de enchentes nos

condomínios CDHU

Veículo

Interior Penápolis

O Eco

Diário Verdade

A Tribuna
Rádio Cultura 1540

AM
FM
SP Record -
RecordTV
Rádio Comercial
1440 AM

CSP Conlutas

Portal Maxpress

ACidadeON

Jornal Periscópio

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Rádio

Rádio

TV

Rádio

Site

Site

Site

Site

Localidade
Lençóis
Paulistas - SP

Penápolis - SP

Franca - SP

Santos - SP

Leme - SP

Sorocaba - SP

Santos -SP

Presidente

Prudente - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Ribeirão Preto -
SP

Itu - SP

Gradua

ção

-J

0

"|

-4

I

0

0

I

0

-3

-5

I

Classifi-
cação

Negativa

Neutra

Negativa

Negativa

Negativa
Neutra

Neutra

Positiva

Neutra

Negativa

Negativa

Negativa

Tabela do relatório analítico do dia 20 de fevereiro de 2019

Matéria

Terceira coluna

Joso Abeno

Pimenta na casa

Dia a Dia - Sandro Thadeu

Informações do setor policial de Leme e

região

metropolitana de Sorocaba

Caminhoneiros protestaram em Santos

CDHU da região tem novo diretor
Ato reúne milhares em SP e centrais dão

recado: vai começar a luta parabarrar a

Reforma da Previdência

Presidente da CDHU discute providências

para os empreendimentos Penedo e Primavera

com comissão de moradores, prefeito de São

Vicente e deputado Caio França

Acusado de matar ex com 4 tiros tem pena

reduzida pela Justiça

Foragido da Justiça é encontrado morto
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Possível alagamento no bairro
CDHU

Operação Lavalato - caso Paulo
Preto
Operação Lava Jato - caso Paulo
Preto

São Carlos em Rede

ABCD Maior

Brasil Aero

Site

Site

Site

São Carlos - SP

São Bernardo
do Campo - SP

São Paulo - SP

0

0

Negativa

#fileutra

Neutra

pom muito;¡¡qios
H -... .dir$;r;ä3f ,+a
H .ffiH*€É" é!n

)'!,

?0
E
Có
Ît
C¡.
o

o
ôô¡.
ä$oor
tÉ I,|

Eg<ù
ö9ì
$H¡¡ ¡n

o
EI

o

cl
o
t

o
lrtE

ô
ê
Â¡ttf¡
B
H
I

l\)

È,'

\:
'È"



@
U

Ð
m
(/)
(/)

Tabela do relatório analítico do dia 2l de fevereiro de 2019

Assunto

Protesto de caminhoneiros

Moradores reclamam de mal

cheiro
Novas moradias

Incrições para cursos gratuítos

Projeto Horta Comunitária
Projeto Aguia

Retomada de obras

Sorteiro de moradias do CDHU

Reestruturação intema da Polícia
Militar
Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Veículo
SP Record -
RecordTV

Tem Notícias lu
Edição - TV Globo
Diário Oficial

GI

Costa Norte 0nline
Portal Hortolândia

Gazeta de Bebedouro
Governo de São

Paulo

G1

Jornal Ouvidor

Meio

TV

TV
Impresso

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade

Santos -SP

São José do Rio
Preto - SP

São Paulo - SP

Itapetininga -

SP

Bertioga - SP

SP

Bebedouro - SP

São Paulo - SP

Presidente

Prudente - SP

Igaratá - SP

Gradua

ção

0

1

J

4

J
aJ

4

4

0

0

Classifi-
cação

Neutra

Negativa
Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

Neutra

Matéria
Reunião discute o problema sobre um terreno
em Santos

Moradores de Cosmorama reclamam de mal
cheiro em estação de bombeamento de esgoto

Atividade parlamentar

Fundo Social de Solidariedade oferece mais

de 300 vagas para cursos gratuitos em Tatuí
Projeto Horta Comunitâria em novo encontro
no Jd. Vicente de Carvalho

Futebol

Câmara aprova retomada de recape e de obras

do'Bebedouro H'
Estado de São Paulo sorteiaT6 casas para

famílias de Mombuca

Reestruturação intema da Polícia Militar
desativa postos fixos de atendimento em

bairros em Presidente Prudente

Lava Jato pede pena máxima para ex
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Assunto
Atrasos e embargos em obras da

CDHU

Atrasos em obra da CDHU
Ocorrência policial - Golpe de

vendas de imóveis do CDHU
Moradores reclamam da sujeira,

mato e falta de iluminação pública

Sorteio de casas da CDHU
Sorteio de casas da CDHU
Novas moradias - programa Nossa

Casa

Novas moradias

Moradores enfrentam difi culdades

com o transporte escolar

Sorteios de casas da CDHU

Doação de terreno à CDHU

CDHU citada como serviço

Sorteios de casas da CDHU C
c

ô
o
c

iberaçãfr ERetomada de obras por I

de valor--''-

Veículo

A Tribuna

O Semanário

Jomal Vanguarda -
TV Globo
SPNoAT-
RecordTV

A Tribuna
Piracicabana

O Semanário

Jornal da Cidade

A Comarca Regional

Jornal da Clube lu
Edição - TV
Bandeirantes

Coneio de Capivari

Jornal Joseense

JornalAliança

Jornal Independente

Revista Aqui Ali

Meio

Impresso

Impresso

TV

TV

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

TV

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade

Amparo - SP

Rafard - SP

São José dos

Campos - SP

São Paulo

Piracicaba - SP

Rafard - SP

Holambra - SP

Avaré - SP

Ribeirão Preto -
SP

Capivari- SP

São José dos

Campos - SP

Cesário Lange -
SP

Dois Cómegos -

SP

Bebedouro - SP

Gradua
ção

-3

-4

0

-3

4

4

2

3

I

J

I

I

I

2

Classifi-
cação

Negativa

Negativa

Neutra

Negativa

Positiva
Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 22 de fevereiro de 2019

Matéria
CETESB não liberou construções de casas

populares

Sorteados vão escolher moradias e receber

visita técnica da CDHU, promete prefeitura

Golpista continua sem punição

Sujeira, mato e falø de iluminação em

escadão em SP

Secretirio e prefeita sorteiam 76 casas

Habitação sorteia 76 casas em Mombuca
Secretário apresenta Nossa Casa' em

Holambra
Em Arandu,202 casas populares estão em

fase final de construção
Moradores de Novo Bairro de Ribeirão Preto

enfrentam dificuldades com o transporte

escolar

Sorteados de Rafard vão escolher moradias e
receber visita técnica da CDHU
Lei que regulamenta áreas para apresentações

artísticas é aprovada
Casa do Cidadão do município inicia os

trabalhos

Acompanhamento e fiscalização das

inscrições e sorteios das casas da CDHU
Obras no Conjunto Habitacional Bebedouro H
serão retomadas
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Retomada de obras por liberação
de valor

Obras em fase de conclusão

Ocorrência policial - homem
baleado no condomínio CDHU

Ocorrência policial - homem é

preso em condomínio CDHU

Jornal Impacto
Bebedouro

O Eco

Comando Notícia

Jornal Cidades

Site

Site

Site

Site

Bebedouro - SP

Lençóis
Paulistas - SP

Itu - SP

Barrinha - SP

2

0

-3

-4

Positiva

Neutra

Npaqfir¡q

Negativa

Obras no conjunto Bebedouro São Carlos
serão retomadas.235 casas do CDHU e

investimentos de R$ 7,6 milhões

Chuva forte alaga parte da Vila Contente

Primavera enfrenta o Barretos em busca da
primeira vitória fora de casa - Comando
Notícia

Homem É Preso Em Baninha Por Descumprir
Medida Protetiva Contra A Própria Mãe!

F
E

a8.EôF;O
N oljt

I'Tþ,

gËËII

äH$üË,.r äo|.i,t

Ì\)
t9
(o



@
T
À)
m
o
(/)

Tabela do relatório analítico do dia 23 de fevereiro de 2019

Assunto
Ocorrência policial - tráfico de

drogas

Ocorrência policial - tráfico de

drogas

Oconência policial - invasões,

casas com problemas estruturais

Invasão de residências da CDHU
Projeto de horta comunitária em
bairro CDHU
rescindir contrato com outra
Transferênc ia de famílias
cadastradas para unidades da

CDHU - sem prazo

Morador da CDHU cria projeto
literário "Geladeiroteca", que é
uma biblioteca na geladeira

Sorteio de casas da CDHU

Sorteio de casas da CDHU

Veículo

O Destaque

Jornalde Vinhedo

Jornal Integração

Diário de Penápolis

Costa Norte
Folha da Cidade

O Eco

JornalMais
Correio de Capivari

Correio de Capivari

Meio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso
Impresso

Impresso

Localidade

Mococa - SP

Vinhedo - SP

Tatuí - SP

Penápolis - SP

Bertioga - SP

Bebedouro - SP

Lençóis
Paulistas - SP

Igaraçu do Tietê
-SP
Capivari - SP

Capivari- SP

Gradua
ção

1

-l

-4

I

0

2

J

2

4

4

Classifi-
cação

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva
Positiva

Positiva

Matéria
Polida Militar prende 5 pessoas por tráfico de

drogas em São João da Boa Vista

Guarda Municipal flagra ação de traficantes e

prende os criminosos no CDHU da Capela

Coluna Policial
Casas do Gimenes continuam aguardado seus

moradores

Projeto Horta Comunitária tem encontro no

Jardim Vicente de Carvalho neste sábado

habitacional

Chuva forte alaga parte da Vila Contente

Geladeirateca: uma ideia- criativa para

incentivar a leitura
Bastidores

Sorteados de Rafard vão escolher moradias e
receber visita técnica da CDHU
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Tabela do relatório analítico do dia 24 de fevereiro de 2019

Assunto
Novos membros da CDHU
empossados

Regularização de tenas da CDHU
que haviam sido embargadas

Mutirão regional de combate ao

Aedes aegypti

Programa Morando Legal

Menção de localização -
Programação de carnaval

localização
Operação policial - Menção de

localização

Novas datas de agendamento para

moradias da CDHU
Ocorrência policial - furto próximo
a bairro CDHU

Veículo

O Progresso

O Dia de Marília

Jornal Cidades

Prefeitura de Vinhedo

Ônibus de Campinas

São Carlos Agora
A Folha São Carlos
Online

Blog do Ronco

São Carlos Agora

Meio

Impresso

Impresso

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade
Santa Adélia -
SP

Marília - SP

Jaboticabal - SP

Vinhedo - SP

Campinas - SP

São Carlos - SP

São Carlos - SP

Trabiiu - SP

São Carlos - SP

Gradua
ção

0

I

a
-)

4

0

0

0

2

0

Classifi-
cação

Neutra

Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

Neutra

Matéria
Marcelo Hercolin é novo diretor de

Atendimento Habitacional da CDHU

Herculândia inicia construção de pista de

skate, antiga reivindicação de jovens

Baninha participa de mutirão regional de

combate ao Aedes aegypti

Morando Leeal

Confira a programação completa dos blocos
de camaval de Campinas de hoje até dia05/03
GM detém trio após roubo de celular

GM detém trio após furto de celular
Prefeito de Trabiju Juca Tavoni, consegue
junto ao CDHU, uma nova data de

agendamentos para a população local

GM detém trio após furto de celular
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Cé

Assunto

Aniversário de Juvenal Juvêncio
Menção da CDHU como
referência de localização

Divulgação do programa Nossa
Casa

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Operação Lava Jato - caso Paulo

Preto

Preto

Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Contrução de moradias do CDHU
Operação Lava Jato - Caso Paulo
Preto

Contrução de moradias do CDHU
Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Projeto de reurbani zação

Operação Lava Jato - Caso Paulo

Preto

Paul(
l.

Operação Lava Jato - Caso

Preto

Veículo
Rádio Gazeta AM
Universitária 890
Rádio Intersom 103,9

FM

Rádio Clube 660 AM

LapadaLapada

Urgente News
Último Segundo

Último Sesundo/lG

Tribuna de Ituverava

Urgente News

Costa Norte Online

Zero 83

Costa Norte Online

LapadaLapada

LapadaLapada

Meio

Rádio

Rádio

Rádio

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade

São Paulo - SP

São Carlos - SP

Ribeirão Preto -
SP

Cuiabá - MT

Cuiabá - MT
São Paulo - SP

São Paulo - SP

Ituverava - SP

Cuiabá - MT

Bertioga - SP

São Paulo - SP

Bertioga - SP

Cuiabá - MT

Cuiabá - MT

çao

Gradua

0

0

4

0

0

0

0

5

0

J

0

3

0

0

Classifi-
cação

Neutra

Neutra

Positiva

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Positiva

Neutra

Positiva

Neutra
Positiva

Neutra

Neutra

Tabela do relatório analítico do dia 25 de fevereiro de 2019

Matéria

Datas Comemorativas

Notícias da Polícia

Entrevista com o secretário estadual de

habitacão, Flavio Amary
Casa de Paulo Preto tinha parede falsa para

esconder dinheiro, diz delator

Casa de Paulo Preto tinha parede falsa para

esconder dinheiro, diz delator

esconder dinheiro, diz delator

Casa de Paulo Preto tinha parede falsa para

esconder dinheiro, diz delator

Poderão ser construídas 174 casas populares

em Guará - Tribuna de Ituverava

Casa de Paulo Preto tinha parede falsa para

esconder dinheiro, diz delator

Para preservar anatureza e a cultura de um
povo

Casa de Paulo Preto tinha parede falsa para

esconder dinheiro, diz delator
Jardim Vicente de Carvalho
Presidente do Senado, Alcolumbre é acusado

de ocultar bens da Justiça Eleitoral
Vietnã expulsa sósia de Kim Jong-un antes de

reunião do norte-coreano com Trump
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Tabela do relatório analítico do dia 26 de fevereiro de 2019

Assunto

Ocorrência policial - roubo em

escritório no baino CDHU
Citação da CDHU enquanto braço

operacional da Secretaria de

Estado da Habitação

Construções de casas da CDHU

CDH sem água

Construções de casas da CDHU
Construções de casas da CDHU

Enchente na CDHU

Reintegração de posse da CDHU

Terrenos irregulares

Reintegração de posse da CDHU

Ocorrência polícial

Veículo
Gazeta Bragantina -
SP

O Regional

Diário de Suzano

Comércio do Jahu

AEC Web

das Cruzes

Diário do Grande

ABC
Repórter Diário
Online
Repórter Diário
Online

PortalABC

Comando Notícia

Meio

Impresso

Impresso

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Localidade
Bragança

Paulista - SP

Cosmópolis -

SP

Suzano - SP

Jaú - SP

São Paulo - SP

Cruzes - SP

Santo André -
SP

Santo André -
SP

Santo André -
SP

São Paulo - SP

Indaiatuba - SP

Gradua
ção

I

0

4

1

4

4

1

2

l

2

I

Classifi-
cação

Negativa

Neutra

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa

Matéria

Quadrilha rende vigia e rouba empresa no

CDHU
Secretário Flavio Amary recebe demandas

habitacionais de prefeitos da região de

Campinas

Consórcio de prefeitos solicita liberação de

recursos para construção de moradias

Bainos estão sem âgua em Barra Bonita

Regiões metropolitanas têm maior

crescimento imobiliário
construção de moradias populares na cidade

Temporal deixa 20 famílias desabrigadas no

Jardim Santo André
CDHU e polícia fazem reintegração de posse

no Jardim Santo André
Famílias reclamam de cobrança inegular em

tenenos de Santo André
CDHU e polícia fazem reintegração de posse

no Jardim Santo André
Reforma da previdência: chegou a hora de

pedir aposentadoria? Veja dicas de

especialista
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Assunto

Marcha por moradias
Novas moradias - programa Nossa

Casa

Novas moradias - programa Nossa

Casa

Citação da CDHU para auxiliar
famílias desabrigadas por
enchentes com lona improvisada
Novas moradias - programa Nossa

Casa

referência de localização

Citação de parceria com prefeitura
e CDHU em regularização de lotes

Difuldades com as infraestruturas
da CDHU

Realocação de famílias

Programa de moradias

Entrega de moradias - Nossa Cala

Inclusão social c
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Regu lariza\ão fundi ária

Veículo
Rádio BrasilAtual
98,9 FM

O Diário de Mogi

MogiNews

Diário do Grande
ABC

Diário de Suzano

Brasil247

A Voz do Vale

Região em Destake

Rádio Ventura 90,1

FM
Rádio Prudente 1070

AM
Rádio Metropolitana
1070 AM

Brazil Lab

Guarulhos Hole

Meio

Rádio

Impresso

Impresso

Impresso

Impresso

Site

Impresso

Site

Rádio

Rádio

Rádio

Site

Site

Localidade

São Paulo - SP

Mogidas
Cruzes - SP

Mogi das

Cruzes - SP

Santo André -
SP

Suzano - SP

Brasília

Taubaté - SP

Itabé - SP

Lençoís Paulista
-SP
Presidente

Prudente - SP

Mogi das

Cruzes - SP

São José dos

Campos - SP

Guarulhos - SP

Gradua
ção

-l

2

2

I

2

0

J

I

J

5

J

4

2

Classifi-
cação

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Neutra

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Tabela do relatório analítico do dia 27 de fevereiro de 2019

Matéria
Marcha Menos Odio Mais Moradia levou
centenas de pessoas às ruas de São Paulo

Melo quer incluir Mogi em projeto
Prefeito solicita a construção de novas

moradias

Temporais deixam 63 famílias desabrigadas
em três cidade

Mogi: Marcus Melo solicita retomada da
construção de moradias populares

'menos ódio e mais moradia'

Imóveis: regularização no Vila Velha
Secretário da Habitação ouve demandas da
região apresentadas pelo deputado estadual
Julio Cesar

Famílias da Vila Contente serão transferidas
para o Jardim lbaté
Entrevista com secretário estadual de

habitação de São Paulo, Flavio Amary
Marcus Melo se encontrou com o secretário
estadual de habitação Flávio Amary
20 startups seguem paraa Banca Pitch do
Programa de Aceleração do BrazilLAB
Programa Cidade Legal autoriza serviços de

regularização fundiária em Guarulhos
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Regularização fundiária
CDHU moradores em áreas de

situação de risco

Regularização fundiária
Novas moradias - programa Nossa

Casa

Guarulhos Hoie

ITV Jornal

Jornal Ouvidor

Portal News

Site

Site

Site

Site

Guarulhos - SP

Itu - SP

Iguaratrá - SP

Mogi das

Cruzes - SP

2

2

2

2

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Programa Cidade Legal autoriza serviços de

regularização fundiária em Guarulhos -

Guarulhos Hoje
Assistentes sociais da CDHU visit¿m
moradores das áreas de risco em Rafard

Cidade Legal autoriza serviços de

regalafu;ação fundiária em municípios do Alto
Tietê

Prefeito solicita a construção de novas

moradias
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NA CDHUA

NA CDHUA

NA CDHUA

NA CDHU

NA CDHU
Menção de rotatória do CDHU

de referênciacomo
Viabilização de

Assunto
Citação em texto sobre

de terrasre

de obrasAtraso em

CDHU abandonada e com

criadouros de

da CDHUManuten
Ocorrência policial - morte de

morador do CDHU
na CDHU

ACidadeON

São Carlos em Rede

São Carlos

São Carlos em Rede

São Carlos

A Tribuna de Rio das

Pedras

Veículo

Diário do Alto Tiête

Diário do Grande Abc

Rádio Sanca Web TV

SBNotícias

Matão U

PortalTernura

Gl.com

Im

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Site

Meio

sso

Ribeirão Preto -

SP

São Carlos - SP

São Carlos - SP

São Carlos - SP

São Carlos - SP

Rio das Pedras -

SP

Localidade

Suzano - SP

Santo André -

SP

São Carlos - SP

Santa Bárbara

d'Oeste - SP

Matão - SP

Ternura - SP

São

Carlos/Araraqua
-SP

-J

0

3

Gradua

0

-4

-4

-J

0

-3

-J

-3

-3

-J

N

VAN

vaN

Neutra

Positiva

Classifi-

Neutra

VAN

VAN

vaN

Neutra

N

do carnaval de BrotasConfira a
Vereador apela à CDHU por

manutenção no telhado e revitalização na

em dois blocos

de falecimentos nesta inta-feirao
motoristas em São Carlos

Chuva causa alagamentos e transtornos a

motoristas em São Carlos

Chuva causa alagamento em vários pontos de

São Carlos

URGENTE: Prefeitura pede que motoristas

evitem trechos de São Carlos por causa das

chuvas

São Carlos registra pontos de alagamento

nesta

Alagamentos: Chuvas fortes colocam São

Carlos em Estado de

São Carlos registra pontos de alagamento

uinta-feiranesta

Prefeito encontra-se com Amary, em

Mombuca

Tabela do relatório analítico do dia 28 de fevereiro de 2019

Matéria
Nove municípios terão lotes regularizados e

discute solução habitacional para

1.300 famílias
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Sorteio de casas da CDHU
Entrega de título de imóveis de

interesse social com prefeitura

Nossa Casa

Sorteio de casas

Construção de casa da CDHU

Entrega de moradias - Nossa Casa

Jornal da Cidade

Diário de Taubaté

Costa Norte Online

JCNet

Diário do Grande

ABC

Diário de Taubaté

Online

Impresso

Impresso
Site

Site

Site

Site

Bauru - SP

Taubaté - SP

Bertioga - SP

Bauru - SP

Santo André -
SP

Taubaté - SP

4

J

4

4

2

aJ

Positiva

Positiva
Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Inscrições para sorteio de casas em Agudos
vão ser em março
Prefeitura regulariza 268 imóveis no Vila
Velha II
Foco no outro lado da Rio
Inscrições para sorteio de casas em Agudos
vão ser em março
Audiência discute solução habitacional para

1.300 famílias

Prefeitura regulariza 268 imóveis no Vila
Velha II
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