ANTES

I

DEPOIS

lr
l¡
lr

tl:
1( 11fl

t

rri
ll
fr

)

a

iiIl

I

!

rtl

<llL,

*,

L

t
É

-:J

...-¡\*
..Ã(

,nfln;ì(

coMUNrcAçAo uNrF|çAD

ti

PARA-IìlTERVEllçO
EM AREAS DE RISC

0 cidadäo e a CDHU juntos para
garantir uma moradia segura
¿ff:'id\q'i
"

Iâr-:ìl¡-?

rÌ,i;;: ", ì"ii ?Ì1ä.:":t¡s5l :i+l:

ri.*:3 ,?ü

,i*n ;anh e g-¡ " ps çnvc ì",*l iile n.:r i-,n *íÌgc:,* r a
e {;;'bais tj,s isie*],* iie Sflo ;?ni;ie - i, :iU
:

F¡ior

i

I hi?,

.1

;r:eij,jércj¿:
5.

;ir.

ã 5-nr

e¡"i,.

,l:lti.ri-:iclcäc i-tia.

î f !1-â3

*

FATOR

rMrEucÊNcrA EH coMUNrc.AçÀo

tÂtûß t tt{TtL[ir{ctÁ zu ;0uul{lctCÂ0 I ct{pj 0b 527 b58/m0

I

.43

São Paulo, 27 de agosto de2019.

À covrssÃ,o pspscrAl DE LrcrrAÇAo
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E

O - CDHU

PROPOSTA TÉCNICE

EDITAL DE LICITAÇAO I29tr8 - PROCESSO GERAL 10.43.129
Fator F Inteligência em Comunicação Ltda

CNPJ 05.s27 .ss8 I 0001 -43
Inscrição estadual: isenta
Inscrição municipal:

3

.606.963 -9

A Fator F Inteligência em Comunicação Ltda tem a honra

sua proposta técnica

de

para a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa

e

em apolo

C

a

Superintendência de Comunicação Social da Companhia de Desen

Habitacional e

Urbano (CDHU), no âmbito do Sistema Integrado de Comunicação

Governo de São Paulo

(SICOM), conforme o edital de licitação 129.T8 e seus anexos.
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Rogério Ferreira - Representante Legal

RG 14.455.303-X / CPF 10'.t.502.218-94
(11) 98280.3000

roger.ferreira@,fatorf.com.br

Fator F Inteligência em Comunicação Ltda.
-rl

CNPJ 05.527.558/0001-43
FoneAilhatsApp

(ll)

/'

999 42.9344

Rua Viradouro número 63 Conj. 141

- 14o Andar -

Bibi, São Paulo (SP),

cEP 04538-110
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-3.2.1.1. Raciocínio Básico

O atendimento habitacional a famílias residentes em áreas de risco é

de grande interesse

público e interesse da mídia. Por sua relevância social e visibilidade

imperativo paru a.

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) di
Estratégico de comunicação para divulgar suas ações no

proposto no Exercício Criativo do edital.

de um Planejamento

da questão, conforme

A Fator F Inteligência

Comunicação conhece

profundamente os programas e ações da CDHU e da Secretaria de
apresenta nesse Raciocínio Básico os aspectos essenciais desse grave

da Habitação

e

blema social que vão

orientar a elaboração de uma estratégia eftcaz e de impacto.

É

fundamental destacar

a dimensão do problema e a limitação

disponíveis para enfrentá-lo.

O edital informa que estima-se

em

edificações em áreas de risco no Estado de São Paulol. Tomando-se em
de uma unidade de habitação popular é de

R$ 120.000,00,

a

moradias em áreas de risco do Estado custaria R$ 24 bilhões. A
produtoras de moradia popular do mundo e conta com um

R$

1

bilhão anual, graças à boa administração da Companhra e à

recursos financeiros

000 o número

de

que o custo médio
de todo o universo de

é uma das maiores
expressivo de cerca de
do Governo de

São Paulo de dedicar l%o do ICMS para progrcmas de habitação

mesmo asslm sena

necessário o orçamento integral de 24 anos da Companhia para sol

os atuais problemas

em áreas de risco

-

o que é manifestamente inexequível, e sequer

dera a formação de

novos núcleos de habitação precária ao longo do tempo.

O tema da habitação em áreas de risco exige uma conceituação

para orientar as ações

de comunic açáo. Hâ três vertentes principais a considerar:

i

- Áreas de risco já abordadas pela CDHU -

Compreende-se aqui

em que a CDHU jâ faz a gestão de riscos, como Mananciais (B
do Mar (Cubatão), Pimentas (Guarulhos), Jardim Santo André, P

Carvalho

II (Bertioga),Fazenda

da Juta, Brasilândia, Tucuruvi,

Cajamar, Taboão da Serra, Santo Amaro

ii

iii

-

projetos

e Guarapiranga), Serra

(Capital), Vicente de
da Rocha, Itaquera B,

"8" e outros;

Áreas de risco espalhadas pelo Estado em que não há intervenção

- A necessidade

e

de impedir a formação de novos núcleos

CDHU;

ú,j,)

em áreas de risco

para evitar o crescimento do problema.

t A CDHU promove o mape¿ìmento e caracterizaçäo de assentamentos precários
alimentam o Sistema de Informações Metropolitanas do Estado de São
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (Emplasa) e os dados

parceria com 68

municípios -,
vido pela

z

rÂT0ß

A

F
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il

atuação em áreas de risco requer ação integrada de várias disci

processo de planejamento que deve ter a comunicação como um

Estado

capacidade de resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos

reconhecimento da ONU a São Paulo decorreu da implantação no

63.911/18). O programa estadual inspirou a implementação da Po

problema. São Paulo

da Campanha
a

de um desastre. O

57.512111 e

Nacional de Proteção
S

e

(Japão), aconteceu a

Terceira Conferência Mundial da ONU para Gestão de Desastres, que

a necessidade

de construir comunidades resilientes com foco no fortalecimento da

dos riscos.

A CDHU pode e deve

se beneficiar do grande avanço realizado pel

comunicação deve contribuir para o fortalecimento da cultura de

:

lideradas por um

(PDN), um sistema

prevenção de riscos de desastres naturais

Defesa Civil (Lei Federal 12.608112). Em 2015, na cidade de

05 527 558/m0 t-43

do Programa Estadual

de Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos

e

ctfj

é aquela que tem

Construindo Cidades Resilientes2 da ONU. Comunidade

integrado de gestão

oilüilc,ÂçÃo I

o estratégico. O Estado

de São Paulo está preparado para um grande avanço no enfrentamento

é o único estado do mundo que possui o Certificado de

t

o Programa Estadual e o Programa da ONU Criando C

Como exposto no edital, a Companhia considera prioritáno o
moram em áreas de risco. Em situações de risco iminente a CD

Governo do Estado. A
de riscos alinhada com

Resilientes
às famílias que
atende moradores que

preencham os critérios dos programas habitacionais sem necessidade de seleção por sorteios

públicos. A CDHU já removeu 42 mll famílias de assentamentos
expressivo avanço social. Em situações de calamidade a CDHU

s, o que constitui um

a famílias por meio de

auxílio-moradia, com mais de 17.000 beneficiários desde 2010.
Todo esse enorrne e bem-sucedido esforço, no entanto, não basta para
do problemadada a insuficiência de recursos, como ressaltado no

cobranças da sociedade. Há ainda o problema de muitas famílias

toda a dimensão

Criativo, o que gera

stirem às remoções

e

apresentarem dificuldades para se adaptar à vida no ambiente

de um condomínio.

Outro complicador é que áreas desocupadas para a realização de o

de urbanização são

reinvadidas com frequência, com efeitos perversos sobre a

f\Þ

dos espaços3.

Esse Plano de Comunicação propõe que a CDHU dê unidade à comunicação de suas
I

intervenções pontuais em áreas de risco na forma da apresentação de

2

\-

ONU premia São Paulo como Estado modelo para enfrentar desastres naturais - SP
a receber o certificado da ONU na Campanha "Construindo Cidades Resilientes"
3 Como exemplo, no Jardim Santo André a CDHU investiu R$ 600 milhões em
3.3Olmoradias e removeu 2.400 familias de área de risco, mas o espaço foi rein

programa com ações

primeiro Estado no mundo

e construção de
se agravou.

I

3

tÂTofl r
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de curto, médio e longo prazos que busque, ao mesmo tempo, i) a
com pequenas intervenções, ii) a construção gradual de soluções

dos riscos atuais

vaseiii)aprevenção

contra o surgimento de novos núcleos habitados em áreas de risco.

A Fator F propõe uma estratégia de comunicação

mobilizar e dar

que tenha como

participação ativa ao cidadão, especialmente o que mora em áreas de

Com as abordagens

e os canais de comunicação adequados será possível tornar o cidadão

da gestão do

risco de sua comunidade, compreendendo a estratégia da CDHU e as

A

combinação de ações junto

tações orçamentárias

à mídia com o incentivo às

comunitária (nas quais as redes sociais têm importância especial) fará
a estratégia, os programas e também as limitações da

CDHU e do

de comunicação
cidadão compreender
Governo do Estado,

com potencial de transformá-lo num influenciador junto à sua

e

um facilitador de

ações de contingência em casos de risco.

O raciocínio fundamental dessa estratégia é:

Você e a CDHU juntos para garantir uma
Faz-se urgente adotar uma estratégia baseada nesse raciocínio por
\

segura.

los motivos que vão

além do estoque de 200.000 habitações localizadas em ârea de risco

estimativa atual

Infelizmente, o problema tende a aumentar. Projeções indicam que a

urbana da Região

vai aumentar

Metropolitana de São Paulo, a exemplo das demais concentrações
consideravelmente até 2030, aumentando

a

possibilidade de

enchentes,

inundações e incêndios, riscos que podem ser potencializados pelo

de dias com fortes

chuvas por causa das mudanças climáticasa.

Há também uma importante questão jurídica. É frequente a atuação

Ministério Público em

áreas de risco e a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta

Cs) nos quais a CDHU

se compromete a realizar investimentos. Já são mais de 30 TACs

tratam de problemas

pontuais e se todos forem executados sem um planejamento central a
Companhia seria afetada e seus dirigentes sofreriam as sanções

A premissa

financeira da
na

Lei

13.303116s

deste plano é estabelecer a comunicação mais próxima

vel com os diversos

agentes do tema: moradores de áreas de risco, população em geral,

s da Companhia,

IF

comunicadores, influenciadores e formadores de opinião, urbanistas. comunidade jurídica e
outras. O Plano de Ação apresentado a seguir descreve como isso
a

\-

ser feito.

"Vulnerabilidade das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas: Região
de São Paulo
Sumário Executivo", FAPESP 20 I 0, https :i/bit.lvi2KvTAHq
5 Dispõe sobre o estatuto jurídico de empresas públicas e prevê bloqueio de bens de diretores e membros
Conselhos de Administração e outras sanções em caso de infrações como o
deT

-

i
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Estratégia de Relacionamento com

A estratégia de relacionamento com

a
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Mídia

mídia tem dois objetivos

i - Criar uma comunicação que mostre unidade nas ações da

no enfrentamento da

questão das habitações em áreas de risco;

ii - Tomar o cidadão participante dos esforços múltiplos

para enfrentar um

problema complexo de grande dimensão e tendência de crescimento.

Em relação ao primeiro objetivo, a meta é superar a comunicação

que trata de

problemas específicos de cada itrea de risco sem levar em conta a

conjunto do problema no âmbito estadual.

e complexidade do

A Fator F propõe ações

mídia (a serem expostas na parte específ,rca) que vão despertar

comunicação junto à

dos diversos

a

públicos (comunicadores, formadores de opinião,

digitais,

comunidade jurídica, moradores de áreas de risco, mutuários da

urbanistas,

e cidadãos em

geral, entre outros) de que a CDHU possui um diagnóstico

do problema e uma

estratégia coerente e viável de atuação em função dos recursos

Trata-se, naprërtica, de reorganizar num plano de comunicação uma

já são executadas por diversas áreas da CDHU de forma fragmentada

de ações que
e

reconhecimento socialó. Essas ações carecem de um discurso

coerente que

expresse a visão da CDHU sobre o conjunto das moradias em áreas
apresentação do devido contexto essas intervenções não conquistam

risco no Estado. Sem a

vi

até recebem críticas, pois são vistas como insuficientes para resolver

A

conquistar o devido

sugestão nesse sentido é a sistematizaçáo dessas diversas ações

iniciativa que poderia receber o nome de Programa de Gestão de

e

muitas vezes

problemas.

no âmbito de uma
de Desastres. A

estratégia a ser apresentada pela CDHU para enfrentar a questão

habitações em áreas de

risco deve conter ações de curto, médio e longo prazos. Deve,

tratar dos três conjuntos

já

i

- Áreas de risco em que a
riscos, com projetos e ações específicas para cada uma dessas; ii apresentados no Raciocínio Básico:

pelo Estado em que não há ações da CDHU;

iii -

já faz

a gestão de

de risco espalhadas

Ações e diretrizes

impedir a formação

estará preparada, após a consolidagão de um diagnóstico

sobre as habitações

em áreas de risco e da apresentação de uma estratégia realista para o

enfrentamento, afazer

ü\r

de novos núcleos habitacionais em áreas de risco.

A CDHU

6

I

A CDHU atua em áreas de risco por meio de ações como o Programa U
Precários, Programa de Atuação em Cortiços, Ações de Regularização Fundiaria
Urbana, Apoio à Organização Sociocomunitária, Condominial e Inclusão Social,
sobre áreas como Mananciais, Serra do Mar, Jardim Santo André e Pimentas, entre

de Favelas e Assentamentos

\

i\

Habitacional e \ Ii
ìrj
de projetos específ,rcos

'ú

I
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o relacionamento com a
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mídia com assertividade e os argumentos

valorizando a sua

imagem e o seu trabalho institucional. Este plano deixa claro que a

vai além de prover

apenas moradias pois promove a renovação urbanística com os seus

posrtrvos,

como melhoria na situação econômica e na segurança das comuni

e a defesa da vida.

O problema das populações que residem em áreas de risco envolve

além das questões urbanísticas e residencial, como vulnerabilidade
problemas de segurança e de saúde públicas, logística e transportes,

aspectos que vão

, pobreza extrema,
exemplo. O tratamento

integral de todas essas dimensões é atribuição dos diversos níveis de
e

municipal) e um desafio

a todas as

instituições do país e para a

ideal é que a unificação das ações da Companhia que tratam das áreas

(federal, estadual
sociedade. O cenário

risco faça parte de um

conjurto de políticas públicas de vários órgãos e instâncias

a transformar

existência das comunidades nos seus mais variados aspectos.

Modelo da Campanha

Construindo Cidades Resilientes da ONU, o Governo de São Paulo

preparado para acolher

e apoiar a

Mobilizar

iniciativa da CDHU agregando ações e programas de

areas

os cidadãos

a dors

Faz-se necessário, simultaneamente, fazer chegar esse diagnóstico

essa estratégia

públicos estratégicos: moradores das áreas de risco

É essencial comunicar

e

população em

a esses públicos a dimensão e a complexidade do problema e mostrar

serão conquistadas ao longo do tempo e que a CDHU faz todo
intervenções pontuais capazes de reduzir riscos e melhorar a sua

É importante ter em conta que as Ações Preventivas de Defesa
Política Nacional de Defesa Civil preveem

a

manutenção de

caractenzadas como de riscos baixo ou médio desde que se

soluções definitivas

possível para realizar
de vida.

(APDC) constantes da

ias em localidades
obras de mitigação dos

riscos, monitoramento diário da situação, exercícios simulados com a

\-

a

educativos dos moradores. Para isso é fundamental a estruturação de
Defesa Civil (NUDECs), cuja finalidade é engajar comunidades

e processos

Comunitários de
vas e informadas de

seus deveres e direitos relativos à segurança comunitária7.

Mais do que informar, o objetivo da comunicação é engajar o

(em especial o morador

ilr

de ârea de risco) aparticipar do esforço da CDHU com base no

Você e a CDHU juntos para garantir uma m

segura.

tt
1,

ì
?

Os NUDECs são estimulados por Defesas Civis estaduais e municipais. Um bom
pode ser lido em https://bit.ly/2ORt9OC

de suas atividades

I

L--j
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A participação do cidadão é fundamental para que uma comunidade
expresso no documento da Conferência da ONU Sendai 2015. Os

que

o

convencimento e a participação das comunidades são

andamento dos trabalhos de urbanizaçáo. Nesse sentido, a Companhia

coilüilcÂçÀo I ctfJ 05 527 558/m0 t-43

torne resiliente, como
da CDHU sabem

s para o bom
um trabalho social

notável e executa diversos programas que apoiam as comunidades

sua organização. A

Companhia promoveu, por exemplo, na Serra do Mar, os projetos Arte

Cotas, COM COM8,

Nesdele, Cota Viva, Tur na Serra e Vale Vila. O papel dos programas

s (e destacaremos

o COM COM na sequência deste Plano de Ação) foi fundamental

a mobilização

comunidade e para o sucesso da remoção de cerca de 7.000 famílias

num projeto premiado internacionalmente

I

da

seis núcleos de favelas,

0.

No Jardim Pantanal (Capital), a CDHU promoveu o

Projeto

Organização Comunitária; Economia Solidária: Cooperativa de Recic
Educação Ambiental: Viveiro-Escola; e Mulheres do GAU; no

promoveu as iniciativas Mulheres Empreendedoras, COM COM, Vi
Pimentas e Varre Vila. No Jardim Santo André foi iniciada em

Participação

e

Nova Esperança;
Pimentas (Guarulhos),
Escola, Música no
passado a implantação

da Praça da Cidadania, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade (FUSSP) apoiada pela

CDHU que vai oferecer capacitação profissional, cursos e oficinas, horta social, apoio ao
empreendedorismo,

a

agência de microcrédito Banco do Povo,

ue infantil,

quadra

poliesportiva e estações de coworking em espaço com Wi-Fill.
É fundamental, no esforço da Companhiaparase aproximar das
o fortalecimento dos programas sociais e o seu aproveitamento no

comunicação que tenha como prioridades as relações com a
comunidades. A Fator F vai propor no próximo quesito abordagens
comunicação com os moradores das áreas de risco. E apartir dessa

a

reduzir e até eliminar resistências nos casos em que há necessidade de
execução de obras. Da mesma forma, a comunicação próxima da

em áreas de risco,
de uma estratégia de

e a participação
que vão

das

permitir

que será possível

famílias para a
com a comunidade

[r
8

Apoia a comunidade em ações de comunicação - httos://bit.lv |2Z50HP9

e

Geração de renda através da produção de marmitas, alimentação saudável e
Reconhecimento do PNUD (Programa das Nações Unidas para o

10

reprodução; Prêmio Greenvana Greenbest 2012 na categoria Iniciativas
Sustentable Social Housting Iniciative a convite do PNUMA (Programa das
Ambiente); Destaque nas avaliações do Zofüass Program for Sustainable
" A CDHU é a responsável pelas obras, que estão na fase de drenagem e a

da biodiversidade
) como modelo passível de
Participação no

Unidas para

o Meio

(Harvard)
- https:i/bit.lyl2KO2sqT

!-
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vai permitir educar as famílias para avida em condomínios, nos quais
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deveres e obrigações

inexistentes em áreas de precariedade.
Os beneficios da participagão da comunidade vão além. O cidadão que
ações da

CDHU torna-se uma liderança local e um parceiro da

sente participante das

que var atuar contra

ações que prejudiquem os trabalhos, como as invasões de canteiros de obras e de terrenos
destinados a intervenções. Da mesma forma, o cidadão mobilizado

CDHU

e a Defesa

Civil e um apoio importante

a sua comunidade e vai

na gestão de riscos, pois

saber, desde que devidamente capaci

contingência em casos de emergência como chuvas intensas,

Essa estratégia de relacionamento com

a mídia será submetida

profundamente

a liderar

ações de

e incêndios.

Superintendência de

Comunicação Social da CDHU, responsável por liderar todos os pro

sos de comunicação da

Companhia. A CDHU é órgão setorial do Sistema de Comunicação

Governo do Estado de

São Paulo (SICOM), cujo órgão central (Unidade de Comunicação

Estado de São Paulo)

tem as atribuiçõ es de

as se

ssor ar, planejar, coordenar, supervi sionar,

as atividades de comunicação do Poder Executivo Estadual, propondo

A

l

uma referência para a

Fator F vai levar à Superintendência de Comunicação Social

, controlar e avaliar

políticas e diretrizes.

CDHU a sugestão

de

mobilizar, no esforço de comunicação do que chamou aqui de

de Gestão de Riscos

de Desastres, todas as ferramentas de comunicação disponíveis

elas, a comunicação

digital será fundamental para a conquista dos objetivos

mas também

serão

importantes as ações de propaganda, marketing, relações públicas e institucionais, eventos,
comunicação direta com mutuários e outras devem se somar numa

de comunicação

integrada, com metas claras que permitam tirar a CDHU da defensiv no caso das habitações

em áreas de risco e colocar a Companhia na vanguarda do tema,

ações reconhecidas

socialmente pela sua relevância.

SUBQUESITO 3 -3.2.1.2.b

-

Ações a Serem Desenvolvidas Junto

Mídia

O Plano de Ação prevê ações como:

i

-

Organização do Seminário "A Habitação e a Gestão de RÍscos

A ideia é organizar um

evento no qual será apresentada a nova

N

Desastrestt

da CDHU para a

gestão do risco habitacional e o que se chamou aqui, provisoriamente,

Programa de Gestão

de Riscos de Desastres. Esse seminário vai organizar apresentações e

de debate sobre o

I

I
I

tema com a pafücipação de gestores da CDHU, urbanistas,
Estado, representantes das Secretarias de Segurança e Saúde, assi

da Defesa Civil do
sociais, ONGs que

2

f
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atuam em situação de lulnerabilidade social, associações de

e membros da

comunidade jurídica, em especial do Ministério Público, entre outros O objetivo é mostrar a

jornalistas, formadores de opinião e influenciadores digitais que

tem um programa

a

abrangente e viável para enfrentar o problema. Dessa forma, o

inicial da nova abordagem da CDHU para o tema, na qual

corresponde ao marco

será

o novo discurso

institucional. A importància do seminário e a relevância do tema

cam as presenças, além

do presidente da CDHU, do Secretârio daHabitação e até mesmo do

ii

-

do Estado.

Montagem de um cronograma de divulgações e eventos

A partir do Programa de Gestão de Riscos de Desastres, definir um

de divulgações

e eventos aproveitando os "ganchos" das intervenções e propondo

de interesse da mídia.

Essas ações serão programadas para curto (em média uma semana

reportar imediatamente

as ações em curso), médio (cerca de duas semanas) e longo prazos

duas semanas a seis

.

meses), acompanhando o andamento dos projetos e divulgando os

resultados, conforme

estabelecido no Edital. Os eventos terão abordagens de alcance

estadual, municipal

ou local, de acordo com a nattxeza do fato de interesse jornalístico

iii - Definição e capacitação de porta-vozes
O Programa de Gestão de Riscos de Desastres terá porta-vozes

preparados para

desdobrar o discurso institucional em seus múltiplos aspectos e

colocando-os no contexto geral da estratégia da Companhia.

A

de casos específicos
F

F vai promover

preparagão dos porta-vozes com treinos de mídia e briefings para cada

iv

-

a

com a mídia.

Agendamento de entrevistas e contatos com a mídia

A partir do cronograma de eventos

e da capacitação de

porta-vozes

planejar arealização

de contatos regulares com jornalistas e influenciadores digitais para

informativas sobre as agões da CDHU no tema das habitações da área

ou conversas
nsco.

v - Lançamento de site e aplicativo sobre riscos habitacionais
E necessário criar uma referência de informações sobre o denominado

Riscos de Desastres. E a melhor forma para isso é a publicação de um

de Gestão de

(ou hotsite ligado ao

N

site institucional da CDHU) e de um aplicativo para smartphones na forma de um Portal de
Gestão de Riscos de Desastres com informações como as diretrizes
Defesa Civil (compartilhando informações do site específico)r2;

programa; alertas da
para os casos de

\
12

O site da Defesa Civll traz alertas sobre avisos meteorológicos, simulados de
permite cadastrar telefone para receber SMS geolocalizado consolidar um sistema de alertas com conceitos como Ameaça, Perigo,

e dados geológicos e
O portal da CDHU podena
Risco de Desastre etc

q
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risco iminente (com plano de contingênciapara cada localidade); o

das áreas de risco do

Estado (compartilhando informações que a CDHU produz para a

a)13; quadros com

informações de cada ánea de risco em que haja atuação da CDHU; e

pluralidade de formas

de interações dos usuários desses canais digitais, inclusive dos Núcleos

omunitários de Defesa

Civil (NUDECs), com

os gestores da CDHU na troca de informações

vi - Dinamwação dos projetos COM COM
Como

jâ afirmado, os projetos

e

orientações.

Praça da Cidadania

sociais são fundamentais na

da CDHU com as

comunidades e a Fator F vai estimular o seu fortalecimento e

junto aos gestores da

Companhia. Dois deles, em especial, revestem-se de

estratégica para a

comunicação: o COM COM e a Praça da Cidadania.
O projeto COM COM trabalha com Comunicação Comunitária por

\-

e produção de j

s e outras formas de

comunicação, o que possibilita que as pessoas façam sua própria

local, além de

vídeo-reportagens, redes sociais, elaboração

assistirem a filmes, documentários e apresentações. A iniciativa surgiu
e existe também, embrionariamente, no Projeto Pimentas.

A Fator F

!:

projeto Serra do Mar
que o COM COM

A Fator

deve der reproduzido em todos os núcleos habitacionais existentes

áreas de risco.

F vai apoiar os núcleos do COM COM por meio do fornecimento

conteúdos, oficinas de

treinamento, tutoriais de produção de vídeos e podcasts, cessão de

t-

de oficinas de rádio,

de imagens etc

O COM COM é uma forma eftcaz de dar voz às comunidades facil

a sua mobilização

com múltiplos desdobramentos positivos: permite fazer chegar

aos moradores das

comunidades informações sobre os projetos e intervenções da CD

e as suas justificativas;

facilita a organização dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil

), fundamentais

para a gestão de riscos; permite engajar cidadãos que, bem

defenderão as

intervenções da CDHU (como as remoções de famílias) e poderão

fatos nocivos como

a invasão de áreas destinadas à urbanização.

Outro projeto importante no esforço para engajar as comunidades é a

da Cidadania. Ao

i

I

oferecer num amplo espaço com diversos programas sociais, a

do FUSSP (apoiada

pela CDHU) cria ambientes para a apresentação do denominado

de Gestão de Riscos

de Desastres.

A sugestão

é que sejam construídas Pragas da

Cidadania

da CDHU em áreas de risco e que elas abriguem unidades do COM
servem para estimular aparticipação de ONGs e empresas que

13

Sistema de Informações Metropolitanas do Estado de São Paulo (SIM),
Planej amento Metropolitano S/A (Emplasa) - https /,rbit. l)¡/2 Y I q2 Pn

$Ì

todas as intervenções
. As praças também

apoiar os esforços.

pela Empresa Paulista de

:

i

ID

rail¡R r ilTELFÊ[nA

i

0' ]oi{fi[AeÄ0 I ctf , 05.527

558/ü0 t .43

vii - Apoio a campanhas educativas
As escolas estaduais localizadas em áreas de risco devem ser util
comunidades. Cada escola pode, com

o apoio da CDHU,

criar

capacitação de alunos e familiares. Em apoio, a Fator F vai

para mobilizar as
planejamento para a
materiais como textos,

folders, vídeos e o que seja necessário.

viii - Apoio a reuniões comunitárias

eà

criação de NUDECs

A Fator F vai produzir conteúdos em apoio às reuniões

que abordem temas do

.

denominado Programa de Gestão de Riscos de Desastres e à criação
de Defesa

Civil. Esses conteúdos devem estar permanentemente

Núcleos Comunitários
ção das pessoas em

à

espaços como as Praças da Cidadania e Projetos COM COM.

ix - Apoio à CDHU na organização de eventos relacionados ao

A

sugestão é que a CDHU promova eventos de sensibilização nas

mais pessoas a ideia é recorrer a parcerias com entidades como
serviços públicos

e

e SEBRAE e oferecer

atrações culturais. Nesses ambientes a

poderá tratar do

denominado Programa de Gestão de Riscos de Desastres e pedir o
x

-

Para atrair

da comunidade

Geração de pautas para a mídia

A Fator F vai identificar pautas existentes no âmbito

desse trabalho

O COM COM da

Serra do Mar, por exemplo, gerou dezenas de matéria. O trabalho vai

com a sugestão

de "ganchos" de comunicação como: lançamentos de produtos

e

decorrentes das

atividades de geração de renda, formaturas, certificações, visitas de

da CDHU e da

Secretaria da Habitação (e eventualmente o governador), identificação

personagens e outros.

xi - Buscar a imprensa segmentada que mostra ações comu
Além da mídia em geral o trabalho da CDHU vai focalizar veículos e

\-

espaços para mostrar experiências comunitárias, e para isso conta

unicadores que abram

um mailing de contatos

em TVs, rádios (inclusive comunitárias), jornais, blogs e canais digi

/F-

xii

ilu

-

Regionalização e customização da comunicação

A experiência da Fator F na CDHU mostra que a mídia regional abre

generosos quando

recebe informações customizadas de sua área de abrangência. Vai ser

esforço especial de

regionalização das informações do denominado Programa de Gestão

Riscos de Desastres.

Porta-vozes serão capacitados em cada Gerência Regional para

xiii

-

a imprensa local.

Utilização do SmartSíndico

O SmartSíndico

é

um aplicativo digital que permite ao síndico e aos

dos temas do condomínio. Já está em uso em alguns

a gestão

online

da CDHU com grande 1

,l,l
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\*
sucesso.

A Fator F vai propor que o SmartSíndico

seja usado na parte

área de risco, transmitindo orientações para a conservação adequada

\-

xiv

-

da questão da

empreendimentos.

Comunicação interna

Apoiar a Superintendência de Comunicação Social da CDHU em

de funcionários e prepostos da CDHU que tenham interface

e

sensibilizações

as ações relativas

ao

denominado Programa de Gestão de Riscos de Desastres.

SUBQUESITO 3 -3.2.1.2.c

l.

- Materiais a serem

produzidos

Livro Branco sobre habitações em áreas de risco -

interno para unificação

de discurso contendo inventários das áreas de risco do Estado e das

mensagens-chave, perguntas e respostas, pontos de fala,
Programa de Gestão de Riscos de Desastres e outras, a ser

2.

Cronograma de Divulgações

e

Eventos

- A partir do

Riscos de Desastres identificar os "ganchos" das intervenções e
lançamentos, vistorias e divulgações diversas que atraiam a

3.

- A cada semana

Banco de Pautas

os

jornalistas farão reuniões

pautas sobre a gestão das áreas de risco.

A

assessoria de

da CDHU,

es do denominado
af:'¡¿lizado

Programa de Gestão de
eventos, vtsttas,
da mídia;

para crtar novas

vai definir indicadores

para relatar o andamento dos trabalhos em cada uma das ¿íreas

risco habitacional e do

programa como um todo. Esses indicadores serão transformados

pautas e em objeto de

divulgação pela assessoria de imprensa e nas redes sociais.

4.

Pontos de fala e mensagens chave

-

Cada interação com a

produção de sugestões de pontos de fala e mensagens-chaves

será preparada com a

as ações da CDHU

customizadas para cada veículo e comunicador.

5.

Informações regionalizadas

- Vai ser feita a regionalização

das informações para

Nl

aumentar a sua atratividade para a mídia regional e local.

6.

Monitoramento digital - Na ârea de risco habitacional é
de problemas. A Fator F vai emitir e-mail / WhatsApp de Alertas
jornalístico nas redes sociais atingir mais de 100

o morutoramento
que um conteúdo

100 comentários ou

ser feito em canal com mais de cinco milhões de seguidores.

7.

Análise de mídia

- Análise diária das notícias

e citações sobre a

HU com foco especial

na atuação da Companhia nas áreas de risco habitacional.

8.

Mapa de fontes

- Identificação de todas as fontes da CDHU

podem ser mobilizadas

no tema da habitação das áreas de risco em seus diversos

{¿
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9. Mapa de veículos,
jornalistas

e

jornalistas e influenciadores

-
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Identi

de todos os veículos,

influenciadores digitais, no âmbito estadual e nos

que se mteressam

pelo tema da gestão de risco habitacional.
10. Sala de imprensa

- Ambiente digital atualizado diariamente

vídeos, áudios e informações sobre os fatos do Programa de
11.

Grupo Imprensa de WhatsApp

-

Utilização da ferramenta

cobrem o tema para mantê-los permanentemente atualizados sobre
12.

Artigos de opinião

-

Produção de artigos a serem assinados por

releases, notas, fotos,
de Riscos de Desastres

reunir jornalistas que
ações da CDHU.
s da

CDHU sobre

os temas do risco habitacional.

13. Press-kits

-

Para cada coletiva/evento será preparado press-kit com

(fotos e imagens que devem estar disponíveis também no site
intervenção pontual no contexto do Programa de Gestão de Riscos
14. Vídeos para uso nos canais digitais proprietarios da CDHU e para

e para as unidades do Projeto COM COM. Dentre

os

e

material visual

CDHU) mostrando

a

Desastres.
a emissoras de

estará

TV

a coleta

de

depoimentos de moradores e ativistas dos CONDECs em suas
\--

15.

Áudios e podcasts para uso nos canais digitais proprietarios da CDHU e para envio

a

emissoras de rádio e unidades do Projeto COM COM.
16. Newsletters

-

Produção de conteúdo

e layout para envios

específicos com informações sobre o Programa de Gestão de
17. Sinalização

- A assessoria de comunicação

vai sugerir

placas a serem colocadas nas Praças da Cidadania informando o
18.

Relatório diário

-

A

cada noite será fechado relatório com a

s para mailings
de Desastres;

a serem rmpressos em
das intervenções.

do trabalho do dia

contendo os atendimentos realizados e os materiais produzidos. a ser enviado para os
gestores da Superintendência de Comunicação Social da CDHU e
19.

Banco de Dados

-

o SICOM.

Organização de rede interna onde serão armazenadas todas as

informações relativas ao trabalho de comunicação da CDHU de
20. Balanço mensal de resultados

- Mensuração

e análise

NÌ

indexada.
da cobertura da mídia

com foco na estratégia e nos objetivos de comunicação da C
21. Manual de Gerenciamento de Crises

- A Fator F vai produzir

para o caso de desastres com a previsão dos procedimentos de

22.Materiais de comunicação interna

-

Produzir materiais de

sensibilizagões de funcionários e prepostos da CDHU sob

com diretrizes
adequados.

a tremamentos

e

da Superintendência

de Comunicação Social da CDHU, como folders, vídeos e

{3
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Cronograma

A seguir, atendendo ao Edital, apresentamos

as ações de curto (em

uma semana para

reportar imediatamente as ações em curso), médio (cerca duas semanas e longo prazos (de duas
semanas a seis meses), acompanhando o andamento dos projetos e

Medio pra:zo

os resultados.

Longo prll.zo
do Seminário

Divulgação de intervenções Definição do cronograma

pontuais

de Divulgações e Eventos

Habitação

"A

a Gestão de Riscos

de

Agendamento de
Organização do Banco de

de site e aplicativo

entrevistas e contatos com
a

mídia

ri

Pautas

sobre

Seleção e capacitação de

Dinam

dos projetos COM

porta-vozes

COM e

da Cidadania

habitacionais

Início da organização do

Livro Branco
Monitoramento digital
Análise de mídia

Produção de informações

Identificação do Mapa de

dos projetos

S

regionalizadas

fontes
Mapa de veículos,

jornalistas

Alimentação do Banco de
Balanço

e

de resultados

Dados

influenciadores

Apoio

Criação da Sala de
imprensa

Criação do Manual de

a

e a cnaçao

Criação do Grupo Imprensa Gerenciamento de Crises

Produção

de \ühatsApp

comunl

iões comunitárias

NUDECs
materiais de
lnterna

Produção de Press kits
Criação de pontos de fala e
Produção de vídeos, áudios

Uso do

S

índico

mensagens chave
e podcasts

Newsletters

Redação de artigos

Relatório diário

Atualização do Livro

Apoio

Atual

a

educativas

do Livro Branco

Criação do Banco de Dados Branco

{.1

\
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Oportunidades de Mídia Positiva

Dentre os inúmeros desdobramentos positivos da estratégia e do

de Ação propostos

destacamos:

I - A unificação da comunicação de todas as ações da CD
habitacionais existentes em áreas de risco vai fortalecer da

de compromisso da

Companhia com o bem-estar dos cidadãos e valoruar a sua im

A Fator F Inteligência em Comunicação acumulou

relativas aos núcleos

institucional.
sobre a percepção

amplo

pública da imagem da CDHU, pois atende a Companhia em suas

e assessoria de imprensa desde novembro de 2013. Sabemos

de comunicação
que

mutuários têm forte

reconhecimento e gratidão à CDHU pela oportunidade da moradia.

aprovação da CDHU

entre os mutuários é da ordem de 90Yo.

positivamente

A população do Estado

em

o trabalho da CDHU e identifica na Companhia

também reconhece
atuagão social mais

relevante do que a da Caixa Econômica Federal na área habitacional.

CDHU

um diagnóstico claro

sobre a questão das moradias em áreas de risco no Estado e,

uma estratégia

Essas percepções certamente vão se reforçar quando a

clara e viável para o enfrentamento do problema. A
Companhia não se omite de suas obrigações e tem a coragem de

vai evidenciar que

desafios glandes e

complexos, na medida do seu orçamento e da sua capacidade,

segurança e bem-

A comunicação

estar aos cidadãos em um aspecto fundamental da vida da família: a

vai se basear em elementos humanos que vão caracterizar a

a

da Companhia com as

pessoas e sua segurança, atestando a correção da prioridade da ação

: a segurança

das pessoas em primeiro lugar no que se refere a moradias mars

2 - O Plano de Ação vai

prevenir críticas desinformadas ao

de solução imediata de todo o problema -- além de mobilizar

a impossibilidade

cidadão para ser um

parceiro da CDHU nesse desafio.
Como vimos, a dimensão do problema (com estimadas 200.000

todo o Estado) e sua complexidade não permitem que se vislumbre
prazo.Isso faz gerar a crítica de que a CDHU e/ou o Governo do
e deixam centenas de milhares de pessoas morando em situações de

em áreas de risco em

lução integral no curto
não fazem a sua parte

-

o que constituiria

uma irresponsabilidade.

15
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prazos, com uma

e

abordagem integral do problema e respeitando os limites

a CDHU demonstra

que está, de fato, comprometida com a segurança da moradia da

Desde que a

comunicação seja feita adequadamente, como se propõe neste Plano

Ação, as pessoas vão

entender que a solução integral imediata da questão é impossível, e

a

CDHU faz tudo o que

está ao seu alcance dentro de um plano coerente de atuação.

E mais do que isso: o Plano de Ação proposto tem o objetivo de mo

os cidadãos para a

participação ativa nesse processo, apoiando as agões da CDHU (se

a novas invasões,

por exemplo) e participando de organismos como os Núcleos de

Civil (NUDECs),

essenciais enquanto forem necessárias agões de mitigação de riscos

fazer do cidadão um

parceiro e aliado das intervenções da CDHU reduz-se a possibilidade

crítica e torna-se claro

que não há solução mágica possível, e que a conquista da segurança

e

a ser construído ao longo do tempo com ações de curto, médio e longo

um processo

com o empenho

da CDHU e participagão de todos os cidadãos.

3 - A estratégia proposta vai permitir contextualizar desastres

se

reduzir eventual

dano à imagem da CDHU.
Dada a magnitude da população que vive em áreas de risco (e há

novas formações a

desafiar o Poder Público, pois o problema é crescente) pode-se prever

ocorrência de desastres,

muitas vezes com vítimas e até mesmo mortes. Nesses casos ocorre

crítica que foca no que

seria a "omissão dos poderes públicos" e o "descaso com a vida"

ao tornar pública uma

estratégia com ações de curto, médio e longo prazos para enfrentar a

das moradias em

áreas de risco, que incluem medidas de mitigação de riscos e a

das comunidades

em planos de contingência, a CDHU e o Governo do Estado

fazemnada" pela segurança da moradia das pessoas e que "não estão
Será possível, com base nessa estratégia de comunicação, caracterizar

pontuais, extremamente lamentáveis, a desafiarem a CDHU e os
a todas as comunidades, a redobrarem os esforços e perseverarem

contingência e de planos de ação que permitam aperfeiçoar as medidas

a critica de que "não
com a vida''.
desastres como fatos

Públicos, assim como
realização de obras de

iv

do Programa

de Gestão de Riscos de Desastres.

tc
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I - Atrair
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Identificação de Riscos à Imagem

para a CDHU a percepção de responsabilidade por um situação que vai além

das suas atribuições e de suas possibilidades institucionais.
O problema das populações que residem em áreas de risco envolve

os aspectos que vão

além das questões meramente urbanísticas e residencial, como

social, pobreza
, por exemplo. É

extrema, problemas de segurança e de saúde públicas, logística e
evidente que o tratamento integral de todas essas dimensões é

dos diversos níveis de

governo (federal, estadual e municipal) e um desafio a todas as

própria sociedade.

A

Habitação que tem

CDHU é uma empresa pública vinculada

por finalidade executar

do país e para a

de Estado da

à

programas

atendimento da população de baixa renda e intervir no desenvol
acordo com as diretrizes da Secretaria de Habitação. Como tal é

voltados para

o

urbano das cidades de

por um aspecto

fundamental da questão, mas que está longe de ser o único.

O quadro ideal é que a unificagão das

agões da Companhia que

chamada nesta proposta de Programa de Gestão de Riscos de
de um conjunto de políticas públicas de vmios órgãos e instâncias

existência das comunidades nos seus mais variados aspectos. Os
Habitação e da CDHU certamente se empenharão junto ao Governo
essa combinação de políticas públicas, mas deve ficar claro que

das áreas de risco,
da CDHU, faça parte
a

transformar a

da Secretaria da
para construir

atribuição da CDHU

restringe-se aos aspectos habitacionais e urbanísticos.
O Plano de Ação constante dessa proposta é eftcaz no sentido de

foge à sua responsabilidade de apresentar à sociedade e aos
abordagem integral do que se refere às questões habitacionais e

poderá ser chamada de omissa no que diz respeito às suas
comunicação de outros aspectos das comunidades que vivem em
segurança, renda, saúde e outras

-

é responsabilidade do SICOM e

que a CDHU não

de áreas de risco uma

A Companhianão
lidades específicas. A

de risco

-

como

seu órgão central, a

Í\I

Unidade de Comunicagão.

2

- Criar a percepção de que a CDHU não resolve os problemas

rais das moradias

em áreas de risco.

Ao apresentar medidas de mitigação de riscos a Companhia pode ser
de oferecer soluções definitivas para os problemas urbanísticos de

de incapacidade

que vlvem em

tr

rÂtf]ß f

áreas de risco. É uma cnticaque será

de Gestão de Riscos de Desastres.
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f;ícil de refutar apartir da

A CDHU

de um Programa

sabe perfeitamente o

não há recursos públicos disponíveis no orçamento da CDHU e

precisa ser feito

- mas

mesmo no âmbito do

Governo do Estado para a realização de investimentos dessa magni

É um argumento que

será compreendido pela sociedade e por jornalistas, comunicadores e

desde que

apresentado num plano abrangente de intervenções nas áreas de

com medidas de curto,

médio e longo prazos, mitigação de riscos com a participação da

e

soluções

definitivas ao longo do tempo.

A transparência
se

eo

realismo são conceitos que estão na base dessa

comunicação. Não

trata de anunciar metas impossíveis e ilusórias, mas sim de

viáveis de acordo com

a capacidade financeira da Companhia e do Governo do Estado.

3

-

Ao mobilizar o cidadão para enfrentar o problema em

nto com a CDHU,

comunicação pode despertar a crítica de que a Companhia
o'tira o corpo fora" e coloca a culpa dos problemas no cidadão.

responsabilidades,

Essa crítica parte da visão paternalista de que o Estado é provedor e

cidadãos são apenas

beneficiários passivos e inertes de ações públicas. Mas o quadro
sociedade paulista é madura e moderna e compreende que o Poder

de fazer tudo sozinho, e que se torna imprescindível em todas

a

atual é outro. A
não tem capacidade

as

cidadãos, das empresas privadas e das organizações da sociedade
mostram que as pessoas e comunidades não querem e não esperam

Público, mas apenas direitos e oportunidades para se desenvolverem

a participação dos
Diversas pesquisas
e benesses do

seus

Poder

próprios esforços

e méritos.

Tal critica, portanto, não prosperará, pois a CDHU terá

mais sintonizados com

os

o momento atual de maturidade da sociedade paulista, e cabe expôJos

a Fator

F vai fazer a preparação dos porta-vozes e os 'þontos de fala

demonstra que a sociedade paulista responde de forma positiva
atitudes em defesa de um objetivo considerado de interesse público.
redução do consumo de água nas duas crises de abastecimento dos

é necessário o trabalho de comunicação para sensibilizar

as

clareza-

e para isso

A experiência recente
desafiada a tomar

lù

m exemplo: a drástica
dez anos. Para isso

sobre a gravidade da

questão e criar a consciência de que a participação de cada cidadão é importante para atingir

objetivos de interesse público. É essa a lógica do Plano de Ação

nessa proposta.

4?
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3.3. Análise de Imagem do Conteúdo Publicado

Auditoria do período entre 0ll0ll20l9 e2810212019 1.134

VEiCULO

o

REGñO
3',1%

44%

69o/o

O web (72s) a Rád¡o (91)
lmpresso (279)
O TV (39)

O lnterior (786)

I

Capital(348)

(493)

o

Neutro (559)

(82)

O

Iniciamos a análise de imagem do conteúdo publicado relacionado

de interesse da CDHU

apresentando os conceitos que orientam a auditoria realizada pela F

F. Nossa análise parte

da apuração de números que constituem a parte objetiva da

total de matérias; sua

distribuição por Tipo de Veículo (impresso, TV, rádio ou WEB); a

Interior);

e

(Capital/Estadual ou

Avaliação de Sentimento (Positivo, Negativo ou Neutro).

São insumos relevantes para a insubstituível análise qualitativa, feita a

profissionais da Fator F, que indicam os temas relevantes do

da experiência dos

do dia e seus potenciais

desdobramentos, os pontos positivos para a imagem da CDHU e os

de imagem, assim

como as sugestões de ações de assessoria de imprensa.

A Fator F consolidou um clipping especial paraa análise dessa

Técnica que considerou

as matérias pertinentes constantes dos links trazidos pelo edital

e

as complementou com

matérias reunidas por serviço de clipagem contratado pela agência.

Análise geral do período:

A

auditoria abrangeu 1.134 matérias relacionadas ou de interesse da CDHU no período

compreendido entre

0ll0ll20l9 e 2810212019. É uma média de 19,2

por dia, o que

permite afirmar que a CDHU é uma marca com forte presença na

Do total, 64% (725) das matérias foram publicadas na internet,

25o/o

79) em impressos, 80á

(91) em rádios e 3% (39) em TVs. Essa distribuição comprova que os

digitais tornaram-

se fontes fundamentais de informação para os cidadãos e que a

de imprensa deve

dedicar atenção aos meios digitais e seus componentes: portais, blogs

importante constatar que a presença da CDHU é forte em todas as

influenciadores. Mas é

- inclusive na TV,

que tem o maior alcance, com a média de 0,7 matérias por dia.

Em relação à distribuição geográf,rca percebe-se a predominância

\-

interior (690/0,786 relatos) em relação

à

Capital ou meios que

notícias veiculadas

no

---J

todo o Estado (31% e

41
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348 relatos). Esses números refletem aamplaaceitação pela mídia

de pautas sobre ações

da CDHU como sorteios, entregas, inscrições, cessão de terrenos,

de obras e outras.

Os dados indicam que a assessoria de imprensa deve trabalhar com

aregionalização

de informações e conteúdos.

Em relação à Avaliação de Sentimento, a auditoria constatou que

das matérias foram

neutras para a imagem da CDHU (559), 44o/o foram positivas (4

) e apenas 7o/o foram

negativas (82%). A predominância de matérias neutras é explicada

alto número de citações

incidentais nas quais a CDHU não é protagonista dos fatos

sejam eles positivos ou

negativos. São exemplos

de matérias

neutras ocorrências

empreendimentos da Companhia, cursos e atividades promovidos
urbanização e problemas verificados no seu entomo e outras. São

verificadas em
conjuntos, obras de
nas quais a CDHU

não é o sujeito de nenhuma ação e por isso são consideradas neutras.

Importa destacar, nessa análise, a ampla predominância

das

positivas sobre

as

negativas. Paracadamaterianegativa há 6 positivas no período

As matérias positivas

tratam das ações e programas da companhia, as novidades

pela Secretaria da

Habitação e pela Diretoria da CDHU, o andamento dos diversos

pelo estado, sorteios, entregas, inscrições, medições de obra, seus
intervengões. As matérias negativas referem-se a problemas

espalhados

sociais e outras

vos, reclamações de

mufuários, contratos irregulares, demandas não atendidas e outras.
É natural, dado o grande número de habitações entregues pela CDHU

de 530 mil onde vivem 2,2 mtlhões de pessoas), que surjam

nas edificações mais

antigas e que haja reclamações. Também é natural, dado o déficit
no Estado, da ordem de um milhão de unidades, que haja críticas ao

CDHU, que pode ser considerado insuficiente. A assessoria de
para tratar essas reclamações e também para participar do debate so
mostrando tudo o que a CDHU fez até hoje. Na verdade, se não

muito maior. Mas além disso é fundamentalpara a imagem da Com
notícias positivas que supere amplamente os relatos negativos.

todo o estado (cerca

A

realizar um esforço permanente para a geração de pautas e

forma, gerando um alto volume de notícias positivas e tratando

ainda existente
de intervenções da

deve agir com rigor

o déficit habitacional
a CDHU o déficit seria
gerar um volume de
de imprensa deve

positivas. É dessa

tù

os relatos

negativos, que a imagem da Companhia évalonzada.
Passamos agora à análise de cada um dos dias auditados pela Fator F.

2p
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Data: 0l/0ll20l9

Auditoria:

3 matérias
VE¡CULO

REGßO

LrAçAO

(

33%

t-

33Yo

67%

67olo

100%

(

O Weo (z) a

Rád¡o

(1)

O

Capitat

(1)

O

tnrerior (2)

Positivo (3)

Análise

A auditoria registrou
e

\-,
(

apenas 3 matérias no primeiro dia do

uma em rádio, duas no interior e todas positivas. O principal assunto

Jair Bolsonaro. A rádio Jovem Pan comparou o ambiente da posse,

sendo duas na internet
a posse do

presidente

população animada e

discursos, ao das cerimônias de entregas de unidades da CDHU.

A posse do empresário e ex-presidente do Secovi (

L

Construção Civil) Flavio Amary como secretiírio de Estado da
específica sobre a Habitação veiculada em2019. A matéria, com áudio
no portal do principaljornal de Sorocaba, cidade do secretário, o
Sobre a CDHU, o ano começa com a notícia do início da

cidade de Salmourão.
(

A matéria

cita as técnicas construtivas

qualidade, como o "radier", tipo de fundação rasa que se assemelha a

das Empresas

de

é a primeira notícia

Amary, foi publicada
do Sul.

de 104 casas na

e indicativas

de

e de concreto armado

I

em contato direto com o terreno.
I

Destaques

.

Matéria de cobertura da posse do presidente eleito, Jair Bol

pela Rádio Jovem

Pan 620 AN{/ São Paulo

.

Matéria sobre a posse de Flavio Amary como secretário da

tação do Estado de SP

I

no portal do jornal Cruzeiro do Sul (Cruzeiro do Sul On Line).

.

Reportagem sobre o início da construção de casas da CDHU

Sorocaba

cidade de Salmourão,

N

veiculada pelo portal de notícias Ata News
(

Pontos Positivos

As três matérias são positivas. A citação da Jovem Pan
como empresa popular que reúne grande quantidade de pessoas em

a imagem da CDHU
eventos de entregas de

L
2q

fAIItß t nftLßÊilcu Ð¡ l0MuiltcAcÀ0 I clfJ 05 527.558/m01.43

casas ou sorteios.

A

posse do secretário Amary

foi destacada

no

cidade. E o novo empreendimento da CDHU foi elogiado em sua

do jornal da sua
construtiva.

Riscos à Imagem

A

comparação do ambiente da posse do presidente da

ca com os eventos da

CDHU pode remeter às ideias de politicagem ou demagogia, ou tam
o ambiente de amplo otimismo da posse de um novo governante

de desconforto. Mas
essa perspectiva.

Ações de assessoria de imprensa

A

experiência do secretário Flavio Amary na inciativa pri

Secretaria vai incorporar novos conceitos administrativos. A

é produzir artigo a ser

assinado pelo secretário com suas diretrizes paÍa a nova fase de

CDHU,

a ser oferecido

aos jornais regionais,

da Secretaria e para a

de

sem

especialmente ao principal veículo de sua região, Sorocaba, o

A estratégia serve como apresentação

do

secretário

à

Estado. Posteriormente, um artigo exclusivo deve ser produzido e
da Capital

A

-

permite supor que a

exclusividade,

Cruzeiro do Sul.

do

interior

do

aum grandejornal

Folha de S.Paulo ou Estadão.

adoção de diferenciais qualitativos e de tecnologias de

construção das moradias CDHU em Salmourão justifica produção de
o assunto, a ser enviada aos jornalistas da região administrativa de
pertence a cidade. A ação deve ser seguida por contato telefônico com

como os radiers na
de pauta sobre

Prudente, à qual
editores dos veículos

de comunicação, para apresentação e disponibllização de canal

esclarecimentos sobre

empreendimentos e iniciativas da Secretaria na região. Vale também

convite aos jornalistas

das cidades próximas, como Adamantina e Guararapes, além da

Salmourão, para um

café da manhã informal com o gerente regional da CDHU.

tF
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Data: 02/0112019

Auditoria: 14matérias
I

VEíCULO

REGIAO

AVALTAçAO
29V"

7t%
86%

O
O

Web

(9)

Rádio

O lnterior ('10)
O Capital(a)

lmpresso (4)

(l)

O Positivo (.l2)
Neutro (2)

Análise:

A auditoria contablliza

14 matérias, sendo 86% positivas e 71

no interior, onde ações

da CDHU são destaques. O início da construção de 164 moradias em

Joaquim daBarra, a

abertura de inscrigões para conjunto em Buritizal, a entrega de 72 casas em Guaraçaí e a
revitalização de empreendimento de Peruíbe são assuntos que
i

veículos de comunicação de suas regiões.

A

telas e páginas dos

construção de 104

da Companhia em

Salmourão volta a merecer atenção em jornal local. A clipagem atesta

bom nível da atividade

da Companhia no Estado e da sua assessoria de imprensa, mesmo

período de tradicional

'baixa", a do início do ano

e das férias.

Duas matérias trataram do estudo contratado pela CDHU
da adoção do modelo de PPP (Parceria Público-Privada) no combate

\-

prós e contras
déficit habitacional. E

mais um exemplo de iniciativa da CDHU em oferecer pautas à
O prefeito de Lençóis Paulista, em balanço de 2018,

parceria com a CDHU para a oferta de moradias a egressos de

Lençóis Paulista devem compor o quadro de realizaçi5es da

entre suas realizações a
de risco. As ações em

no enfrentamento

problema das moradias em áreas de risco, no âmbito da estratégia

Em outra citação positiva, os custos dos empreendimentos da

nesta Proposta.

foram considerados

parâmetro em sentença imposta ao ex-prefeito Nicanor Branco, de
improbidade na construção de moradias em 2010, conforme matéria
O noticiário trouxe ocorrências que citaram a CDHU, mas

por não representarem problemas da Companhia

-

como um

moradores de um empreendimento. É um conflito privado que não tem

do

condenado por
dia.

AÞ
\\\

chegam a ser negativas

de violência entre
ver com a Companhra.

Destaques:

27
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Reportagem sobre início darevitalização de empreendimento

Peruíbe no Diário do

Litoral Online.

.

Matérias sobre Parceria Público Privada para enfrentar

habitacional no Clique

ABC, às 15:52, e na Folha do ABC, versão impressa e versão

.
í.

(

\-

Região (impresso), de

Andradina) ena sua versão On Line.

.
L

Notícia sobre a entrega de 72 casas em Guaraçai, no Jornal

Matéria sobre construção das 164 casas no portal Inside, de

Joaquim da Barra

Pontos positivos

A veiculação de notícias sobre diferentes atividades da
Estado, como a construção de casas, a abertura de inscrições de

em diversas cidades do
em moradias e a

revitalização de empreendimentos, atesta a busca da Companhia por

diminuição do défrcit habitacional paulista. Os diferenciais

soluções para

vos das suas moradias

dilulgados nos materiais de Assessoria de Imprensa da Companhia são reproduzidos pelas
matérias dos veículos regionais em várias partes do território paulista.
(

Bastante positivo também o fato de a SecretaÃa da Habitação
da PPP como alternativa para aumentar a oferta de moradia popular.

L

dos empreendimentos CDHU serem tomados como base de
imposta ao ex-prefeito Nicanor Nogueira Branco, de Palestina, na
Preto, transmite a ideia de transparência e gestão responsável de

A Companhia teve

nesse dia sua imagem fortalecida nas

na mídia tratando
mesma form4 os custos

em caso de sentença
de São José do Rio
pela Companhia.

como referência na

I

construção de moradias de interesse social, inclusive com adoção de
assim como na apresentação de soluções para o déficit habitacional

L
a

de qualidade,
Estado.

Riscos à Imagem
O conflito no empreendimento pode ter desdobramentos e

monrtoramento

Ações de assessoria de imprensa

A partir da análise do clipping, constata-se que a assessoria

imprensa da CDHU foi

ativa no envio de materiais de divulgagão adiferentes praças. É um

bem-sucedido que

deve ser continuado por meio de contatos periódicos e
i

veículos. Isso contribui para colocar no devido contexto matérias
construtivos nos empreendimentos. Sobre as PPPs, cabe produzir

de informes junto aos
vas sobre desgastes

{v

sobre as experiências

!

L-

com a PPP do Centro e estudos para novas iniciativas.

Em relação ao conflito no condomínio cabe sugerir que a

social da CDHU faça

contato para avaliar o quadro e ajudar na pacificação, evitando

(
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0310112019

Auditoria: 20 matérias
VEíCULO

I0%

REGIAO

AVALTAçAO

l57o

r0%

1570

.

O web (e) o

a

TV (2)

70%

8tt%

¡15%

Rádio (2)

tmpresso (7)

C
O

lnterior ('17)
Capital(3)

o
ON

tivo (14) Neutro (3)
tivo (3)

e

no interior. A principal

Análise

A auditoria contabtliza2} maténas, sendo 70% positivas

matéria da data, exibida pela afiliada da TV Globo em São José dos
supostamente aplicado por funcionátria da prefeitura de Caçapava

j

apresenta golpe
a moradores da cidade

afirmando fraudar o sorteio e gararrtt o acesso a moradias a famílias em empreendimento da

CDHU. O site Gl também noticiou o assunto.
Ações locais da CDHU em diferentes pontos do Estado

merecendo espaço

nas mídias regionais, atestando alto nível de atividade da Companhia e

do trabalho da assessoria de imprensa.

A

entrega de moradias em

individualizaçáo de hidrômetros em conjunto em Piquete,

são alguns dos temas destacados pelos veículos.

A revitalização

de
D'Alho

Nacional de Habitação também ganha espaço no portal CrusoÉ On

N

condenado por improbidade na construção de moradias populares em

Fatos pontuais, como a destruição de casa da CDHU em J
incêndio provavelmente causado por curto-circuito, também

,
e

como Secretário

mostra a qualificação

para cálculo de custos

a ser citada como

em nova matéria sobre a definição de sentença para o ex-prefeito

e em Botucatu

do Estado merece

matéria da rádio Trianon. A nomeação de Celso Matsuda, ex-diretor da

A CDHU volta

unidades

nas mídias regionais.

nomeação de Flavio Amary e de outros secretários do

dos quadros da Companhia.

a

de Peruíbe pela

de

CDHU e a construção de casas em Salmourão são assuntos

diversificação

e em Cachoeira,

a

habitacionais em Birigui e os sorteios de moradias em São João do

A

a

Branco, de Palestina,

l0
por conta

de

N

o nome da Companhia

nas cidades, embora sem grandes efeitos diretos na imagem da
^

Destaques:

[ì
t:
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Reportagem sobre golpe contra famílias de Caçapava para
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favorecimento em

sorteio da CDHU no Jornal Vanguarda, afl/riada da TV Globo

São José dos Campos

Matéria sobre posse de secretários do Governo do Estado no

Metrópole em

Foco na Rádio Trianon 740 AM SP

.

Notícia sobre individualização de hidrômetros em conjunto

cidade de Piquete no

Jornal Atos, de Lorena

.

Matéria sobre incêndio em casa da CDHU em Jardinópolis no
da

.
.

TV Bandeirantes de Ribeirão Preto

Reportagem sobre parceria entre prefeitura e CDHU
em

Oliveira Júnior,

em 600 novas moradias

Birigui naGazeta da Região, de Andradina

Notícia sobre revitalização de conjunto em Peruíbe no Diário

Litoral

Pontos Positivos
Segue

a alta capilaridade e frequência de notícias no interior

Estado , resultado de

rotina de divulgações da assessoria de imprensa, mantendo em
construção, sorteio e entregas das moradias, assim como

iniciativas

em empreendimentos.

se

Satisfatório também demonstrar a preocupação da CDHU com
moradores mesmo após a entrega, atestada em matéria sobre a
E essa frequência de matérias que fortalece a imagem da

de

seus

em Piquete.

em situações como a

relatada no incêndio em Jardinópolis, pois fatos negativos surgem no

como exceções

dentre a ampla maioria de notícias positivas sobre a Companhia.
Riscos à Imagem

As supostas fraudes em sorteios da CDHU expõem a imagem

Companhia e merecem

resposta enérgica. O risco é aumentado pela reprodução em site de

Embora o incêndio na moradia em Jardinópolis tenha sido

como o

Gl

isolado, já que a causa

mais provável seja um curto-circuito, deve-se tomar cuidado para q

o assunto não reverbere

ideia de insegurança estrutural ou instalações elétricas inadequadas

imóveis da Companhia.

Ações de assessoria de imprensa

A CDHU deve tomar a iniciativa

de mostrar à TV V

sorteios são à prova de fraude. Pode ser oferecida uma pauta que
segurança dos sorteios, que nunca foram contestados em décadas.

funcionária da prefeitura de Caçapava supostamente "vendeu" o que

O time de comunicaçáo deve ainda aproveitar os espaços
regionais mantendo relacionamento com

os

jornalistas regionais e

e ao

Gl

que os seus

a mecanlca e

a

ficar evidente que

a

ilF

tinha como entregar
stados nas mídias
conteúdos.
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AVALTAçÃO

20%
4'09"

60%

flt%

o rv (r)
O

lmpresso (l

O

)

O Positivo (3)
O Negativo (2)

lnterior (5)

Rádio (3)

Análise:

A auditoria contabilizou
i

apenas cinco matérias. É um

pequeno dada a média

diáma conquistada pela CDHU, porém coerente com a época do ano.

destaque fica por conta

j

de Penápolis, dando

conta dos investimentos de R$ 3,2 bilhões pela Pasta em 2018 -

de trabalho de

da publicação de balanço da Secretaria Estadual da Habitação em

divulgação da assessoria de imprensa.

t\I

Novas moradias disponibilizadas à população de Cachoeira
matéria em jornal local. O prefeito de Limeira, Mário Botion, em

habitacional local - seja pela produção de novas moradias ou princi

de lotes na cidade. Também merece atenção reclamação

de

problemas em empreendimento da CDHU, veiculada por emissora de

pela urbanização

de Limeira

sobre

local

Reclamação de moradora sobre unidade da CDHU na Rádio Educadora de Limeira,
1.020

t-

redução do déf,rcit

Destaques

.

l

sta de balanço de sua

gestão à TV Bandeirantes de Campinas, critica a baixa atividade do Programa Minha Casa,

Minha Vida, mas atribui à parceria com a CDHU grande relevância

\-

ganham mais uma

.
.

AM

Matéria sobre a entrega de casas da Companhia na Rádio
Balanço da Secretaria de Estado da Habitação de 2018 no

de Pindamonhangaba
de Penápolis

ilù
!-

!
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Pontos Positivos

As reportagens veiculadas regionalmente repercutem

os

atividade da Companhia e da Secretaria da Habitação, seja através do

ea

intensa

de 2018 ou pelo

anúncio de entregas de moradias em Cachoeira Paulista.
É muito positiva para aimagem da Companhia o fato de

municipal de cidade de

médio porte no Estado como Limeira enaltecer a importância da
relatando a facilidadepara o estabelecimento desta parceria e

para atendimento à população local, não só pela produção
r

com a CDHU,
as ações da Companhia

de

casas, como pela

egularização de imóveis.

Riscos à Imagem

A reclamação da moradora de conjunto em Limeira

é

sobre a qualidade

construtiva do empreendimento.

Ações de assessoria de imprensa

É fundamental produzir

respostas cuidadosas e

de detalhes a toda

demanda de imprensa sobre reclamações de moradores relativos a

demonstrando transparência e disponibilidade em dirimir

da CDHU,

e, ao mesmo tempo,

contendo o nível de eco que essas reclamações possam tomar junto à comunidade local. A
reclamação da mutuária de Limeira merece resposta

àrádioeàprópria

mutuária, expondo os fatos na perspectiva da CDHU e as possíveis

No lado positivo, o Balanço das Atividades da CDHU em 20 8 deve continuar sendo
trabalhado para a geração de pautas positivas, como ocoffeu nesse dia

Penápolis

N
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Análise:
São cinco matérias no dia, todas positivas e no interior, e 60Yo em impressos. A
entrevista do secretário Flavio Amary à rádio Cruzeiro do Sul de sua
o destaque dentre as matérias do dia.

A entrevista repercute

a decisão

natal, Sorocaba, é
nova gestão de cancelar

i

convênios assinados com municípios ao final da gestão anterior. Na
que visitará as cidades para conhecimento in loco das demandas

para diálogos com prefeitos na sede da Secretaria. Além disso, o
reduzirâ a burocracia e simplificarâ o processo de licenciamento de

Amary anuncia
além de abrir espaço
secretário diz que
etos habitacionais para

interessados em investir em Habitação Social, visando agilizar os

Além disso, afrma jâ ter a programação de 22 eventos de inauguração

às demandas.

empreendimentos no

início do ano.

A

pesquisa sobre a viabilidade das PPPs na visão dos

habitacional, encomendada pela CDHU à Fundação João Pinheiro,
desta vez no portal Visão Notícias, de

Marília, ainda como

atores do cenário

Ita a merecer espaço,
sitiva da iniciativa de

divulgação pela assessoria junto aos veículos de todo o Estado.

Coluna Panorama, da Gazeta de Limeira, fràz nota sobre

da CDHU

demanda local indicada pela prefeitura, entretanto com restrição aos

à

irregulares de

área do Horto na cidade. Nota em coluna daGazetaRegional de

informa

de convênio entre a prefeitura de Birigui e a CDHU para a

de 600 moradias na

a assinatura

cidade.

Arevitalização de conjunto da CDHU em São Vicente,

jornal local, dando conta das ações da Companhia

também

empreendimentos, sempre com foco no atendimento da população.

em 1999, é notícia em

após

a

entrega

dos

A
I
I
t.
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Destaques

.
.

Entrevista de Flavio Amary à rádio Cruzeiro do Sul, de
Matéria sobre arevitalização do conjunto São Vicente o'C" no

O Vicentino

Pontos Positivos
O cancelamento de convênios para a avaliação da sua real

e adequação aos

critérios técnicos é uma decisão que transmite seriedade e respeito ao dinheiro público. O
secretário Amary explicou na entrevista que tudo será feito com

técnico e diálogo.

Mais uma vez, é relevante notar que o trabalho de

de pauta por parte da

assessoria de imprensa sobre o estudo da CDHU a respeito das PPPs

Estado, confirmando a Companhia como instituição atenta e

reverberando no
em buscar alternativas

para diminuir o déficit habitacional.
São positivas também as notícias sobre novos convênios e

espalhando pelo Estado.

A

revitalização de conjunto entregue há 2

s empreendimentos se

anos em São Vicente

também demonstra atenção e fidelidade da CDHU ao seu público

Riscos à Imagem

Vale alertar para que eventuais cancelamentos

s habitacionais

de

amplamente justificados do ponto de vista técnico para não

sejam

política.

Ações de assessoria de imprensa

A comunicação sobre o cancelamento de convênios deve

ser

pois são várias as secretarias e áreas envolvidas. A sugestão no que se
é que seja fornecida argumentação técnica exaustiva para demonstrar
se move numa

pelo SICOM,
à parte

habitacional

o atual governo não

lógica eleitoral, mas sim movida pelo interesse

Como dissemos em análise de data anterior, talvezcaiba ainda
as conclusões do estudo encomendado pela CDHU, mencionando
para redução do déficit habitacional e as novidades da PPP do Centro.

que discuta o tema com potenciais parceiros na modalidade

e

de artigo sobre

vas da Companhia
pode ser evento

istas especializados

0v

convidados.
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Análise:

80o%

Em dia de poucas matérias sobre o setor habitacional e a

(cinco no total, sendo

neutras), nota no jornal Diário Verdade ressalta a parceia

a prefeitura de Cristais

Paulista e a CDHU para o início da construção de 200 casas na

Jornal O Progresso de Tatuí noticia torneio de futebol local

que time da CDHU

participa. O mesmo jornal também aborda a distribuição de cestas de

da campanha Natal

Solidário, iniciativa do Banco de Alimentos, a famílias com menos

de vários bairros

da cidade, incluindo condomínio da CDHU.

Matéria do portal São Carlos Agora traz noticia de que

j

apartamento da CDHU na cidade, no bairro Vila Isabel. O mesmo

cometeu suicídio em
também é noticiana

rádio web Sanca, de São Carlos.

Destaques

.

Nota no jornal Diário Verdade, de Franca, enfatiza o

da prefeita de Cristais

Paulista para viabilizar 200 novas casas populares na cidade

parceria com a CDHU.

Pontos Positivos

A receptividade da Pasta em firmar parcerias com municípios de variados portes e de
diferentes regiões do Estado f,rca evidente quando jornais menos

como o de Cristais

Paulista, também noticiam os pleitos de cidades da região junto à CD

A

participação de time da CDHU em torneio de futebol

a ideia de melhor

qualidade de vida, prática de atividades sociais e de esportes e até

dos moradores nas

ações locais de exercício da cidadania.
j
:
1

i

l
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Riscos à Imagem

As matérias desta data não apresentam riscos à imagem da
em unidade da CDHU não pode ser considerada notícianegativa,

fato policial independente de qualquer ação da CDHU.

A

cada dia

verificadas em empreendimentos da CDHU mas que não dizem

O suicídio cometido

sim neutra, pois é um
ocorrências policiais

à companhia, pois

poderiam ocorrer em qualquer outro condomínio.

Ações de assessoria de imprensa

Atividades sociais e de esportes promovidas nos condomínios
Companhia podem render bons espaços nos veículos locais,

o acompanhamento e

a assistência aos moradores após a entrega das chaves e a real

com a qualidade de

vida dos mutuarios nos empreendimentos. As notícias sobre
próprio, por exemplo, reforçam a adequação de enviar para

CDHU com apoio da

o

de futebol com time

mídias

conteúdos sobre

o trabalho da área de pós-ocupação da Companhia, as atividades e os

oferecidos aos

as

moradores dos conjuntos, como uma importante via de alavancagem
a

notícias positivas sobre

CDHU em todo o Estado.
Em casos especiais de ocorrências policiais em condomínios

a intervenção do trabalho social da

CDHU pode-se sugenr

CDHU em apoio aos moradores.
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Análise

A

auditoria captou 12 matérias (75% na internet), sendo 5

interior. Merece destaque matéria da versão online do jornal O Vale,
anunciando suspensão de R$ 7 milhões em obras de infraestrutura
assinados pela gestão anterior do Governo do Estado, na linha da
f,rrmados no final do governo Márcio França anunciada pelo

O portal Fala São João traz matéria sobre o subsídio de R$

positivas e 75o/o no
São José dos Campos,

convênios foram
dos convênios
João Doria.

milhões aportado em

moradias para servidores públicos paulistas apafür darealização do

Feirão de Imóveis,

em dezembro de 2018. Servidores públicos de várias partes do

tiveram acesso

a

subsídios com valores entre R$ 5 mil e R$ 40 mil por unidade

voltou a ser notícia

a

assinatura de convênio entre a prefeitura de Birigui e a CDHU

a construção de 600

moradias na cidade, desta vez na Folha da Região de Araçatuba.

Uma iniciativa social e cultural da CDHU ganhou destaque no

projeto Foco no Pedaço, promovido pela CDHU no Instituto
oficinas de desenho e revelação de imagens que buscam despertar um

Dica de Teatro: o
Sale s da Capital, com

mais refinado das

pessoas sobre o local em que habitam.

O Diário do Grande ABC e o portal jornalístico
ABC, noticiam a posse de Fernando Marangoni, ex-secretário de

Diário, ambos no
de Santo André,

como secretário executivo de Habitação do Estado.

Suicídio de jovem em condomínio da CDHU Vila Isabel em

Carlos, assim como

no dia 06 de janeiro, volta a ser assunto de cinco matérias. Elas são

como neutras,

pois não dizem respeito a nenhuma atividade da CDHU.
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Destaques

.

Matéria do portal do jornal O Vale, anunciando suspensão de obras de R$ 7 milhões,
assinadas pela gestão França para a região

o d presença do projeto "Foco no Pedaço" no portal Dica de
Pontos Positivos

A visibilidade de projetos sociais

e culturais como o "Foco no

estimula a mais participação nessas iniciativas. Como vimos nesta

" é positiva pois
Técnica, os projetos

sociais são fundamentais para engajar as comunidades e transformar

cidadãos em aliados da

CDHU na gestão de áreas de risco.

As notícias no ABC Paulista sobre a posse do ex-secretátno

Habitação da cidade

Fernando Marangoni como Secretário Executivo de Habitação do E

aproximam a Pasta

da região, confirma que as lideranças do Estado são originárias dos

e pressupõe

facilidade de diálogo entre as prefeituras e o Govemo na região.

A

suspensão de convênios pode parecer negativa no primeiro

justificada do ponto de vista técnico e como medida de respeito ao

mas deve ser

público.

Riscos à Imagem

A matéria sobre o cancelamento de convênios no Vale e em

o Estado, mesmo não

citando diretamente a Secretaria de Estado da Habitação ou a CDHU,
de todo o Governo por poderem transparecer retaliação política contra

nsco a lmagem
governo anterior

Ações de assessoria de imprensa
Todos os projetos sociais e culturais realizados em áreas de

devem ter divulgação

priorizada (dentre eles o Foco no Pedaço) dentro do objetivo exposto

As seções culturais e de cotidiano de jornais, rádios

Proposta Técnica.

digitais devem ser

e

buscadas e receber os conteúdos da CDHU.

A comunicação sobre o cancelamento de convênios deve

ser

pois são várias as secretarias e áreas envolvidas. A sugestão no que se
é que seja fornecida argumentação técnica exaustiva para demonstrar
se move numa

A

pelo SICOM,
à parte

habitacional

o atual governo não

lógica eleitoral, mas sim movido pelo interesse público

posse do ex-secretário da Habitação de Santo André como secretário executivo de

Habitação do Estado visivelmente aumenta receptividade da mídia

avanços dos programas habitacionais para esses municípios

-

a informes sobre
a

estrategicamente

aproveitados pela Comunicação da Pasta.
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Análise:

A

auditoria traz 17 matérias, sendo I I na web, I I no

nenhum relato negativo. Matéria da revista Pequenas Empresas

"100 ideias do Mundo Inteiro" destaca o SmartSindico, plataforma
condomínios populares
a

-

como os da Cohab, do CDHU e do Minha

plataforma, o síndico e condôminos podem dispensar

e 47%:o positivas, com
Negócios intitulada
de autogestão para

Minha Vida. Com
particular.

O Liberal Regional, de Araçatuba, noticiou o corte de R$ 43 milhões feito pelo
governador João Doria em 58 convênios assinados no final da
total, R$ 4,5 milhões seriam destinados a convênios em benefício da

Márcio França. Desse
A matéria insinua

que a motivação dos cortes é política. Essa seria também, segundo a
para uma eventual substituição de dirigente do escritório da CDHU

a

justificativa

Araçatuba.

Na véspera de assumir o cargo de Secretário Executivo

Secretaria Estadual de

Habitação, Fernando Marangoni concedeu entrevista ao Repórter

On Line, do ABC,

declarando que a gestão de João Doria deve viabilizar projetos como

construção de 2,3 mil

apartamentos pelo programa Casa Paulista e a regularização fundiária

Centreville

núcleos. Editorial do Diário do Grande ABC comenta que na
mais atenção à região

a

julgar pela nomeação de nomes do ABC para

A entrega de dez casas da CDHU em Cachoeira Paulista,
alvo de polêmicas por conta da demora na entrega causada por
de sucessivos contratos rescindidos, mereceu espaço no Jornal Atos, de

que tanto os moradores atuais quanto os futuros são originários de

As versões digital e impressa do jornal Cruzeiro do Sul,
resumo da entrevista dada pelo secretário Amary à rádio Cruzeiro
falando de metas para a Pasta e diretrizes do novo governo. O estudo

e de

outros

o governo deve dar

importantes.
uma etapa do conjunto
paralisações em função

Ojornal destaca
de risco.

Sorocaba, reproduzem

no dia 03 de janeiro,
pela Secretaria

{i
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i
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que aponta a PPP como alternativa para diminuir o déficit habitacional

no portal O Semanário On Line, de Rafard. O portal LogWeb registra a

a aparecer na

mídia

de I 78 unidades

em Guarulhos a famílias retiradas das frentes de obras do Rodoanel

Algumas matérias citam a CDHU incidentalmente e não

na imagem da

Companhia, como ocorrências policiais e ações de educação

L

Destaques

.
!

Matéria da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios

o SmartSíndico,

adotado pela CDHU, como uma das 100 ideias louváveis no

.

Reportagem do Liberal Regional, de Araçatuba, sobre os

de convênios firmados

na gestão anterior paraaregião.

.

Entrevista de Fernando Marangoni ao Repórter Diario e edi

ABC, falando das expectativas para
i

do Diário do Grande
João Doria.

a região na gestão do

Pontos Positivos

O SmartSíndico é usado em empreendimentos da CDHU

e

muito positivo que

o

aplicativo seja reconhecido como uma das 100 ideias louváveis do
O fato de a entrevista de Flavio Amary à Rádio Cruzeiro gerar

publicagões amplia

1,

o alcance da comunicação sobre os planos da nova gestão no que se
É positiva a abordagem sobre a expectativa do ABC quanto a

à habitação.

paraa reglao a

partir da nova gestão estadual e da nomeação de Fernando

\-

As entregas de moradias, ainda que com atraso, continuam

registradas pela mídia

local em Cachoeira Paulista e Guarulhos.
Riscos à Imagem

L
i

L

O cancelamento de convênios habitacionais pode ser entendido

Ações de assessoria de imprensa

O SmartSíndico é uma inovação exfaordinária que merece
um plano de comunicação específico, com pautas e materiais

L

retaliação política.

assessoria de imprensa
para mostrar o seu uso

em empreendimentos da CDHU e as enornes vantagens no seu uso.

O tema dos convênios cancelados deve ser coordenado pelo
diversas áreas do Governo. Em relagão aos convênios habitacionais

deve consolidar informações

e

COM, já que abrange

/\\
[\)

assessoria de imprensa

argumentos demonstrando que os critérios adotados são

estritamente técnicos. Sob orientação da assessoria de imprensa e

do SICOM pode

ser promovida rodada de entrevistas de fontes da Secretaria e da

explicando as razões

para a revisão dos convênios firmados e enfatizando os critérios

das análises.
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Análise:

São 17 matérias (65% na internet), sendo 6570 neutras

Yo

e

Comercial 1440, de Presidente Prudente, traz nota sobre o boato

na Capital.

A

rádio

que o novo governo

privatizaria a CDHU. É ainda uma notícia isolada, mas merece

no trabalho da

assessoria de imprensa. Pode-se prever que o tema vai crescer na
O

jornal Agora São Paulo, em sua coluna de reclamação,traz

mato alto em terreno da CDHU emCangaiba, com reprodução de

de moradora sobre
dada pela assessoria

de imprensa. O portal Dica de Teatro volta a noticiar as oficinas Foco

revelação de imagens desenvolvidas pelo Instituto Moreira Sales em

Pedaço, de desenho e

com a CDHU

Merecem destaque as matérias que anunciam a posse de

Marangoni, ex-

vo da Habitação do

secretário de Habitação de Santo André, como novo Secretário
Estado. As matérias trazem elogios do secretário Flavio Amary e do

to de Santo André,

Paulo Serra, ao novo Secretário Executivo por sua capacidade de
O

jornal Folha de S. Paulo fala da fusão das secretarias

Infraestrutura na nova gestão, mencionando que

de Meio Ambiente e

o novo titular

da Pasta, Marcos Penido,

também foi servidor de carreira da CDHU e presidiu a Companhia.
secretário de Habitação de Osasco, Aguinaldo QuintanaNeto, para
a

vol

pedido de demissão do
ao Governo do Estado

convite de João Doria e Rodrigo Garcia é notícia em matéria do Giro S.A. O Diário Verdade,

de Franca, afirma que a região deve ser beneficiada com 462 novas

Rifaina, Cristais Paulista e Buritizal, afirmando que o próximo

nas cidades de
será

o encontro

dos

prefeitos com o secretário estadual Flavio Amary.

Hâ matérias que não interferem diretamente na imagem da
incêndio em van dentro de empreendimento em Barrinha, a que

como a que relata

de assassinato em

3?
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empreendimento em Areiópolis e a que mostra a prisão de jovem que

furtado de empreendimento da CDHU em Tatuí. Tais fatos

comprado ventilador

ter acontecido

qualquer condomínio e não se devem à atuação da CDHU. Também
Costa Norte a horta urbana cultivada em área próxima a condomínio

em

espaço no veículo

CDHU em Bertioga.

Destaques

.

Matéria da Rádio Comercial 1440, de Presidente

com boatos sobre

a

privatização da CDHU

.

Matérias na Rádio ABC, Folha do ABC e Diário do

ABC sobre a posse de

Fernando Marangoni como Secretario Executivo da Pasta

.

Matéria no Diário Verdade, de Franca, anunciando 462 novas

para a região

Pontos Positivos
I

A

posse de Fernando Marangoni como Secretário

da Habitação

repercutindo bem nos veículos do ABC. E positivo também o

de quase 500 novas

unidades da CDHU sendo viabllizadas em cidades menores da região
I

segue

Franca.

Riscos à Imagem

As diretrizes privatizantes da nova gestão fazem surgir boatos
O tema deve ser tratado com prioridade para não causar insegurança

bre a venda da CDHU
quase 3 milhões de

i.

mil habitações construídas pela

asslm como

ao conjunto da população que vê a CDHU como uma oporfunidade

acesso a moradia. O

pessoas que vivem nas mais de 500

i

tema afeta também frrncionários, prefeituras e empresas parceiras da

O descuido com terrenos sob posse da Companhia, como o
de moradora de Cangaiba, dâ ideia de desleixo ou mesmo desperdício
(,

HU
objeto de reclamação
áreas.

Ações de assessoria de imprensa

A notícia sobre aprivatização da CDHU deve ser tratada

do SICOM,

sob

já que se trata de tema cuja atribuição é do Governador. A

a ser levada à

I

Superintendência de Comunicação Social da CDHU e ao SICOM é

posição clara e ráryida sobre o assunto, fundamentada no interesse

o Governo tenha uma

que proteja os

programas de acesso às moradias populares, com as argumentações

Em relação ao terreno a assessoria de imprensa respondeu

presteza, e assim deve

ocoffer em todos os casos sobre reclamações em relação à
í

Cabe à assessoria de imprensa informar jornalistas da região
passos para instalação de empreendimentos nas três cidades citadas.

novas entrevistas do Secretário Executivo Fernando Marangoni para

Franca sobre todos os

podem ser oferecidas
s do

ABC

3t
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Data: l0l0ll20l9

Auditoria:

15 matérias

VEiCULO

REGIAO

AVALTAçAO

6?t,

27%

67*

O Web (10) lmpresso
O Rádio (l)

(4)

&

lnterior

O

Capital (s)

O Positivo

('10)

(4)

Neutro (l 'l)

Análise

A auditoria aponta

15 matérias, sendo 670/o na internet, 73o/o

O Diario On Line, versão on line do Diário do Grande ABC,traz

Alta Fluidez,

coordenada

por policiais da DISE

(Delegacia

Entorpecentes de Santo André), responsável pela apreensão de 1 30

e 67Yo no

interior

sobre a o Operação

Investigações sobre
de drogas em moradia

desabitada do empreendimento CDHU Teotônio Vilela, na Capital. O assunto também foi
abordado em reportagem da Rádio Sanca Web, de São Carlos.

Ainda no Diario do Grande ABC o novo Secretário Executivo
Marangoni, explica a necessidade de revisão de convênios na área

Habitação, Fernando
assinados nas

últimas semanas da gestão anterior para evitar favorecimentos polí

A Folha de S. Paulo traznota sobre a fusão das Secretarias E
e Infraestrutura no governo Dória, descrevendo o novo titular da P

de Meio Ambiente

Marcos Penido como

funcionário de carreira e ex-presidente da CDHU.
O prefeito e vereadores da cidade de Rafard visitaram a

agilidade na ftnalização das 146 unidades da CDHU em
apresentarem pleito para mais 101 moradias no município. O fato

Online, de Rafard,
O

e

da Habitação pedindo

na cidade, além

de

relatado no Semanário

no Jornal de Capivarr.

jornal O Impacto, de Adamantina, traz maténa que

para venda de áreas que foram compradas pela Prefeitura em

a aberlura de licitação

018 e foram julgadas

N

inadequadas pela CDHU para a construção de empreendimentos.

A

entrega de mais 200 títulos de regularização fundiária

Bertioga, por meio do

programa Cidade Legal, volta a figurar nas páginas do Costa Norte,

Litoral. Em balanço de

2018 ao jornal Sudoeste do Estado, de Fartura, o prefeito da cidade,

Bortotti, menciona

3q
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\as inscrições e
!-

o sorteio de casas de CDHU como um dos fatos po

reafirmando sua expectafiva de conclusão das unidades até maio de 2

A saída

de

Aguinaldo Quintana Neto da Secretaria de

ocupagão de cargo no Governo do Estado é notícia no portal Web

relevantes do ano,
9
de Osasco parapossível

de Osasco

O mutirão da horta comunitária do projeto Terreno Vivo, no ardim São Vicente, de
Bertioga, nas proximidades de conjunto da CDHU, volta a ganhar as
agora do Diário do Litoral. A CDHU também é citada em lista de
recarga do bilhete único em Campinas por diversos veículos (e essas

dejornal regional,
onde se podefazer a
são consideradas

neutras).

\-

Destaques

.
!
(

A

apreensão de 130 quilos de drogas em apartamento da

, noticiada pelo portal

do Diário do Grande ABC;

.

Matéria no Diário do Grande ABC, com entrevista
reforçando a necessidade de revisão de convênios assinados no

Fernando Marangoni,
da gestão anterior;

Pontos Positivos

E positivo um porta-voz da Pasta (Secretario Executivo
-!-

\-

explicando didaticamente a motivação que leva à revisão de

Fernando Marangoni)
assinados na reta final

da última gestão, e enfatizando os critérios técnicos dessa revisão.

A diversidade

de matérias positivas sobre ações da Companhia

a sua rmagem.

Riscos à Imagem

Impressiona o volume de drogas apreendido em apartamento da CDHU, o que pode

\ç

suscitar questionamentos sobre a segurança do condomínio.

A

recusa de areas oferecidas

à CDHU em

Adamantina

parecer falta de

compromisso com a produção de novas moradias.
Ações de assessoria de imprensa

A

sugestão é que a Diretoria da CDHU busque informações sobre a Operação Alta

Fluidez para se informar até que ponto os imóveis da CDHU eram
eventualmente, adotar medidas adicionais de segurança- a serem

A

assessoria deve enviar aos jornalistas de Adamantina

resultaram na recusa da ârea para edificações após a realização de
Sob orientação da assessoria de imprensa e supervisão do SI

bateria de entrevistas das fontes da Secretaria e da CDHU explicando
{

dos convênios firmados na gestão anterior e enfatizando os critérios

pela quadrilha e,
pela assessoria.

razões técnicas que
vistorias.
pode ser promovida
razoes para a revlsao
das análises
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Data: ll/0112019

Auditoria:

8 matérias
VEíCULO

REGIÃO

AVALTAçAO
38%

O

Web

()

lmpresso

(4) O Capital ('l)

Õ lnterior

(7)

O

Pos

(3)

Neutro (5)

Análise:
Foram 8 matérias, sendo 50o/o em impressos, 62Yoneutras e 88

de 230 títulos de propriedade no Guarujá por meio do programa
destaque, veiculada no

no interior. A entrega

Legaléamatériade

jornal A Tribuna de Santos. Também merece citação a veiculação

de

matéria no portal da prefeitura sobre o encontro do prefeito de São Se

com o secretário

Flavio Amary, na sede da Secretaria Estadual. Na pauta, temas como

fundiária,

PPPs para novas moradias e construção de novas casas no município.

A CDHU é citada em matéria do portal

São Carlos em Rede

alerta para o risco de

tempestade com raios e vendaval em São Carlos, com maior chance

atingir bairros onde há

empreendimento da empresa. A abertura de inscrições para os cursos

Projeto Guri localizado

em conjunto em Assis é objeto de matéria do jomal Yoz da Terra,

Assis. O Projeto Guri

oferece educação musical grafüta.
O Semanário de Rafard noticia a vinda do prefeito e de

com a diretoria da CDHU, em São Paulo, para pedir agilidade na
Companhia no município, além da solicitação de mais unidades

A fusão

das secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente

com alusão ao novo titular da Pasta, Marcos Penido, funcioniírio de

da cidade a encontro

de 146 casas da
s para a cidade.

governador João Doria,
e ex-presidente da

N-

CDHU, volta a ser notícia no portal Novas Technologias.

Destaques

.

Matéria do jornal

A Tribuna

sobre a entrega de títulos de

no Guarujá,

resultado do programa Cidade Legal com a Prefeitura

.

Matéria do Portal São Carlos em Rede sobre a possl

de tempestades

em

i
:

empreendimentos da CDHU
..i
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a

Matéria

do

jomal YozdaTena, de Assis, com

a aberfura de

para os cursos do Projeto

Guri em conjunto habitacional da Companhia em Assis

.

Encontro de prefeito e vereadores de Rafard com diretoria

CDHU, na sede da

empresa, noticiado pelo Semanário, de Rafard.

L

Pontos Positivos
Tanto namatéria de Rafard quanto na de São Sebastião fica

a disponibilidade

da Pasta em receber gestores municipais para conhecer melhor a

e as demandas

habitacionais de cada cidade.

É relevante verificar a conquista de

I

espaços em maior

de veículos de

comunicação para o trabalho do Cidade Legal. Verifica-se que, a

do tabalho da equipe

de comunicação da empresa, a mídia vem reconhecendo o empenho

Secretaria Estadual de

Habitagão em fazer desse programa de regulanzação fundiária

passo fundamental no

a.--

enfrentamento do déficit habitacional do Estado.

A abertura de inscrições do Projeto Guri em empreendimento
na aproximação da Companhia com os moradores no contexto da
Proposta Técnica. Essa aproximação pode se dar também por meio

CDHU é importante
apresentada nesta

programas culturais e

sociais do Governo de São Paulo, como os polos do Projeto Guri.
Riscos à Imagem

As tempestades em São Carlos em áreas de empreendimentos
(

ser monitoradas

Ações de assessoria de imprensa

A unificação das intervenções da CDHU em áreas de risco,

nessa Proposta

Técnica de Programa de Gestão de Riscos de Desastres, prevê

as comunidades para o

risco de intempéries. Nesse sentido, o alerta feito pelo Portal São

deve ser compartilhado

pela comunicação da CDHU. E pode ser feito contato com o portal

A agenda de encontros do secretário Amary

e do corpo

diretivo

e secretários municipais deve ser previamente divulgada à

CDHU com prefeitos

da respectiva região.

Avalie-se, caso a caso, quando houver resultado efetivo da reunião, a

entrevista do secretário ou de porta-vozes da Companhia

estreitar aparceria.

a

ssibilidade de oferta de

de rádios locais,

anunciando as próximas ações da Secretaria apartn do encontro.

Também as entregas programadas de títulos do Cidade
!-

junto

às respectivas mídias regionais com antecedência, explicando

devem ser trabalhadas
trabalho feito por meio

de release ou mesmo entrevista com porta-voz técnico do programa.
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Auditoria: 4 matérias
VEiCULO

REGIÃO

AVAL¡AçÃO

25t

O

Web

(2)

lmpresso (2)

'ü

lnterior (4)

o

tivo

(l)

Neurro (3)

Análise:
Foram 4 matérias, sendo 3 neutras e todas no interior. A

de imóveis da

CDHU em Itápolis, após 27 anos de espera, é o destaque de matéria no ortal TernuraFM99,3,
de ltápolis. Apesar das esperadas críticas pela longa demora para a

das escrituras, a

matéria elogia a iniciativa e atrata como resultado da parceria entre a

tvra, a Companhia

e o Governo do Estado.

A CDHU é citada também em matérias que não interferem

em sua lmagem,

como do portal Alpha Notícias, de Botucatu, sobre prisão de crimino

que invadia imóveis da

Companhia. Ou ainda em reportagem do Integração Tatuí, que ab

a entrega de cestas de

Natal a famílias residentes nos empreendimentos de cidade, resultado

iniciativa do Banco de

Alimentos e da Prefeitura. Da mesma forma, o furto a moradora

empreendimento da

Companhia em Tatuí, que já havia sido noticiado pela mídia local,

a ser notícia na Coluna

Policial do jornal Integração, de Tatuí.

Destaques

.

Regularização de imóveis da CDHU em Itápolis, após 27 anos

espera, noticiada pelo

portal local Ternura

Pontos Positivos

Apesar da longa espera dos moradores,

a iniciativa

da

regularizar seus imóveis que não estavam averbados tem efeito po
Companhia por atestar seu empenho em alinhar a situação de seus

para f,rnalmente
para a imagem da
embora

com atraso.
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Riscos à Imagem

Obviamente

a longa demora para que os moradores

de

documentos de seus imóveis, mesmo após a quitação do
impressão de abandono ou mesmo de promessa descumprida aos seus

consegulssem os

junto à CDHU, dá

a

mutuários, o que

pesa contra a imagem da Companhia perante amídia e a comunidade

Ações de assessoria de imprensa

A assessoria deve noticiar
prefeituras para providenciar

às mídias regionais os

a regularização de seus em

informando sobre as complexas dificuldades burocráticas.
investimentos feitos pela CDHU em muitos desses

entreaCompanhiaeas

s mals antrgos,
informar também

os

como providências de

seguranç4.
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Auditoria:

4 matérias
VEíCULO

REGIAO

AVALTAçÃO
25%

O

Web

(2)

tmpresso (2)

S

O

lnterior (4)

(l)

Pos

Neutro (3)

Análise

A auditoria apontou

nointeriore3neutras.

apenas 4 matérias (2 em impressos),

A única matéria que impacta a imagem da CDHU

é veiculada pelo

j

O Dia de Marília. O

veículo informa que o prefeito da cidade de Herculândia esteve na

da Secretaria para

assinatura de convênio com o programa de regularização fundiária

Legal, do Governo

do Estado. Além daregularização do bairro Ângelo Gentil, o encontro

dirigentes e técnicos

da Secretaria rendeu a aprovação do projeto de construção das 50

do empreendimento

Herculândia"D".

A CDHU é citada ainda em matérias que não afetam

institucional, como a

sua

lista de endereços de recarga de bilhete único em Campinas, ou na

da Rádio Sanca

Web TV, de São Carlos que noticia a Caravana São Carlos Mais

que distribuiu em

dezembro doações de Natal. A Companhia também é citada em

do

de Tatuí, que indica os moradores de empreendimento da CDHU

pelo projeto "Rua da Alegria", Que promove atividades culturais

jornal O Progresso,

alguns dos atendidos
e

recreativas nas ruas da

cidade.

Destaques

.

Matéria do jornal O Dia, de Marília, sobre a visita do prefeito

firmar parceria com Cidade Legal e aprovar projeto de

Herculândia para

N

do empreendimento

Herculândia D.

Pontos Positivos
O fato de gestor de município pequeno de região afastada da
da Habitação e voltar com o anúncio de convênio de regularizaçáo

tal visitar a Secretana

't

firmado e projeto

.:
U
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são na mídia regional.

Significa dizer que a nova gestão está atenta e disposta a acolher

e buscar soluções

para todas as cidades paulistas, com a mesma agilidade e presteza.

ganho paraaimagem

da CDHU em toda a região.

Riscos à Imagem

As matérias desta datanão apresentam riscos à imagem da

Ações de assessoria de imprensa
Como já mencionamos anteriormente, é estratégia importante manter a divulgação da
agenda de encontros entre Prefeituras e Governo - e de seus resultados
gestores municipais à Secretaria e à CDHIJ, ou mesmo em reuniões

Além de conf,rrmar o alto nível de atividade da Pasta em todo
fortalecem as relações da equipe de Comunicação interna com

os

j

o

a

partir das visitas dos
propnos munlclplos.

,

essas divulgações

de diferentes partes

do Estado, facilitando o trabalho da assessoria.
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Data: 14/0112019

Auditoria:

13 matérias

VEÍCULO

REGIAO

8%

AVALTAçAO

157"
2i2%

!18%

62%

85%

O web (8) o Rádio (3)
O TV (l)
lmpresso (l)

I
O

lnterior (l ì )
Capital(2)

O Posi ivo (5)
O Neg ivo (l )

Neutro (7)

Análise

A auditoria traz

13 matérias, sendo 62Yo na web, 850/o no

secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marcos

CDHU, concede entrevista à rádio Eldorado sobre a fusão

dessas

e 38o/o positivas. O

ex-presidente da
Pastas na nova gestão.

Ele menciona com orgulho sua experiência na CDHU, onde precisou

a produção de

unidades habitacionais com o respeito ao Meio Ambiente. E ressalta

um grande exemplo

disso é o programa de Recuperação Socioambiental de Recuperação

Serra do Mar,realizado

pela Secretaria Estadual da Habitação/CDHU com apoio do BID -

Interamericano de

Desenvolvimento. Manifesta ainda seu repúdio à exploração por

s das invasões de

empreendimentos habitacionais e defende a regularização fundiária,

a atenção para

a importância da preservação das áreas de mananciais.

O portal do Governo de São Paulo reproduz material

o programa CDHU

-

Esporte, Lazer e Cidadania que, desde 2012, promove a inclusão de crianças e adolescentes
moradores de conjuntos da Companhia por meio da prëtica esporti

O assunto também

é

notícia no Mais Expressão On Line, de Indaiatuba.
O portal Impacto veicula matéria sobre a abertura das

para empreendimentos

da CDHU em Adamantina. Em entrevista à Rádio Liberal de

o deputado estadual

Reinaldo Augusto menciona a viabilização de 300 unidades da

em dois blocos nas

cidades, esperadas há anos. Ele também enfatiza a transparência do

de inscrições e

sorteio dessas unidades.
Chamada do Radar Noticioso da Rádio Metropolitana99,l
da suposta demora na entrega de condomínio no Vila Rica, em
a desatualização de planilha de custos

dificulta a contratação de em

de Guaratingtetâ trata

Amatéria sustenta que
para frnalizar a obra.
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Sete matérias citam a CDHU de forma passiva em temas

serviços públicos oferecidos aos conjuntos

- e são

mencionando riscos de inundações, fiação exposta, falta de extintor e

-

ocorrências policiais e

neutras. Também foi

considerada neutra matéria do Vale Urgente, da TV Bandeirantes

habitacional que é da prefeitura.

00Mlt{tcAçA0 I ctol05 52i 558/m0l 43

apesar de a matéria ter cogitado

São José dos Campos,

nscos em cor¡unto

o conjunto seria da

CDHU, o que foi negado na própria matéria.
Destaques

.

Entrevista do novo secretário estadual de Meio Ambiente

Penido, à rádio Eldorado, durante

a qual

enaltece o

Infraestrutura, Marcos

de

Recuperação

Socioambiental da Serra do Mar e seu trabalho na CDHU;

.

Matérias sobre o programa CDHU
e

-

Esporte, Lazer e

no Portal do Governo

no site Mais Expressão Online, de Indaiatuba.

Pontos Positivos

A entrevista

de Marcos Penido descreve elogiosamente o

da CDHU em vários

programas.
O programa de promoção da cidadania por meio do esporte

mais visibilidade com

a publicação no Portal do Governo do Estado.

Riscos à Imagem
Acusações de que a suposta negligência da CDHU pode ter

cronograma de

entregas das unidades em Lorena gera desgaste.

A matéria

da Vale Urgente

aprincípio

se

confundiu e citou a

num conlunto com

problemas de estrutura que nada tem a ver com a Companhia.
Ações de assessoria de imprensa
Esta Proposta Técnica reserva papel especial para os
Companhia devido ao seu papel na mobilização de comunidades que

Nesse contexto,

o

Programa CDHU

-

Esporte, Lazer

eC

prioridade. Pautas devem ser produzidas sobre as suas atividades.
identificados e ter os seus relatos oferecidos à mídia. Eventos devem

sociais mantidos pela
vem em áreas de risco

deve ser tratado com
devem ser

rÐ

criados para afair a

mídia e dar visibilidade a suas atividades.

A

questão de Lorena deve ser esclarecida pela assessoria

técnica e os argumentos e informações direcionados aos veículos que

A assessoria de imprensa deve entrar em contato com o Vale U
a

imprensa junto

à

ërea

interessarem pelo tema.
e deixar claro que

CDHU não tem nada a ver com o conjunto mostrado na reportagem.
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Auditoria: 25 matérias
VEíCULO

REGIAO

16%

AVALTAçÃO

:¿8%

28V"

28e"

T2%

56%

O web (14) O Rádio (a)
O TV (l)
lmpresso

(6)

o

O lnterior (18)
O Capital(7)

vo (7)
O Neg vo (7)

Neutro

(1 1)

Análise:

A auditoria
72Yo

analisou 25 matérias (56% na internet), 44o/o

no interior. O principal assunto foram irregularidades no uso

e 28o/o negativas, e
imóveis em Campinas,

que triplicaram segundo levantamento da Gerência Regional da

A reportagem

EPTV Campinas mostrou casos de moradias alugadas ou

de forma irregular.

Famílias removidas de áreas de risco do Jardim Santo André

foi publicado

no

da

manifestaram. O tema

jornal Diário do Grande ABC.

jornal O Dia de São Paulo abordou iniciativa da CDHU

promove a inclusão de

crianças e adolescentes moradores de conjuntos da Companhia por

do programa Esporte,

O

Lazer e Cidadania, existente desde 2012.

Matérias publicadas no interior tratam da expectativa dos
aguardam as diretrizes e prioridades da nova gestão em relação à

munlcrpals, que
Matérias também

registraram o trabalho de averbação de moradias da CDHU em

; e o programa
fundiária. Em outa

Cidade Legal beneficiando famílias de Guarujá com títulos dere

frente positiva, o estudo encomendado pela Companhia sobre as PPPs

A prefeitura de Lorena
casas. Matéria de

A

alega ter notificado a CDHU sobre as

jornal local afirma que o município espera a "boa

maior parte das matérias apenas cita

a CDHU

a ser veiculado.

paralisadas de 80

" da CDHU

¡r\>

N

neutros, como

em

empreendimentos que recebem serviços municipais ou ocorrências
Destaques

.

Reportagem sobre compra e venda irregular de apartamentos
veiculada pela EPTV Campinas e posteriormente reproduzida

.

Manifestação de famílias removidas de áreas de risco a
Santo André, com o objetivo de obter moradias, do Diário do

CDHU em Campinas,
G1

da CDHU no Jardim

ABC

{q

tÂmß t

fin$ÊilctÂ 0t |0u¡¡¡g¡ç¡g

I

ctfj

05 52i

558/m0l

43

Pontos positivos

Mais do que produzir moradias, a CDHU se preocupa com
mutuários, como é demonstrado pela implantação do programa E

qualidade de vida dos
Lazer e Cidadania, que

une crianças e adolescentes na prática de esportes e melhorando a

A CDHU atuou na averbação das moradias

nos conjuntos.

de um residencial

na cidade de Bebedouro, garantindo segurança jurídica aos

sua responsabilidade

Também foi registrada

a entrega de títulos de propriedade do programa Cidade Legal para

s de Guarujá.

O estudo sobre a PPP segue dando visibilidade à PPP do
Riscos à imagem

A matéria da EPTV de Campinas deixa a sensação de que

da CDHU são

os

desviados de sua finalidade social, com unidades entregues a famílias

As reintegrações de posse, como a realizada no Jardim
manifestação, podem transparecer brutalidade e falta de sensibilidade

As cobranças em relação à retomada de obras paralisadas
CDHU no município de Lorena podem ser encaradas como descaso

nao precrsam.

André e tema

de

as famílias.

empreendimento da
Companhia.

Ações de assessoria de imprensa

A matéria da EPTV mostrou entrevista do Gerente Regional
providências da companhia em relação ao uso irregular dos imóveis,
até ações judiciais.
famílias que

se

A EPTV mostrou

CDHU explicando

vão da renegociação

também os critérios sociais

beneficiam dos programas da Companhia. O resultado

as

na seleção de
equilibrado, mas cabe

à assessoria de imprensa estar atenta para novas repercussões do
Os problemas no Jardim Santo André são recorrentes.

A

relativas a áreas de risco se submetam à estratégia apresentada nesta

o envolvimento da comunidade por meio das ações propostas no

é que todas as ações

Técnica, inclusive
de Ação, em especial

no item 3.2.1.2. A execução deste plano vai deixar claro que a CDHU
posse apenas em casos extremos de risco à vida das pessoas, às quais

As ações de regularizaçáo de imóveis ganham visibilidade

reintegrações de
o

Auxílio-Aluguel.

mídia.

A

assessoria de

imprensa deve preparar divulgações periódicas sobre ao assunto.

Em relação a obras paradas, como no caso de Lorena, deve-se
decorre da insolvência da construtora, e que a CDHU está agindo da

que o problema
mais rápida possível

para substituir a empresa, respeitando as exigências legais.

É

oportuna também

a

organização de evento ou coletiva

Habitação apresente as primeiras diretrizes da nova gestão

- tema de

que a Secretaria da
da mídia.
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Data: 16101/2019

Auditoria:

35 matérias
VEíCULO

REGIÃO

I

23%

AVALTAçÃO

17"

5r%

89%

60%

149"

l,*

O Web (21) lmpresso
O Rádio (8)

O lnterior (3.l)
O Capital(4)

(6)

(18)
O Posit
t'¡
O
vo (5)

Neutro (12)

Análise:

A auditoria contabiliza 35 matérias (60Yo na web),

sendo 5 % positivas e 89oá no

interior. O aumento do uso irregular de imóveis da CDHU em
com a veiculação de comparações entre os anos de

20Il

continuou repercutindo

e 2018. Os

mars comuns

são a venda e o aluguel de moradias de maneira ilegal.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, se reuniu com

Rodrigo

o

Garcia e com o Secretário Executivo de Habitação, Fernando
I

para debater ações do

Estado na Habitação do município. O encontro foi noticiado pelo

Diário.

Ganharam espaço nos veículos os acordos de débitos entre

inadimplentes e a

CDHU através do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de

e Cidadania. Jornal de

Atibaia revelou que os mutuários têm a possibilidade de negociar suas
Veículos da Baixada Santista noticiaram a entrega de títulos
em Guarujá por meio do Programa Cidade Legal. O Secretário

em atraso.
re

gular ização fu ndiári a

Fernando Marangonr

foi anunciado em portal do Grande ABC como o novo presidente do

O Jornal Ouvidor de Santa Isabel divulgou a novidade
plataforma do GRAPROHAB

-

so

Grupo de Análise e Aprovação de

Estado de São Paulo. Os interessados podem ver os resultados de seus

!-

\*

A

casa modelo da

CDHU exibida na24 edição da Feicon

s Habitacionais do
dos pela internet.

I e seus diferenciais

j

Demais matérias citam inscrições em São Manuel e sorteio
do gerente do escritório regional de Santos; regrlanzação fundiária do

Mor; entregas de escrituras em Cosmópolis

a

(2018) foi destaque

no site ABC Habitação. Com um vídeo-reportagem, a moradia
foram divulgados pela assessoria de imprensa e a novidade atraiu

novo acesso digital

e Pedreira; pedido de

ao evento

Piquerobi; exoneração
dade Legal em Monte

para mals casas em

I

I^
!

Cosmópolis e Botucatu; prefeita de Andradina vistoriando obra da

I

3.

e anunciando

1
1

'1

t
I

\*

L-)
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novas moradias na cidade. Em algumas matérias a CDHU é citada

forma passiva: ações

municipais em Tatuí, críticas às prefeituras em Bragança Paulista,

veis alagamentos em

São Carlos, ônibus de Itapeva que não vai até, o empreendimento

CDHU, nova linha de

ônibus em São Paulo que contempla empreendimento da CDHU, e

policiais.

Destaques:

- Matéria

sobre irregularidades em imóveis da CDHU ini

EPTV Campinas e agora reproduzida pelas rádios Brasil Campinas e

diwlgada pela
Campinas.

pelo jornal Ouvidor,

- Novo acesso digital à plataforma do GRAPROHAB,
com destaque à facilidade de consulta aos requerimentos municipais.
- Entrega de títulos do Cidade Legal pelo portal Costa Norte e
- Matéria sobre casa modelo da CDHU na Feicon no jornal

do Litoral
Habitação.

Pontos positivos
As matérias sobre inegularidades em imóveis da CDHU em
ao alertar a populagão sobre as regras da Companhia e os seus

prestam serviço
socrars, e os rlscos para

quem comete ilegalidades.

Diversas matérias trataram de aspectos positivos da

e da Secretaria:
pela internet, casa

regalanzação de imóveis, negociagão com inadimplentes, G
modelo, inscrições e sorteio, numa diversidade de notícias positivas

a imagem da empresa.

Riscos à imaeem

As matérias sobre irregularidades nos imóveis da CDHU

a sensação de que os

programas são desviados de sua finalidade social e unidades são

a quem não precisa.

Acões de assessoria de imprensa

O Gerente Regional da CDHU em Campinas

em que explicou

deu

providências da companhia em relação ao uso irregular dos imóveis,
até ações

judiciais, assim como os critérios sociais utilizados na

é oportunidade parauma nova

a renegociação de contratos com mutuários inadimplentes. O

interior,

é apurar e sugerir 'þersonagens" para a mídia, ou

repercussões.
de divulgações sobre

a essas divulgações. Devem ser produzidos materiais com
sugestão

vão da renegociação
de famílias O resultado

foi equilibrado, mas cabe à assessoria de imprensa estar atentapara
A participação do CEruSC

as

especial, é receptivo
regionalizadas. Outra

seja, casos

de pessoas que

renegociaram débitos eregularizarama sua situação, garantindo o seu

E deve-se continuar a diversidade de diwlgações que garante

visibilidade da CDHU

num grande número de temas, como o verificado neste dia.
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Auditoria: l6 matérias
VEíCULO

REGIAO

AVALTAçAO

6'9%

O Web (12)
O Rád¡o (l)

O Positivo (l'l)

O lnterior (9)
O Capital (z)

lmpresso (3)

Neutro (5)

Análise

A auditoria analisou

positivas e

16 matérias (75% na internet), sendo

interior. Em destaque, matéria do portal Brasil 247 alega que o

56%o

no

Serra do Mar, resultou

em retiradas bruscas e desnecessárias de famílias do local.

Visita do secretário de Habitação Flavio Amary à redação

\*

Folha de S.Paulo foi

lembrada no "Painel". Amary participou de almoço acompanhado de

O secretário

também se reuniu com autoridades municipais de Pereira Barreto,

jornal Folha

da Região de Aragatuba.

Ainda em relação a Amary, a

mencionado no
Ipanema de Sorocaba,

cidade natal do secretário, noticiou a exoneração do gerente da CDHU

A reunião do prefeito de Santo André, Paulo Serra, com

regrao

Rodrigo

o

Garcia e o Secretário Executivo Fernando Marangoni foi noticiado pela olha do ABC On Line

Merece atenção a matéria do portal Ipiranga News que

a entrega de moradias

pela Prefeitura de São Paulo e cita a PPP da Habitação e as obras

no Centro
á e Estiva Gerbi

Demais matérias citam a entrega de títulos de propriedade em
através do programa Cidade Legal; frscalização da prefeitura de

em obra da CDHU

e anúncio de mais moradias no município; pedido municipal por mais

em Cabreúva;

novo acesso digital aos projetos habitacionais do GRAPROHAB;

das obras de casas

com aporte de Agência Casa Paulista em Guzolândia e entrega de
em Quitaúna.Hâainda matérias que comentam novas linhas de

da Casa Paulista
em bairros da Capital e

de Araçatuba que chegam a conjuntos da CDHIJ, sem intertêrêncra na

da Companhia.

Destaques

.
.

Divulgação do programa Serra do Mar, em Cubatão, pelo

Visita de Flavio Amary à Folha de S. Paulo, noticiada no

Brasil247
n

5'
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Pontos positivos

A visita de Flavio Amary à Folha aumenta o conhecimento

editores do principal

jornal do país sobre o conjunto dos programas da Secretaria e da

A menção de Flavio Amary atendendo prefeitos

e vereadores

cidades do interior do

Estado em jornal de Araçatuba amplia a visibilidade de atuação da

As variadas ações da Secretaria e da CDHU, como a entrega de

do Cidade Legal,

o andamento de obras e mesmo a ativação de canal digital para

de projetos ao

GRAPOHAB, continuam em evidência nas mídias regionais.

Riscos à imagem

A

abordagem do site Brasil 247 faz supor que as famílias

sido vítimas de

truculência e transferências que seriam desnecessárias.

Ações de assessoria de imprensa

A

assessoria deve enviar nota enérgica ao site Brasil 247

que a abordagem

do veículo está errada e é injusta. O Projeto Serra do Mar (que teve
Banco Interamericano de Desenvolvimento) é uma das mais
para populações que vivem em áreas de risco. O projeto

foi

das Nações Unidas para o Desenvolvimento) como modelo passível

do BID,
iniciativas de solução
pelo PNUD (Programa

reprodução.Uma ârea

importante de preservação ambiental foi recuperada e as famílias

reassentadas em

condomínios onde podem viver com segurança e tranquilidade,

inclusive

diversos programas sociais oferecidos pela CDHU.

A

assessoria

esclarecimentos sejam publicados e monitorar eventual repercussão

A

aproximação de Flavio Amary com jornalistas da F

de

zelar para que os seus
assunto.

de S.Paulo gera a

oportunidade de oferecer de entrevistas exclusivas sobre assuntos

Pasta, como a PPP do

Centro. Pode-se combinar uma visita de equipe do jornal às obras.

mesma forma, artigo a

ser assinado pelo secretário pode ser oferecido aojornal.

E deve-se continuar a diversidade de divulgações que garante

visibilidade da CDHU

num grande número de temas, como o verificado neste dia.
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Auditoria: 27 matérias
VEÍCULO

REG¡AO

7\
74%

O web

o

(20)

lmpresso (5)

Rádio (2)

AVALTAçAO

227o

78%

â2%

O lnterior (2,l)
O Capital (6)

O Positivo (14)
Neurro (13)

Análise:

A

auditoria analisou 27 matérias, sendo 74o/o na weh e lSYo

positivas e nenhuma negativa. O principal assunto foi a entrevista com
Habitação, Flavio Amary, na TV Gazeta sobre projetos habitacionais
destaca que o déficit habitacional não se resume apenas à falta de

excessivo do aluguel e à coabitação; e apoia a integração do poder

interior, sendo

52o/o

secretário estadual da
São Paulo. Amary
mas também ao ônus

com a tntctattva

privada para soluções na área, gerando emprego e renda.
Demais matérias citam regularização fundiária através do

Cidade Legal em

cidades do litoral e interior do Estado, como São Sebastião, Estiva Gerbi, Avaré,Itupeva,

Jundiaí e Araçatuba; interesse do município de Barretos no
Secretaria; vistoria da CDHU em terreno classificado como área

Vila Dignidade, da
para moradias em

Adamantina; escolha de casas por sorteados em empreendimento

CDHU em Capivari;

exoneração de gerentes regionais da CDHU na Baixada Santista e

Marília; formação de

l

alianças políticas na nova gestão em que o gerente regional da CDHU

Outras reportagens tratam de assuntos que não decorreram de
ocorrências policiais, falta de âgua e instalação de iluminação;
conjuntos da CDHU; e matéria sobre o subprefeito regional de

Taubaté é citado.
da CDHU, como

de ônibus que irão até
que

já foi estagiário

na CDHU.
Autoridades da Pasta receberam, na sede da Secretaria, o
para pleitear a entrega de casas populares cujas obras estão em fase

e vereadores de

Rafard

além de negociarem

mais moradias para o município.

\-

Destaques

l'
i
!
t
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. O secretário fatou,
renda com habitação

popular.

Pontos positivos
O secretiírio Amary teve oportunidade de apresentar diretrizes
como criar formas de investimento para o capital privado produzir

Tratou também da regularização fundiária realizada por meio do pro

trabalho que se inicia,
de interesse popular.

Cidade Legal e da

busca por parcerias com a iniciativa privada e com o governo federal.

As satisfações dadas às autoridades municipais de Rafard,
demonstram preocupagão em atender pleitos e requerimentos de todos

representantes da Pasta,

mumclplos.

Riscos à imagem

Durante a entrevista à TV Gazeta, o secretário Flavio Amary
desabamento do edificio V/ilton Paes, no centro de São Paulo.
para comentar sua intenção de retomar a ideia do retrofit, reformando
antigos para possibilitar que famílias de baixa renda, como as
Paes, adquiram moradias regulares, e o saldo de imagem

foi positivo

questionado sobre o

aproveitou a situação
modernizando prédios

do edificio Wilton
a Secretaria.

Ações de assessoria de imprensa

A entrevista do secretário Flavio Amary

à

TV

Gazeta

podem ser desdobrados em pautas e temas de divulgação para a
do Estado para combater o déficit habitacional;regiarização
do GRAPROHAB - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habi

diversos temas que
de imprensa: ações
acesso online aos dados

do Estado de São

Paulo; parcerias com a iniciativaprivada e com o governo federal para aceleração de produgão

habitacional; retomada do retrofit, entre outros.
Essas pautas podem ser oferecidas a diversos veículos de

modelos de entrevistas presenciais ou telefônicas com porta-vozes,
cada açáo da Pasta sobre o assunto. Isso aumentaria o espaço na

da Capital, em
dados específicos de

para destacar as ações

do Governo do Estado na área da Habitação.

Sobre a reunião com os gestores de Rafard, a assessoria
trabalhando rotineiramente a divulgação de assuntos como esse para

imprensa deve seguir
sejam positivamente

abordados nas mídias regionais.
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Data: 19/01/2019

Auditoria:

5 matérias

VEíCULO

REG¡AO

AVALTAçAO
40r%

O

Web

(2)

lmpresso

(3) O Capital (l )

iS lnterior

(4)

O

Posi ivo

(2)

Neutro (3)

Análise:

A auditoria apontou cinco matérias, sendo 3 em impressos,

no interior e

600/o

neutras. Três delas citam a CDHU incidentalmente, ou seja, não têm a

com agente,

e por isso são consideradas neutras. Dentre elas, o Jornal de Araras

currículo do novo

subprefeito de Sapopemba informando que este já foi estagiário na

E

jornais de Marília

denunciam venda de drogas em residencial da Companhia na cidade.
O

Gl publicou

a data de agendamento das inscrições para casas

de Adamantina, com todas as informações necessárias aos
enquadramento da Companhia, além de número de unidades

CDHU no município
como as regras de

e

de investimento do

empreendimento.

O município de Monte Mor

recebeu apoio técnico de e

pe do programa

de

A informação foi

regularização fundiária Cidade Legal, da Secretaria Estadual da

.

divulgada pelo portal Tribuna Liberal, que dedicou um parágrafo

falar do programa

estadual e seus benefícios.

Destaques

-A

abertura das inscrições para concorrer às moradias

Adamantina publicada pelo

Gl, um

dos maiores portais jornalí

da CDHU em
nacionais, garantindo

visibilidade para a Companhia
- Divulgação das ações do Programa Cidade Legal na cidade

Monte Mor, no portal

Tribuna Liberal.
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Pontos positivos

A publicação

sobre

a

data de agendamento das inscrições

Adamantina mostra que a Companhia trabalha para promover
atender à população de baixa renda, participando e supervisionando

início, quando da inscrição dos interessados, mesmo em etapa

casas da

CDHU em

de interesse social e
processo desde o seu
pela prefeitura local,

parceira da Companhia.

A notícia sobre o apoio técnico da equipe do programa
Monte Mor destaca a indispensável aproximação da CDHU junto à
esclarecimento de dúvidas e no apoio para resolver um agravante no

municípios: os imóveis irregulares. A matéria reforça a imagem da
trabalhando em todas as frentes para oferecer moradias dignas e

Legal à prefeitura de
municipal no

t habitacional

dos

e da Secretaria

em todo o Estado

Riscos à imagem

As matérias publicadas neste dia não apresentam riscos à

da CDHU

Ações de assessoria de imprensa

Além de avisos de pauta com datas de sorteios e

entregas

empreendimentos, a

assessoria de imprensa pode intensificar o trabalho de envio de

detalhados sobre as

inscrições nos municípios. Nos textos, é importante destacar as

etapas desse processo,

desde

a data de agendamento de inscrição (que não

o dia para fazer a

é,

é o dia em que os

inscrição em si). Muitos munícipes fazem essa confusão. O
interessados comparecem para agendar hor¿írio de atendimento
inscrição. Já na inscrição, o interessado deve levar mais documentos

a posterior data

da

comprovem suarenda

mensal, endereço, entre outros, passando por um primeiro

fmo". Se sorteado,

interessado será encaminhado ao processo de habilitação, momento

que se deve comprovar

detalhadamente todas as suas condições de enquadramento.

A

o

de imprensa presta

serviço de interesse público ao explicar detalhadamente esses
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Auditoria:

9 matérias
VEíCULO

REGIAO

AVALTAçAO

u%

O

(5)

Web

lmpresso

(4) O Capital(t) ð

lnterior

(8)

O

pos

(4)

Neutro (5)

Análise:

A auditoria apontou nove matérias no dia, sendo 560/o na

\9o/ono interior e 44%o

positivas. O sorteio de casas em Alto Alegre foi noticiado pelo jornal

no impresso quanto no portal, destacando que a CDHU farâ
presença do presidente da CDHU, Eduardo Velucci,

A

modemização do GRAPROHAB

-

Penápolis, tanto

de 88 moradias. A

o

foi citada.

Grupo de Análise

de Projetos

e

Habitacionais do Estado de São Paulo foi novamente dir,ulgada,

pelo Jornal Debate de

Lins. O veículo destaca que a novidade permite aos gestores

checar na internet o

andamento de seus pleitos.

A

prefeitura de Adamantina colocou à venda um terreno

destinado à doação e construção de casas da CDHU. A área foi
inadequada para receber moradias. O fato foi veiculado pelo

município que estava
pela CDHU como

Gl

e

Notícias. Ainda relativa ao mesmo município, foi publicada

Centralizada Portal de
a respeito da data das

inscrições de moradias da CDHU no portal Impacto Notícias.

Demais matérias tratam de ações municipais, como

de câmeras de

a

monitoramento em escolas de Tatuí e palestras sobre saúde em

também de Tatuí que

possuem empreendimentos da CDHU.
Destaques:

- O sorteio de casas em Alto Alegre, anunciada pelo jornal

Penápolis, mostra

produtividade e empenho da CDHU no cumprimento da oferta de

prometidas aos

municípios.
-

A viabilização da consulta online

a resultados de

pedidos

municipais no GRAPROHAB, comentada pelo Jomal Debate de Lins,

s

por autoridades
a ser noticiada

pela mídia.
I
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Pontos positivos

A veiculação sobre o sorteio de casas em Alto Alegre

a distribuição dos

investimentos da CDHU por todo

o

e em di

municípios mostra

Estado

combate ao déficit

habitacional.

Novamente sendo noticiada, a entrada do GRAPROHAB

plataformas online foi

amplamente divulgada para todo o Estado e reproduzida por diversos

de comunicação.

A publicação reflete a modernização dos serviços da Companhia.
Riscos à imagem

A matéria do portal Impacto Notícias sobre as inscrições para 99 moradias relembrou
que a última entrega de casas da CDHU na cidade ocomeu em

13, e que há muitos

desencontros entre a Companhia e a prefeitura para a construção de

moradias. A demora

para a produção de novos empreendimentos incomoda a população,

cobra o poder público

e procura a imprensa

regional buscando por uma voz que os

Embora denote rigor técnico na análise , anotícia sobre

rej

de terrenos municipars

pata a produção de empreendimentos pode transmitir ideia de não

pela CDHU

a

das areas disponíveis nas cidades.

Ações de assessoria de imprensa

No material de sorteios,

é

possível produzir sugestão de pauta,

de ser divulgado

para todo o Estado, explicando como os mesmos são feitos (nas modalidades CDHU
CDHU/Caixa), quais as regras de enquadramento, as categorias de
nas urnas, como funciona o processo de habilitação dos contemplados e

Aproveitando a pauta sobre o terreno de Adamantina

veis sorteados vigentes
escolha das moradias.

para a construção de

moradias, a assessoria de imprensa pode trabalhar na produção de
funciona a protocolização de pedidos de moradias e de análise de

e

detalhando como
de empreendimentos.

O material deve destacar que as prefeituras precisam ofertar

à CDHU visando que

equipes técnicas da Companhia analisem as características das áreas

concluam os esfudos,

favoráveis ou não à construção, de habitação social com base em
ser amplamente divulgados.

A partir daí,

se constatado que

as construções, pode-se informar à imprensa os próximos passos:

de início e término, e definição dos serviços a serem executados.
carâter customizado, com apelo regional, apartir do levantamento da

pleitos em andamento junto à Companhia, seguido da produção de

s

técnicos que devem

terreno é propício para
de obras, estimativa

pautas podem ganhar
dos municípios com

regional para cada

uma das cidades.
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Auditoria: 13 matérias
VEíCULO

REGIAO

AVALTAçÃO

8V"

r5a

54%

O Web (9)
O Rádio (2)

239"

92%

70%

O lnterior ('12)
O capital (1)

lmpresso (2)

O Pos
ON

(7)

Neutro (3)

vo (3)

Análise

A auditoria apontou
A falta

13 matérias, sendo 70o/o naweb,92Vo no

de averbação do Residencial Cociza, em Araraquara,

foi

Sol e no portal da rádio. A reportagem denuncia que o

e 54o/o positivas
na Rádio Morada do

foi entregue há 25 anos

e até hoje não possui registro em cartório, gerando insegurança aos

informam adequadamente

a

posição

da CDHU. A

procedimentos estão sendo adotados e divulga prazos para a solução

As matérias

informa

que novos

problema.

Matéria do jornal Candeia, de Bariri, retata problemas com

atendimento telefônico

A CDHU é citada

reportagem por manter

do Procon em relação areclamações de mutuários.
:

convênio com o Procon de Bariri

-

canal em que os mutuários

fazer denúncias ou

esclarecer dúvidas, porém o serviço teria apresentando falhas.

\-

Houve entrega de moradias no município de Zacarias gerando

pla matéria no site da

prefeitura. Também houve sorteio de casas da CDHU em Turiúba. noticiado pelo site do
deputado Itamar Borges. E as regras para as inscrições de casas da

HU em Adamantina

foram anunciadas pelo site Impacto Notícias e Rádio Prudente.
O nome da CDHU aparece em outras matéria sem
como a relativa a moradores de empreendimentos da Companhia que
do Tietê, novidades em creches instaladas em bairros que abrigam
a
:

visita do prefeito de Ipaussu ao terreno onde estão sendo construídas

e a escolha de endereços de casas da

direta em sua imagem,
se casar em Igaraçu
da CDHU,

da Companhia

CDHU em Capivari.

Destaques:

- Falta de averbação em moradias da CDHU em Araraquara,

pela Rádio e Portal

Morada do Sol.

6T
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Bariri, do jornal local

Candeia.

1

I

Pontos positivos
Sorteios, entregas e aberfura de inscrições para moradias,

(_

creches em seus empreendimentos, reforgam a boa imagem da

como melhorias em
trabalhando para

atender à população de baixa renda de todas as formas possíveis
t

Riscos à imagem

A demora na averbação dos apartamentos em Araraquaratraz
aos mutuários.

A

falta da escritura impede, por exemplo,

a

operações legalizadas de compra e venda. É um problema que tem

L

obras

já

de inventários ou de
no conjunto das

realizadas pela CDHU.

As falhas do Procon de Bariri causam reclamagões em
(

e incômodos

aos serviços prestados

pelo Proconpara a CDHU.

Ações de assessoria de imprensa

Há uma quantidade expressiva de empreendimentos da
averbação das unidades em cartório. Essa situação gera desgastes

hoje em Araraquara. A sugestão é que aDiretoria da CDHU formule
esses casos, oferecendo uma perspectiva de solução. Dessa forma,
t.

comunicação pode transformar futuros desgastes em notícias positivas
Em relação aos serviços do Procon, a CDHU tem convênios
para prestarem serviços sobre os seus empreendimentos. E algumas

satisfatórios, como acontece

a

ora em Bariri.

A

sugestão, nesse

imprensa da CDHU entre em contato com a assessoria do Procon

tI

onde não

foi feita

a

como o verificado
abordagem paratodos

proativamente, a
a companhia.

varios deles no interior
os serviços não são

é que a assessoria de
estudar os melhores

argumentos para a defesa para os serviços prestados. Números

sobre solução de

problemas pelo canal podem gerar novas pautas que mostrem a

do atendimento.

Mas o tema sugere também uma supervisão geral da Diretoria da

sobre a qualidade

dos serviços prestados por meio desses convênios.
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Auditoria: 24 matérias
VEíCULO

REGIÃO
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29%

58%

O

a

(1a)

Web
rv (4)

299"

7t*

17',6

lmpresso (6)

O lnterior (17)
O Capital(7)

50%

O Positi (12)
O rueg vo (7)

Neutro (5)

AnáIise:

A auditoria traz24

matérias, sendo 58o/o na web e quatro em

50% positivas. A TV Diário, emissora da TV Globo em Mogi das

fez denúncia sobre

terreno da CDHU emFercazde Vasconcelos onde apareceram

oferecendo riscos aos

moradores de conjunto habitacional que fica ao lado da área. A

Gl

s, J lo/o no interior e

foi publicada ainda no

e em veículos regionais. As matérias trazem a posição da CDHU

que rcaliza

limpezas frequentes no terreno e que já há previsão de nova limpeza.

O portal Acordo Coletivo publicou grande maténa sobre

de famílias

a

moradoras de palafitas, em Santos, paîa empreendimento da CDHU.

A TV Globo de Presidente Prudente veiculou nota sobre a
para as inscrições de interessados em moradias da CDHU na cidade
O Bom Dia Brasil mostra estudo afirmando que

Minha Casa Minha Vida (MCMV) são construídos longe

\--

(

Gl

de

Santos, o prefeito de São Vicente comenta

urbanos causando
dos locais de trabalho.

bre empreendimentos

entregues e em obras pela CDHU, destacando o diálogo mantido

o Governo. Já o Diárro

do Grande ABC e o ABCD Jornal abordam a proximidade do

de Santo André com o

Secretário Executivo da Habitação, Fernando Marangoni, ex

do município.

Também há no dia matérias que falam da exoneração do
I

Adamantina.
do programa federal

problemas para os moradores, que ficam afastados de serviços públicos
Em entrevista ao

de agendamentos

Marília; da interdição para manutenção de ponte de Piracicaba
CDHU; da escolha de unidades por contemplados em Capivari;
Guarulhos com o secretário Amary para tratar de regularização

regional da CDHU em
em parcena com
encontro de gestor de
da suposta falta de

do sorteio

atitude do prefeito de Marília em relação às casas autorizadas pela C
casas da

CDHU em Turiúba; e do encontro do prefeito de Novo

com

I

de

I
t

i\

\
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Destaques:

-

Situação de um terreno abandonado, de responsabilidade da

,

em Ferraz

de

CDHU na cidade

de

Vasconcelos, denunciada por afiliada da TV Globo.

- Transferência de famílias das palafitas de Santos para conjunto da

-

HU.

Agendamento de inscrições para candidatos a receberem casas

Adamantina, noticiado pela TV Globo.

- Matéria no site Gl da Baixada Santista que ressalta impacto positi

dos empreendimentos

da CDHU entregues e em obras no município de São Vicente.

Pontos positivos

A remoção de famílias que viviam em áreas de risco sobre

e sua acomodação

em condomínios confortáveis e seguros.

A divulgação da Globo
É positivo o

Gl

sobre inscrições para empreendimento

de Santos valorizar a afitação da CDHU em

S

Adamantina.

Vicente.

Riscos à imagem
Escorpiões e sujeira oferecem péssimas imagens próximas a

Moradores removidos das palafitas expressam temor de

da CDHU

consegurrem pagar as

prestações da CDHU.

As críticas ao Minha Casa Minha Vida podem se estender ao

do Estado

Ações de assessoria de imprensa

A

assessoria de imprensa deve sugerir à Diretoria da CDHU

emergencial para

o terreno emFercaz de Vasconcelos onde há lixo acumulado e

escorpiões e cobras.

O terreno é contíguo ao conjunto e deveria ser utilizado pela

para a instalação de

equipamento público, mas enquanto isso não é feito é obrigação da

A

retirada de famílias das palafitas em Santos é um

zelar pela limpeza.
excelente da ação da

Companhia no enfrentamento das áreas de risco. A assessoria deve
(fotos e vídeos) registrando o "artes" e o "depois" davidadessas

textos e imagens
Os materiais e pautas

devem ser oferecidos à mídia. Também devem ser mostradas as

com o trabalho social da CDHU e a orientação feita para as famílias

de pós-ocupação,
adaptarem aos direitos

e obrigações da vida em condomínio.

Em relação ao MCMV, as críticas são direcionadas

ao

importante monitorar o assunto porque o Governo de São Paulo

Federal. Mas é
pou de muitos desses

empreendimentos por meio dos aportes da Casa Paulista.
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Análise:

A
positivas.

auditoria contabilizou 18 matérias, sendo 44o/o na web,

no interior e

A TV Globo de Presidente

matérias sobre os

Prudente voltou

a

agendamentos para as inscrições de moradias da CDHU na cidade

entrou ao vivo em dois jornais da emissora e foram exibidas imagens
O

jornal O Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, publica artigo do

Adamantina. Repórter
conjunto.

Flavio Amary com

ideias para combater o déficit habitacional no Estado. Nele, o

fala sobre o Programa

LAR (Locação Acessível Residencial), na qual o ente público concede
investirem recursos na produção de unidades para a população de

para empresas

mais baixa renda.

O dia registra 13 veiculações no interior. A rádio Morada do

afalta de elevadores em empreendimentos de Araraquara. O jornal O

de Araraquara criticou
de Marília noticiou a

Marília'oX" daCDHU,

exoneração do gerente regional e relembrou o caso do

que levou dez anos para ser entregue.

50o/o

A Tribuna de Santos falou

o mvestrmento em

regularização fundiária do Governo na região.

A

c Romero à assessoria

Gazeta de Votorantim comentou sobre a indicação de

parlamentar da Secretaria Estadual da Habitação. A Rádio Prudente
sobre um terreno à venda em Adamantina, adquirido pela prefeitura

ser oferecido à

para construção de moradias, mas considerado inadequado pelos técni
Outras matérias trataram dos avanços na negociação entre a
equipe do Programa Cidade Legal para regularização de lotes no muni
nomes de contemplados com moradias da CDHU em

Capivari;

seus ouvintes

CDHU

da Companhia.
de Guarulhos e
da divulgação dos

do prefeito de

de

1,

Bastos com o secretário Flavio Amary e o presidente da CDHU,

Velucci, para tratar

de ajuda financeira para solucionar erosão em empreendimento da

O programa Cidade

Legal é citado também em negociações para regularização de lotes

\-

i
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Destaques:

- Matérias sobre agendamentos de inscrições para casas da CDHU

Adamantina veiculadas

pela TV Globo de Presidente Prudente
- Artigo do secretário Flávio Amary publicado em Sorocaba
- Regularizagão fundiária na Baixada Santista abordada pelo jornal A
- Matéria sobre falta de elevadores em conjuntos em Araraquara na

Morada do Sol.

Pontos positivos

A ampla visibilidadepara

as unidades produzidas em

O artigo do secretário Flavio Amary apresentando

ideias

enfrentar

o déficit

habitacional e trazendo ao debate a questão do aluguel social.

A visibilidade fos esforgos da Pasta na regularização

na Baixada Santista.

de

Riscos à imagem
As ideias do secretário Flavio Amarypodem ser confundidas

decisões de governo,

o que ainda não são.

Afalta de elevadorss em conjuntos habitacionais de

foi duramente criticada

pela Rádio Morada do Sol, bem como afalta de muros entre as
Ações de assessoria de imprensa
É muito positivo o secrelário Flávio Amary publicar artigos e
sobre o tema da produção de moradias e urbanização.

A

sugestão é

oferecelos a outros veículos do interior e também da Capital. A

ideias ao debate

mais artigos e
deve ser cuidadosa

para deixar claro que se trata de ideias e estudos, e não ainda de decisõe tomadas pelo Governo.

Sobre a questão específica dos elevadores, há padrões

e há também a adequação das famílias aos apartamentos, e
respeitados pela CDHU

-

a serem seguidos
esses

o que deve ser claramente informado aos

questão dos elevadores remete para a questão mais geral da habi

CDHU. A assessoria de imprensa deve reunir argumentos

e

certamente são
interessados.

A

dos conjuntos da
sobre os critérios e a

qualidade arquitetônica das construções. Os empreendimentos mais

têm alta qualidade

construtiva, mas pode haver conjuntos mais antigos com problemas,

para esses é necessário

compor um discurso institucional adequado.

A assessoria de imprensa deve produzir materiais do Programa

dade Legal específicos

para cada região e municípios para explorar a receptividade dos veículos regionais e
relevância do assunto. Personagens devem ser localizados e falarem

a

a segurança de ter a

sua propriedade inteiramente legalizada.

,{

bc

rÂmfl f

\,
Data:

ilIttffilctÀ

il

t)0mnlt$À0

I cf{pJ 05.527 558/m0t-13

2410112019

Auditoria:

13 matérias
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Análise

A auditoria coletou

\*

13 matérias, sendo 9 na web, I

I no

,9positivasenenhuma

negativa. O principal destaque é a entrevista do vice-governador

Garcia ao SBT

Interior/Araçatuba. Garcia comentou sobre a política habitacional do Estado, a PPP da
Habitação do Centro; as expectativas para a gestão do novo

da Habitação, Flavio

Amary,

as parcerias do governo estadual com o federal para produção

moradias e o recorde

Alckmin --

em que Garcia foi

de entrega de unidades durante os quatro anos do governo

r-

secretário da Pasta.
l|v4atéria do

Diário do Grande ABC - impressa

e online -

secretário de Habitação de Santo André, Paulo Alves (que já
autoridades estaduais como um facilitador para apresentação de pleitos

Moradores de Pedreira receberam as escrituras de suas
!-

regional da Companhia em Campinas, Leobino Gomes de Souza
cerimônia e concedeu entrevista para o portal O Regional, de

a

proximidade do novo

na CDHU), com
ao Governo.

da CDHU. O gerente
eto, estava presente

à

Já o prefeito do

:

município revelou, na mesma matéria, ter assinado um novo con

com a CDHU para a

construção de 180 novas moradias.

\-

A abertura das inscrições para

casas da

CDHU em Guaiçara foi

de Lins. Representante da Companhia explicou o processo ao
\*

administração municipal pela falta de terrenos disponíveis para a

do Jornal Debate

que criticou

a

de moradias,

destacando que o município não recebe casas da CDHU há dois anos.

Outras reportagens promovem positivamente a imagem da
prefeito de Ipaussu em obra de moradias da CDHU; a limpeza de
da

CDHU em Dracena; o sorteio de casas em Pedrinhas Paulista; o

a visita do
que receberá casas
de

projeto

,
\-
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das obras em

Salmourão, o volume regular de atividades e divulgações da empresa.
Destaques:

- Entrevista do vice-governador Rodrigo Garcia ao SBT Interior de

sobre a política

habitacional do Estado, com divulgação de iniciativas da Secretaria

da Habitação no

combate ao déficit habitacional.

- A grande variedade de veiculações positivas sobre aspectos

do trabalho da CDHU

no interior, mantendo bom volume de publicações positivas para a
- A aproximação do secretiírio de Habitação de Santo André, Paulo

da Companhia.

com o secretario-

executivo da Pasta, Fernando Marangoni, e demais autoridades
Pontos positivos

A entrevista do vice-governador Rodrigo Garcia ao SBT
iniciativas da Pasta, como a PPP do Centro e a construção de 120

difundiu algumas das
unidades habitacionais

no Estado durante os quatro anos da gestão.

As matérias sobre as atividades na CDHU no Estado ajudam

consolidar imagem de

trabalho incessante da Companhia.

Riscos à imagem

As matérias do dia não apresentam riscos à imagem da Pasta.

Ações de assessoria de imprensa

A

entrevista do vice-governador e ex-secretário de Habitagão Rodrigo Garcia fez um

balanço sobre os programas estaduais nos últimos quatro anos.

A

soria de imprensa deve

consolidar esses balanços e deixá-los disponíveis para a imprensa. O

avançou

diretrizes para a gestão que se inicia e a assessoria de imprensa deve

esses conceitos

e acompanhar o trabalho da Secretaria da Habitação e da Diretoria

CDHU em busca

de

dilulgações oportunas.
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Data: 25/0112019

Auditoria:

18 matérias

VEíCULO

O We¡ (l ¿)

lmpresso

REGIAO

(4) O Capital ('l)

AVALTAçAO

O lnterior

('l

7)

O

Posrtivo

(10)

Neutro (8)

Análise:

A auditoria traz l8 matérias, sendo 78%io na internet, 94Yo no interior, 56% positivas e
nenhuma negativa. A Rádio lpanema, de Sorocaba, cidade natal de Flavio Amary, entrevistou
o secretário para debater investimentos na área de Habitação. Amary destacou as iniciativas da

Pasta para a regularizagão fundiária e expressou seu interesse em f,rmar parcerias com a

iniciativa privada para aprimorar
i

a produção de moradias de interesse social.

Matéria do jornal A Estância, de Guarujá, informa que, entre 2019 e 2020, a prefeitura
desenvolverá obras de infraestrutura e produção habitacional a partir de um recurso federal de

R$ 63,1 milhões. Parte desse montante será destinado à construção de novas moradias do
programa federal Minha Casa Minha Vida, em parceria com CDHU e Agência Casa Paulista,
da Secretaria de Habitação de São Paulo.
O Diário de Penápolis noticiou o sorteio de casas da CDHU em Alto Alegre, citando a
presença do diretor de atendimento habitacional da Companhia, Marcelo Hercolin, do gerente
da CDHU de São José do Rio Preto, Rogério Gatti.

A Companhia

aparece em outras matérias

L

com abordagem positiva, como a que menciona limpeza em prédios da CDHU em Franca; outra
destacando a escolha de terrenos para obras da Companhia em Capivari; e uma terceira sobre

sorteio de unidades em São Manuel.

Outras matérias citam a CDHU de forma neutra mencionando jogos de futebol com

times que levam o nome "CDHU" em Pindamonhangaba; falta de redutores de velocidade
causando problemas de trânsito e preocupando moradores da CDHLT em Ourinhos; edital de

inscrições para cursinho que exige comprovante de endereço ou f,rnanciamento; novo itinerário
de ônibus no bairro Cota200 em Cubatão. Há ainda reclamação de moradores da CDHU em
São Carlos sobre posto de saúde abandonado pela prefeitura.
i
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Destaques:

- A entrevista do secretário Flavio Amary à Rádio lpanema, de S

sobre iniciativas na

âreahabitacional.

- Matéria do jornal A Estância, de Guarujá, tratando das perspectivas
investimentos em infraestrutura e habitação em parceria com os

a cidade de receber

federal e estadual.

Pontos positivos

A entrevista do secretário Flavio Amary

para a Rádio

I

de Sorocaba enfatizou

os temas da regularizaçäo fundiária e da necessidade de trazer

privados para

obras de habitação de interesse social.

A matéria

do

jornal A Estância sobre obras em Guarujá

o apoio da CDHU e da

agência Casa Paulista como parceiros fundamentais na produção

local

O sorteio de unidades em Penápolis e em São Manuel,

como a diversidade e

notícias regionais, mantém o volume de publicações sobre as obras e entregas da Pasta em
diferentes regiões do Estado, com ganhos de imagem para a

Riscos à imagem

As matérias do dia não apresentam riscos à imagem da Pasta.

Ações de assessoria de imprensa

A

matéria do jornal

A

em Guarujá

Estância sobre obras

expressa

com a população que

preocupação do secretário de Habitação do município, Marcelo

vive em palafitas. Os investimentos podem ser considerados parte

das iniciativas da

CDHU para enfrentar o problema das habitações em áreas de risco

assessoria de imprensa

deve organizar os dados dessa intervenção para compor o conjunto do que foi denominado
nessa Proposta Técnica de Programa de Gestão de Riscos de

A entrevista

do secretário Flávio Amary para a rádio

assessoria de imprensa deve propor à Superintendência de C

cronograma de entrevistas do secretario a rádios de todo o Estado,

primeiro contato com todas as praças e comunicadores relevantes.

de

é positiva. A
Social da CDHU um
dessa forma um
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Auditoria:

16 matérias

VEíCULO

REGIAO

AVALTAçAO

50%

O

Web

(5)

tmpresso

('t '1)

?.r

lnterior

(1 6)

O Positivo (8)

Neutro (8)

Análise:

A

auditoria analisou 16 matérias, sendo l l em impressos, todas no interior e

positivas e

50%o

50o/o

neutras. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, falou ao jornal A

Tribuna sobre as 133 famílias que moravam em palafitas na rua Senador Feijó, uma área de
risco sem infraestrutura, e foram removidas para um conjunto da CDHU.
O jornal Periscópio, de

ltu, publicou sobre a visita do prefeito de Cabreúva, Henrique

Martin, ao Palácio dos Bandeirantes. Em seu encontro com o governador João Doria, o prefeito
pediu agilidade na liberação de casas da CDHU na cidade.

O sorteio de

casas da

CDHU em Sarutaiá foi noticiado pelo jornal Sudoeste Paulista,

com a participação do secretário estadual da Habitação Flavio Amary no evento. Segundo a
matéria, o prefeito do município entrou em contato com Amary para discutir o formato do
sorteio e o processo de habilitação dos sorteados.

A

prefeitura de Bebedouro firmou convênio com a CDHU para realizar obras de

instalação da tubulação para drenagem pluvial em uma avenida, que irão contemplar novo
empreendimento da Companhia na cidade. O fato foi veiculado pelo jornal Folha da Cidade.

Matéria do Diário da Região de São José do Rio Preto faz anáúise política sobre

a

presença de Rodrigo Garcia como vice-governador e cita a indicação de Marcelo Hercolin para

ÀÞ

uma diretoriana CDHU.

U\

Outras matérias tratam de data para escolha de endereços de casas da CDHU em

Capivari, sorteio de casas da Caixa em parceria com CDHU e Casa Paulista em Platina

e

Pedrinhas Paulista; e outro sorteio de moradias de empreendimento da CDHU em Avaré.

Assuntos de alusão indireta à CDHU também estão na mídia, como alagamento por
conta de chuva em empreendimento da Companhia em Marília, instalação de câmeras em bairro

de Tatuí, limpeza de prédios da CDHU em decorrência de aumento de dengue em Franca,

it

at

fÂTof, r

rim[ÊilctÂ ot t)0ilüilcaçA0

retirada de entulhos em Cerquilho e a existência de um Centro de

I tltpJ 05 52i 558/m0 t.43

de Assistência

Social (CRAS) em Jaboticabal que fica em conjunto da Companhia.
Destaques:

-

Entrevista do prefeito de Santos tratando da entrega de

da CDHU para

contemplar famílias que moravam em palafitas, publicada em A
- Matéria do Diário da Região de Rio Preto fazendo análises políticas

mencionando a CDHU.

Pontos positivos

A

remoção de famílias que moravam sobre palafitas

Poucas moradias são tão degradantes como as que se equilibram em

um ato humanitário.
sobre esgotos. O

trabalho da CDHU é de grande valor humano e valoriza a imagem da
O acerto entre município e governo arespeito do sorteio de

pelo jornal Sudoeste Paulista, mostra a disposição do secretário

prefeitos e

a facilidade de troca de informações entre as

em Sarutaiá, publicado

Amary em atender os

, o que facilita os

investimentos da CDHU e dos programas da Secretaria da Habitação.

As obras em Bebedouro são um exemplo de que a CDHU não

apenas na oferta de

moradias, mas também participa em obras de infraestrutura e
Os sorteios e entregas da Companhia continuam ocupando

espaços na mídia.

Riscos à imagem

A

análise política publicada no Diário da Região faz con

ocupação de cargos na CDHU,

políticas sobre

o que pode lançar dúvidas sobre o preparo técnico

a

dos

nomeados.

Ações de assessoria de imprensa
Investimentos como os que retiraram famílias que viviam em

em Santos devem

ser considerados partes integrantes das iniciativas da CDHU para

o problema das

habitagões em áreas de risco.
intervenção para compor

A assessoria de imprensa

o conjunto do que foi

deve

denominado

os dados

dessa

Proposta Técnica de

Programa de Gestão de Riscos de Desastres.

A

assessoria deve divulgar com mais ônfase a participação

CDHU em obras de

infraestrutura e urbanismo, como arealizada em Bebedouro.
Em relação aos nomeados para cargos, a assessoria de

a capacidade técnica dos dirigentes da CDHU, seu preparo

deve sempre enfatizar

e sua experiência em

trabalhos de natureza pública.
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Auditoria: l0 matérias
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O Positivo (9)
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Análise:

A auditoria

apontou dez matérias, sendo 80% em impressos, todas no interior e 90o/o

positivas. A Tribuna de Limeira divulgou o índice de quase 100% de sucesso nas negociações
entre a CDHU e mutuários com débitos em atraso no CEJUSC de Limeira (Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania).

A CDHU realiza mutirões no CEJUSC com mutuários

que estão com muitas parcelas inadimplentes e não cumpriram acordos firmados anteriormente

nos escritórios regionais da Companhia.

A prefeita de Queiroz encontrou o secretário estadual da Habitação, Flavio Amary,para
solicitar reforma de casas de empreendimento da CDHU e verificar o status de novo projeto
previsto para o município. O diretor de atendimento habitacional da CDHU, Marcelo Hercolin,

também estava presente no encontro. Notícia foi publicada no jornal O Dia de Marília, que
destacou que a última entrega de casas da Pasta

foi em 2015.

Novamente o Diário da Região de São José do Rio Preto faz matéria em que aponta
supostos vínculos políticos de diretores da CDHU com o vice-governador Rodrigo Garcia.

Demais matérias voltam a falar do sorteio de casas da CDHU em Pedrinhas Paulista e

Platina; novas unidades da Companhia sendo construídas em Arealva; e início das obras de
tertaplanagem em terreno de Penápolis que receberá moradias da CDHU destinadas a
servidores municipais.
Destaques:

-

Os acordos firmados com mutuários inadimplentes da CDHU no CEJUSC de Limeira,

noticiados pela Tribuna de Limeira.

-

Encontro da prefeita de Queiroz com o secretário Flavio Amary na sede da Secretaria,

publicado no jornal O Dia, de Marília.
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Pontos positivos

Convocar o mutuário para ftmar acordos de quitação das dívidas mostra atitude
receptiva, parceria da Companhia com seus mutuários e predi

para atender da melhor

forma mutuarios com dificuldades financeiras.

O secretário Flavio Amary recebe prefeitos de diversos

do Estado com a

intenção de dar andamento a pleitos habitacionais, confirmando

e atenção no

encaminhamento das demandas habitacionais municipais.

Importante observar novamente

o

impacto positivo da

da CDHU

noticiários regionais, dando conta de suas diversas atividades no

em

como o sorteio de

casas em Pedrinhas Paulista e Platina, as novas unidades em

em Jacuba, Distrito de

Arealva e o início das obras de terraplanagem em terreno de

Riscos à imagem

A

matéria do Diário da Região de São José do Rio Preto

Rodrigo Garcia pode deixar a impressão de que o critério político

bre o vice-governador
se sobrepõe ao

técnico na

escolha dos diretores da CDHU.

Ações de assessoria de imprensa

As ações de combate à inadimplência são um foco

de

positivas a serem

exploradas pela assessoria de imprensa. As ofertas de renegociação da

representam para

as famílias a oportunidade de garantir o seu maior patrimônio

Os descontos são

-

a

expressivos e a Companhia oferece facilidade de pagamentos. Do

de vista da CDHU as

ações são igualmente importantes, pois mars recursos revertem para

empresa e podem ser

novamente empregados em investimentos habitacionais,
lógica deve constar dos materiais e das falas dos assessores em seus
As ocasiões de renegociagão de contratos devem ser formatadas de

mais famílias.

Essa

com jornalistas.

a alrair o interesse da

mídia.

A

assessoria de imprensa pode preparar material com o

jornal de São José do Rio Preto reiterando o seu preparo técnico e sua

do diretor e enviar ao
para o cafgo.
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Análise:

A auditoria registrou 22 matérias, sendo

14 na web, 82o/o no interior, 50o/o positivas e

umanegativa. A Rádio Metropolitana de Guaratinguetá criticou o atraso das obras e o abandono
de 80 casas da CDHU no bairro Vila Rica, em Lorena. As moradias são destinadas a famílias
moradoras de APP (Area de Preservação Permanente) e aguardam a conclusão das obras para
a mudança. O governador João Doria

foi criticado por "não acelerar"

as obras da CDHU.

Moradores de conjunto habitacional do programa federal Minha Casa Minha Vida

\*

(MCMV) na cidade de Rio Claro, viabllizado em parceria com a Agência Casa Paulista,
reclamam de rachaduras em seus apartamentos.

A

construtora vistoriou as moradias e não

constatou problemas estruturais. A matéria foi publicada pelo Jornal Cidade de Rio Claro.

O Portal SB
!-

Notícias, de Santa Bárbara d'Oeste, publicou matéria sobre quatro

vereadores que visitaram a sede da Secretaria Estadual da Habitação em busca da regularização

fundiária de quatro núcleos habitacionais da cidade.
Três matérias no interior refletem, mais uma vez, a ocupação de espaços nos noticiários

locais:

o início das obras de moradias da CDHU

destinadas

a servidores municipais

de

Penápolis; o sorteio de moradias em Platina e Pedrinhas Paulista; e a divulgação de requisitos
para inscrições de concorrência de casas da CDHU em São Manuel.

Demais matérias relatam ocorrências policiais e fatos diversos nos quais a citação da

CDHU é circunstancial. Também ganha espaço em jornal local menção a Hélio Escudero, exfuncionário da CDHU, em pauta que trata de propostas para a Santa Casa de São José do Rio
Pardo. Outras matérias abordam as vagas disponíveis no Projeto Guri, do município de Marília,

com inscrições liberadas em bairro com empreendimento da CDHU, e a substituição de uma
placa de rua em bairro da CDHU em Olímpia.
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Destaques:

- Reclamações na Rádio Metropolitana de Guaratinguetá sobre

- As divulgações dos sorteios ocorridos em Pedrinhas Paulista e

abandonado

nos veículos Assis

News, Assis City, Diário do Vale e Prefeitura de Platina,

Pontos positivos

As divulgações dos sorteios ocorridos em Pedrinhas

e Platina, através dos

veículos Assis News, Assis City, Diário do Vale e Prefeitura de

são resultado da

divulgação pela assessoria de imprensa de dados técnicos sobre

empreendimentos e o

processo de sorteios. Garantem mais uma vez, ao lado de temas

para servidores municipais em Penápolis e os requisitos para
casas da

CDHU em São Manuel, a frequência da divulgação das

O atendimento da equipe do programa Cidade Legal aos
d'Oeste mostra o andamento do trabalho para aregtilarização fundiária
em municípios de diferentes portes, configurando ponto positivo para

as obras de moradias

de concorrência de
vas da Companhia.

de Santa Bárbara
núcleos habitacionais
Pasta.

Riscos à imagem
O atraso das obras das casas da CDHU em Lorena desgasta a

da empresa, visto

que a reportagem critica afalta de providências da CDHU e cita o

O secretário de
as obras. As casas

Obras do município informou que duas empresas faliram e
deveriam ter sido entregues em 2015.
Rachaduras em empreendimento do

MCMV em Rio Claro.

Ações de assessoria de imprensa
E recorrente a situação na qual construtora contratada pela
e as obras são paralisadas. É

um fato que escapa ao controle da

entra em insolvência
que se vê obrigada

aprocedimentos burocráticos para substituir a construtora, o que leva

Essa situação deve

ser explicadapara os jornalistas.

aos departamentos

A

assessoria de imprensa deve buscar

de engenharia da CDHU informações atualizadas sobre o caso
perspectiva de prazo para a retomada das obras. Assim que houver

obras,

a

assessoria deve

dilulgar nota aos veículos

locais,

Metropolitana. Como solução estrufural, a assessoria de imprensa

CDHU

a

definição de procedimentos automáticos em situações como

Em relação às rachaduras em conjunto do MCMV,

as

-

se possível com

de retomada das

palmente

N

à Rádio

solicitar à Diretoria da
para prevenir crises.

são direcionadas ao

Governo Federal. Mas é importante monitorar o assunto porque o Govemo de São Paulo
participou de muitos desses empreendimentos por meio dos aportes da Casa Paulista.
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Análise:

A auditoria analisou 24materias, sendo

13 na web,

2I (88%)

no interior e79o/o positivas,

com duas negativas. O SBT de Jaú expôs a demora na averbação do Conjunto Habitacional
Cociza, em Araraquara, entregue há 25 anos. Famílias já quitaram seus apartamentos e não
conseguem a documentação que comprova a titularidade das moradias. A matéria traz a posição

da CDHU com prazos para conclusão do processo. Jâ a TV Globo de São José do Rio Preto
denunciou o atraso na entrega de casas da CDHU em Jales. Da mesrna forma, a matéria traz
informações da CDHU com providências e prazos para a solução do problema.

As rádios Difusora e Interativa e o Jornal de Assis veicularam matérias sobre o sorteio

de casas da CDHU em Pedrinhas Paulista. Detalhes como destinação das unidades e
informações sobre o processo de habilitação e montagem de dossiê de documentação, conforme
transmitidas pela assessoria de imprensa aos veículos, constaram das matérias.
O prefeito de Cabreúva solicitou mais moradias em seu município durante reunião com

o vice-governador Rodrigo Garcia no Palácio dos Bandeirantes, pleito noticiado pela mídia
local. Vereadores de Santa Bárbara d'Oeste que foram à sede da Secretaria para cobrar

a

regularização fundiária de núcleos habitacionais da cidade voltaram a ser notícia, desta vezno

jornal O Liberal de Americana e no Di¿ário de Santa Bárbara d'Oeste. O Diário de Penápolis
anunciou

o início da construção no município de moradias da Companhia

destinadas a

servidores públicos municipais.
Demais matérias citam a presença de funcionário da CDHU de Araraquara no Conselho
de Habitação Municipal, representando a Companhia; as obras em andamento em Ibitinga de
casas da

CDHU em parceria com MCMV; a divulgação do edital e critérios para o sorteio de

casas da Companhia em São Manuel, além do próprio evento de sorteio na cidade; o encontro

da prefeita de Barão de Antonina com o secretário Flavio Amary para tratar de
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de entrega das casas da Companhia; a divulgação de uma mostra

feita por moradores

da CDHU através do projeto Foco no Pedaço; a entrega efetiva de
Sapucaí e

a previsão

em São Bento do

de entrega de casas em Santa Rita do Passa

A Companhia foi citada incidentalmente

em

jogos de futebol

nome "CDHLJ" e em reportagem sobre a instalação de luzes de LED

times que possuem o

bairro de Itapevi.

Destaques:

- Demora de 25 anos na averbação de empreendimento da CDHU

Araraquara, explorada

pelo SBT de Jaú.
- O atraso na entrega de casas da CDHU em Jales, noticiado pela TV
- Sorteio de casas em Pedrinhas Paulista, veiculado nas Rádios

- Entrega de casas em São Bento do Sapucaí, postada no portal J

lobo de Rio Preto.
e Difusora
Joseense News.

Pontos positivos

A variedade

de veiculações positivas sobre aspectos diversos

interior, mantendo bom volume de publicações positivas para a

A divulgação

trabalho da CDHU no
da Companhia.

CDHU como o Foco no

no qual moradores

demora na averbação do empreendimento Cociza, em

voltou a ser

veiculada, agora no SBT de Jaú. A reportagem exibe reclamações

moradores que sofrem

de trabalhos sociais da

fazem fotos e imagens de suas comunidades.
Riscos à imagem

A

com a falta de documentação e não podem vender suas moradias.

A demora na enfega das casas em Jales desgasta a imagem
pelo fato de que as dificuldades são burocráticas. Os futuros

CDHU principalmente
relafaram à TV Globo

de Rio Preto as dificuldades que passam com o pagamento de aluguel.

Ações de assessoria de imprensa

Há uma quantidade expressiva de empreendimentos da

onde não

abordagem paratodos

esses casos, oferecendo uma perspectiva de solução. Dessa forma,

comunicação pode transformar futuros desgastes em notícias positi
Em relação ao caso de Jales a assessoria de imprensa deve
para o fato de que o desgaste é ainda maior pelo fato de que as
especialmente negativo os prédios estarem prontos, mas ainda
problemas formais

-

situação que exige solução urgente a ser

a

como o verificado

averbação das unidades em cartório. Essa situação gera desgastes

hoje em Araraquara. A sugestão é que a Diretoria da CDHU formule

foi feita

proativamente, a
para a companhia.
a

Diretoria da CDHU
são burocráticas. É

por causa

de

à mídia interessada.
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Auditoria:

12 matérias
VEíCULO

REGIAO

AvALTAçÃO

17y"

42%
8Í¡%
87"

(9)

O

Web

o

Rádio (l

lmpresso (2)

{B lnterior (.l0)

O Positivo (5)
O Negativo (1)

O Capital(2)

)

Neutro (6)

Análise:

A auditoria apontou 12 matérias, sendo 9 na web,

83Yo no

interior e 42Yo positivas (com

uma negativa). O governador João Doria compareceu à rádio Cruzeiro do Sul, de Sorocaba,
acompanhado do secretário Flavio Amary, e ambos falaram de planos para a habitação do

\-

Estado. O jornal Interior Penápolis elogiou o andamento das obras de casas da CDHU no
município e esclareceu que as construções movimentam a geração de emprego e a economia.
Outras matérias tratararn sobre a presença do funcionârio da CDHU de Araraquara na
cerimônia de posse do Conselho Municipal da Habitação de Interesse Social na cidade; do início
das obras da CDHU em Auriflama; do sorteio de casas em Sarutaiá; da visita de vereadores de

Iperó à sede da Secretaria, pedindo agilidade na frnalização das obras das moradias no
município; da entrega de moradias em São Bento do Sapucaí.

Uma mutuâria de Aparecida fala na Rádio Pop sobre a presença de escorpiões no
condomínio. Outras matérias citam a CDHU incidentalmente em ocorrências policiais

e

acidentes próximos a conjuntos habitacionais da Companhia.
Destaques:

- Entrevista do governador João Doria e do secretário Flavio Amary na rádio Cruzeiro do Sul
i

de Sorocaba

- Construção das casas da CDHU em Penápolis, noticiadas pelo jornal Interior Penápolis.
Pontos positivos
-!-

E positivo o governador tratar na mídia sobre os programas sob responsabilidade da
Secretaria da Habitação e da CDHU.

A nota

do

jornal Interior Penápolis sobre a agilidade nas obras de casas paraa cidade

destaca a CDHU acelerando a produção habitacional.

ì.
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sobre o sorteio de Sarutaiá, publicada

portal Piraju Regional

News, cita a presença do secretário Flavio Amary na cerimônia.

A variedade

de veiculações positivas sobre aspectos diversos

interior, mantendo bom volume de publicações positivas para a

trabalho da CDHU no
da Companhia.

Riscos à imagem

A presença de escorpiões em condomíniolocalizado em A

A

cobrança de vereadores de Iperó ao secretário Flavio

frnalização das obras de moradias no município foi publicada no site

para a agilidade na
Cãmara de lperó, o que

pode transmitir impressão de lentidão nas ações da secretaria e da
Ações de assessoria de imprensa

A

assessoria de imprensa deve submeter à Superintendência de Comunicação Social da

CDHU sugestões de pautas e eventos que envolvam o

sr

do Estado.

Essas

sugestões serão submetidas ao SICOM e a seu órgão central, a

de Comunicação. O

governador é, naturalmente, o principal foco de atenção da mídia

e será muito positivo

para as imagens da secretaria, da CDHU e do próprio governo que
anúncios e temas dos programas habitacionais do estado. Esse
em que os temas habitacionais sejam tratados, como ocoffeu neste dia

A presença de escorpiões em condomínio localizado em
pela assessoria de imprensa para se averiguar a responsabilidade da
da inea

-

e

se envolva em pautas,

deve incluir entrevistas
Sorocaba.
deve ser monitorada

sobre alimpeza

informar devidamente aos veículos interessados.

O tom de cobrança

da visita dos vereadores

de Iperó pode ser

pauta produzida pela assessoria de imprensa anunciando o

Flavio Amary às autoridades municipais, com detalhes sobre o
de execução de obras e possível previsão de sorteio e entrega, para

em curso. Importante desenvolver release a respeito, enviá-lo a toda

aproximação com os jornalistas, por processo de follow-up

em sugestão de

proativo do secretário
da solicitação, status
que o trabalho está

mídia da região e fazer

- garantindo canal

[\Ì

para af'lalização periódica das informações junto aos mesmos.
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Data: 3l/0112019

Auditoria:

2l matérias
VEíCULO
5%

REG¡ÃO
197,

21I,

24%
18%

8t%

52%

O web (l 1) O Rádio (5)
O TV (l)
lmpresso

AVALTAçAO

(4)

O lnterior (ì 7)
O Capital(4)

O Positivo (-ì0)
O Negativo (5)

Neutro (6)

Análise:

A auditoria estudou 2l matérias, sendo

11 na

web,8l% no interior

e48%o positivas,

além de 5 negativas. A TV Bandeirantes de Ribeirão Preto enfou no tema dafalta de averbagão
\v

de conjunto da CDHU em Araraquara entregue há 25 anos e produziu materia com entrevistas
de mutuários e também a posição da CDHU com perspectivas para a solução do problema. O

Gl

de Marilia publicou matéria, em tom de denúncia, sobre o abandono de um centro

comunitário entregue em 2005 junto a um empreendimento da CDHLT. A reportagem fala que

o caso é "exemplo de descaso com o dinheiro público" e traz ampla posição da CDHU
explicando que a responsabilidade pela manutenção do centro não é da Companhia
i

A

Rádio Pop de Aparecida reproduz reclamações de mutuários da CDHU sobre

caminhões que estariam jogando entulho atrás do condomínio e, com isso, atraindo animais
peçonhentos. A pauta também foi publicada no portal

Al2, daRede Vida de Aparecida.

Ainda nas matérias negativas há relato do Jornal da Cidade de Salto de Pirapora sobre
denúncias de venda de moradias da CDHU.

A matéria traz a posição da CDHU informando

sobre a frscalização da Companhia e as providências tomadas, que vão desde a advertência até

pedido na Justiça para reintegração de posse da unidade.

Em entrevista à rádio Difusora de Assis, o prefeito de Tarumã comentou sobre a visita
à CDHU e a conversa com o diretor da Companhia Aguinaldo Quintana pedindo a aceleração

fr

do processo para entregar moradias em Tarumã. O noticiário mostra também a entrega de casas

em São Bento do Sapucaí, noticiada no Diário de Taubaté, Jornal Joseense, Portal Maxpress e

Prefeitura; e o anúncio de entrega de casas em Jales pelo portal da prefeitura, cujo prefeito foi
recebido pelo secretário Flavio Amary.

Há matérias noticiando a pré-candidatura do ex-gerente regional do escritório

\-

da

Baixada Santista à prefeitura de Itanhaém; reuniões do movimento de moradia ULCM

b
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(Unificação de Lutas de Cortiços e Moradia), com foco de inclusão
do Minha Casa Minha Vida, COHAB e CDHU; possível doação de
para a construção de casas, e pedido de ingresso do município no pro

proj etos habitacionais
de Piracaia à

CDHU

Cidade Legal.

Destaques:
- Nova veiculação sobre a demora de 25 anos na averbação em

da CDHU em

Araraquara,pela TV Band de Ribeirão Preto.
- Abandono de centro comunit¿irio construído pela CDHU noticiado

Gl

de Marília.

Pontos positivos

A variedade de veiculações positivas sobre aspectos diversos
interior, mantendo bom volume de publicações positivas para a

trabalho da CDHU no
da Companhia.

Riscos à imagem

- Falta de averbação em moradias da CDHU em

agora mostrada na

TV

Bandeirantes de Ribeirão Preto.

- O abandono do centro comunitário construído pela CDHU

lN4'aríLia2005

- A presença de animais peçonhentos em conjunto em
Ações de assessoria de imprensa

Há uma quantidade expressiva de empreendimentos da
averbação das unidades em cartório. Essa situação gera desgastes

onde não

foi feita

a

como o verificado

hoje em Araraquara. A sugestão é que a Diretoria da CDHU formule

abordagem para todos

esses casos, oferecendo uma perspectiva de solução. Dessa

a comunicação

transformar futuros desgastes em notícias positivas paraa companhia.

pode

relação ao caso atual

a assessoria de imprensa prestou as informações necessarias e atenuou o desgaste.

Em relagão ao Centro Comunitário de Maríli4 a assessoria
rapidez e informou que a responsabilidade da CDHU acabou com a

conjunto habitacional, sendo de responsabilidade da prefeitura o
Sugestão adicional é que a Diretoria da CDHU atue junto à prefeitura
que atenda à comunidade, pois a CDHU é sempre citada de forma

Em relação ao conjunto de Aparecida, a CDHU

não

imprensa afuou com
do prédio e do

custeio e manutenção.
buscar uma solução
nesse caso.

acusada, mas a

a râdio e

sobre as diversas

responsabilidades no caso: da companhia, do condomínio e da

Como se trata de

assessoria de imprensa deve proativamente procurar

terreno com entulho fora dos limites do condomínio, a
Sugestão adicional é que a Diretoria da CDHU faça contatos com
a busca de uma solução para o

problema que, de alguma forma, cita o

parece ser da prefeitura.

locais para apoiar
da CDHU.
:
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Data: 0l/0212019

Auditoria:

9 matérias
VEiCULO

REGIAO

AVALTAçAO

56%

O Web (a)
O Rádio (l)

eÌ lnterior (5)
O capiral(4)

lmpresso (4)

O Positivo

(5)

Neutro (4)

Análise:

A auditoria registrou nove matérias,

sendo 4 na web e quatro em impressos, 560lo no

interior e 560/o positivas, com nenhuma negativa

e assuntos variados.

A CDHU

é destaque em

dois veículos segmentados. O Portal JUS.com, que trata de questões jurídicas, aborda o tema
das habitações de interesse social e a

CDHU é citada como exemplo de Companhia de enorme

importância no combate ao déficit habitacional. Ja arevista especializada em assuntos elétricos
IPESI mostra que a CDHU incorpora a energia solar em seus projetos e obras de casas populares
ao incorporar painéis de células fotovoltaicas.

O secretário de Habitação de São José dos Campos citou as parcerias com a CDHU em
entrevista na Rádio Clube do Vale

- dentre elas a cessão de um terreno para a construção de

mais 200 unidades. Dois veículos citaram a plantação de árvores em conjunto da CDHU em
Capivari, informando que o conjunto habitacional está em fase final de obras e os contemplados
aguardam o comunicado para a assinatura de contrato e entrega das chaves.
Quatro matérias foram neutras por citarem a CDHU incidentalmente, como ocorrências

policiais e citação em serviços sobre editais de licitação em curso.
Destaques

.
o

Q portal JUS.com destaca a importância da CDHU no combate ao déficit habitacional

A revista IPESI mostra o uso pela CDHU de células fotovoltaicas para o uso de energia
solar em empreendimentos populares.

.

Reportagem sobre o plantio de árvores e aftnalização das obras em conjunto da CDHU
no Jornal Correio de Capivari e no jomal O Semanário de Rafard.

Pontos Positivos

A presença da CDHU em veículos

segmentados é importante para levar informações

sobre a empresa a públicos diferentes e também para mostrar múltiplos aspectos das atividades

f3
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jurídicos e em revista

da Companhia. Neste dia foram feitas publicações em portal de

técnica de assuntos elétricos. A publicação jurídica trata do desafio

produção de habitação

para apopulação de menor renda e distingue a CDHU nesse esforgo.

a

a modernidade dos projetos da

CDHU que incorporam células

revista técnica mostra

paraaprodução de

energia solar e, dessa forma, reduzir o consumo de eletricidade e

economla aos

mutuários, além de beneficiar o meio ambiente.
Riscos à Imagem
Nesse dia nenhumamatéria representa risco à imagem da CD

Ações de assessoria de imprensa

A

assessoria de imprensa deve produzir pautas e informações

que tratem das modemas tecnologias construtivas da CDHU.

A

de energia a partir de

placas fotovoltaicas é um exemplo dessas aplicações com múltiplos

utilizada no consumo geral do residencial e

o

interesse j ornalístico

A

energia é

para a rede de

excedente é

fornecimento da distribuidora, gerando renda para os condômrnos.

O SmartSíndico é outra iniciativa que merece um plano

de

causa de seus múltiplos beneficios e fortalecer a imagem da CDHU

A

Casa Modelo da CDHU, que serve de modelo para as

especial por
empresa inovadora.

contratações, é outro

tema a ser explorado por privilegiar qualidade, eficiência

va, economla para

moradores e responsabilidade com o meio ambiente. A Casa Modelo

executada em alvenarra

armada com blocos estruturais cerâmicos, de acordo com as diretrizes

qualidade da empresa,

com pé-direito de 2,60m (que permite melhoria na iluminação e

de concreto, piso cerâmico em todos os ambientes, azulejo até o
estrutura metálica para o telhado, área de serviço coberta, sistema

alumínio ou aço galvanizado com pintura eletrostática. A obratraz

os

da residência), laje

nas áreas molhadas,
e esquadrias de

ilÞ

série de melhorias para

a

tornar a moradia mais confortâvel, segura e durável,

bem-estar

mutuários. Os focos são sustentabilidade e preservação do meio

aliadas à redução

dos custos de consumo e manutenção para os futuros moradores. As

habitacionais são

seus

projetadas com tecnologias que economizam âgua e energia elétrica.
Em relação à entrevista do secretário de São José dos Campos,

deve informar aos gestores da CDHU sobre os planos de parceria
oportuni da de, fazer

al

assessoria de imprensa

s e, se houver

guma divul gação regional.
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Data: 02102/2019

Auditoria:

16 matérias

VEÍCULO
6%

AVAL¡AçAO

REGIÃO

6?
38%

O web

(6)

o rv ('r)

o

Rádio

(l)

lmpresso (8)

Õ lnterior ('l 'l)
O Capital (5)

O Positivo ("l0)
O Negatrvo (l)

Neutro (5)

Análise:

A auditoria apontou 16 matérias,

sendo metade em impressos,690/o no interior e 63Yo

positivas, com uma negativa. O lançamento do programa Nossa Casa, feito pelo governador
João Doria após reunião de secretariado,

foi o destaque do dia. O programa visa a parceria entre

o poder público e a iniciativa privada na oferta de moradias de interesse

social. A novidade foi

veiculada nas versões online da Folha de S. Paulo e do Valor Econômico e pelo SP Repórter.

Novamente afalta de escritura em conjunto de Araraquara entreguehâ2D anos

é

notícia

negativa para a Companhia, desta vezîo SBT de Jaú. A matéria elogia a assessoria de imprensa
da CDHU por ter respondido à demanda prontamente e informado como o problema está sendo

resolvido.

O plantio de árvores no empreendimento de Capivari, a frnalização das obras e

a

expectativa para a entrega das chaves aguardo dos continuam tendo repercussão. O noticiário

também traz matérias sobre sorteio de casas em Sarutaiá e a confirmação da entrega das 99
casas em Jales.

Demais matérias citam a presença do secretário da Habitação em reunião do secretariado

ilr

de governo, a visita do prefeito de Água Virtuosa à sede da Secretariaparapleitear casas para
o município, o encontro entre o prefeito e vereadores de Taguaí com o secretário da Habitação
e uma foto de arquivo da entrega de moradias em Salto no ano de 1994.

O nome da Companhia também aparece em matérias que não interferem diretamente
em sua imagem, como as que citam ocorrências policiais e o funcionamento de uma escola
próxima a empreendimento em Colina.
Destaoues
a

Anúncio feito pelo governador João Doria sobre novo programa habitacional Nossa
Casa, veiculado na Folha de S. Paulo e Valor Econômico
I

.,
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Sorteio de 91 casas em Sarutaiá, veiculado no jornal da região Sudoeste do Estado

Reportagem sobre problemas na escrituração de imóveis em conjunto da CDHU de
Araraquara veiculada pelo SBT Jaú

Pontos Positivos

O anúncio feito pelo governador João Doria do programa

Nossa Casa é a

primeira iniciativa do novo governo em relação à habitagão popular.

A diversidade

de matérias positivas sobre ações da Companhia fortalece a sua imagem.

Riscos à Imagem

A pauta do SBT Jaú apresenta um problema recoffente na

a

dificuldade de

regularização de alguns empreendimentos mais antigos.
Ações de assessoria de imprensa

A tarefa da assessoria de imprensa é desdobrar o anúncio

pelo governador em

divulgagões a serem feitas por todo o estado. Em coordenação com

SICOM, entrevistas do

secretário Flavio Amary devem ser oferecidas a rádios e jornais do

e da Capital. O

Nossa Casa deve ser citado em todas as agendas dos dirigentes da

e da CDHU. O

S

programa Nossa casa deve ser prioridade do trabalho da assessoria de

por constituir a

A assessoria deve

principal novidade da nova gestão no tema da política
acompanhar dentro da Secretaria e da CDHU a elaboração do

e aproveitar todas as

oportunidades de divulgação, organizando um cronograma de fatos e

A

vulgações.

assessoria deve divulgar os pontos centrais do programa

entrega de 60 mil unidades em quatro anos com investimento de R$
serão selecionados pelas prefeituras de acordo com a renda e terão

recebem auxílio-moradia ou vivem em áreas de risco; cada família
moradia no valor de R$ 30 mil e assinar financiamento de até R$ 60

mensais; os terrenos serão doados pelas prefeituras;

ossa Casa: previsão de
1

bilhão; os beneficiados
oridade as famílias que
receber um chequeem parcelas de R$ 450

que erguerem os

as

N

empreendimentos vão poder oferecer parte das unidades ao mercado apos cumpnrem a cota

mínima prevista pelo programapara atender a populagão de baixa

Em relação à única matéria negativa do dia, há uma

expressiva de

foi feita a averbação das

em cartório. Essa

empreendimentos da CDHU onde não

A sugestão é que

situação gera desgastes recorrentes como o verif,rcado hoje em

Diretoria da CDHU formule uma abordagem para todos
perspectiva de solução. Dessa forma, agindo proativamente, a

esses

a

oferecendo uma
pode transformar
r

futuros desgastes em notícias positivas para a companhia.
'.
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Data: 03102/2019

Auditoria:

13 matérias

VEíCULO

REGIAO

AVALTAçAO

15%

85%

O

Web

(7)

lmpresso

(6) O Capital (2) O lnterior (ì 1)

O Positivo (B)

Neutro (5)

Análise:

A auditoria analisou 13 matérias,

sendo 54o/onaweb, 850/o no interior e 62Yo positivas,

com nenhumamatérianegativa. A Tribuna online, de Santos, fazmatéria sobre o projeto Ateliê
nas Cotas, desenvolvido pela CDHU nos chamados bairros Cota, em Cubatão, no âmbito do

Progtama de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar. A matéria mostra o trabalho da
produção de arte e artesanato e a criação de uma ferramenta de e-comnnerce que vai ampliar as
.

vendas da comunidade e gerar mais renda para as famílias. O e-commerce

foi feito

em parceria

com o projeto COM-COM, outra iniciativa de projeto social apoiada pela CDHU.
O novo programa habitacional Nossa Casa foi notícia na Folha de S. Paulo, Agora São
Paulo, Costa Norte e Comércio de Franca.

Alguns veículos regionais de Bauru noticiaram a renovação de contrato entre
prefeitura de Lençóis Paulista e a CDHU para remoção de moradores de

átrea de

a

alagamento. A

prefeitura de Valinhos também cita a Companhia em matéria que menciona o decreto que
suspende temporariamente as aprovações para construções de

edificios. O Jornal da cidade de

Santa Adélia agradece o diretor habitacional da CDHU por ter ajudado o município.

A entrega

antecipada das unidades habitacionais em Jales também é notícia.

fÞ

Destaques
í

.

Anúncio feito pelo governador João Doria sobre novo programa habitacional, veiculada
na Folha de S. Paulo, Agora São Paulo, Costa Norte e Comércio de Franca

.

Reportagem sobre o progrcma Ateliê nas Cotas, veiculado pela versão online do jornal

A Tribuna
Pontos Positivos

O programa Nossa Casa é a primeira iniciativa da nova gestão na área da política
habitacional e mostra a prioridade do tema para o novo governo

.
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A

reportagem sobre o programa Ateliê nas Cotas traz

para os proletos

sociais que a companhia desenvolve. Além de construir habitações, a

também trabalha

para melhorar avida das pessoas que irão usufruir das unidades
Riscos à Imagem
Nesse dia nenhuma das matérias traz de risco à imagem da

Ações de assessoria de imprensa

O programa Nossa Casa foi analisado no dia anterior.

É

Secretaria e da CDHU e deve receber atenção prioritária da assessoria
Sobre o Ateliê nas Cotas, todos os projetos sociais e

programa central da
lmprensa.

realizados em áreas de

risco devem ter divulgação priorizada dentro do objetivo exposto

Proposta Técnica. A

Companhia possui um trabalho social notiível e executa diversos

que apolam as

comunidades em sua organização. Todas essas iniciativas devem

um tema permanente

para a assessoria de imprensa produzir pautas, eventos e ações junto à

A

Companhia promoveu, por exemplo, na Serra do Mar, os

etos Arte nas Cotas,

COM COM, Nesde, Cota Viva, Tur na Serra e Vale Vila. O papel

programas sociais foi

fundamental paraamobilização da comunidade eparao sucesso da

de cerca de 7.000

famílias de seis núcleos de favelas, num projeto premiado

fatos que devem

ser ressaltados nos contatos da assessoria com a mídia.

No Jardim Pantanal (Capital), a CDHU promoveu o Projeto

Nova Esperança;

Organização Comunitária; Economia Solidária: Cooperativa de
Educagão Ambiental: Viveiro-Escola; e Mulheres do GAU; no

Pimentas (Guarulhos),

promoveu as iniciativas Mulheres Empreendedoras, COM COM, Vi
Pimentas

e Varre Vila. No Jardim Santo André foi iniciada

Participação e

a

Escola, Música no

da Praça da

Cidadania, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade (FUSSP)

pela CDHU que vai

oferecer capacitação profissional, cursos e oficinas, horta social,

ao empreendedorismo,

a agência de microcrédito Banco do Povo, parque infantil, quadra

N

va e estações de

coworking em espaço com Wi-Fi.
É fundamental, no esforço da Companhiaparase aproximar

de risco, o fortalecimento dos programas sociais e o seu a
estratégia de comunicação que tenha como prioridades as relagões

comunidades em áreas

no âmbito de uma
amídiaeaparticipação

das comunidades.
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Data:

\-

0410212019

Auditoria: 23 matérias
VEíCULO
4%

REGIAO

t8%

AVALTAçAO
137"

357o

57%

65%

74%

\*
O web (17) O Rádio (a)
O rV (l)
lmpresso ('l)

\-

O Positivo (.l3)
O Negativo (3)

C lnterior ('15)
O Capital (8)

Neutro (7)

Análise:

A auditoria registrou 23 matérias sendo

74o/o

naweb,

65Yo

no interior e

57%o

positivas,

com 3 matérias negativas. O programa Nossa Casa foi tema de veículos regionais e portais de
notícias. A rádio Jovem Pan AM divulgou reportagem sobre o assunto por duas vezes durante
a sua programação e a reportagemtrazia sonoras do secretário da Habitação, Flavio Amary.

Em reportagem do Jornal da Gazeta, foi veiculada matéria sobre a PPP do Centro na
qual os moradores da ârea reclamam da insegurança causada pela chamada "Cracolândia". Os
moradores também se queixam da promessa de revitalização do entorno que não teria sido
cumprida. A matéria af,rrma que o boulevard comercial e a escola de musicaprevistos no projeto
ainda não foram entregues à população. A assessoria de imprensa da CDHU informa na matéria
que a construção do boulevard e da escola de música estão dentro do cronograrîa previsto.

Em reportagem da rádio POP de Aparecida, as obras da CDHU em Terezinha são tema
i

da pauta. Os trabalhadores reclamam dafalta de salário e condições precárias e as obras estão

paralisadas. O assunto também foi mencionado pelo portal

\-

Al2, daRede Vida.

O sorteio de 53 unidades em Pedrinhas Paulista mereceu maténa no portal do Governo
de São Paulo. O sorteio de 104 casas no município de Salmourão foi notícia do veículo ATA

N_

News -- inclusive com serviço sobre a forma de as pessoas de inscreverem para os sorteios.
Outras matérias citam incidentalmente a CDHU: consumo de água no Município de

Castilho;

a

ampliação de uma creche

no município de Arujá nas proximidades

de

empreendimento; briga de casal em canteiro da CDHU; praçade conjunto da Companhia como

um dos pontos de entrevistaparaprodução de série da história Ourinhense; arrastão de limpeza
no bairro da CDHU em Bragança Paulista.
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Destaques

¡

O novo programa habitacional Nossa Casa foi notícia na J

Pan

AM, Portal online

Jovem Pan, rádio Imperador e jornal Estadão.

.

Reportagem sobre a PPP veiculada pela TV Gaze,ta.

.

Matéria sobre como funciona o procedimento de

inscrições e sorteios da

CDHU veiculada pelo portal ATA NEWS.
Pontos Positivos
Novas matérias sobre o programa "Nossa Casa" criam

positivas quanto ao

lançamento de alternativas para combater o défrcit habitacional.

A diversidade

de matérias positivas sobre ações da Companhia fortalece a sua imagem

Riscos à Imagem

A Cracolândiatraz

graves ameaças aos moradores e a todo o

eto da PPP do Centro

e gera notícias negativas.

A

obra paralisada em Terezinha e as denúncias sobre as

de trabalho também

afetam a imagem da Companhia.
Ações de assessoria de imprensa
O tema da Cracolândia deve ser coordenado pelo SICOM pois envolve outras áreas do

Governo, como Segurança Pública, Saúde e Desenvolvimento

S

APPPéaprincipal

intervenção para a recuperação urbana da região, mas o fluxo de

químicos traz

todo tipo de problemaparamutuários e trabalhadores das obras. F

chegam a recusar as

unidades, trabalhadores sofrem agressões e a obra sofre com atos de
geram notícias negativas.

A PPP da habitação construiu uma

Cracolândia traz aspectos negativos para

o noticiário. O pro

desafiando os poderes públicos (municipal, estadual e federal, assim
não for equacionado vai gerar notícias negativas para as intervengões

-

e esses fatos

muito positiva, mas

da Cracolândia
a

a

segue

Justiça) e enquanto

PPP

Em relação à obra paralisada em Terezinha e às denúncias

condições insalubres

de trabalho, a sugestão é que a assessoria de comunicação atue

à Diretoria por uma

frscalização rigorosa da Companhia. Se houver indícios de condições
a construtora deve ser punida dentro do que está previsto no contrato

/Þ

de trabalho
e essas punições devem

ser comunicadas à imprensa.
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Auditoria:

80 matérias

REGñO

VEíCULO

AVALTAçAO
20Yo

fiTo

o

{l

web (66) O Rádio (1)

O ïV

(4)

lmpresso (9)

50Yo

lnterior (40)

O Capital(40)

O Positivo (16)
O Negativo (4)

Neutro (60)

Análise:

A auditoria analisou 80 matérias, sendo 66 na intemet e nove em impressos, metade no
interior

e metade na

Capital, 75%oneutras,20o/o positivas e 4 negativas. Desse total,40 matérias

se referem a denúncias contra

o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto,

e

citam a CDHU incidentalmente. A CDHU é citadaporque a Companhia construiu unidades que

foram entregues a famílias removidas pela Dersa paru a construção do Trecho Sul do Rodoanel,

e Paulo Preto teria incluído entre as beneficiárias quatro empregadas pessoais de forma
irregular. Como a CDHU não é acusada diretamente, já que nesse caso seu papel foi apenas
construir as unidades e entregar para aDersa, as matérias são consideradas neutras.
Os veículos Guarulhos Hoje, O Extra.Net de Fernandópolis, Jornal de Assis, Web

Diário

de Osasco, Jornal Ipanema de Votorantim e o Portal Maxpress abordaram o programa Nossa
Casa e aparceria com a iniciativa privada para a produção de moradias populares.

A TV Record Litoral mostrou que as fortes chuvas em São Vicente alagaram o conjunto
Penedo Primavera, da CDHU.
!*

A

matéria informa que a causa do problema é a falta de

ûtr

macrodrenagem e que a responsabilidade é da prefeitura. Ainda na Baixada Santista, moradores
de empreendimento da CDHU em Cubatão relataram à TV Tribuna problemas de rachaduras
nos prédios do Conjunto Imigrantes I e II. Em nota, a assessoria de imprensa informou que os
problemas são responsabilidade da prefeitura uma vez que a Companhia só aportou recursos no
empreendimento e a construção ficou sob responsabilidade do município.

Outras matérias trataram das diversas atividades da CDHU: construção de novo
empreendimento em Cubatão; urbanização do Jardim Santo André; entrega de casas em São

Bento do Sapucaí e previsão de entrega em Santa Salete. A Prefeitura de Lindoia e o portal A
Tribuna divulgaram aregularização fundiária que deve ocorrer em núcleos do município.

¡
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As obras de empreendimento da CDHU em Aparecida, no
paralisadas, conforme noticia o portal

Al2,por

Santa Terezinha, foram

causa da insolvência da

responsável.

Destaques
- 40 matérias citam a CDHU nas denúncias contra o ex-diretor da Dersa Paulo Preto.

- Seis matérias fiatam do programa Nossa Casa.
- Enchentes em São Vicente alagaram empreendimento da
- Rachaduras em prédio da Companhia em Cubatão,

(TV Record)
pela TV Tribuna.

- Paralisação de obras em Aparecida, veiculada no portal A12.

Pontos Positivos

A divulgação do programa Nossa

Casa por vrírios veículos.

Aregalanzação de imóveis em Águas de Lindóia através do

A diversidade

de matérias positivas sobre ações da

Cidade Legal
fortalece a sua imagem.

Riscos à Imagem

A denúncia do MP contra Paulo Preto cita a CDHU

de

incidental, mas mesmo

asslm em contexto negatrvo.
O Conjunto Penedo Primaveratem problemaprovocado por

entorno

-

de macrodrenagem no

o que gera notícias negativas recorrentes.

Os problemas no Bolsão 9 de Cubatão também gera pautas

A paralisação de obras em conjunto de Aparecida

causa

recorrentes.

regional.

Ações da assessoria de imprensa

A denúncia do MP contra Paulo Preto cita

CDHU de forma

A Companhia

não é acusada de nada, pois se limitou a construir as unidades e coube

Dersa designar os seus

ocupantes. As matérias mostram com coffeção essa realidade. Mas

assessoria de imprensa

a

deve estar atenta para evitar interpretações equivocadas.

O caso do Penedo Primavera é crítico pois não se vislum

rÞ

uma solugão técnica

satisfatória. A assessoria de imprensa da CDHU atuou para informar

o problema ocorre

falta de um sistema de drenagem que é responsabilidade da prefeitura.

assessoria de imprensa

por

deve acompanhar as reuniões técnicas e comunicar seus

Em Cubatão, é fundamental esclarecer a responsabilidade da

acerca das obras

prometidas de macrodrenagem e das manutenções necessárias nos

Em relação a obras paradas em Aparecida, a assessoria deve
decorre da insolvência da construtora e que a CDHU esta agindo da

que o problema
mais rápida possível
1.

para substituir a empresa, respeitando as exigências legais.
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Data: 06/02/2019

Auditoria: l9 matérias
VEÍCULO
5%

REGIÃO

t6%

5

26V"

63%

74%

s3%

O web (10) O Rádio (3)
O TV (l)
lmpresso

AVALTAçAO

(5)

O lnterior (ì 4)
O Capital(5)

O Positivo ('12)
O Negativo (l)

Neutro (6)

Análise:

A auditoria trata de

!-

internet,

I 9 matérias, sendo 53o/o na

7

4o/o

no interior e 630/o positivas,

com uma negativa. A matéria negativa foi veiculada na TV Record e mostra manifestação de
mutuários do conjunto Penedo Primavera, em São Vicente, que sofre com alagamentos após as

fortes chuvas do período. A Prefeitura articula reunião com moradores e técnicos da CDHU
para buscar uma solução.

O secretário da Habitação, Flavio Amary, deu entrevista para a rádio Cacique, da região
de Sorocaba, fezum balanço sobre os primeiros 30 dias de sua gestão e destacou o lançamento

do programa Nossa Casa. O secretário também assina artigo publicado no jornal Cruzeiro do
Sul destacando o Nossa Casa. Outros veículos regionais também divulgaram o programa.
v

A

Folha de S. Paulo, versões impressa

e online, publica carta assinada pelo

Superintendente de Comunicação Social da CDHU, José Fernando Lefcadito, reaf,rrmando
algumas diretrizes do programa Nossa Casa e esclarecendo que o secretário Flávio Amary não
é mais

rÞ

diretor-executivo do Secovi-SP.

Uma matéria mostrou o trabalho social que a CDHU faz com mutuários de Pereira
Barreto, publicada no portal da Prefeitura.
i

A

entrega de 208 unidades em Santos ganhou as

páginas do portal Maxpress. O andamento das obras no conjunto Ibitinga "E" foi mencionado
pela emissora local Rádio Ternura. A CDHU também foi citada incidentalmente em matérias
neutras que trataram de ocorrências policiais.

\--

Destaques

.
.
.

Manifestação de moradores de Penedo Primavera veiculada na TV Record.
Entrevista com o secretário Flavio Amary transmitida pela rádio Cacique, de Sorocaba.

Artigo escrito pelo secretário sobre o Nossa Casa, veiculado nas versões impressa

e

online do jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba.
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Pontos Positivos

A entrevista

eo

artigo do secretário Flavio Amary

o interesse do secretário

em informar a população do que está sendo realizado pela Secretaria.
Pautas que destacam andamento das obras, trabalho social e

da Companhia

demonstram a versatilidade e a atuação da empresa em todo o Estado.
Riscos à Imagem

A reportagem da TV Record sobre a manifestação dos

do Penedo Primaver4

em São Vicente, traz críticas à Companhia, ainda que tenha havido

de que falta

ao empreendimento um compromisso da Prefeitura: as obras de

que possam

evitar cheias e refluxos.
Ações de assessoria de imprensa

A assessoria de imprensa deve atuar paraque

as entrevistas e

Amary e de outras fontes da Secretaria e da CDHU sejam
Estado. O recém-lançado programa Nossa Casa é um ótimo "gancho"

O caso do empreendimento Penedo Primavera é crítico
solução técnica satisfatória.

A

assessoria de imprensa da

CDHU atuou

em informações técnicas, que o problema ocoffe por falta de um
responsabilidade daprefeitura. De toda forma, os técnicos da CDHU
e contribuir para a busca de uma solução para os moradores e a

do secretário Flávio
a todas as regiões do
essas ações.

não se vislumbra uma
informar, com base
de drenagem que é

participar das reuniões
de imprensa deve

acompanhar todas as reuniões e comunicar adequadamente os seus

fiÞ
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Auditoria:

95 matérias
VE¡CULO

REGIAO

AVALTAçÃO
23o/o

37olo

\--

63%

\\o

web (80) o Rádio (4)
lmpresso (7)
O TV (4)

O lnterior (35)

O

I

I

Capital(60)

Positivo (22)
Negativo (1)

Neutro (72)

Análise:

A auditoria mostra 95 matérias, sendo 80 na web, 630/o no interior, 160/0 neutras,

23o/o

positivas e apenas uma matéria negativa. Mais uma vez as denúncias contra o ex-diretor da
Dersa Paulo Preto com citações incidentais à CDHU correspondem à maior parte da clipagem

com 70 matérias.

A CDHU é citada

porque a Companhia construiu unidades que foram

entregues a famílias removidas pela Dersa para a construção do Trecho Sul do Rodoanel, e
Paulo Preto teria incluído entre as beneficiárias quatro empregadas pessoais de forma irregular.

Como a CDHU não é acusada diretamente, já que nesse caso seu papel foi apenas construir as
unidades e entregar para a Dersa, as matérias são consideradas neutras.

Afrnalização do Conjunto Santos "R", destinado
I

famílias que moram em âreade risco,

e a renovação do contrato do município com o Programa Cidade Legal foram veiculados pela

TV
i

a

Santa Cecília,

TV Globo, SBT, A Tribuna, Diário do Litoral, Costa Norte Online, Portal

Maxpress e no site da Prefeitura de Santos. O secretário da Habitação, Flavio Amary, concedeu
entrevista para o Jornal da Tribuna, da TV Globo. Na entrevista foram abordados temas como

:

\,

fF

a entrega das unidades em Santos, o programa Nossa Casa, projetos para a região e a demora
para entregar as unidades do conjunto Catiapoã, cujas chaves o secretário prometeu entregar
até o final de fevereiro.

Ainda na Baixada Santista, o Jornal Vicentino Online citou o mutirão que atendeu os
moradores do Penedo Primavera atingidos por temporal. A equipe da prefeiturarealizou vistoria
e irá encaminhar o relatório da visita técnica à CDHU.

O anúncio do programa Nossa Casa ganhou as páginas dos veículos Notícias do Vale,
Jornal Joseense News, Diário do Alto Tiête e Mogi News.

O Diário de Grande ABC publicou matéria sobre a visita técnica realizada pela equipe
da CDHU no Jardim. Santo André. O presidente da Companhia e o Secretário Executivo de
I

ol5

faI0fi t rliTEt$Êilcß

Habitação participaram da visita com

fll t oillf{tücÂo I clfl

o objetivo de diagnosticar

05 527 558/m0 1.43

problemas, ouvir as

demandas da população e discutir soluções

O clipping traz diversas notícias sobre as atividades da CDHU

O Semanrírio e A Tribuna do Rio das Pedras informam que as obras

interior. Os veículos
Mombuca estão 85%

concluídas; a prefeitura de Ibiúna fala sobre obras em fase fînal;

bairro Jardim São Marcos, em Valinhos; o portal Repórter Diário

de imóveis no
a

reunião do prefeito

de Rio Grande da Serra com representantes da CDHU para a

de 200 unidades. O

portal O Semanário, de Rafard, trazmateria sobre convênio a CDHU

construção de casas.

I)estaques

.
.
.
.
.

70 matérias sobre as denúncias contra Paulo Preto citando

a CDHU.

Dez matérias sobre a entrega de moradias em Santos.
Entrevista do secretário Flavio Amary para a TV Tribuna.

Visita de dirigentes da Secretariae da CDHU ao Jardim Santo
Seis matérias sobre o Programa Nossa Casa.

Pontos Positivos
O destaque dado pela mídia da Baixada Santista para a entrega

empreendimento

O número expressivo de matérias sobre o programa Nossa

A visita ao Jardim Santo André mostrando o empenho dos
A diversidade de matérias positivas sobre ações da
Riscos à Imagem

A denúncia do MP contra Paulo Preto cita

a

CDHU de forma

, mas mesmo

assim em contexto negativo.

A questão do empreendimento Penedo Primavera gera notícias

vas recorrentes

Ações de assessoria de imprensa

A denúncia do MP contra Paulo Preto cita a CDHU de forma

A Companhia

não é acusada de nada, pois se limitou a construir as unidades e coube

Dersa designar os seus

ocupantes. As matérias mostram com coffeção essa realidade. Mas a assessoria de imprensa
deve estar atenta para evitar interpretações equivocadas.

O programa Nossa

Casa ganha atenção crescente da

e merece plano

de

comunicação específico, como já exposto em análise anterior.

A

assessoria deve manter

o volume de divulgações

Companhia no interior, como sorteios, entregas, medições de obras

sobre atos da
outras, aproveitando a

receptividade da mídia regional.

u
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Data: 08102/2019

Auditoria: 67 matérias
VEÍCULO

REGIÃO

AVALTAçAO

\v

O web (38) O Rádio (6)
O TV (l)
lmpresso

{l
O

(22)

lnterior (38)
Capital(29)

O Positivo (35)
O Negativo (5)

Neutro (27)

Análise:

A auditoria traz67 matérias,
7o/o

sendo 5lo/ona internet, 57o/ono interior, 53% positivas e

negativas (5 matérias). Três temas contribuíram para o alto número da clipagem. Quatorze

matérias trataram da denúncia do Ministério Público contra Paulo Vieira de Souza, o "Paulo

Preto", ex-diretor da Dersa. A CDHU é citada nas matérias porque a Companhia construiu
unidades que foram entregues a famílias removidas pela Dersa paraa construção do Trecho Sul
do Rodoanel, e Paulo Preto teria incluído entre as beneficiárias quatro empregadas pessoais de

forma irregular. Como a CDHU não é acusada diretamente, já que nesse caso seu papel foi
apenas construir as unidades e entregar para a Dersa, as matérias são consideradas neutras.

A entrega dos empreendimentos

Santos 'oU" e

"R" foi divulgada em diversos veículos

de comunicação da Baixada Santista e mereceu nove registros de mídia. Os moradores são
egressos de areas de risco. Em entrevista para a

TV Record,

o prefeito Paulo Alexandre Barbosa

falou sobre a enoÍTne importância das novas unidades para essas famílias que viviam

sob

condições extremamente insalubres e perigosas.

\-

Também teve repercussão na mídia (com sete registros) a visita do presidente da CDHU,

Eduardo Velucci, e do Secretário Executivo da Pasta, Fernando Marangoni, ao Jardim Santo
André. A equipe da CDHU vistoriou o bairro e anunciou a remoção de I42 famílias de área de
risco para promover melhorias no bairro.

A mídia continua repercutindo o anúncio do programa Nossa

Casa. Dessavez, o foco é

na quantidade de unidades a serem disponibilizadas no Estado e nos valores a serem investidos.

Algumas cidades já demonstram interesse em pleitear novas casas através do programa.

A

exposição fotográf,rca de moradores da CDHU 'oFoco no Pedaço" também teve

repercussão no clipping do dia. A notícia da prorrogação da exposição, que acontece no Instituto

Moreira Sales Paulista, ganhou espaço nos veículos Click Guarulhos

e no Portal Maxpress.
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Também foram notícias o sorteio de casas em Guzolândia; a
de unidades em Santa Salete; as obras em Mombuca (85o/o de

portal O Semanário de Rafard. Em entrevista para rádio Antena 102

I cr{pJ 05 527 558/m0 1.43

em Jales; o sorteio

) ganharam espaço no
FM, prefeito de Jales

fala sobre encaminhamento de pedidos de mais unidades à
Destaques

.
.

Denúncia do MP contra Paulo Preto com citação à CDHU;
Entrega de unidades em Santos noticiada em nove matérias,

destaque para

Gl

e

entrevista do prefeito na TV Record.

.

Visita de comitiva da CDHU ao Jardim Santo André

em sete matérias, com

destaque para rádio ABC e Diário do Grande ABC.

.

Exposição fotográfica de moradores da CDHU, veiculada no

Pontos Positivos

O grande número de veículos que noticiaram a entrega

unidades em Santos

demonstra a relevância dos empreendimentos.

A visita da comitiva

da CDHU ao Jardim Santo André

a dedicação de

seus

executivos na busca de soluções para uma área extremamente
Pautas que destacam andamento das obras, trabalho social e

da Companhia

demonstram a versatilidade e a atuação da empresa em todo o Estado.
Riscos à Imagem

A denúncia do MP contra Paulo Preto cita

a

CDHU de forma

mas mesmo

assim em contexto negativo.

Ações de assessoria de imprensa

O elevado número de matérias mostra a relevância

das

eficiência da assessoria de imprensa na diwlgação das ações da
Santos e do Jardim Santo André trata-se de atuação em áreas de

podem ser consideradas no âmbito do denominado Programa de

como exposto nesta Proposta Técnica.

A

estratégia apresentada

da CDHU e

a

Nos casos de
e ambas as iniciativas
de Riscos de Desastres,

dar unidade a ações

pulverizadas como essas em Santos e no Jardim Santo André.

A denúncia do MP contra Paulo Preto cita

CDHU de forma

A Companhia

não é acusada de nada, pois se limitou a construir as unidades e coube

Dersa designar os seus

a

ocupantes. As matérias mostram com correção essa realidade. Mas a assessoria de imprensa
deve estar atenta para evitar interpretações equivocadas

1t
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Data: 09/0212019

Auditoria:

17 matérias
VEíCULO

O web

(6)

lmpresso

6

(.10)

o rv (r)

O

REGIAO

AVALTAçAO

lnterior (ì 6)
Capital(1)

O Positivo (8)
Neutro (9)

Análise:

A

auditoria aponta 17 matérias, sendo 59Yo em impressos, 94Yo no interior e

positivas, sem matérias negativas.

A

47Yo

divulgação do programa Nossa Casa ainda gera

repercussão na mídia. O Bragança Jornal divulgou matéria sobre reunião marcada, no Palácio
dos Bandeirantes, com os prefeitos paulistas. A reportagem também se propõe a explicar como
o programa vai funcionar.

A entrega doe empreendimentos

Santos

"R" e "LJ" continuam gerando pautas para

os

veículos. Dessa vez, o jornal Costa Norte divulgou a entrega com chamada na capa e o tema
também aparece no Jornal Vicentino e no Costa Norte

A visita da equipe da CDHU ao Jardim Santo André também continua

aparecendo na

clipagem. O jornal ABC Repórter foi quem anunciou o projeto de urbanização para a região.

A Companhia

é associada a pautas de repercussão positiva nas regiões, demonstrando

sua importância no cotidiano dos municípios, como a relativa ao aumento de matrículas
escolares após a entrega de conjunto da CDHU em

Arujá;

a intenção do prefeito de

Avaré

de

oferecer terreno para construção de unidades; e a rcalização de uma peça teatral em praça de

flF

empreendimento da CDHU em Presidente Prudente.
Também ganhou a atenção da mídia local a previsão de entrega de casas em Fartura. O

jornal Sudoeste Paulista divulgou reunião entre

a

CDHU e a construtorapara decidir como será

feita a entrega das unidades em Avaré.

A CDHU também foi citada em matérias neutras,

como novas abordagens sobre a

denúncia do MP contra o ex-diretor da Dersa Paulo Preto; o novo projeto de lei relativo ao
pagamento ITBI; o cronograma de limpeza de empreendimentos no município de Cerquilho; e
ocorrências policiais.
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Destaques

o

A reunião noticiada pelo Bragança Jornal sobre o programa N

Casa no Palácio dos

Bandeirantes.

.

Entrega dos empreendimentos Santos "R" e "1J", veiculada

Jornal Costa Norte

Pontos Positivos

A continuidade

da comitiva da CDHu

da repercussão das entregas em Santos e da

a Santo André, mostrando a relevância das intervenções e o bom

A matéria anunciando a reunião

de divulgação

B

para conhecer

Nenhuma das matérias veiculadas trouxe risco à imagem da

, com a ressalva já

de prefeitos no Palácio dos

o ProgramaNossa Casa.

Riscos à Imagem

feita na análise de ontem em relação às citações da CDHU nas

contra Paulo Preto.

Ações de assessoria de imprensa

A

reunião do governador com prefeitos para tratar do

Nossa Casa deve

merecer um planejamento especial para obter o maior resultado

na comunlcaçao

regional. A assessoria deve produzir releases e materiais com a maior

A

assessoria deve aproveitar

o interesse da mídia pelo Programa N

cronogr¿ìma de divulgações. Como o tema é de interesse do

possível
Casa e produzir um
, as divulgações devem

ser coordenadas pelo SICOM.

A assessoria também deve se esforçar para encontrar

e ganchos sobre

qualidade de vida e a

desdobramentos positivos dos empreendimentos da CDHU sobre
situação econômica das famílias beneficiadas. O jornal Oi Diário

os

-

O

do Povo de Arujá

fala do aumento do número de matrículas escolares. O desafio

é

números que

mostrem a evolução positiva em questões como segurança,

e renda das famílias

provocadas pela nova situação de moradia das famílias.

U
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Data:
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1010212019

Auditoria: 7 matérias
VEiCULO

i

REG¡AO

AVALTAçÃO

14%

86t

O

Web

(5)

lmpresso

(2) O Capital (1) O Interior (6)

O Positivo

(7)

Análise:

A auditoria tratou sete matérias, sendo

5 na web, 860/o no

interior

e todas

positivas. Mais

uma vez o destaque foi o Programa Nossa Casa. Alguns veículos regionais divulgaram os
números que

o programa pretende alcançar. A reunião que

acontecerá no Palácio dos

Bandeirantes, para prefeitos de São Paulo, também foi noticiada.

A prefeitura de Valinhos divulgou o início do trabalho da parceria entre a gestão
municipal e a CDHU para dar início à orientação paru os proprietários dos imóveis do Jardim
São Marcos requererem suas escrituras no Cartório de Registro de Imóveis.

\-

Também ganhou a mídia novamente, desta vez no Clique ABC. a notícia da prorrogação
da exposição de fotos Foco no Pedaço. A mostra fotográfica, de curadoria do Instituto Moreira
Sales, é fruto do Projeto Foco no Pedaço, que busca ampliar a experiência artística e estética
dos participantes estimulando o pensamento crítico e reflexivo sobre arte e cultura por meio de

oficinas educativas de fotografia feitas com moradores de conjuntos da CDHU.

A

CDHU também foi citada em outras matérias que confirmam o dinamismo da

Companhia no Estado, como a relativa ao sorteio das 48 unidades em Santa Salete e outra sobre
I

I

o anúncio da construção de quase 2 mil moradias em Valinhos, na qual o prefeito promete casas
para vítimas das enchentes de 2003, sejam da CDHU ou do Minha Casa, Minha Vida.

Destaques

.

Notícias sobre o ProgramaNossa Casa veiculadas nos jornais Diario de Suzano

e

Jornal

Cidade.

.
.

Anúncio da prefeitura de Valinhos sobre regularização de empreendimento da CDHU.
Prorrogação da exposição Foco no Pedaço, veiculado no Clique ABC.

:
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Pontos Positivos

Novas matérias sobre a divulgação do Programa Nossa

trazem expectativas

positivas quanto ao lançamento de novas alternativas para combater o
O apoio da CDHU às iniciativas sociais e culturais em bairros
atesta a sintonia com manifestações da realidade da população que

habitacional.
seus empreendimentos

de vida ao mudar

também de endereço. É o que revela o projeto Foco no Pedago.
Também é positivo o anúncio da Prefeitura de Valinhos sobre

titulação de imóveis da

CDHU.

Riscos à Imagem
Nenhuma matéria traz riscos à imagem da CDHU.

Ações de assessoria de imprensa

a matéria do projeto Foco no

Pedaço,

é um projeto social

desenvolvido com o suporte da CDHU, pode ser executado um

de divulgação dos

Aproveitando

projetos sociais em linha com o defendido nessa Proposta Técnrca

e

Esses projetos geram pautas positivas que atribuem boa imagem para

A iniciativa da Prefeitura

de Valinhos pode significar um caso

em cartório de empreendimentos da CDHU. Há um passivo da

A

Análise de Imagem.
Companhia.
sucesso na averbação

nesse tema que

sugestão é a assessoria de

apurar o caso e

buscar na Diretoria da CDHU alguma referência para divulgação e,

possível, multiplicação

causa notícias negativas recorrentes.

da experiência.
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Data: lll02l20l9

Auditoria:

14 matérias

REGñO

VEíCULO

AVAL¡AçÃO

14o/o

43%

29%

42%

lO0olo

29%

O we¡

o ïv
\*

(o)
(4)

O Rád¡o (2)
lmpresso (2)

O lnterior (14)

O
O

Positivo (6)
Negativo (4)

Neutro (4)

Análise:

A auditoria aponta

14 matérias, sendo 43Yo na web, todas no interior, 42o/o positivas e 4

relatos negativos.

Os programas SP Record e Balanço Geral veicularam matéria com reclamações dos
moradores do Conjunto Habitacional Penedo Primavera. Imagens das enchentes ilustram os
depoimentos dos moradores reclamando dos problemas que acontecem todavez que chove na
região. Um grupo de mutuários foi até a sede da CDHU na Baixada Santista para pedir solução.

No final damaténa, nota da CDHU foi lida naintegra explicando que os problemas do conjunto
são referentes à macrodrenagem do terreno, que é responsabilidade da prefeitura, porém, a

ç

equipe de obras da CDHU se prontificaparareunião com os moradores.

O SP Record também mostrou matéria sobre a espera dos moradores do Bolsão 7

de

Cubatão por reformas no empreendimento. Os moradores reclamam que esperam há mais de 4
meses pelo início das reformas. Em nota, a Companhia informou que as obras de reforma do

residencial

já estão em andamento e relata o que foi feito e o que ainda

serâ realizado. Já o

I\F

Jornal A Tribuna publicou matéria sobre a suposta falta de projetos habitacionais em terrenos
disponíveis na Baixada Santista.

A rádio Cruzeiro, de Sorocaba, colocou no ar entrevista com o secretário da Habitação,
Flavio Amary. Na entrevista, foram abordados temas como a formatação do programa Nossa
Casa. Veículos regionais noticiaram entregas e sorteios: sorteio de casas em Guzolândia no

portal POAURIFLAMA e de unidades em Santa Salete pelo portal A Voz das Cidades, além
da entrega de unidades em Jales na rádio Assunção.

A CDHU também foi citada em matérias neutras,

como a que cita endereço de

empreendimento da CDHU por conta da oferta de curso de panificação.
:
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Destaques

.
.
.

Reclamações de moradores do Penedo Primavera veiculadas

TV Record

Reclamações quanto à demora em obras do Bolsão 7

na TV Record

Entrevista com o secretário Flavio Amary veiculada na rádio

de Sorocaba

Pontos Positivos
Apesar de negativas, as matérias da TV Record abriram amplo

paraaCDHU

se

manifestar e colocar na devida perspectiva os problemas e apontar

A Eetrevista de Flávio Amary

à rádio Cruzeiro traz maior

mostra que o secretário da Habitação está empenhado emtrazer

para a Pasta e
para a habitação.

Riscos à Imagem
As reportagens da TV Record sobre a manifestação dos
e as reclamações dos moradores do Bolsão

A Tribuna fala de suposta falta

7 fazern críticas

do Penedo Primavera

à

de projetos habitacionais em terrenos disponíveis na

Baixada Santista.
Ações de assessoria de imprensa

A

assessoria de imprensa deve consolidar um relatório

realizadas na Baixada Santista e enviar para

A Tribuna

todas as intervenções

mostrando que a Companhia está

presente no enfrentamento da questão habitacional. Podem ser

entrevistas de

dirigentes da CDHU e da Secretanapara comentar essas intervenções

É fundamental que a assessoria continue acompanhando o
do Penedo Primavera e do Bolsão7 para que cada avanço possa ser
regional, reforçando

a

transparência e o esforço da Companhiapara

volvimento dos casos
à imprensa
solução para ambas

as questões.

Oferecer entrevistas do secretiirio Flavio Amary a outras rádio e órgãos do interior do

l\l

estado.
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1210212019

Auditoria:

8 matérias

VEíCULO

O

nnmtilgÂ

Web

(6)

REGIAO

lmpresso

(2) O Capitat (Z) O tnterior (6)

AVALTAçÃO

O positivo

(5)

Neutro (3)

Análise:

A auditoria traz

8 matérias, sendo 75%o na web, 75Yo no interior e 63Yo positivas, sem

notícias negativas. O programa Nossa Casa volta a ser destaque. O Jornal Regional de
Cosmópolis publicou matéria sobre o programa anunciando que será investido

R$l bilhão

de

reais em 60 mil moradias nos próximos quatro anos. O jornal também cita a reunião que deve
ser realizada no Palácio dos Bandeirantes com a participação de prefeitos para que os mesmos
possam conhecer os próximos passos sobre como aderir ao programa.

Sorteios e entregas também foram temas de matérias. Os portais do Governo de São
Paulo e o Maxpress divulgaram o sorteio de unidades habitacionais em Guzolândia. Já o portal
'

regional O Extra noticiou a entrega de 99 casas em Jales.
Em matéria no site da prefeitura de Valinhos, o prefeito fala sobre a entrega de campo
de futebol no Jardim São Marcos, aproveitando para citar as melhorias que a prefeitura tem

feito na área do empreendimento da Companhia. O recapeamento das ruas do bairro é citado
como uma das melhorias realizadas com a ajuda da CDHU.

Matérias que citam a CDHU de forma incidental trataram de ocorrências policiais e
acidentes automobilísticos.

Destaques

.
.

Matéria sobre o Programa Nossa Casa veiculada no Jornal Regional de Cosmópolis
Sorteio em Guzolândia veiculado nos portais do Governos de São Paulo e no Maxpress

Pontos Positivos
Nova matéria destaca números do Programa Nossa Casa em mais uma praga do Estado
Isso reforça o compromisso do Governo com o investimento inovador em habitação popular.
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de matérias positivas sobre ações da

fortalece a sua imagem.

Riscos à Imagem
Nenhuma das matérias veiculadastrazrisco à imagem da

Ações de assessoria de imprensa

A

reunião do governador com prefeitos para tratar do

Nossa Casa deve

merecer um planejamento especial para obter o maior resultado
regional. A assessoria deve produzir releases e materiais com a maior

A

assessoria deve aproveitar o interesse da mídia pelo Programa

cronograma de divulgações. Como o tema é de interesse do

vel na comunicagão
possível
Casa e produzir um
, as divulgações devem

ser coordenadas pelo SICOM.

Os espaços obtidos por entregas e sorteios mostram a

da mídia às agões

regionais da CDHU. Os eventos promovidos pela Companhia devem

sempre registrados por

nota, release, pós-release ou sugestão de pauta personalizada aos

regionais. Outra boa

oportunidade é o registro de imagens sobre o status das obras via

sempre que estrverem

em ordem e em dia e produção de um vídeo-release, remetido aos

j

para possível desenvolvimento de pauta sobre atuação da CDHU e

locais como teaser
vas habitacionais

para a região em questão.
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1310212019

Auditoria:

12 matérias
VEíCULO

REGIAO

AVALTAçAO

lnterior (.l2)

O Positivo (6)

t7%
i

66%

O

(B)

Web

lmpresso (2)

o Rádio (2)

C

Neutro (6)

Análise:

A

auditoria traz 12 matérias, sendo 660/o na web, todas no interior, 50o/o positivas e

nenhuma negativa. Artigo assinado pelo secretárto da Habitação, Flavio Amary, no jornal
Cruzeiro do Sul é o destaque do clipping.No artigo, o secretário fala sobre seu trabalho à frente
da Pasta e suas viagens pelo estado participando dos sorteios e entregas de casas e também
.

entregas de títulos de propriedade por meio do progrcma Cidade Legal.

O site da prefeitura de Santos trazmatéria sobre a mudança dos moradores do Morro da

\-

Nova Cintra para o Conjunto Habitacional Santos "R". A reportagem conta a história de alguns
dos novos moradores do conjunto habitacional e como a nova casa muda a vida deles.
.

A rádio Hertz de Franca fala sobre a suposta falta de empenho do atual prefeito em
conseguir unidades da CDHU para o município. Amatéria cita que o prefeito Gilson de Souza

já foi diretor da CDHU na gestão

passada e que, nem durante

o seu período na Companhia,

lutou por moradias para o município. A matéria foi reprisada durante

a

programação da rádio.

Coluna do Jornal de Jahu dá destaque ao trabalho social dos técnicos da CDHU na
orientação dos novos moradores do novo conjunto habitacional na cidade. O agendamento das

0F

inscrições para o sorteio das casas populares em Dourado também ganhou apâgina do Região
em Destaque. Mais vmavez, o sorteio em Guzolândia e a entrega em Jales apareceram na mídia.

Dessa

ve4 o portal ATA NEWS publicou sobre o sorteio e o Blog Jornal Folha Noroeste

i

noticiou a entrega.
Matérias neutras tratararn de ocorrências policiais

e

ações sociais de prefeituras

realizadas em empreendimentos da CDHU.

Destaques
:

:
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a

Artigo assinado pelo secretârio da Habitação, Flavio Amary,

o

jornal Cruzeiro do

Sul, de Sorocaba
a

Matéria sobre a mudança dos moradores do Morro da Nova

para o Conjunto

Habitacional Santos "R", veiculada pelo site da Prefeitura de

Pontos Positivos
O artigo do secretário da Habitação, Flavio Amary, estampa

iniciativas tomadas na

gestão da Pasta, destaca a rcgularização fundiária como alternativa

déficit habitacional

A

para redução do

e aproxima a população das decisões e metas da S

matéria sobre a mudança dos novos moradores do

de Habitação.

"Ro' mostra como os

empreendimentos mudam a vida das pessoas.

Matérias como a do Jornal de Jahu, sobre o trabalho da
mostram uma empresa empenhadanapromoção social de seus

Social da Companhia,
os.

Riscos à Imagem

A matéria veiculada pela Rádio Hertz,

sobre a falta de

do prefeito de Franca

em trazer moradias para o município, não chega a prejudicar a

da Companhia, pois

apresenta o prefeito como culpado pela suposta frustração da

Porém, vale cuidado

e atenção especial da Comunicação da CDHU em relação à mídia do

para que não

parega que a Companhia não se interessa pelas demandas locais.

Ações de assessoria de imprensa
Os espaços obtidos por entregas e sorteios mostram a
regionais da CDHU. Os eventos promovidos pela Companhia devem
nota, release, pós-release ou sugestão de pauta personalizada aos

Aproveitando o gancho da matéria da rádio Hertz, vale o
interna de Comunicação com as mídias regionais, para que as
afiializadas quanto a projetos da CDHU para os municípios,

da mídia às ações
sempre registrados por

ffi

regronals.

periódico da equipe
possam sempre estar

o relacionamento

próximo da Pasta com os gestores e o atendimento às demandas locais
Da mesma forma, o trabalho social promovido pela

inclusive após a entrega dos empreendimentos, é gancho para

de apoio aos mutuários

de pauta com grande

potencial junto aos veículos regionais.
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Data: 14102/2019

Auditoria:

18 matérias

VE¡CULO

REGIAO

AVAL¡AçAO
6%

6',1%

44o/o

11olo

O wen 1rr¡
O Rádio (2)

I
t

lmpresso (5)

lnterior (17)

O

Capital(1)

I

Positivo (8)
Negativo (1)

Neutro (9)

Análise:

A auditoria traz

:

18 matérias, sendo 610/o na weh,94Yo no interior e 8 positivas e uma

notícia negativa. A reunião com prefeitos que trataria do programa Nossa Casa foi cancelada e
registros desse cancelamento foram feitos nos jornais Diario do Alto Tietê de Suzano e
i*

as

versões online e impressa do Mogi News. O governo alegou que o programa está em fase de
formatação e os prefeitos serão chamados posteriormente.

'

O Diário de Suzano trazmatéria sobre o Viveiro-Escola da União Vila Nova, próximo

de São Miguel Paulista, projeto desenvolvido pelas moradoras do conjunto habitacional que

conta com

o

apoio

e assessoria técnica da equipe

social da CDHU. Iniciado

em

2009, atualmente o viveiro conta com dois grupos: o Grupo de Agricultura Urbana (GAU) e o

Coletivo Mulheres do GAU.

A Rádio CMN de Ribeirão
\--

Preto,

taz a opinião

de jornalistas afirmando que o

governador João Doria não tem cumprido suas promessas para a região de Ribeirão Preto, e
como exemplo cita a suposta falta de projetos da CDHU para a região.

A Rádio 94,5 FM de Bauru cita

a forma como a

CDHU faz seus convênios diretamente

com as prefeituras de forma elogiosa, e critica a forma de contratação do programa federal
Minha Casa Minha Vida. A matéria elege os convênios da Companhia como modelo mais justo
de construção de habitação social.

Em matéria sobre ocupação das famílias no Parque Salerno, no município de Sumaré, é

\*

mencionada a visita do prefeito à sede da Secretaria de Habitação em São Paulo para apresentar

\*

demandas e solicitar apoio da Secretaria.

Sorteios, entregas, agendamento para sorteio e construções são temas de notícias sobre
a

CDHU. O sorteio de Guzolândia aparece nas chamadas do portal ATA NEWS. Matérias sobre

a entrega de Jales aparecem nos portais Jomal Mais Expressão, ATA NEV/S e no portal do

t o,l
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ti

Governo do Estado de São Paulo. O agendamento para sorteio de
Manuel ganhou

as

páginas do portal Agência 14 news. O andamento
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da CDHU em São
construção de unidades

em Salmourão também aparece na mídia regional.
Destaques

.
.

Q cancelamento da reunião com prefeitos sobre o programa

Casa.

Matéria sobre o Viveiro-Escola veiculada no Diário de S

Pontos Positivos

Matéria sobre o Viveiro-Escola da União Vila Nova, que
técnica da equipe social da CDHU, mostra a preocupação social
construir moradias, a CDHU promove importante projeto que

oapoloeaassessona
Companhia. Além de
a qualidade de vida das

pessoas e apoia a sua inserção social.

E positivo que veículo de comunicação indique convênios da CDHU como exemplos
eflrcientes de modalidades de viabilização de moradias populares

As matérias sobre entregas, sorteios, agendamentos de

e andamento de obras

repercutem na mídia e demonstram o dinamismo da Companhia.
Riscos à Imagem

O cancelamento da reunião com prefeitos sobre o programa

ossa Casa pode causar

frustração entre prefeitos e comunicadores.

A reportagem da Rádio CMN de Ribeirão Preto, apesar de
principal alvo, atingiu a companhia ao falar da suposta falta de

ter a Companhia como
na região.

Ações de assessoria de imprensa

A assessoria de imprensa deve tratar o cancelamento

da reunião sobre o programaNossa

Casa como um adiamento necessário à formatação do programa

a futura adesão dos

municípios. A comunicação deve ser coordenada pelo SICOM, já

o anúncio foi feito pelo

governador. E será importante informar à mídia os futuros avanços

programa para mostrar

[F

que ele será uma realidade e evitar frustrações.

O destaque do Diário de Suzano para o Viveiro Escola mostra

viabilidade de construr

um banco de pautas sobre os programas sociais da CDHU.
Em relação à crítica feita na Rádio CMN de Ribeirão Preto,
deve organizar dados com todos os empreendimentos realizados ou

Mas a resposta deve ser coordenada pelo SICOM, já que o

assessoria de imprensa

planejamento na regrão
esteve no centro da

crítica-

4,to
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Data:

1510212019

Auditoria:

63 matérias
VEíCULO

i

REGIAO

rrt

6?"

6r%

O web

o

(11)

AVALTAçAO

%,ô

lmpresso (5)

Rádio (2)

O lnterior ('17)
O Capital(l)

O Positivo (8)
Neutro (ì 0)

Análise:
.

A auditoria registrou 63 matérias sendo 61Yo naweh,94o/o no interior,

44o/o

positivo e o

restante neutro. O alto volume de matérias neutras se refere a 50 registros sobre a ação do

Ministério Público contra Paulo Preto, em tema jâ tratado na análise do dia 8 de fevereiro. A

CDHU é citada porque a Companhia construiu unidades que foram entregues a famílias
removidas pela Dersa pataaconstrução do Trecho Sul do Rodoanel, e Paulo Preto teria incluído
entre as beneficiárias quatro empregadas pessoais de forma irregular. Como a CDHU não é
acusada diretamente,

já que nesse caso seu papel foi

apenas construir as unidades e entregar

para a Dersa, as matérias são consideradas neutras.
O programa Caderno Regional, da

TV Santa Cecília, trazreclamações

de moradores do

Bolsão 7, em Cubatão, sobre mato alto, parquinho e ciclovias abandonados, lixo acumulado

e

buracos nas ruas. O Bolsão 7 faz parte do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra

do Mar, projeto premiado internacionalmente no qual a CDHU e a Secretaria da Habitação

foram protagonistas. Todos os problemas apontados encontram-se na ârea externa

do

ñÞ

condomínio e são responsabilidade da Prefeitura, que é a instância criticada na reportagem.
O

Gl trazmatéria

sobre a remoção hâ 12 anos, pela Prefeitura de São Paulo, de famílias

que até agora não receberam suas moradias.

A matéria diz que

a

eliminação do déficit na Capital

consumiria 120 anos do orçamento da Secretaria Municipal de Habitação. Como amatériatrata
apenas de questões municipais e não cita a CDHU

A rotina de sorteios e entregas segue

foi considerada neutra nessa análise.

sendo notícia.

O agendamento para sorteio

das

unidades habitacionais da CDHU em São Manuel foi notícia no portal Agência 14 News. Mais
de duas

\-

mil pessoas se inscreveram para o sorteio das 200 unidades. O sorteio de 48 moradias

em Santa Salete também figura em dois portais: Jornal Mais Expressão e o Portal do Governo
do Estado de São Paulo. A CDHU também é citada em matéria sobre uma área

pela

4t4
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prefeitura de Piratininga. A área será destinada para unidades

O mesmo assunto

também está em nota no Jornal da Cidade.

A CDHU é também citada incidentalmente em matéria

sobre

as

policiais e a

inauguração de escola perto de empreendimento.
Destaques

.

Cinquenta matérias citam a CDHU nas denúncias contra P

.

Matéria da TV Santa Cecília sobre abandono de entorno de

Preto

do Projeto Serra do

Mar.

.
.
.

Matéria do

Gl

que trata do déficit habitacional na Capital.

Sorteio em Santa Salete, veiculado no portal Jornal Mais
Agendamento para sorteio das unidades habitacionais da

em São Manuel.

Pontos Positivos

A rotina

de notícias sobre entregas, sorteios e atividades da

no interior.

Riscos à Imagem
Os problemas no entorno no Bolsão 7 de Cubatão podem

a imagem da empresa,

apesar de não serem de sua responsabilidade.

A matéria do Gl sobre o déficit habitacional não cita

a

CDHU

a Secretaria Estadual,

mas os temas são correlatos.

A denúncia do MP contra Paulo Preto cita

a

CDHU de forma

mas mesmo

assrm em contexto negativo.

Ações de assessoria de imprensa

A

assessoria de imprensa deve mobilizar a Diretoria da

entorno de Bolsão 7. Apesar de não serem de responsabilidade da

entorno pode ser tema de interação entre a CDHU e a Prefeitura
soluções, o que deve ser comunicado à imprensa. A sujeira e os pro
comprometer a imagem do Programa de Recuperação Socioambiental

sobre os problemas do
o tratamento do

Cubatão em busca de
do entorno podem
Serra do Mar, projeto

premiado internacionalmente.

A

assessoria deve fazer contato com os repórteres que

informar sobre as ações da CDHU e da Secretaria no enfrentamento

A denúncia do MP contra Paulo Preto cita a CDHU de forma

a matéria do

Gl

para

déficit na Capital.
.

A Companhia

não é acusada de nada, pois se limitou a construir as unidades e coube

Dersa designar os

seus ocupantes. As matérias mostram com coffeção essa realidade.

a assessoria de

imprensa deve estar atenta para evitar interpretações equivocadas.

1'ø

Data: 16/0212019

Auditoria:

12 matérias
VEÍCULO

O web (3)
o rv (r)

REG¡AO

Ê lnterior

lmpresso (8)

O

AVALTAçAO

(ìl)

Capital (l

O Positivo

)

(6)

Neutro (6)

Análise:

A

auditoria aponta 12 matérias, sendo 610/o em impressos, 92Yo no interior e

50Yo

positivas, sem registros negativos. A EPTV de São Carlos mostra a frscalização de contratos
irregulares que somam mais de 150 em Araraquara e São Carlos. A matéria fala da visita que
fiscais da CDHU fazem nos apartamentos para orientar os mutuários. O gerente regional do
Escritório da CDHU de Araraquara, Benedito dos Santos, concedeu entrevista para a emissora
e

explicou didaticamente os riscos dos contratos de gaveta e os critérios que a Companhia exige

para as pessoas se beneficiarem de programas habitacionais.

O prefeito de Araçatuba se encontrou com o secretário da Habitação, Flavio Amary, e
o diretor de atendimento habitacional da Companhia, Marcelo Hercolin, fato que foi registrado

no Jornal Folha da Região. Em chamada e matéria do jornal Sudoeste do Estado, a doação de
lotes pela prefeitura de Fartura pata a CDHU desenvolver empreendimento ganhou destaque.

O jornal Nosso Informativo de Conchas anunciou a nova unidade da Casa do Cidadão em
Porangaba, onde os moradores terão um posto de atendimento da CDHU.

üY

Mais uma vez, o sorteio de moradias em Guzolândia ganhou amídia, dessa vez no jornal

Gazeta da Região.

As inscrições para casas da CDHU em São Manuel também foram

destacadas no portal Acontece Botucatu. O grande número de inscrições surpreendeu a cidade,

mais de 2,5 m1l.

Matérias neutras citam

a

Companhia incidentalmente em temas como blocos de

carnav al, capacitação profi s sional e ocorrências poli ci ais.

Destaoues
a

Fiscalização de unidades com contratos irregulares, veiculado pela EPTV de São
Carlos.

a

Sorteio de unidades em Guzolândia, veiculado pelo Jornal Gazeta da Região.

l
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Grande número de inscrições para sorteio de empreendimento

CDHU, veiculado no

portal Acontece Botucatu.
Pontos Positivos

Amaténa da EPTV sobre fiscalização de unidades com
a preocupação da Companhia com o rigor dos contratos, com

irregulares demonstra
a

na distribuição das

unidades e com a transparência e segurança de seus mutuários. Além disso, a entrevista dada
pelo gerente regional do escritório da CDHU de Araraquara, Benedito

Santos, demonstra a

preocupação da Companhia em fornecer informações e serviços

A diversidade

de matérias positivas sobre ações da Companhia

ece a sua lmagem.

Riscos à Imagem

A matéria da EPTV, ao mesmo tempo em que demonstra a
com os mutuários, pode também prejudicar a imagem institucional ao

da Companhia
o grande número

de contratos irregulares.

Ações de assessoria de imprensa

A matéria da EPTV mostrou entrevista do Gerente Regional
providências da companhia em relação ao uso irregular dos imóveis,
até ações judiciais.

A EPTV mostrou

também os critérios sociais

CDHU explicando

as

vão da renegociação

s na seleção de

famílias que se beneficiam dos programas da Companhia. O resultado foi equilibrado e houve
evidente prestação de servigos aos mutuários, mas cabe à assessoria

lmprensa estar atenta

para novas repercussões do assunto.

il'Þ
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Data: 17102/2019

Auditoria:

5 matérias

VEíCULO

REGIAO

AVALTAçAO
20%

O

(3)

Web

lmpresso (2)

&

lnterror (5)

O Positivo (ì)

Neutro (4)

Análise:

A auditoria apontou 5 matérias, sendo 60Yonaweb, todas no interior

e80o/o neutras, sem

registro de notícia negativa. A única matéria positiva trata de sorteio em Jales e foi noticiada
pelo Jornal de Jales. A notícia destacou também o pedido do prefeito por mais 300 unidades.
As demais matérias citaram a CDHU incidentalmente em temas como a oferta de cursos
profissionalizantes oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade em Tatuí; a prisão de um
morador em Olímpia; oficinas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) em
Jaboticabal; campanha de limpeza de bairros em São Manoel.

Destaoues

.

Sorteio de unidades em Jales, veiculado no Portal Jornal de Jales

Pontos Positivos

A

divulgação do sorteio de unidades em Jales e o pedido por mais unidades a ser

avaliado pelo presidente da Companhia mostram o dinamismo da CDHU.

Riscos à Imagem

Nenhuma matéria representa risco à imagem da CDHU

Ações de assessoria de imprensa

A

assessoria de imprensa deve seguir

dilulgando sorteios, agendamentos, entregas,

andamento e obras com dados regionalizados aproveitando a grande receptividade da mídia
local.

4
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Data:

1810212019

Auditoria:

15 matérias

VEiCULO

REGIAO

7% 7%

137"

87t.

79%

I

O web (12) O Rádio (l)
lmpresso (ì)
O TV (l)

i

AVALTAçAO

O

lnterior ('13)
Capital(2)

O Positivo (8)
O Negativo (1)

Neutro (6)

Análise:

A auditoria analisou l5 matérias,

sendo 79o/o na web, 87o/o no interior e

53%o

positivas,

com um registro negativo. O Balanço Geral da TV Record de Santos traz novas reclamações de

\-

moradores sobre inundações e alagamentos no conjunto Penedo Primavera. Os moradores
acusam a prefeitura e a CDHU.

\-

A matéria cita a reunião

entre moradores do conjunto e

representantes da prefeitura na qual foram escolhidos representantes para acompanhar o

prefeito em visita ao secretário da Habitação, Flavio Amary, para tratÃr do problema.
O secretário Flavio Amary dá entrevista à Rádio Interativa FM de São José do Rio Preto
e trata do programa Nossa Casa. O secretário explicou um pouco mais sobre o programa e

\,

foi

indagado sobre os planos para o município de Rio Preto.

Alguns portais de notícias replicaram a matéria da EPTV São Carlos sobre contratos
irregulares nos municípios de Araraquara e São Carlos. Os portais ACidadeOn e Centralizado
e o site do

\-

Gl reproduziram a matéria.

A entrega das unidades em Jales aparece em chamada do blog FolhaNoroeste. A lista
de sorteados em Adamantina ganhou espaço no portal Siga Mais. E o sorteio de unidades
habitacionais em Sarutaiâfoi destaque no portal A Comarca.

Matérias neutras para a, imagem da Companhia também a mencionam em abordagens

\*

sobre um baleado em conjunto da CDHU em Itapetininga; em matéria sobre o recapeamento de
ruas no município de Vinhedo que incluirá vias onde estão prédios da CDHU; em reportagem

\j

sobre chácara próxima ao CDHU de Sorocaba, usada para guardar drogas.
Destaques

.

Reclamações de moradores do Penedo Primavera e reunião com representantes da

prefeitura, veiculada pela Record TV de Santos

.

Entrevista do secretário para a Rádio Interativa FM de São José do Rio Preto.

tÂroß t

a
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Fiscalização de unidades com contratos irregulares em São
veiculado pelos portais

Gl; ACIDADEON

e
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los e Araraquara, tema

Centralizado.

Pontos Positivos

A entrevista concedida pelo secretiirio Flavio Amary paraa

Interativa FM lista os

esforços feitos pela Pasta para encontrar alternativas de ação em

frentes paraotimizar

a política habitacional paulista. Esse tipo de entrevista gera

vas quanto ao novo

programa Nossa Casa e trazuma imagem positiva para a Secretaria
As matérias replicadas sobre fiscalizagão de unidades com

por conf,rrmar a preocupagäo da Companhia com o rigor

desses

de Habitação.
s

irregulares acabam
s, com a lisura na

distribuigão das unidades e com a transparência e segurança de seus

Riscos à Imagem

A reportagem da TV Record sobre a reclamação

dos

Primavera tazreclamações de moradores contra a CDHU, apensar

do conjunto Penedo
o problema não ser de

responsabilidade da Companhia. O risco é a CDHU mostrar falta de empenho em abordar o
problema.

As matérias sobre a frscalização de contratos irregulares

também prejudicar a

imagem institucional ao relatarem o grande número de contratos

Ações de assessoria de imprensa

O caso do empreendimento Penedo Primavera é crítico
solução técnica satisfatória.

A

assessoria de imprensa da

CDHU atuou

em informações técnicas, que o problema ocoffe por falta de um

responsabilidade da prefeitura. O papel da Companhia for

informa que uma comissão vai visitar o secretário Amary paratatar

de imprensa deve acompanhar todas as reuniões e comunicar

não se vislumbra uma
informar, com base
de drenagem que é

os prédios.

A

matéria

assunto. A assessoria

os

seus

encaminhamentos.
O caso dos contratos de São Carlos e Araraquara oferece para

a oportunidade de divulgar de como são estabelecidos

os

assessoria de imprensa

inclusive no caso de

mutuarios que queiram vender suas unidades, vencido o prazo mínimo de proibição. Esse
serviço aumenta a transparência da Companhia e ajuda

a

para os mutuários.
prevenir problemas
¡I
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Data: 19/02/2019

Auditoria:

35 matérias
VEíCULO

REGIAO

AVALTAçAO
26%

54yo

(31)

O

Web

I

Rádio

lmpresso (3)

(l)

ß%

C lnterior (ì 6)
O Capital (19)

O Positivo (9)
Neutro (26)

Análise:

A auditoria mostra 35 matérias, sendo 88o/onaweb,54Yo na Capital

e74o/o neutras, sem

nenhum registro negativo. Dessas, 16 matérias trataram de investigações sobre Paulo Vieira de

Souza,

o "Paulo Preto", ex-diretor da Dersa. A CDHU é citada nas matérias porque

a

Companhia construiu unidades que foram entregues a famílias removidas pela Dersa para a
construção do Trecho Sul do Rodoanel, e Paulo Preto teria incluído entre as beneficiárias quatro
empregadas pessoais de forma irregular. Como a CDHU não é acusada diretamente,
nesse caso seu papel

foi apenas construir

já

que

as unidades e entregar para a Dersa, as matérias são

consideradas neutras.

As notícias sobre sorteios e inscrições estiveram presentes no clipping. A prefeitura de
Mombuca anunciou o sorteio das unidades no município. A prefeitura de Valinhos também
anunciou o sorteio de unidades para famílias de ërea de risco no município. O portal Maxpress

divulgou o sorteio de unidades em Luiz Antonio. O portal Metrópole FM divulgou o nome dos
inscritos para o sorteio das moradias em Adamantina. O início das inscrições para o sorteio em
São Manuel ganhou destaque no portal Acontece Botucatu.

A prefeitura de Jaú anunciou

a

abertura de inscrições para imóveis viabilizados pelo programa Minha Casa Minha Vida, com

participação da Secretaria de Habitação. A CDHU também foi citada em diferentes chamadas
do portal Cidade do Meu Brasil que informaram sobre listas de inscritos para sorteios.
Durante programa na Rádio Bandeirantes, onde especialistas respondem questões sobre

a ârea imobiliária formuladas pelos ouvintes, um mutuário da CDHU que vendeu sua

casa

questiona sobre como poderia passar o imóvel para o nome do comprador. Os especialistas
respondem que o melhor a ser feito seria dar uma olhada no contrato

e

procurar a própria CDHU

para esclarecer e concluir o processo.
\

4
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Mais uma vez, a exposição fotográfica de moradores da CD
repercussão no clipping do dia. A notícia da prorrogação da exposição

Foco no Pedaço teve
espaço no portal

do Governo do Estado de São Paulo e na Folha Nobre.
Matérias neutras citam a Companhia em ocorrências policiais

semlnarro.

I)estaques

. A diversidade de matérias sobre sorteios, entregas,

e outros assuntos da

CDHU.

.
.
.

Matéria na Rádio Bandeirantes trata das formas de transferir
16 matérias sobre as investigações sobre Paulo Preto e citação

Exposição fotográfica de moradores da CDHU, veiculada na F

da CDHU.

CDHU.
Nobre.

Pontos Positivos

A contínua divulgação dos sorteios, entregas e atos da

oferece um volume

importante de presença na mídia.
Riscos à Imagem

As investigações contra Paulo Preto citam a CDHU de

incidental, mas mesmo

assim em contexto negativo.

Ações de assessoria de imprensa

A

assessoria de imprensa pode aproveitar a pergunta feita na

Bandeirantes sobre

a transferência de imóveis da CDHU para prestar informações

sobre o assunto,

informando as regras e condições da Companhia. Dessa forma, os

serão capazes de

fazer tudo com segurançapara os negócios.

A assessoria de imprensa deve produzir novas pautas sobre

o

no Pedago, como já

sugerido nessa análise.

As denúncias contra Paulo Preto citam a CDHU de forma

A Companhia não

é acusada de nada, pois se limitou a construir as unidades, e coube

Dersa designar os seus

ocupantes. As matérias mostram com correção essa realidade. Mas

assessoria de imprensa

deve estar atenta para evitar interpretações equivocadas.
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Data: 20102/2019

Auditoria: 20 matérias
VEICULO

REGIAO

r5%

AVALTAçAO

20%

257o

30%

75%

55%
v

O

\-

I

)

Web (l I
Rádio (3)

lmpresso (6)

e

lnterior (15)

O

Capital (5)

O Positivo (4)
O Negativo (6)

Neutro (10)

Análise:

A auditoria aponta 20 matérias, sendo 55o/onaweb,75Yo no interior
seis matérias negativas.

:

e 50Yo neutras, com

A Secretaria da Habitação sediou duas importantes reuniões relatadas

no noticiário.

Em uma delas o presidente da CDHU, Eduardo Velucci, recebeu o prefeito de São
Vicente, o deputado Caio França e uma comissão de moradores para discutir soluções para os
problemas de alagamento do conjunto Penedo Primavera, o que foi registrado no jornal A
Tribuna. A prefeitura admitiu que enfrenta problemas para fazer a macrodrenagem local pois
as obras estão paralisadas por causa de problemas comerciais e jurídicos com as empreiteiras

envolvidas. A CDHU se comprometeu a fazer vistoria detalhada e emitir laudo apartir do qual
todos os envolvidos se reunirão para adotarem providências.
:

\*

Outra reunião tratou do impasse em torno da via de acesso ao empreendimento Miguel

Costa, com 960 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, em Osasco. O Secretário

Executivo Fernando Marangoni mediou reunião entre

o

prefeito de Osasco, oficial do

Aquartelamento Duque de Caxias, representantes da CPTM e da Caixa Econômica Federal. Ao

final chegou-se
de um acesso

a um acordo sobre o uso de um acesso

temporário e a construção, em 30 meses,

definitivo ao conjunto, que ainda está desocupado por causa da falta de acesso. A

reunião foi tratada no site do jornal Correio Paulista e no Portal ABC.

Artigo do secretário Flavio Amary foi publicado nas versões impressa

e

online do jornal

Cruzeiro do Sul. Nessa oportunidade, o tema foi equidade urbana e inclusão social.

Algumas outras realizações da empresa no interior paulista são destacadas pelos
veículos de comunicação locais. É o caso da coluna no Jornal O Eco, de Lençóis Paulista, que
cita a retomada de obras da CDHU no município, e do Jornal Interior Penápolis, que noticia a
entrega de chaves de unidades

do Minha

Casa Minha

Vida, além de mais 310 moradias sendo

f20
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construídas pela CDHU Em nota, o Diário Verdade tratou da falta de

CDHU no mandato do atual prefeito de Franca. Matérias neutras
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populares da

a Companhia em

ocorrências policiais e manifestações contra a reforma da Previdência.
Destaoues

.

Reunião para encontrar soluções para os problemas do con

Penedo Primavera,

veiculada no jornal A Tribuna.

.

Reunião para definir acesso ao conjunto Miguel Costa, em

veiculada nos portais

ABC e Correio Paulista.

.

Artigo do secretário da Habitação, veiculado nas versões

e impresso do jornal

Cruzeiro do Sul.
Pontos Positivos
As reuniões promovidas pela CDHU

e

pela Secretaria da

em resolver problemas pelos quais, a rigor,

a

CDHU

mostram o empenho
não

responsabilidade. O saldo positivo das reuniões é positivo para a
O artigo do secretário para o jornal Cruzeiro do Sul ilustra o

a maior parte da
da Companhia

intenso do gestor

na busca de saídas para as diversas demandas habitacionais no Estado.

Riscos à Imagem
O risco é a CDHU e a secretaria atraírem para si a cobrança so

problemas em que ela

é parte subsidiária, e não a responsável principal.

Ações de assessoria de imprensa

A solução para o acesso

ao empreendimento

Miguel Costa vai

que 960 famílias

detalhes sobre a reunião e a solução encontrada.

Da mesma forma, o encaminhamento dado aos
Primavera foi positivo e deve ser comunicado à mídia da Baixada
enfatizado que ainda não há uma solução definitiva, pois essa passa
à

prefeitura fazer. A CDHU vai avançar a questão com um laudo

do conjunto Penedo
Mas deve ser
investimentos que cabe
que vai orientar os

trabalhos necessários.

A

assessoria deve prosseguir

CDHU. A mídia regional

o trabalho de divulgação

é receptiva às entregas, sorteios, inscrições

o trabalho regional da
andamento de obras.
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Data:

2110212019

Auditoria:

10 matérias

VE¡CULO

REGIAO

AVALTAçÃO

10o/o

40%
60%

80%

O Web (8)

o

lmpresso ('l)

TV (1)

O lnterior (6)
O Capital(4)

O

I

Positivo (4)
Neutro (6)

Análise:

A auditoria aponta dez matérias,

sendo 80o/o naweb, 60%o no interior e 40o/o positivas,

com nenhum relato negativo.
Reportagem veiculada na TV Globo de São José do Rio Preto denuncia mau cheiro em
estação de bombeamento de esgoto em CosmoraÍra) em bairro da Cohab. Segundo a prefeitura,
a

CDHU firmou um TAC junto ao município, que venceu no mês de janeiro, para eliminar

essa

estação de esgoto.

Matéria preparada pela assessoria do deputado André do Prado sobre a conclusão da
construção de casas da CDHU em Arandu

foi

reproduzida no Diário Oficial, citando

investimento do Governo do Estado no empreendimento e a previsão de entrega.

O portal do Governo de São Paulo dirulga informações sobre o sorteio de casas da
CDHU em Mombuca.
O Seu Jornal, de Rafard, informou que os sorteados de empreendimento da CDHU no

município vão escolher suas moradias e receber visita técnica de equipe da Companhia.
Representantes municipais se reuniram com engenheiros da CDHU para dehnir o andamento

da efapa final de construção do conjunto e a data de entrega das moradias.

Um posto fixo da Polícia Militar de Presidente Prudente, feito pela prefeitura em
parceria com a CDHU, foi desativado.

A

maténa do

Gl

não esclarece qual aparticipação da

CDHU, de fato, no posto da PM.

A Câmara de Bebedouro aprovou abertura de crédito suplementar

para a retomada das

obras de empreendimento da CDHU no município. Os recursos entrarão como contrapartida

municipal em relação aos recursos aportados pela Companhia, segundo aGazeta de Bebedouro.

Algumas matérias foram consideradas neutras por não terem a CDHU com agente
passivo, como um projeto de horta comunitáriarealizado por mutuários da CDHU em Bertioga,

4uL

tAnß r TiIELFËt¡c[ 0] t0ilulitcAcÀ0 I

jogos de futebol em quadra da CDHU em Hortolândia e inscrições

crpiû;5ii

55ô¡ u.¡lj 1.43

cursos gratuitos da

prefeitura de Tatuí sendo realizadas em centro de Capacitação da
Destaques

-Matéria sobre mau cheiro em estação de esgoto (TV Globo
- Previsão de entrega de casas em Rafard veiculada pelo Seu

-

Medidas para retomada de obras de empreendimento da

São José do Rio Preto).

do município.

em Bebedouro,

veiculada pela Gazeta de Bebedouro.

Pontos Positivos

A diversidade de ações da CDHU no interior

é explorada em

sorteios, entregas, visitas, medição e obras e outras, mantendo um

de atos como
de notícias positivas.

Riscos à Imagem

O empreendimento da CDHU em construção no município

Rafard é um risco à

imagem da Companhia visto que as obras se estendem há onze anos.

amatéria do Seu

Jornal esteja positiva, o assunto é um fator de risco em potencial.

A reportagem veiculada pela TV Globo de São

Rio

sobre mau cheiro em

estação de esgoto em Cosmorama cita um TAC recente entre a

e a prefeitura para

José do

desmonte da estação. Pode-se esperar cobrança no futuro sobre a

das obras.

Ações de assessoria de imprensa
Para se prevenir de possíveis pedidos de posicionamento so

Cosmorama é essencial que a assessoria de imprensa busque
na reportagem da

sobre o

TV Globo de Rio Preto, bem como esclarecimento

Companhia na construção do equipamento e o status atualizado das

No caso de Rafard, a assessoria de imprensa precisa

a estação de esgoto em

se

com os engenheiros da CDHU responsáveis pela obra para
construções. Embora a construtora responsável no momento tenha
a demora na entrega das unidades tem sido veiculadana mídia, que

TAC citado

o envolvimento da
em curso

N

em constante contato

do andamento das
licitada pela prefeitura,
pede atualizagões

sobre o assunto.

l2x

rÂT0fl t

.

ilElßÊilüA

fl

[0iltfitcûcÂo I cpj 05.52i

558,,m0 i-43

Data: 22102/2019

Auditoria: 25 matérias
VE¡CULO

REGIÃO

AVALTAçAO

BYo

16Yo

48o/o

56'7o

92o/n
8o/o

O web
i

a

(12)

lmpresso (11)

TV (2)

I
I

lnterior (23)

O Positivo (14)

Capital(2)

I

Neutro (7)

Negativo (4)

Análise:

A

auditoria mostra 25 matérias, sendo 12 na web, 92o/o no interior e 560/o positivas,

havendo 4 relatos negativos. Matéria do Jornal Vanguarda, da
(

TV Globo de São José

Campos, tratou de golpe aplicado por funcionitnadaprefeitura de Caçapava.

dos

A mesmaalegava

que conseguia fraudar os sorteios da CDHU e direcionar casas a quem pagasse uma taxa para
ela. O caso voltou a ganhar espaço na mídia com o depoimento de novas vítimas. Uma nota foi
enviada pela CDHU esclarecendo não há fraude em sorteio e que esse tipo de oferta é crime.

Também ganharam espaço na TV, dessa vez no SP no Ar da Record, as reclamações

l

i

dos moradores do Jardim dos Francos, que pedem uma solução da Prefeitura da Capital quanto

ao mato alto, lixo e falta de iluminação pública em uma escadaria próxima a conjunto da

CDHU. A Prefeitura Regional de Brasilândia prometeu providências

a respeito.

Mais uma ve4 o acordo para o acesso ao conjunto Miguel Costa em Osasco aparece no

noticiário, dessa vez no portal Página Zero. O acordo que vai permitir a ocupação das 960
unidades do empreendimento foi coordenado pelo Secretário Executivo da Habitação, Fernando
l

Marangoni, em reunião que contou com a presença do prefeito de Osasco, de oficial do
Aquartelamento Duque de Caxias, de representantes da CPTM e da Caixa Econômica Federal.

O encontro realizado em Holambra entre prefeitos e o secretário de Habitação, Flavio
Amary, ganhou as páginas do Jornal da Cidade de Holambra e do Diário de Santa Bárbara. A
visita do secretário ao prefeito de Sumaré foi veiculada na Tribuna Liberal.
Aprovação de lei que autorizou a doação de terreno à CDHU para implantação de
programa habitacional foi assunto do Jornal Joseense, de São José dos Campos. Reportagem

local fala ainda de moradores de Lençóis Paulista que vivem em área de risco e devem ser
beneficiados por unidades da CDHU.
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Os fatos diversos da atuação da Companhia foram notícia. A
sorteados das unidades em Rafard. O sorteio

regional citou os

dasl6 unidades em

ganhou as páginas

do Jornal Semanario e da Tribuna Piracicabana. A novidade sobre o
Casa do Cidadão de Porangaba mereceu matéria no Jornal Aliança.

da CDHU na

A

sobre a construção das 202 unidades em Avaré que estão em sua

Regional falou

final. Em matérias no

Jornal Impacto e a Revista AquiAli, hâanotícia de que as obras da CD

retomadas após ficarem paradas vários meses. Chamada no J

em Bebedouro serão

Independente mostra

cobertura da fiscalização das inscrições para o sorteio de moradias da

em Dois Córregos.

I)estaques

.
.
.

Golpe aplicado por funcionária daprefeitura veiculada no Jornh Vanguarda,

1."

Mediagão de acordo para acesso ao conjunto Miguel Costa, veiculada noPárginaZero
Encontro de prefeitos em Holambra com o secretário Flávio Arnary veiculado no Jornal
da Cidade de Holambra e Diario de Santa Bárbara

Pontos Positivos

A reunião entre prefeitos e o secretário da Habitação, Flavio Afnury, sobre o programa
Nossa Casa e propostas para atendimento às demandas municipais demonstra que as diretrizes
do programa estão sendo discutidas com os gestores das cidades paulista.

As matérias sobre obras, atendimentos a mufuários, sorteios, inscrições e entregas
continuam aparecendo no clipping isso é reflexo das divulgações realiladas pela Companhia
Riscos à Imagem

A

denúncia sobre o golpe aplicado por funcionária pública drn Caçapava envolve o

nome da CDHU.
O atraso da entrega das unidades de Rafard destinadas a moradbres de áreas de risco.
Ações de assessoria de imprensa

A CDHU

deve tomar a iniciativa de mostrar à TV Vanguarda que os sþus sorteios são à prova

de fraude. Pode ser oferecida uma pauta que mostre a mecânica e a segurança dos sorteios, que

nunca foram contestados em décadas. Deve ficar evidente que a funlionaria da prefeitura de
Caçapavasupostamente "vendeu" o que não tinha como entregar.

A entrega

de Rafard deve ser monitorada pela assessoria de imprensa

junto aos órgãos técnicos

para informas à mídia interessada o status das obras e evitar notícias nþgativas.

O acordo conseguido em Osasco é muito importante e deve ser explorado na mídia local.
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Data: 23102/2019

Auditoria: l4 matérias
VEÍCULO

AVAL¡AçÃO

REGIAO

29%

lmpresso (ì 4)

ß lnterior (.l4)

O Positivo (4)
O Negativo (2)

t4%

Neutro (B)

Análise:

A

auditoria aponta 14 matérias, sendo todas em impressos e no interior, sendo

570lo

neutras, quatro positivas e duas negativas. Rendeu nota no jornal Integração o boletim de
ocorrência registrado por mutuária da CDHU de Tatuí acerca de casas do empreendimento
sendo invadidas, depredadas e usadas como ponto de venda de drogas. Segundo ela, as moradias

foram entregues com problemas estruturais pela Companhia e precisaram ser interditadas.

A segunda matérianegativa do dia trata de seis

casas de um empreendimento da

CDHU

em Penápolis que foram interditadas após pessoas sorteadas como suplentes entrarem com ação
na Justiça pleiteando unidades, segundo matéria do jornal Diário de Penápolis. As moradias

já

chegaram a ser invadidas e possuem infiltrações, segundo o veículo.

O prefeito de Lençóis Paulista apresentou proposta de desapropriação às famílias que
vivem em local sujeito a alagamento prometendo atendimento habitacional definitivo com casas
da CDHU.

A informação foi divulgada pelo jornal O Eco.

Prefeito e vereadores de Pardinho

se

reuniram com representantes da Sabesp paratratar

do melhoramento no abastecimento de água no município. Os políticos solicitaram melhorias

^N

ilv

nos serviços da Sabesp em dois conjuntos da Companhia.

A Folha da Cidade de Bebedouro publicou matéria anunciando a retomada de obras em
'condomínio da CDHU -- até então paralisadas devido à rescisão de contrato entre prefeitura e
a construtora. Equipes da Companhia estão empenhadas em

agilizar as construções e devem se

encontrar com a administração municipal para definição de novo cronograma.

O Correio de Capivari divulgou o encontro de equipe da CDHU com autoridades
municipais de Rafard para discussão sobre a data da entrega de casas da Companhia na cidade.
O presidente da CDHU, Eduardo Velucci, esclareceu que a equipe daíxea social da Companhia

126
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para escolherem o

serão

endereço de suas novas casas.

O jornal

A

Comarca anuncia a fase final das obras da

em Arandu. Em

Tagaaí, vereador cobrou que o Executivo do município enviasse à CDHU as informações
colhidas sobre uma moradia demolida, conforme noticiado pelo

Sudoeste Paulista.

Matérias que não afetam diretamente a imagem daCompanhia

prisão de pessoas
l

por tráfico de drogas e prâtica de crimes em conjuntos de São João da B oa Vista e Vinhedo.
Destaques

- Reportagem em tom de denúncia sobre invasão de unidades em conjunto da CDHU
em Penápolis, publicada no Di¡ário de Penápolis.
-

A denúncia de mutuária

de Tatuí sobre o suposto uso de unidaôes no tráfico de drogas.

- Encontro entre técnicos

da CDHU com autoridades municipais de Rafard, como

publicado pelo jornal Correio de Capivari.
Pontos Positivos

É notável o empenho da Companhia com a retomada das otras em Bebedouro. As
equipes se colocaram à disposição da prefeitura para criar um novo cronograma de obras, visto
que a arfüga construtora não cumpriu o primeiro; e destinaram verba

para o projeto.

Relevante ainda que as casas construídas pela CDHU sejam

como salvagão

para famílias em situação precâria, sujeitas a alagamento, em
carátter de atendimento

Paulista, reforçando o

prioritâno a famílias em situação de risco.

Riscos à

A

A
Ações de

A

assessoria de imprensa deve buscar informações nas áreas]técnicas e na Gerência

Regional para posicionar a Companhia sobre o caso -- que envolve d{sputa de unidades entre
candidatos e ações violentas como invasões. A linha a ser seguida é a do rigor jurídico.
Da mesma forma, a assessoria deve buscar as áreas técnicas da CDHU para se informar sobre
a situação de Tatuí. Resta saber é o caso de ocorrência policial ou de problema estrutural do
empreendimento. No segundo caso cabe intervenção da CDHU, e no primeiro cabe cobrar das
autoridades policiais a investigação e a punição dos responsáveis. nl

CIHU

pode, também,

apoiar o condomínio no reforço de segurança. E todas essas ações devem ser comunicadas ao

jornal que abriu espaço para denúncia da mutuária.
l
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Auditoria: 7 matérias
l

VEiCULO

O

Web

(5)

tmpresso (2)

REGIAO

t

AVALTAçAO

O Positivo (2)

lnterior (7)

Neutro (5)

Análise:

A auditoria trazT matérias, sendo 5 na web, todas no interior

7l%o neutras, sem notícias

negativas. As matérias positivas tratam de ações da CDHU no interior.
Ganhou espaço no jornal O Progresso de Santa Adélia

a

nomeação de Marcelo Hercolin,

ex-prefeito da cidade, para a Diretoria de Atendimento Habitacional da CDHU. Hercolin, que

já foi gerente regional da CDHU de São José do Rio Preto, concedeu

entrevista ao veículo

destacando seus planos.

Um gestor de Herculândia se reuniu com equipes da CDHU e do programa

de

regularização fundiária Cidade Legal para discutir a conclusão do projeto de moradias e
regulanzação de terrenos no município, segundo o jornal O Dia de Marília.

A

prefeitura de Vinhedo lançou programa de regularização de obras que deve

contemplar moradores de conjunto da CDHU com certificados de Habite-se das

suas

residências. A informação foi veiculada pelo portal da prefeitura.

As matérias neutras tratam de ocorrências policiais nas quais a citação da CDHU

é

incidental.

I)estaques
- A nomeação de Marcelo Hercolin para a diretoria da CDHU, noticiada pelo jornal O
Progresso de Santa Adélia.

- Reunião

de políticos de Herculândia com equipes da CDHU e do Cidade Legal,

publicada pelo jornal O Dia de Marília.
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Pontos positivos
Levando em consideração que o novo diretor de atendimento habitacional da CDHU,

Marcelo Hercolin, é ex-prefeito de Santa Adélia e tem proximidade com os veículos de
comunicação do município, sua nomeação e o estreitamento de relações com a mídia local
agrega à imagem da Companhia..
:

O atendimento de equipes da Pasta ao chefe do Executivo de Herculândia deixa claro o
empenho na escuta de demandas e no trabalho de produção de unidades habitacionais e serviços
de regulari zação fundiária.

Riscos à imagem

O fato de a prefeitura de Vinhedo incluir conjunto da CDHU em progmma de
regullarização de obras na CDHU pode transmitir à opinião pública e aos jornalistas a
\

informação de que os empreendimentos da Companhia muitas vezes são entregues com
documentação irregular e assim perrnanecem por anos.

Ações da assessoria de imprensa

Aproveitando

a

proximidade do diretor de atendimento habitacional da CDHU, Marcelo

Hercolin, com o jornal O Progresso de Santa Adélia, a assessoria de imprensa pode buscar
dados de obras de novas unidades habitacionais e urbanização, e de regularização fundiária na

região de São José do Rio Preto, e vender pautas exclusivas para o veículo. Da mesma forma,
toda a mídia regional pode ser acionada pela assessoria de imprensa com pautas e informações
específicas.
Sempre que possível, é interessante divulgar novas ações da Companhiaparuregulanzar

empreendimentos antigos

ou atuais, demonstrando empenho da Pasta em cumprir

suas

obrigações junto aos mutuários - que incluem a documentação regular do empreendimento - do

começo ao fim do processo.
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Auditoria:

18 matérias
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VEíCULO

REGñO

AVAUAçÃO
1

4%

44%

æolo

O wen 1tz¡
O Rádio (6)

I

O

lnterior (10)

I

O Capital(8)

Positivo (8)
Negativo (2)

Neutro (8)

Análise:

A auditoria taz

18 matérias, sendo 670/o

naweb,

560/o

no interior e 44o/o positivas, sendo

l2o/o negativas.

Em entrevista à Rádio Clube e à Rádio 79, ambas de Ribeirão Preto, o secretário Flavio

Amary falou do investimento de R$ I bilhão em 60 mil unidades habitacionais em todo Estado,
nos próximos quatro anos, por meio do programa "Nossa Casa". Além disso, Amary anunciou
que estará, em29 de abril, no Jardim Progresso, entregando mais de

mil títulos

de propriedade,

através do programa de regularização fundiária Cidade Legal. Deu ainda satisfações ao
!,

jornalista e aos ouvintes sobre unidades da Pasta em obras na cidade.
O portal do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê)

\-

publicou matéria sobre reunião realizada com o secretário Flavio Amary. Novas ordens de
serviço foram emitidas para aregularização fundiária de loteamentos de municípios da região.

O Residencial Espanha, parceria da prefeitura de São Paulo com a Caixa e o Governo
!-

do Estado, está com entregas atrasadas. São 4 mil apartamentos construídos às margens da
represa Billings. O assunto foi notícia no SPTV e no

Gl.

O Jardim Vicente de Carvalho, localizado em Bertioga, foi abordado pelo portal Costa
Norte em matéria especial. Existem projetos de reurbanização da CDHU naregião --

e

N

inclusive

a previsão de construção de unidades especiais para indígenas da região.

A construção

de novas casas em Guará

foi destacada pela Tribuna de Ituverava apartir

de contato do portal com o prefeito do município, que esteve na sede da CDHU negociando as

moradias. Jâ em Flórida Paulista, técnicos da CDHU de Presidente Prudente visitaram obras
que estavam paralisadas e foram retomadas no começo do mês.

Quatro matérias com denúncias sobre o ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, citam a CDHU
incidentalmente

e

já foram comentadas em análises anteriores.

(
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Destaques

- As entrevistas de Flavio Amary

às rádios Clube e 79 de Ribeirão Preto sobre o

programaNossa Casa, com anúncio de regularização fundiáriapelo Cidade Legal e informações
sobre o processo de construção de unidades habitacionais na cidade.

Pontos Positivos

A visibilidade das agendas e entrevistas do secretário Flávio Amary.

A divulgação de autorizações

de regularização fundiária em cidades do

Alto Tietê.

Riscos à Imagem

Por ter investimento estadual, a demora na entrega dos apartamentos do Residencial
Espanha pode gerar críticas para a Secretaria, mas as matérias do SPTV e do G1 focam as
críticas na Prefeitura de São Paulo.
Ações de assessoria de imprensa

A

assessoria de imprensa deve organizar novas entrevistas do secretário Flavio Amary

a veículos do

interior

e abastecer o secretário com

informativos contendo dados regionalizados

dos investimentos em curso e previstos.

O Jardim Vicente de Carvalho é uma intervenção complexa da CDHU
reintegrações de posse.

A

assessoria de imprensa deve produzir

-

inclusive com

um release detalhando

os

projetos, número de famílias a serem beneficiadas, possíveis equipamentos públicos a serem

disponibilizados e demais informações, para atualização dos veículos de comunicação local,
inclusive convidando-os a acompanhar alguma dessas ações. Um dos projetos mais atrativos da
região é a produção de moradias para indígenas

-

que merece um esforço especial de produção

de pautas e dilulgação.

Para auxiliar o anúncio de Flavio Amary sobre a regularização fundiária do Jardim
Progresso deve ser confeccionado release com todos os dados do processo e dados do Cidade
Legal na região, e disparado à imprensa local.
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Auditoria:

15 matérias

VEíCULO

REG¡AO

AVALTAçAO

337"

277"

¡10%

6?t

(10)

t

lmpresso (5)

O

O web

lnterior (10)
Capital(5)

O Positivo (6)
O Negatrvo (4)

Neutro (5)

Análise:

A
\-

auditoria analisou 15 matérias, sendo 10 na web, 10 no interior, 6 positiva e 4

negativas. Os projetos arquitetônicos da CDHU foram criticados pelo portal AEC Web,
dedicado ao tema da arquitetura. Artigo publicado no site elogia o padrão construtivo das
unidades da PPP do Centro e critica as moradias da CDHU por "utilizar o mesmo projeto há
décadas, condenando a população mais pobre a viver num espaço muito ruim".

A reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)
com o secretário Flavio Amary foi noticiada nos jornais Diário do Alto Tietê e Diário de
Suzano. Na ocasião, Amary apresentou o novo programa habitacional Nossa Casa e anunciou

autorizações para regularização fundiária em onze cidades da região.

Amary tarnbém recebeu autoridades de Suzano para discutir

o

andamento da

regularização fundiária de três bairros. O encontro foi repercutido no Di¿ário de Suzano. Na
mesma linha de atendimento, Amary foi à Holambra para conversar com prefeitos da região
sobre as iniciativas da Habitação nas cidades, como noticiou O Regional de Cosmópolis. O
\-,

prefeito de Mogi das Cruzes também foi recebido por Amary, que recebeu pleitos e apresentou
o programa "Nossa Casa", conforme divulgado pelo portal da própria prefeitura.

A atuação da CDHU no Jardim Santo André voltou a ser notícia na mídia da região,
como Portal ABC e Repórter Diario. Houve reintegração de posse no núcleo Toledanos, de
propriedade da CDHU. Os ocupantes não apresentaram resistência. Contudo, as famílias
reclamaram à imprensa de cobrança irregular de contribuições que estariam sendo feitas no
local com

a

justificativa de regularização de moradias.

O Jardim Santo André também foi objeto de matérias dos veículos Diário do Grande

ABC e Repórter Diário. Famílias do local abandonaram suas

casas após a chuva danificá-las.

Em algumas moradias, a Companhia e a Defesa Civil improvisaram lonas.

lgz
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Destaques

-

Reintegração de posse realizada em núcleo da CDHU no Jardim Santo André,

noticiada pelos veículos Portal ABC e Repórter Diário, de grande influência na região.
- Crítica às tipologias habitacionais da CDHU pelo portal AEC Web.
Pontos Positivos
Os diversos atendimentos do secretário Flavio Amary a gestores de vários municípios,
sendo que todos foram registrados pelas mídias regionais.

A reintegração de posse realizadano Jardim Santo André retira famílias que viviam em
area de grande risco e protege a sua segurança.

Riscos à Imagem
i

\-

Denúncia sobre a cobrança de taxas às famílias que foram removidas e vão passar a
receber auxílio moradia.
Críticas ao padrão construtivo das unidades da CDHU.
Ações de assessoria de imprensa

A

assessoria de imprensa deve divulgar para toda a midia do

ABC que a CDHU não

cobra nenhuma taxa das famílias beneficiadas por programas habitacionais e que qualquer

tentativa de cobrança em nome da Companhia deve ser denunciada à polícia. As únicas
cobranças da Companhia são as prestações de mutuários que vivem em empreendimentos de
sua responsabilidade.

A

assessoria também deve informar ao portal

AEC Web que a crttica a suas unidades

é

injusta e se baseia em informações ultrapassadas. A assessoria pode informar sobre o novo
modelo usado pela CDHU. A Casa Modelo da CDHU, que serve de modelo para as futuras
contratações, privilegia qualidade, eficiência construtiva, economia para os moradores e
responsabilidade com o meio ambiente. A Casa Modelo é executada em alvenaria armada com

-

blocos estruturais cerâmicos, de acordo com as diretrizes de qualidade da empresa, com pé-

direito de 2,60m (que permite melhoria na iluminação e ventilação da residência), laje

de

concreto, piso cerâmico em todos os ambientes, azulejo até o teto nas áreas molhadas, estrutura
metálica para o telhado, área de serviço coberta, sistema fotovoltaico e esquadrias de alumínio
ou aço galvanizado com pintura eletrostática. A obra trazuma série de melhorias paratornar a

moradia mais confortíxel, segura e durável, proporcionando bem-estar a seus mutuários. Os
focos são sustentabilidade e preservação do meio ambiente, aliadas à redução dos custos de
consumo e manutenção para os futuros moradores. As unidades habitacionais são projetadas
com tecnologias que economizam âgua e energia elétrica.

\-
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Auditoria: 25 matérias
VEíCULO

REGIAO

r6t

AVALTAçAO

247"

76?,

52%

O web (13) O Rádio (a)
O TV (l)
lmpresso

(7)

O lnterior (19)
O Capital(6)

O Positivo (.l6)
O Negativo (2)

Neutro (7)

Análise:

A auditoria traz25 matérias, sendo
duas negativas. O SP no

13

naweb, 19 no interior e 640/o positivas, sendo

Ar, da TV Record, traz materia sobre apartamentos do programa

federal Minha Casa, Minha Vida construídos em parceria com a Agência Casa Paulista que
estariam sendo vendidos ilegalmente por seus titulares na zona sul de São Paulo.

O noticiário traz l6 notícias positivas sobre as ações da Companhia distribuídas numa
série de ações e intervenções. O secretário Flavio Amary concedeu entrevista à Rádio Prudente

sobre o programa Nossa Casa. Amary destacou que, em parceria com as prefeituras do Estado
e com a

iniciativa privada, pretende atender 60 mil famílias nos próximos quatro anos. A Rádio

Metropolitana também divulgou o assunto

e

noticiou o encontro do prefeito de Mogi das Cruzes

com Amary para debater as oportunidades para a região a pafür do Nossa Casa e do programa

de regularização fundiária Cidade Legal. Outros veículos regionais também relataram o
atendimento ao prefeito de Mogi das Cruzes.
Jornalista da Rádio Ventura comentou sobre um convênio da CDHU com a prefeitura
de Ibaté para atendimento a39 familias de uma âreade risco que será desapropriada. As famílias

devem ser reassentadas em empreendimento da Companhia.

L

O Diário do Grande ABC voltou a noticiar o destelhamento de moradias no Jardim
Santo André devido à forte chuva na cidade.

A CDHU e a Defesa Civil, na tentativa de ajudar,

improvisaram lonas na cobertura desses imóveis para evitar inundações.
Outras matérias trataram de solicitação do prefeito de Arujá ao secretário Flavio Amary

para que a Pasta dê sequência nos convênios de regularização fundiária do Cidade Legal; de
i

divulgação da reunião do Condemat com Amary; de autorização para convênios

de

regularização fundiária do Cidade Legal com nove municípios do Alto Tietê; de equipes da

CDHU que visitaram moradores de áreas de risco em Rafard que

serão

com

4zq
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moradias populares; de encontro de Amary com deputado da região de São Carlos para ouvir
demandas.

A manifestação de movimento de moradia no Centro de São Paulo chegou à sede da
CDHU com o objetivo de cobrar

a

volta do Ministério das Cidades e o fim do que chamam de

criminalização dos movimentos de moradia, conforme informado pela Rádio Brasil Atual.
Destaques

- Entrevista de Flavio Amary à Rádio Prudente sobre o programa "Nossa Casa".
- Atendimento habitacional da CDHU às famílias moradoras de áreas de risco em Ibaté,

noticiado pela Rádio Ventura.

- Manifestações

de movimento de moradia pleiteando atendimento habitacional ao

Governo do Estado, como informou a Rádio Brasil Atual.

Pontos Positivos

A divulgação do programa Nossa

A diversidade

Casa.

de notícias geradas em todo o interior, com 16 registros positivos no dia.

Riscos à Imagem

A venda de imóveis do MCMV voltados para residentes em áreas de risco aponta desvio
na finalidade do programa.

A manifestação do movimento é negativa paraa CDHU

e a Secretaria, apesar de a pauta

do movimento dizer respeito a temas federais como a volta do Ministério das Cidades.
Ações de assessoria de imprensa

A matéria da TV Record mostra um desvio de finalidade que ocorre no programa federal

MCMV. Algumas famílias beneficiadas vendem suas unidades

- o

que

é ilegal. A

responsabilidade por enfrentar o problema é federal, mas podem surgir questionamentos ao
Governo do Estado pelo fato de o programa Casa Paulista participar do projeto. A assessoria de

imprensa deve monitorar

o tema e zelar para que não haja confusão nas atribuições

de

responsabilidades

A

assessoria deve seguir na divulgação da grande variedade de ações da CDHU, da

Secretaria e de seus gestores, ocupando espaços na mídia regional.
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Data:

2810212019

Auditoria: 2l matérias
VEÍCULO

AVALTAçAO

REGIAO
l97o

l4vo
4B%

8r%

O

o

Web

(13)

Rádio

lmpresso (7)

(l)

{l
O

lnterior (ì 7)
Capital(4)

O Positivo (10)
O Negativo (3)

Neutro (8)

Análise:

I

A auditoria traz2l matérias, sendo 62%o naweb, 8l% no interior

e 48o/o

positivas, sendo

3 negativas. A Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes tratou da liberação de ordens de
regularização fundiária em oito municípios do Alto Tietê no âmbito do programa Cidade Legal.
O assunto esteve presente nos jornais Mogi News e Diário do Alto Tietê e no Portal News.

O Diário do Grande ABC relata audiência pública realizada na Cãmara Municipal de
Diadema que tratou de convênio firmado entre a concessionária Ecovias e a CDHU em 2012

para o atendimento habitacional de 1.300 famílias que seriam removidas das margens da
Rodovia dos Imigrantes. Essas unidades não foram construídas. A CDHU informou que
que devem receber o empreendimento

já foram compradas

e que aguarda a conclusão do

as áreas

projeto

executivo por parte da prefeitura. E mais: o representante da CDHU disse que a Companhia
pode fazer o projeto executivo se a prefeitura não tiver condições.
Reportagem do portal Costa Norte expõe ocupações irregulares em Bertioga e apontaa
construção de empreendimentos da CDHU em parceria com o governo federal como parte da
solução. Um conjunto já está sendo construído no Jardim Raphael, parceria entre o programa
federal MCMV e a agência Casa Paulista. Outras unidades serão executadas no Jardim Vicente
de Carvalho e também estão previstas moradias indígenas para a região.

A data das inscrições para sorteio em Agudos foi noticiada pelo Jornal da Cidade
Bauru

\(

e

de

pelo JC Net. Foram publicadas outras pautas como a entrega de títulos de regularização

fundiária do Cidade Legal em Taubaté, o sorteio feito pela Secretaria e pela Caixa Econômica
Federal em Mombuca e o encontro de prefeito de Rio das Pedras com o secretário Amary.

Atendendo a pedidos de moradores de um conjunto da CDHU em Santa Bfubara
d'Oeste, vereador protocolou moção de apelo à Companhiapara realizar obras de manutenção
de telhado e arevitalização da iluminação
I
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O Diário Oficial do Estado traz matéria produzida pela assessoria do deputado Carlos
Gianazzi com críticas a empreendimento da CDHU construído em Caçapava. Segundo o texto,
o empreendimento foi feito em local isolado e violento, sem comércio ou infraestrutura.
Destaques

-

Regularização fundiária em municípios

do Alto Tietê abordada pela

Rádio

Metropolitana, Mogi News, Diário do Alto Tietê e Portal News.
- Convênio entre Ecovias e CDHU relembrado pelo Diário do Grande ABC.
- Problemas em conjunto Santa Bárbara d'Oeste, noticiados pelo SBNotícias.

- Construções e projetos da Habitação

na Baixada Santista para atender famílias

moradoras de áreas de risco divulgadas pelo portal Costa Norte.

Pontos Positivos

As reportagens da Rádio Metropolitana e do jornal Mogi News sobre a liberação de
ordens de serviço de regularização fundiária em municípios do Alto Tietê trazem declarações
do secretário Flavio Amary e mostram a relevância da ação.
!

E positivo a Companhia figurar como provedora de solução no caso de atendimento a
moradores de áreas de risco em Bertioga.

A diversidade

de matérias positivas sobre ações da Companhia fortalece a sua imagem.

Riscos à Imagem

As reclamações de moradores de Santa Bárbara d'Oeste acusam a Companhia
promover obras mal acabadas gerando transtorno

e

de

prejuízo.

Conjunto da Companhia construído em Caçapava também pode levantar suspeita sobre
a escolha de terrenos inadequados e a falta de infraestrutura no entorno de empreendimentos.

A não-construção

das unidades em Diadema sete anos após a assinatura de convênio

sugere lentidão da Companhia.

Ações de assessoria de imprensa

A assessoria deve enfatizar que a construção das unidades em Diadema
causa da prefeitura que não fornece o projeto executivo. E informar que a

está parada por

CDHU

se

prontificou

afazer o referido projeto se a prefeitura não puder fazê-lo.

Em relação às reclamagões sobre a qualidade construtiva em Santa Bârbara e da
localização do conjunto em Caçapava a assessoria deve buscar informações nas áreas técnicas
e

produzir argumentos de defesa da Companhia.

A

assessoria deve seguir na divulgação da grande variedade de ações da CDHU, da

Secretaria e de seus gestores, ocupando espaços na mídia regional.
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I - 3.4.4.a- Principais Clientes

Como solicitado no item 3.4.4.a, apresentamos o porte, o

a tradição e o

conceito dos principais clientes da licitante.

Fator F: experiência única em comunicação pública
A Fator F Inteligência em Comunicagão foi criada em dezem
se posicionou no mercado como uma agência com forte

de 2006 e rapidamente

em assuntos públicos,

governamentais e eleitorais, sem deixar de atender empresas e

privadas.

O fundador da agência e principal executivo desde então é Ro
experiência recente bem-sucedida como Secretário de Comunicação

Ferreira, que vinha de
Governo do Estado de

São Paulo (2004-2006), coordenando atividades de assessoria de
propaganda, marketing, comunicação digital e relações com a mídia.

e comunicação,
essa época, a avaliação

do Governo chegou a69%o de opiniões ótimas e boas (Datafolha), um
Essa experiência e a de outros diretores e colaboradores

de aprovação

colocada a serviço de

clientes de expressão na vida pública nacional, dentre os quais de

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano -

(entre novembro

de 2013 até hoje) - A Fator F é responsável pela assessoria de

e comunicação da

companhia;

Prefeitura do Município de São Paulo i SECOM (março

- A Fator F foi responsável

de 2

a

dezembro de20l2)

por apoiar a SECOM nas necessidades de

de imprensa e

comunicação, atendendo o Gabinete do Prefeito e coordenando ati

nas secretarias e

órgãos municipais;

Prefeitura do Município de São Paulo / SECOM (abril de
é responsável gestão de todos os canais

19 até hoje)

- A Fator F

digitais da Prefeitura da

Secretaria de Estado da Educação (abril de 2008 a maio

2013)-AFatorFfôr

N

responsável pela assessoria de imprensa e comunicação;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Governo do Estado de São Paulo (ulho

20lI

e Inovação

a janeiro 2014) - A

do

F foi responsável pela

assessoria de imprensa e comunicação da secretaria;

Secretaria de Estado da Habitação (março de20t4 ajaneiro
responsável pelo Núcleo de Mídias Digitais

da Secretaria,

p

2018)-Aagênciafoi
ando

e

executando a

comunicação nos canais proprietários;

4?1
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Comitê Paulista da Copa do Mundo FIFA (fevereiro de

l-1t

12 a julho de 2014) -

A

agência foi responsável tanto pela assessoria de comunicação e

como pelo Núcleo de

Mídias Digitais do Comitê que organizou todas as atividades do

do Estado relativas à

organização da Copa, planejando e executando a comunicação nos

proprietários;

Campanha eleitoral do prefeito Gilberto Kassab

a outubro de 2008)

agência foi a responsável pelas relações com a mídia e também pela

-A

do portal do

candidato;

Campanha eleitoral de Geraldo Alckmin para o Governo
outubro de 2010)

- A Fator F fez a assessoria

de imprensa

e

São Paulo (fevereiro a

da campanha

vitoriosa, além de produzir conteúdos para a alimentação do portal;

Deputado Samuel Moreira (entre fevereiro de 2015 s março
entre março de 2018

2018)

e

junho

e 2018, e depois na campanha

eleitoral

- A agência fez a assessoria de imprensa do deputado e

comunicação digital (site e redes sociais), além de ter sido a

2016, e posteriormente
agosto e outubro de

bém realizou a

sua

de comunicação da sua

campanha de reeleigão.

Alguns cases:
Descrevemos a seguir algumas soluções de comunicação

vidas pela Fator F

para os seus clientes:

CDHU: Números e destaques conceituais da assessoria

imprensa da CDHU:

89,80 de positividade

A SH-CDHU

é um raro foco de notícias amplamente positivas

grande esforço da Fator F érealizado para identificar pontos passí

ús
âmbito do GESP. Um
de divulgação ativa de

aspectos positivos dos programas habitacionais. Outra dimensão

e a comunrcaçao

regional, pois a mídia local é especialmente receptiva às nossas

As matérias

negativas relatam, de forma geral, problemas surgidos em

antigas ou invasões (e

consequentes reintegrações de posse e seus conflitos).
Seguem alguns números sobre o trabalho da assessoria de

ao longo de 2018.

No total do ano foram analisadas 4.433 matérias (média de 12 por dia sendo 2.149 em portais
(48,5o/o),1.544 em veículos impressos (34,8o/o),421 em rádios (9,5yo e3l9 em TVs (7,2%)

Ao longo de 2018 a assessoria de imprensa da CDHU realizada

Fator F produziu 730

releases e avisos de pauta e 434 atendimentos a demandas de

43úl
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TVs

319
Ë-ariü:

I

421

pressos

.544
Portais

.L49
A

análise dos sentimentos das matérias revela um alto gtau

I0,lyo (448) das reportagens trouxeram críticas ou relataram pro

positividade. Apenas

em ações da SH-

43,7Yo (1.934) foram positivas (citaram ações

tivas) e 2.041 (46,1%)

foram consideradas neutras porque não relatam ações da SH-CD

(por exemplo: prefeito

CDHU, sendo que

assina contrato com a CDHU). Pode-se considerar que as matérias

positivas paraa instituição, o que faz o índice de positividade chegar

"

na verdade como

89,80

.

Negativo

448
Positivo

.934
a6tl9/o

PMSP: 3.340 releases e inovação com a "Virada Limpa"

A Fator F disponibilizou uma equipe

de jornalistas para

diversas atividades de assessoria de imprensa

e

comunicação

Comunicação, com ênfase para valorizar a agenda positiva da

a PREF/SECOM nas

do Plano

de

na forma de eventos e

'':lrrruR r

dir,ulgações, atendimento

à

nnLnÊtuu
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imprensa, gerenciamento de

coordenação da

comunicação de todas as secretarias e órgãos municipais, treinos de
Para se ter ideia do volume do trabalho, no período entre

2012 a Fator F produziu e publicou no site da PMSP um total de 3

etc.

de 2009 e dezembro de
releases com ações da

municipalidade, sendo grande parte deles acompanhado de

e áudios. Executivos da

Fator F participaram ativamente do planejamento e das divulgações

Municipalidade.

Dentre as muitas atividades, destacamos uma como

de pro-atividade no

trabalho de comunicação: a "Virada Limpa"

A Virada Cultural tornou-se um patrimônio da cidade de São

com cerca de quatro

milhões de cidadãos participando das mais diversas atividades em

de confratemização

durante um final de semana e vastíssima cobertura de imprensa.

porém, um aspecto

negativo na cobertura: a constatação de que montanhas de lixo se
durante o evento, causando desconforto às pessoas e afetando o

A

nas ruas e praças

da imagem do evento.

Fator F Inteligência propôs à Secretaria Executiva de

um plano de
paraa cidade

comunicação com o objetivo de agregar à Virada Cultural um novo

orgulhar: a limpeza do evento, resultado da colaboração das

e da pró-atividade da

Prefeitura. O elemento-chave seria uma campanha de comunicação

para o descarte correto do lixo e informando que a prefeitura fana

se

as pessoas

sua parte instalando as

lixeiras e a logística necessáriapara alimpeza da Virada.
O conceito central trabalhado foi:

*A Virada Cultural

é

sua. Participe. Jogue o lixo SO no lixo. A

colocou quase

cinco mil lixeiras A MAIS para a cidade ter uma Virada ainda
Pertinho de você sempre vai ter uma lixeira. Coloque o lixo no lixo.
na limpeza da cidade. Quem ganha é você. Quem ganha é São
não

Faça a sua parte.
omos dar uma VIRADA

Quem ama São Paulo

joga lixo no chão."

/F

O plano e a execução das ações de imprensa foram os

1.

Entrevista Coletiva do prefeito e dos secretários envolvidos

como com a limpeza urbana antes do evento, realizada no dia
apresentadas as lixeiras, equipamentos e serviços mo

promover uma Virada Limpa, e foi pedida a colaboração
cobertura de imprensa, com destaque para reportagem nos

com a Virada Cultural

I

de abril. Nela, foram

pela Prefeitura para
pessoas, com extensa
s

da primeira e da

segunda edições, com o trecho que segue:

sprv
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aa

vez

A

coleta durante o evento.

2.

Produção e oferta de artigo do prefeito falando da Virada,
de

20Il

no dia 15 de abril

na Folha de S.Paulo;

Por uma Virada majs limpa
6llStRIO ll5Sl8
Á Vìrada Cultural torrou sl p¡
bimônio da eidadc dr Sáo Paulo.
Opga a sua silima sliçåo eono
uma prwa dode*iô do paulifano
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€ lomar podr dr) cenlro. quc i tã0
qsido por rûi6 nírs. A fL5la ¿ d(
toda a cidarle c dos
frequen tadors.

sss milhi¡cs dr

Vive-* m Virada 0 clin¡a (r,nta.
Eiate dc uma l6¡a núltipla r in'
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anterior antecipando o

anúncio em linhas gerais, resultando em publicações como a

abaixo, publicada em

Mônica Bergamo no dia I I de abril de 2011.
lûuru \P{ut

MONICA ]JERGAMO
LTXO NO

LIXO

{l f)refcito Gilber¡., Kassb
var aonvaf:ar unrâ ent¡c\dsta
( r'leùva parâ pedir aos pau.
listan,N que nåo suienì a cid¡dr na Virarìe (lulturâI. Olir¡¡ ¡cun¡ulad¿,'nas ruas gen

\*

re!l¡rraçr,cs lântr ile frc.
r¡ucntatlrrcs quanÍr dr mc
rad,rrcs tlas viãs cm que
il.r)nle(r¡ìr (É cvent¡s. (as¡¡b v¡i informar os númerø
d¡ g!¡rrra" Lontrà a suiein:

serio insteladàs 4.9O0 r6les
dc lixr) r ilsâdos 4O()ntêine
rcs: j.JOO homens frâbalhå-

ràr¡nr.olctådaVireda.

4.

Visitas

às

principais redações e conversas com formadores de

informando sobre a ação

Foram feitos contatos na TV Globo, com Gilberto Dimenstein,

Boechat, Milton Jung,

Eduardo Barão; José Paulo de Andrade, José Luís Datena, entre

5.

Promover entrevistas do Prefeito e secretários nas rádios,

6.

Entrevistas de avaliação do prefeito e secretários durante a V

7.

Cobertura da campanha "Yirada Limpa" pela assessoria de

e

dezenas

da prefeitura

em texto, foto e vídeo, com personagens e cases;

8.

Interação nas redes sociais com ativistas da questão do lixo;

9.

Coletiva de balanço da Virada com os resultados.

Além das ações de imprensa, foram formuladas e imp

ações de relações

públicas e marketing, tais como:

./

Def,rnição de Logo especial a ser aplicado em peças como
camisetas e bonés a serem utilizados por autoridades e

fixados nas barracas de alimentos e no folder com a

'/

Criação e produção de spot a ser reproduzido nos sistemas

de palco de entrevistas,

cartazes a serem

cultural;
som no intervalo dos

shows com a mensagem da campanha;

./

Textos para os artistas que participam da Virada falarem ao público e darem apolo
especial à campanha, se quisessem;

'/

Textos a serem falados pelos apresentadores da Virada;

4qi
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Resultados
Os resultados obtidos foram espetaculares tanto em termos

espaço obtido na mídia

espontânea como na adesão das pessoas ao mérito da campanha.
clipadas 60 reportagens sobre a Virada Cultural entre os dias 11 e I

de abril, totalizando 2

horas, 48 minutos e 48 segundos de conteúdo. A TV Globo lidera o

de exibições com

62 minutos e 58 segundos mostrados em 22 maténas, seguida por 32

se5segundosem

6 reportagens da TV Cultura; 17 minutos e 30 segundos em
(

nas TVs foram

da TV Record, 14

8

minutos e 37 segundos em 4 entradas da Record News, e 13

e 47 segundos em 3

matérias da TV Gazeta.

A Virada Cultural de 2011 foi reconhecidamente limpa.

matérias j ornalísticas

afirmaram como alimpeza da Virada melhorou substancialmente.

(_
l

então, esse padrão

reproduzido no ano seguinte, com um avanço comportamental im

foi

na cidade de São

Paulo

SEE: Crescimento de 503% nas notícias positivas entre

e2012

Responsável pela assessoria de imprensa da Secretariada

(

a Fator F

para transmitir informação de interesse público e melhorar a

contribuiu

da pasta e do Governo.

Entre 2007 e 2012, o total de notícias positivas passou de 2.107 para 2.723, um crescimento
de 503,8o/o, de acordo com a Boxnetl. O percentual de material

é cada vez menor. Em

2012, 70,3o/o das matérias que trataram da educação paulista foram positivas, apenas 6,9Yo
foram negativas e 22,80/ø, neutras2.

ûF
pelo Governo do Estado
{

tam
veículos de TV, rádio, jornais, revistas e web da Capital e do interior
o resultado é ainda mais expressivo, como mostram clippings intemos da

clipa apenas os principais

e

2

Matérias positivas, negativas ou neutras são as que citam, de

os veículos menores,
S

form4

a rede estadual

de ensino. Matérias sem avaliação não citam a rede, apesar de tratarem de

,l{.1

rÀruß t

Total de matérias divididas por mídia
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011 a 3llmarl20l2z

lem

Neutro

$aliação

Quantidade

@antrodi

TV

I .153

307

886

46

Rádio

3.478

ss8

1.086

tt4

Impresso

9.888

809

2.044

288

\ileb

1.733

84

242

77

Total

16.252

4.258

525

Quantidade

t.

)uantidade

Foco na agenda positiva
Os resultados do trabalho da Fator F na Secretaria da

foram constatados

imediatamente após o início dos trabalhos, em abril de 2007. O

a seguir mostra

a

evolução da clipagem feita pela Boxnet, mês a mês, naquele ano:

Reportagem mês a mês
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de¿i07

Positivas O Negativas
Esse resultado se deve a uma marca do trabalho da Fator F

ênfase na produção de

notícias positivas. Em todas as equipes da empresa há profissronars

s exclusivamente

a buscar e formatar informações passíveis de serem oferecidas
Secretaria da Educação, esse esforço

foi

à

fundamental para que

imprensa.

conjunto de noticiário

colocasse, no devido contexto, os problemas inevitáveis existentes

4,2 milhöes de alunos distribuídos em 5.342 escolas, o que equivale

No caso da

rede tão grande. São
a

150

{qs

FÂmR r

mil
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salas de aula. E inevitável que ocolra, num universo tão

casos de vandalismo,

violência ou despreparo de profissionais que se tornam notícia.

Fator

F tem grande

experiência em administrar essas crises com o objetivo de causar o

dano possível de

imagem. E trabalha, com ênfase,na geração de notícias positivas para

os relatos negativos

não se tornem a marca da aluação da Secretaria.

Na nossa forma de trabalhar, sugerimos todos os dias a nos
aproveitar as oportunidades oferecidas pela mídia, pela conjuntura

clientes ações para
pelas redes sociais. O

objetivo é gerar notícia positiva, e com ela, reputação e prestígio.

Na ocasião, entre agosto de 2007 e abril de 2008, o volume
multiplicado por dez e a quantidade de notícias negativas foi

matérias positivas for
a 7o/o do total. Foram

3.375 notícias positivas no período, o que dâamédia de I2,2 matérias

por dia.

t

!-

Mais relevante do que esses números, que em si já constituem

espetacular numa área sempre sujeita a problemas de todas

as

formação de imagem

foi a renovação

qualitativa do debate sobre a educação proporcionado por programas
como o estabelecimento de metas de aprendizado e o pagamento do

'

naquela época,
por resultados.

SDECT: O lançamento do Via Rápida Emprego

O problema de comunicação era lançar, com a devida
Rápida Emprego, um importante compromisso do Governo de São
suficientes para o preenchimento das 30 mil vagas disponíveis no ano

A Fator F Inteligência em Comunicação começou

sua atuação

e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Governo de São

\-

, o programa Via
, e obter inscrições
2011.
Secretaria de Ciência

com a missão imediata

de lançar o Via Rápida Emprego. Foi montada uma assessoria com sete profissionais, que
implementaram as seguintes ações: publicação de notas em colunas (

Sônia Racy) nos dias que antecederam o lançamento, criando
formatação do evento com atrativos noticiosos (o lançamento ocorreu

o Painel da Folha e

tla

para

o evento;

FATEC, com uma

caneta que funciona como oficina estacionada ao lado); publicação

artigo do secretário na

Folha de S.Paulo; coletiva de imprensa e organização de uma rodada

entrevistas exclusivas

do secretário para rádios

e

jornais; visitas do secretário, acompanhado

dos principais veículos da cidade (Globo, Folha, Estadão e outros);
15 releases regionais, com dados especiais para cada uma das regiões

ilb

Fator F, às redações
e dinrlgação de

Estado de São Paulo;

organização de um calendário de visitas do secretário às principais

do estado, em

que é organizado o evento "Acelera SP", cujo atrativo principal é a

do Via Rápida na

,l11ç
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região; produção de conteúdo para uso nos portais do governo e nas

sociais operadas pela

Secretaria; organização de aula inaugural e de balanços regulares so

a implementação do

programa; oferta a colunistas de informações sobre o Via Rápida.
Entre

julho

e outubro houve 669 inserções na mídia tratando

delas em Jornais e Sites; 46 em TVs e 74 em rádios. Todos os
destaque para a Rede Globo, com quatro reportagens na Capital e

afiliadas no Estado. Até o final de outubro já havia 188.287 pessoas

Via Rápida, sendo 549
foram positivos, com
obtidos em todas as
para os cursos, ou

seja, mais de seis vezes o número de vagas oferecidas.

Clientes:

Além dos atendimentos citados, destacamos:

Cliente: CDHU

CDHU aI
A Fator F atende a Companhia

de Desenvolvimento Habitacional e

seis anos sendo responsável pela assessoria de imprensa e
apresentamos acima alguns destaques e cases desse atendimento. A

maiores companhias habitacionais do mundo e movimenta perto
orçamento superior à receita da maioria dos municípios paulistas.
atividades, construiu e comercializou por volta 530 mil novas

municípios de um total de 645 em todo o Estado. Nessas casas moram

(CDHU) há quase
da companhia. Jâ
é hoje uma das

R$ 1 bilhão por

ano,

que iniciou

suas

habitacionais, em 626

de2,2 milhões de

pessoas, número superior à população da grande maioria das cidades

Período de atendimento: Desde novembro de 2013 com contrato

até novembro de

iv

20t9.
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Cliente: Gabinete do Prefeito

e Secretaria

Executiva de

PREFEITURA DE

sÃoPAuro
A Fator F atende desde 0810412019, com confato vigente até 0810412

a

suas necessidades de comunicação digital. Está inserido no

PREF/SECOM em
desse trabalho o

monitoramento de canais digitais jornalísticos e a produção de

para divulgação no

Portal da PMSP. É um fabalho com grande sinergia com as ati

de assessoria de

imprensa e comunicação. O monitoramento das redes sociais, em

dos canais de

conteúdosjornalísticos, oferece inputs preciosos para as atividades de

de imprensa e

comunicação, como vimos no Plano de Ação dessa proposta.

Período de atendimento: Desde 0810412019 com contrato vigente até

0

Cliente: Hotel Terras Altas Resort & Convention Center

tt
It

tl
l¡

TEnnAS
AmAS
¡ssg¡l
-

& conventig¡ çs¡ts¡

-

A Fator F presta serviços de assessoria de imprensa e comunicação

Altas Resort

& Convention Center. Construído

para o Hotel Terras

de 250 mil m2

em uma área

em

Itapecerica da Serra, a 25 km da Capital, o hotel tem capaci dade para

até 409 hóspedes

delazer em 141 apartamentos e 2.500 pessoas em eventos corporati

O Terras Altas é um

dos líderes de mercado no segmento de eventos corporativos. A Fator F

para dinamizar também o segmento de lazer, além de apoiar

estratégias

a

do mercado

corporativo. Para isso desenvolveu e implementa estratégia de

baseada em

recursos de assessoria de imprensa e comunicação digital. Como

desse esforço, o

hotel passou a ter níveis crescentes de ocupação e destaque na mídia e
Período de atendimento: desde junho de 2018 com contrato vigente

redes sociais.
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Cliente: Centro de Tecnologia em Edificações

cte
centro de tecnologia
de edificaçÕes
O CTE é uma empresa de consultoria e gerenciamento especializada

qualidade, tecnologia,

gestão, sustentabilidade e inovação para o setor da construção.

em 1990, tem 3.500

clientes atendidos em todo o Brasil e está presente nos maiores

do

Gerencia prazos, custos, qualidade e sustentabilidade em mais de

obras com mais de 4,6

milhões dem2 de ireaconstruída. É líder de mercado no segmento de

sustentáveis

paraa construção civil. A FatorF foi contratada em janeiro de2019,

janeiro de 2020, para renovar toda a comunicação da empresa, com

país.

a

Comunicação que inclui relações com a mídia e a produção de
usados em um novo site que está sendo desenvolvido sob a

Período de atendimento: desde janeiro de 2019 com contrato vigente

contrato vigente até
de um Plano de

conteúdos que serão
da Fator F

janeiro de2020

Cliente: Soluções Regularização Imobiliária (RI)

5f ILUCOES
regularização imobiliária
A

Soluções RI é uma das maiores empresas do país especializada na

galização de imóveis.

Atua na obtenção de alvarás e licenças nas áreas de planejamento

acessibilidade,

patrimônio histórico cultural, combate e prevengão a incêndios,
ambiente. A Fator F é a agência confratadapara estruturar a

RI

sanitária e meio
da empresa e agregar

éaéa

dasua âreadeafiiação

a conquistar a certificagão ISO 37001, que atesta a adoção do

de gestão antissuborno

à sua imagem institucional o fato de que a Soluções

desenv

o
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(Internati onal Or ganizati on for S tand ar dization

Período de atendimento: desde junho de 2019 com contrato vigente

dezembro de20l9
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Cliente: Duas Rodas Industrial Ltda

Dt¡as

A Duas Rodas Industrial Ltda

é uma multinacional brasileira líder

Brasil no segmento de

aromas. E referênciapara fabricantes de comidas, bebidas e

Fundada em 1925,

possui sete unidades de produção (sendo quatro em países da América

e atuação global.

Produz mais de 3.000 ingredientes entre aromas naturais, extratos

e desidratados

ejá

atendeu mais de 10.000 clientes. Possui as principais certificações

e de qualidade

do seu segmento de atuação. A Fator F atende a Duas Rodas com

de consultoria de

comunicação e produção de conteúdos como vídeos, artes, folders e

Período de atendimento: desde junho de 2019 com contrato vigente

dezembro de20t9

Cliente: AeroSafety Equipamentos de Segurança

coM 0606-01 /ANAC

A

empresa possui uma trajetória de 20 anos no mercado aeronáutico

soluções de

segurança de voo (sobrevivência na selva e mar, coletes e botes sal

conjuntos de emergência, contenção, precaução universal,

escorregadeiras,

socorros, recarga de

oxigênio, revisão de váhulas e de máscaras e outros), detendo as
qualidade do segmento. A Fator F produziu o plano de comunicação

certificações de
empresa baseado em

divulgações junto à mídia e no uso de canais digitais.

Período de atendimento: Desde janeiro de 2019 com contrato

até

janeiro de 2020
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Cliente: Agência Pública Comunicação, Consultoria e Marketing

l)ú bl it'a

A Pública Comunicação

uma agência formadapor experientes

de marketing com

forte atuação na area públic4 governamental e eleitoral, com

s trabalhos realizados

para

é

o Governo Federal e

para governos estaduais, além da

eleitorais em diversos estados. A Fator F subsidia a Pública no

de

campanhas

a seus clientes com

a participação na elaboração de planejamentos estratégicos e

editoriais.

Período de atendimento: Desde janeiro de 2016 com contrato

atéjaneiro de2020.

Cliente: Loja Alegreto

A Alegreto é uma loja

de moda feminina multimarcas. Consolidada

revende pegas de grandes grifes nacionais e internacionais, como

de marcas como Ellus, Cori e Calvin Klein.

A Fator F atende a loja

contrato vigente até 0llIll20l9, no desenvolvimento de projeto de
comunicação da loja, relacionamento com a mídia, planejamento

mercado desde 2005,
calgados e acessórios

0IllTl20I3, com
editorial para

f\l

a

paraa mserçao em

novas mídias, interação com o público e monitoramento dos

Período de atendimento: Desde novembro de 2013 com contrato

até novembro de

20r9
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Cliente: The Playoffs

:--D*€
ilTHE PLAYI

FF

The Playofß é um projeto de comunicação (com site e redes sociais dedicado aos esportes
americanos (basquete, beisebol, futebol americano e hóquei) que é

Fator

F Inteligência em Comunicação produz conteúdos como

planejamento do The Playoffs desde janeiro de 2017 , com confato

Período de atendimento: Desde janeiro de 2017 com contrato

no segmento. A

e artes e apoia

o

atéjaneiro de2020.
atéjaneiro de2020.

Cliente: ICH Marketing Olfativo
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A ICH Marketing Olfativo é uma empresa de aromatização de
olfativa.

A Fator F presta

e criação de identidade

serviços para a ICH como a criação de

identidade visual e o desenvolvimento de material gráfico, planej

digital para redes sociais (Facebook, Instagram, Linkedln

para a rmprensa,
e criação de conteúdo

e

),

análise

de

concorrência, sugestões de pauta / entrevista paraveículos específicos

Período de atendimento: Desde novembro de 2018 com contrato

até novembro de

2019
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Cliente: Desafio Anual de Skate Vert Battle

O Desafio Anual de Skate Vert Battle é idealizado pelos skatistas
Testinha, da ONG Social Skate. As competições acontecem uma vez

Gomes e Sandro
ano e são divididas

em três etapas, realizadas em cidades diferentes. A prova reúne os
masculino, profissional e amador, na modalidade vertical. A Fator F
para o evento anual. Para isso capta e atualiza mailing, faz as

nomes do skate
assessoria de imprensa

com a mídia, elabora

sugestões de pauta, produz e envia releases, cria materiais digitais,

as entrevistas dos

atletas e oferece suporte a veículos que fazem transmissões ao vivo do

Período de atendimento: Desde novembro de 2018 com contrato

até novembro de
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ra e recursos

materiais

A Fator F Inteligência em Comunicação Ltda. entende que um

moderno, acolhedor e

funcional é fundamental para o melhor resultado de um trabalho que

da criatividade e

da qualidade do relacionamento entre as pessoas. Com esse objeti

a agência dispõe de

ambientes agradáveis e aconchegantes e conta com os mais modernos

uipamentos e serviços

para propiciar a seus colaboradores e clientes as melhores condições

a interação

eparaa

construção de soluções criativas, inovadoras e eficazes.

A empresa conta com o serviço

de 40 colaboradores permanentes entre ornalistas,

designers, fotógrafos / videomakers e analistas de redes sociais, além

especializados, que atuam tanto nas instalações dos clientes como
os colaboradores que atuam na sede da empresa como os baseados

contam com notebooks e smartphones dotados dos softwares

publicitários,

prestadores de serviços
base da empresa. Tanto

instalações de clientes

s periféricos

e

necessários ao desempenho de suas atividades com excelência.

F está instalada dentro de um

coworking, o CO.W

Coworking Space Berrini, num bairro arbonzado e aprazivel

de grande variedade de

A

base operacional da Fator

restaurantes e serviços (como o Shopping Morumbi) e servido de

coletivo, como dois corredores de ônibus (das avenidas Vereador J
a estação

Diniz e Santo Amaro)

e

Brooklin do Metrô.
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Recepção do CO.W Coworking Space
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A Fator F dispõe de sala exclusiva para uso de seus diretores, dotada
mais dez estações de trabalho usadas por seus colaboradores. O

'"'i:
"J¡

mesa para reunloes, e

O.V/ C

Space

45.

oferece uma grande variedade de salas, ambientes e recursos

que serão descritos

abaixo, e tudo está à disposição dos clientes da Fator F.
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Sala exclusiva da Fator F

A

opção pelo coworking permite o uso de uma gande variedade de

e recursos que

teriam elevado custo financeiro se suportados por apenas uma em

o que impactaria

preços dos serviços oferecidos. Basear a operação no coworking

além do usufruto de

uma estrutura superior com economia de recursos, focar toda a

da Fator F em sua

atividade-fim: prestar bons serviços a seus clientes sem perder

recursos e foco com

os

IF

atividades como manutenção predial e de equipamentos e limpeza.
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Outra vantagem do CO.W Coworking Space é a interação com
empresas, muitas delas agências de comunicação, com a geração de

de nossos clientes. O espaço abriga, por exemplo, agências e

t-i3

de outras
para o atendimento
s especializados em

programação de sites e aplicativos, produção de placas de identidade

animações 2D e

3D, ativaçáo de redes sociais e diversas ferramentas de marketing.

disso, trabalhar em

um espaço moderno e plural, de decoração arrojada e com espaços

atraûvos e espaços

de lazer, toma a atividade mais prazerosa e agradâvel. E profissionais

s contentes geram,

sabe a boa teoria da administração, melhores serviços para os clientes.
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Além da estrutura privativa para os diretores e a equipe da Fator F, o

V/ Coworking Space

conta com os seguintes espaços e serviços:

,/

7 salas de reunião multimídia com áudio e vídeo HD, com

para abrigar de

quatro a vinte pessoas;

,/
,/
./
./
,/

Wi-fi com lGb
2

de velocidade por meio da rede de 5Ghz;

ítreas para eventos com capacidade de 80 e 100 pessoas;

4 cabines de videocall;

Um auditório com capacidade para70 pessoas;

Uma impressora multifuncional Lexmark X790, com tela
capacidade para imprimir até 50 páginas por minuto e até I 7

,/

Duas áreas de copa equipadas com geladeiras,

freezers,

toque

de

10,2"

e

pagmas por mês;

e

oferta

permanente de café e âgua;
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s com mesas em

que se pode fazer refeições ou até mesmo reuniões;

,/
./
./
./
./
\-

'/
./

60 vagas de estacionamento com vallet ou self parking;
Recepção com horiírio estendido (7h-20h);

Bicicletário;
Vários espaços de lazer com mesas de bilhar e tênis de mesa;
Lanchonete com diversas opções de cafés e lanches;

Rodízio defood trucl<s com diversas opções de refeição;
Calendário de eventos em ârea comum com diversas atrações.
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Uma das 7 salas de reunião multimídia
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Tanto os profissionais baseados no CO.W Coworking Space como os
nas dependências dos clientes contam com modernos equipamentos e

'/
./
,/

que atuam
tars como:

2 estações de trabalho com desktops Apple IMAC 21"
4 estações de trabalho com notebook Apple MacBook Pro

6

estações com notebooks

HP ProBook 4440s Intel Core

2l0M 2.5 GHz 4GB

5OOGB

,/

20 estações com notebooks Samsung Core 13-7020U 4GB 1TB

Full HD 15.6"

45l.
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/

4 Notebook Samsung Core i7-8550U 8GB

lTB

B TelaFull HD 15.6"

Placa de Vídeo

Todas as estações são equipadas com o pacote Office e dez

do Adobe Creative Cloud com acesso aos seguintes
automati camente mediante assinatura mantida pela empresa)

,/
,/
./
,/
./
./

/
,/

possuem os recursos

programas

que

sao atualizados

:

Adobe Premiere CC 2019 para edição de vídeo;
Adobe Photoshop CC 2019 para cnação de edição de imagens e

de artes;

Adobe Illustrator CC 2019 para cnação de artes e vetorização;
Adobe InDesign CC 2019 para diagramação de materiais;
Adobe Lightroom Classic CC 2019 para edição de fotografias;
Adobe After Effects CC 2019 para animações e efeitos visuais;
Adobe Audition CC 2019 para edição de áudios;

Adobe Dreamweaver CC 2019 para criação

de sites e e-mail

e

marketing;

./

Adobe Bridge CC 2019 para gerenciamento de mídias.

A Fator F também conta com equipamentos de última geração para

a

de imagens e

Drone DJI Mavic Air Fly More Combo, capaz de captar vídeos

qualidade 4K com

áudios:

,/

60 fos ou fotos em até 20 MP com sensor de 1", alcance de sete quilômetros com
velocidade de até 72Kmlh e autonomia de voo de 30 minutos;

,/

Câmera DJI Osmo Action Camera capaz de captar imagens em

com grande

preclsao;

,/

Quatro câmeras HD Canon EOS 5D Mark
50mm

./
'/
./
'/

./

f

III

equipadas com

Canon 20mmf 2.8,

ilù

1.8,70-200mm f 4, 300mm f 4

Microfones Boya - BY WM6 paraacaptação de áudios de
Tripés, monopés

e

periféricos;

Gravador Zoom H6 e microfones Shure Sv100 para produção

podcasts;

Estudio móvel para captação de vídeos e/ou fotos em chroma

ou fundo branco;

Teleprompter de 10" e kit de iluminação (tripés + Softbox 50x

+ lâmpadas I l0V);

Os colaboradores da Fator F também contam com smartphones
de telefonia e dados contratados junto à operadora

s dotados de serviços

Vivo:
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3 aparelhos IPhones XR;

l7

aparelhos Samsung Galaxy A7

agência também conta com os melhores serviços de

sociais para os trabalhos de assessoria de imprensa e comunicação e

de mídia e de redes
para a gestão de

redes sociais:

r'
./
'/
,/

(

Stilingue;

mlabs;
Reportei;
Parceria com a clipadora Boxnet.

A Fator F também conta com:

,/
./

Assinaturas físicas e digitais dos principais jornais, revistas

periódicos do país,

disponibilizados a todos os colaboradores remotos mediante

e senha;

Cadastros junto às empresas de transporte Uber e 99 que

o deslocamento ágil

de seus profissionais;

./
,/

Rede de contatos e acordos operacionais que permite a

de serviços em todo

o interior do Estado de São Paulo, além de Brasília, Rio de

e outras Capitais;

Parcerias com fornecedores especializados como

e desenvolvedores de

sites e aplicativos, produtores gráficos, agências de propaganda

A empresa conta com o suporte da área administrativa e financeira

por um gerente

administrativo e um assistente, além de assessoria jurídica e contábil.

O capital social de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dá
operações e contratos.

A

empresa não possui dívidas e tem a saúde

a todas as suas

demonstrada na

h\Þ

habilitação específi ca.

I

(

Dessa forma, a Fator F possui totais condições de prestar com

serviço de comunicação e assessoria de imprensa, com grande
deslocamento, entre eles todos os serviços previstos no edital, sem

todo e qualquer
idade e capacidade de
custo adicional para

o cliente, garantindo um elevado padrão de serviços.
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SUBQUESITO 3 - 3.4.4.c - Sistemática de Atendimento

Nossa filosofia para a assessoria de comunicação e imprensa da

A Fator F Inteligência em Comunicagão acredita que atender

à

CDHU

assessoria de comunicaçáo e de imprensa exige da agência

especial, diferenciada

em relação aos serviços prestados em contas privadas. E necessário um

do significado da comunicação pública, suas várias dimensões e seu

informações e valores de real interesse da comunidade. A
comunicação pública torna-se essencial.
necessariamente ser agregado

A essa expertise

suas necessidades de

profundo
de disseminação de

dos profissionais em

pública deve

em

o domínio das melhores práticas de

públicas e

a

capacidade de aþtalização permanente.

O trabalho para o Poder Público é oportunidade extraordinária

usar os recursos de
de valores, posturas e

comunicação para a disseminação de boas práticas e na

como restou evidente pelo exercício desenvolvido em

a comunlcaçao

necessária para as áreas de risco. Outros temas também podem ser

em diferentes

campanhas em benefício da comunidade e contribuindo para amaior

dos programas

culturas

-

públicos sob responsabilidade da CDHU.
Nela, o Poder Público

Em síntese: é comunicação a serviço do desenvolvimento da

utlliza o que é o seu maior ativo: a legitimidade da representação

e a capacidade para

mobilizar a sociedade. E a sociedade, em última instância, que

a cidade, e cabe ao

Poder Público indicar os caminhos e dar os estímulos corretos para

essa enorTne força

criativa contribua da melhor maneira para o beneficio público.

A partir dos estímulos corretos, ou seja, das boas ideias, cabe

a melhor técnica de

comunicação possível. A comunicação pública pode e deve ter o

acesso ao arsenal de

comunicação da comunicação mercadológica.

apartn dos objetivos,

A Fator F acredita em comunicação integrada unindo todas as
das necessidades

e das ideias do cliente. Todos os recursos

de

convergentes e sinérgicos em relação aos objetivos definidos. A
Governador, do Sr. Secretário da Habitação e do Sr. Presidente da
de relações públicas, eventos planejados para a mídia, iniciativas de

digital

unicação devem ser
da agenda do Sr
, e passando por ações
e comurucaçao

e tantas outras quantas se fizerem necessárias.
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Integração offJine/online

A partir da integração offline/online, todo o processo de com

se faz com base na

inteligência de dados. O monitoramento dos canais jornalísticos das

sociais é fundamental

para o bom resultado do trabalho da assessoria de imprensa. A
tecnologia avartçada, ocorre em tempo real, e isso quer dizer

a

cação, na era da

de performance de

comunicações em tempo real, como vimos no Plano de Agão.

A Fator F conta com alguns dos mais experientes profissionais

em comunicação

do

pública, inclusive ex-secretário de Estado e executivos que ocuparam

de chefia nas

principais redações do país e também nas equipes de assessoria de

. A visão

diferenciada da agência e o profundo conhecimento de comunicação

de seus diretores

e profissionais vai garantir à CDHU o atendimento adequado às suas necessidades
comunicação e assessoria de imprensa, fazendo desse ambiente um

conteúdos de interesse público, fortalecendo

a cidadania,

de

de disseminagão de

e

desse processo as

informações e percepções que permitirão aperfeiçoar a gestão e

-la cada vez mais do

desejo das pessoas. Em essência, é um trabalho que fortalece a própria

Declaração de disponibilidade

A Fator F declara, atendendo o disposto no item 3.4.4.c do Anexo III,

disponibilidade para

l29ll8,

Geral Número

atender cada solicitação constante do edital de Licitação
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Divisão de atividades por membro da equipe

A fim

de executar com excelência todos os serviços constantes no

I

considerando o número de horas de atividades nele constante, a Fator F

-

Projeto Básico,

e

dedicar um total de

7 (sete) profissionais para compor a equipe de atendimento na CDHU.

um número suficiente

para executar serviços em elevado padrão de qualidade, cumprindo as

de serviço anuais

e mensais previstas no edital, prestando atendimento em caráter

mesmo em forma

de plantão nos finais de semana e feriados e em atendimentos

e produzindo os

relatórios e demonstrativos necessários.
O organograma a seguir mostra a organização da equipe:

ESTRUTURA DA EQU¡PE DE ASSESSORTA DE COMUNTCAçÃO E TMPRENSA

fir
Coordenador Geral de Imprensa e Comunicação: Um profissional de alto nível e grande
experiência em comunicação pública coordenará os trabalhos

equipe, apoiando

Superintendência de Comunicação Social da CDHU em todas as suas
assessoria de comunicação

a

vidades relacionadas à

e direcionamento

e imprensa. Será responsável pela

o trabalho de geração

estratégico dos trabalhos e contato sênior com as redações.

da Agenda Positiva da CDHU e submeterá as ideias de divul gaçiro ao Superintende

de

I

Comunicação Social (inclusive sugestões de agendas do Sr. Presideri,te da CDHU, que são
I

materiais jornalísticos nobres). Vai liderar a produção de briefings e informes para subsidiar o
I

Sr. Presidente da CDHU em suas interações com a mídia, e e$tará à disposição do
Superintendente de Comunicação Social para acompanhar

o sr. Pre sidente da CDHU em

eventos. Participará de seleção de porta-vozes para atendimento

c Ie

demandas e

a

46?
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supervisão do seu treinamento. Com a devida orientação do

de Comunicação

Social da CDHU, será a interface com outros órgãos estaduais em

conjuntas e participará

de reuniões na CDHU e em outros órgãos quando houver ações

entre órgãos

estaduais. Com os coordenadores-adjuntos, o coordenador geral farâ alinhamento do plano

estratégico em andamento para fazer ajustes sempre que necessário. O Coordenador-Geral
também vai organizar a equipe para o atendimento em plantões nos

de semana e feriados,

assim como a escala de viagens para o atendimento das

de comunicação dos

eventos da CDHU, como sorteios e entregas de unidades habitacionais.

odos os profissionais

da equipe da Fator F estarão disponíveis para esses plantões e viagens.
Esse profissional, portanto, vai participar dos seguintes serviços

noAnexol-Projeto

Básico: a) revisão, elaboração e desenvolvimento de plano

e operacional; a.1.1)

Adequação diâna dos objetivos do plano estratégico em virhrde de

programas e ações;

b.1) Avaliação diánia do clipping e determinação de providências;

Apoio na seleção

qualificação de porta-vozes; d,.2.I) Análise das demandas dos veículos

comunicação; d.2.2)

apoio e acompanhamento presencial do porta-voz da CDHU; e d.3) A

e planejamento

de contatos e reuniões entre veículos de mídia e autoridades do Poder

Coordenador-Adjunto de Abertura

- E o profissional

responsável

trabalhos de assessoria de imprensa a cada dia. Suajornada de trabalho

l4h, mas

TV

e

Estadual

liderar o início dos
referência é de 7h às
matinais de

antes desse horário ele deverá estar acompanhando relatos

rádio e encaminhando providências. Com o apoio de um Editor

de serviços de escuta

(tanto de estagiários como de serviços de clipping e monitoramento),

Coordenador-Adjunto

e

de Abertura vai liderar a interação com os veículos
telejornais Bom Dia São Paulo e o SP no Ar

e

de

matinais (como os

programas de rádio, por

) e para isso vai

promover as interações necessárias com as diversas áreas da CDHU,

e acionando fontes para eventuais entrevistas. O profissional
iniciais às demandas de imprensa, com a devida supervisão do

A partir das 5h30

os

jornais são analisados, assim como o noticiário

noite anterior, e em especial os telejornais matinais do dia. O

informações

fará os atendimentos
-Geral

TVs e rádios desde

a

é consolidado em um

relatório, nos moldes do realizado na Análise de Mídia proposta neste

e disponibilizado

Nele constam

para os gestores, sob responsabilidade do Coordenador-Adjunto de
sugestões de posicionamentos e de ações a serem realizados ao longo

tÞ

dia.
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O Coordenador-Adjunto de Abertura também vai participar, sob a

do Coordenador-

Geral, da produção de materiais e de relatórios e do treinamento de

Em situações

de crise, contribuirá parc a elaboração da estratégia de ação.

os porta-vozes da

Companhia em interações com a imprensa sob designação do

Caberá aos

coordenadores-adjuntos avaliar os resultados do plano de comuni

em curso e sugerr

alterações, quando necessário, junto ao Coordenador-Geral.

noAnexol-Projeto

Esse profissional, portanto, vai participar dos seguintes serviços

ou

Básico: b.1.1) Identiflrcação de matérias que contenham

interpretações

d) Atendimento diário

equivocadas e adoção de medidas tempestivas para o seu

a jornalistas

das solicitações de veículos de comunicação; d.1) Atendimento

e

gerenciamento das informações solicitadas; d.1.1) Acompanhamento

todo o procedimento

até o atendimento da demanda de imprensa; d.1.2) monitoramento da

na mídia que

foi objeto do atendimento

publicado para a

da assessoria; d.1.3) Encaminhamento do

Superintendência de Comunicação Social da CDHU.

Coordenador-Adjunto de Fechamento

- É o profissional

prosseguimento aos

que

trabalhos iniciados pela manhã e vai se responsabilizar pelos

às demandas de

imprensa, com a devida supervisão do Coordenador-Geral. Em seu

terâacolaboração de
Dessa forma, cada

dois Editores que se especializarão pelos diversos programas da

editor conhecerá de forma mais profunda a atuação e as fontes desse grupo de programas

e

poderá atender demandas ou acionar pedidos de correções à imprensa de forma mais rápida,

sob a orientação do Coordenador-Adjunto de Fechamento.

também vai

O

participar, sob a lideranga do Coordenador-Geral, da produção de

e de

treinamento de porta-vozes. Em situações de crise, contribuirâ para a

sob designação

do Coordenador-Geral . Caberâ aos coordenadores-adjuntos avaliar os

tados do plano de
-Geral.

comunicação em curso e sugerir alterações quando necessário ao
Esse profissional, portanto, vai participar dos seguintes serviços

s

no Anexo I

- Projeto

; d.1) Atendimento

Básico: d) Atendimento diário das solicitagões de veículos de
a

relatórios e do
da estratégia

de ação. Acompanhará porta-vozes da CDHU em interações com a

diário

ñ>

jornalistas e gerenciamento das informações solicitadas; d.1.1 Acompanhamento de

todo o procedimento até o atendimento da demanda de imprensa;

d.

.2) Monitoramento da

publicação na mídia que foi objeto do atendimento da assessoria; d.1. ) Encaminhamento do
material publicado para a Superintendência de Comunicação Social

CDHU; d.

1

) Análise
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das pautas recebidas pelos veículos de comunicação e direcionamento

indicado; d.2.2) apoio e acompanhamento presencial do porta-voz da

questões ao gestor

HU quando designado

pelo Coordenador-Geral.

Coordenador-Adjunto de Serviços Especiais
(

-

de alto nível

Será um

experiência em comunicação pública que vai se dedicar a atividades

e

(e muitas

(

vezes menosprezadas por causa da rotina do atendimento) como a

(

L

da Agenda Positiva

da Assessoria de Imprensa e Comunicação, ou seja, a descoberta dos

capazes de serem

formatados em produtos de comunicação e oferecidos aos veículos. T

um sistema deve ser

organizado com esse objetivo. Uma reunião semanal (de preferências

segundas-feiras) deve

ser feita, sob a liderança do Coordenador-Geral, com toda a equipe da

de imprensa e

{

;
I

comunicação e, se possível, gestores de programas estratégicos da

para o debate de

informações com potencial de se transformarem em divulgações positi

Da mesma forma,

sistemas de bancos de dados em peÍnanente atualização deverão conter

os fatos passíveis

de divulgação. Esses fatos podem virar divulgações como
t

releases, notas para

colunistas, conteúdos para o portal e para as redes sociais da CDHU.

L
t

O

L
(

de

em tempo real e o

Situação". Sob esse conceito organiza-se o monitoramento da

clipping em tempo real, com a produção relatórios diários e também
(

pela "Sala

Coordenador-Adjunto de Serviços Especiais também será

de Alertas e

a

Informes, apafür de quantitativos específicos, para produzir respostas

e

abrir espaço

nos veículos, e também para o aproveitamento de oportunidades na mídia. O profissional
também vai participar, sob a liderança do Coordenador-Geral, da

de materiais e de

relatórios e do treinamento de porta-vozes. Em situagões de crise,

para a elaboração

da estratégia de ação. Acompanharâ as fontes da CDHU em
desi gnação do Coordenador-

Geral. Caberá aos coordenadores-adj unto

Þ

com a imprensa sob
s

os resultados do

(

I

t

plano de comunicação em curso e sugerir alterações quando necessário
Esse profissional, portanto, vai participar dos seguintes serviços

Básico:

a.l)

Elaboração de relatório diário da execução dos

propostos; a.1.2) Elaboração do relatório contendo o balanço das ati
últimos 30 dias; b) Monitoramento diário da exposição de projetos,

Coordenador-Geral

noAnexol-Projeto
vos de comunicação
e resultados dos
e progrumas na

mídia;

(

b.I.2) Produção de diária de relatório com todas as ações
comunicação; b.2) Apoio na elaboração de relatórios específicos
(

projetos e ações para servir como suporte às ações de comunicação

junto a veículos

de

temas relacionados a
sistematizando

!

L
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informações que possam se transformar em divulgações da Companhia;

.2.1) Ampla pesquisa

de informações e apoio em sua consolidação para captar dados que irão

a divulgação

de ações, programas e serviços da CDHU; d.3.1) Levantamento de
tema em pauta e elaboração de material que será utilizado como apoio

relativas ao
fontes da CDHU em

respectivos assuntos.

Editores

lr2 e 3 - Três editores dividirão entre si, sob a supervisão do

Comunicação, o conjunto de órgãos e programas da CDHU. Esses

Geral de

vão realizar o

atendimento das demandas de imprensa. Umareunião diária será

às 16h, sob a direção

do Coordenador-Adjunto de Fechamento, para analisar as demandas

atendimento naquele

dia. Dessa forma garante-se o melhor atendimento possível a cada
conhecimento aprofundado

de cada ërea por parte dos editores

identificação de dados passíveis de serem aproveitados como di
a Agenda

da mídia. O

útil, também,

na

positivas, compondo

Positiva da Companhia.

Cabe aos Editores indicar representantes para contatos com a mídia e,

acompanhar as entrevistas, orientando o representante da CDHU,
Coordenador-Geral. Quando for o caso, e sob a supervisão do

for o caso, agendar

e

sob delegação do

(por sua vez

orientado pelo Superintendente de Comunicação Social da CDHU), é papel dos Editores
relacionarem-se com jornalistas para oferecer informações
especiais no noticiário. Também farão a identificação de riscos e
de mídia e a produção de avisos de pauta, releases e notas, além de

buscando espaços
de exposição
informações sobre

veículos de comunicação.
Esses prof,rssionais, portanto, vão participar dos seguintes serviços

Projeto Básico: c.1) Alimentação diária do banco de dados desenvol
informações detalhadas sobre objetivos, recursos, pr¿Lzos e resultados
ações da Companhia; c.2) Produção de material (releases, avisos de

outros) com informações fundamentadas, além de participarem da
ações de diwlgação; d) Atendimento diário das solicitações de

Atendimento diário a jornalistas e gerenciamento das informações
relatos finais dos procedimentos de atendimento das demandas de
para a Superintendência de Comunicação Social da CDHU; d.4)

informações sobre cada veículo de comunicação de acordo com

no Anexo

tÞ

I-

pela CDHU com
programas, planos e
artigos, notas, entre
de estratégiapara
de comunicação; d.1)

d.2.3) Fazer
a serem enviados

le do levantamento de

definido pela

Superintendência de Comunicação Social da CDHU.

o+
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A força do planejamento estratégico
Em campanhas integradas, o planejamento estratégico é o elemento

do sucesso ou

fracasso. O planejamento não é anterior à campanha ou ação de

ele conduz todo

o processo e deve ser perrnanentemente revisto, a partir de dados e izs

A Fator F reúne equipes multidisciplinares a cada projeto,

TS

todas as etapas do
para o bom

planejamento, e a interação com prof,rssionais e equipes do cliente é
resultado da comunicação.

A agência definiu o seu sistema

de trabalho a

partir de conceitos do

thinking, abordagem

contemporânea pela qual se busca solucionar problemas de maneira

borativa e integrada,

partindo do sentimento de empatia desenvolvido nas equipes. O objetivo

que as pessoas sejam

o centro do desenvolvimento da solução.

A experiência

da Fator F levou à definição da nossa própria abordagem

design thinking, que

pode ser assim visualizado:

MEilSURAç40

f ÀtlALlSt

0A PtRF0RlirAtt0t

DOS

OUATITITATIVA E ûUALITATIVA

Na fase de EXPLORAÇÃO a irrtegração com as equipes

SU

PARA REÁvÀLIÄcÀO PEBMAlITI{TI

DT

llÂs t Acots

da

profissionais da Fator F apreciam imersões em temas e áreas para

e sentir a experiência de quem vivencia diretamente as situações

é fundamental.

Os

aos melhores insights

ficas. Só assim

é

possível produzir uma comunicação empática, ou seja, que capture os sentimentos presentes
nos diversos públicos e ao mesmo tempo entenda as suas necessidades,
coerentes com esses sentimentos e necessidades. Essa experiência

mensagens

insubstituível deve

168
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ser complementada pela pesquisa e análise de dados que permita

o comportamento

dos diversos públicos.

Na etapa da IDEAÇAO temos a formulação das ações, com a

de plataformas. É

preciso definir quais canais serão utilizados e que experiências serão
mensagem chegue até os públicos baseando-se em suas preferências e
se necessário

definir os touchpoínts, ou seja,

s.

os pontos em que teremos

contato com os nossos públicos. É nessa fase que surgem a ideia criativa
fundamentais para revestir as ações de comunicação com o caráter de
Chega-se à fase da

ATIVAÇÃO, quando é definida a estratégia

(por mídia espontânea, compartilhada ou proprietárria) e

dade de realizar
as mensagens-chave,

das mensagens

de

com ações

a

de

da Fator F

permite identificar o enorrne potencial da CDHU para clriar

de exposição nas

mais diversas mídias, ampliando de forma gratuita e espontânea o

A

Torna-

que se busca.

comunicação, targeting e ativação. Nesse aspecto, a experiência dos

e propostas que se queiram comunicar.

para que a

às campanhas

agência vai sempre defender

integrada que aumentem a efetividade da comunicação junto aos

de comunicação

da Superintendência

de Comunicagão Social.

E

faz-se necessária

a MENSURAçAO permanente e a análise

quantitativa e qualitativa dos dados, com

a

da performance, análise

produção de subsídios para

permanente

de campanhas e ações.

Processos: a garantia da melhor entrega aos nossos clientes

A

Fator F entende que os processos são cruciais para o bom

comunicação integrada.
agentes públicos

de campanhas

A agência tem grande experiência no

e está capacitada para definir, com

de

de soluções para

característica nesse

a

ambiente, os processos imprescindíveis ao bom andamento dos

Nossa estrutura de atendimento é versátil
comunicação pública

é ter a

e dinâmica. O

segredo

estratégia claramente definida

e

Superintendência de Comunicação Social da CDHU
status dos projetos e eventuais pontos que necessitem de intervenção. O

bom resultado na

os gestores

da

atualizados sobre o
sempre,

é com a plena realização das estratégias definidas e aprovadas pela

A Fator F atua em tempo real. Trabalhamos

pautados pela

pois sabemos que

as

questões de comunicação têm que ser tratadas tempestivamente, em

no setor público.

Nosso sistema de trabalho prevê a cobertura de 24 horas por dia em

de plantão. Nossa

4øq
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rotina compreende desde as 5h até as 22h. Tarúo o cliente como os

de comunicação

recebem os contatos dos plantonistas e dos profissionais da equipe.

A Fator F desenvolveu a sua própria abordagem paraa execução

A metodologia

de

aplicada de acordo com a dimensão de cada desafio e suas necessl
necessariamente contém
1

-

é

específicas, mas

:

Reunião de briefing com a Superintendência de Comunicação

para definição dos

objetivos de comunicagão gerais e específicos;

- Reuniões de pauta regulares;
3 - Aplicação do Design Thinking da Fator F;
4 - Elaboração do plano de ação com reuniões de imersão, inteligência
5 - Aprovação do plano pelo cliente;
6 - Execução do plano envolvendo a produção de conteúdos e
7 - Monitoramento e avaliação dos resultados;
8 - Apresentação de relatórios.

2

dados e pesquisas;

Essa sistemática pode ser apresentada da seguinte forma:

ATEIIDI¡IE}ITO

coilTRorE

ESTRATÉGIA

REUMÃO

coilfs¡Dos

DE BR¡EFIilG
Projeb¡ especi¡is

PNODUç¡O

0{TEUGÊilOA

CDHU

DEÄ.gfÂS

DC OAOOS

(Superlntendèncla de
Comunlcaçåo So(lall

cRrAçÁo

f\Þ

RsÂTónþs
REUr{rÃO
DE PAUTA

AlrDton$n¡s

Prevenção e gerenciamento de crises
veis para participar

Nossos diretores e os quadros mais experientes da agência estarão

de cada etapa do processo de planejamento, criação
comunicação

e

e

assessoria de imprensa, interagindo também para

de ações

de

os gestores

da

integrada.

Superintendência de Comunicação Social sobre oportunidades de

As ações desenvolvidas e seus relatórios analíticos serão armazenados

nossos sistemas de

dados e servirão de subsídio permanente a novas ações de comunicação

CDHU, servindo de

base até mesmo para decisões administrativas,

já que tal base dados

é

retrato significativo

1ao

"t
- ...-'" (^
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da opinião pública paulista.

A análise

atenta dos dados vai
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permitir

com antecedência

possíveis riscos de crise e de imagem e emitir os alertas necessários

A

prevenção

e o enfrentamento de crises é pafte do esforço

da gestão

da

comunicação pública. Os profissionais da Fator F têm experiência ne

tipo de trabalho. A

agência vai oferecer à Superintendência de Comunicação um Manual de

com as melhores

práticas, confirmadas pela experiência da empresa, na prevenção e no

de riscos

de imagem.

Relatórios e alertas formatados para a CDHU
Destaca-se, nesse particular, nossa concepção de interação

off-line /

de inteligência de dados apartir do monitoramento da imprensa nos
as pessoas percebem as comunicações realizadas. Essa inteligência

\ç

com a produção
digitais, e de como
ser transformada em

relatórios diarios de Inteligência de Dados e de alertas quando os

s nas

redes sociais

justificarem, apafür de dados objetivos, atenção especial dos gestores.
Esse monitoramento deve produzir alertas sempre que uma
\--

situações ocoffer:
ou feitos por

publicações com mais de 100 compartilhamentos, ou mais de 100
canais com mais de cinco milhões de seguidores (e há vários canals

mídia e de jornalistas

com essa característica). Interações devem ser feitas com o veículo

jornalista sempre que

i

i

a informação precisar de algum reparo ou complemento.

ilF
O quadro a seguir descreve, como determinado no item 3.4.4.c do
cumpridos em condições normais de prestação de serviços e em

III,

os prazos a serem
emergencrals.

I

\1

\-

1"q

-:..::=::l

L
\L
L

L
L
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Atividades que comporão o objeto desta
licitação, subdividida em itens técnicos
e seus subitens:

Condições normais

Atendimentos
emergenciais

2 semanas

3 dias

i

Ç

L
L

L
\-

L

t

L
L
(-

L
(

L
L

a) Revisão. elaboracão e
desenvolvimento de plano estratégico e
oneracional de comunicacão. a fim de
informar de forma eficaz sobre as acões
e Drosramas a oue alude o ttitem 2.1.t'
deste nroieto. Este plano estratésico e
operacional deve conter medidas de
curto. médio e longo prazo. com
o fornecimento de informacão
adequada a todos os veículos de
comunicacão. contemplando a forma e

seiam eles pr¿ss r¿l¿øses. avisos de
pauta. artigos. notas. cartas e outros
materiais necessários para sua
execucÍio.

\-

L
L

e

a.1. elaboração de relatório diário de
execução dos objetivos de comunicação

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

ilr

2 horas de

execução, com
entrega até 20h

1

Monitoramento em
tempo real

n

hora de execução

(

t
(C
(

bl Monitoramento diário da exposicão
dos proietos. acões e programas na
mídia - veículos de comunicacão. assim
considerados os iornais. revistas. TV.
rádio e internet - contemplando ainda:

lonitoramento em
tempo real

L
Ç

L

t
t

Ç

L
L
L

b.1. avaliação diária, por meio de leitura
do conteúdo das matérias jornalísticas
publicadas que abordam temas
concernentes ao âmbito de atuação

elencadono@,

bem como de ferramentas de
comunicação disponibilizadas que versem
sobre tais ações, programas e projetos,
assim como verificação dos resultados
obtidos com a aplicação do plano de
comunicação referido no item precedente;

3 horas de

execução, com
entrega às th

Du¡ rs horas de execução
CC

m entrega às 7h30.

L
C

L
L

4+z

-:r
,::::l-l
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b.2. apoio na elaboração de relatórios
específicos sobre temas relacionados a
ações, projetos e serviços que envolvam o
âmbito de atuação delimitado neste Edital,
1a 2 dias
para servir como ferramenta de suporte às
dependendo do grau
ações de comunicação realizadas junto
de complexidade
aos veículos de comunicação, no tocante à
divulgação e publicação destes temas,
atendendo ao disposto no artigo 37, $1" da
Constituigão Federal.

cl Apoio à CDHU na producão.
serenciamento e disseminacão de
informacões voltadas à comunicacão
externa e interna. incluindo ainda as
seguintes atribuicões e especificacões:
c.l.alimentação diâriado banco de dados
desenvolvido pela CDHU, com
informações detalhadas sobre os
objetivos, recursos, pr¿Lzos e resultados
dos programas, planos, ações e serviços
delimitados neste Edital;
c.2. produção de material (releases, avisos
de pauta, artigos, notas, entre outros) com
informações fundamentadas, além da
elaboração de estratégia e ações de
divulgação, com acompanhamento dos
registros na mídia.

A produção
depende da
complexidade da
demanda

n

colrurc¡CÀo I crpl 0s bzi b58/m0 l-43

2

Ap 'odução depende da
:omplexidade da
demanda

t

2 horas

Artigo:2 dias
Releases / notas:4
horas
Avisos de pauta: 1
hora

s de execução

hora

Artigo: meio dia
eleases I notas:2
horas
Ar isos de pauta: meia
hora

dl Atendimento diário das solicitacões
dos veículos de comunicacão (tais como
iornais. revistas. TV. rádio e internet)
no âmbito de atuacão delimitado neste
Edital. com as sesuintes atribuicões e
especificacões:

l.atendimento diário a 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
tenham competência sobre os assuntos
delimitados neste projeto;

O atendimento deve

atender ao deadline
da demanda

o atendimento deve
at( nder ao deadline da
demanda

d.

t hora a dois dias
dependendo da
complexidade

3

)minutosalhora
ada atendimento

fta

- .
tÂTû8 t

d.2. apoio na seleção e qualificação de
porta-vozes e representantes (dentre os
servidores públicos estaduais) que irão
realizar as atividades de atendimento e
esclarecimento às solicitações dos
veículos de comunicação, tais como
entrevistas ou prestação de
esclarecimentos sobre ações, programas e
serviços, utilizando sempre critérios
técnicos, tais como perfil adequado, o
tema em pauta e seu enfoque estratégico,
dentre outros;

finrEtl{ctÂ

Seleção de porta-

vozes:l dia
Qualificação de
porta-vozes: 3 dias

0¡t c(}iltilrcâcÀ0 I

ctpj05

527

558/m0l
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eção de portavozes:meio dia
lificação de portavozes: l dia

d.3. avaliação e planejamento estratégico
de eventuais contatos e reuniões diretos e
personalizados entre os veículos de
comunicação e as autoridades do Poder
Executivo Estadual definidos em comum
acordo com o gestor do contrato, indicado
pela Superintendência de Comuni cação
Social da CDHU, primeiramente, ou que,
num segundo momento, contribuam de
forma efetiva para o adequado
cumprimento desses serviços, sempre
objetivando uma adequada dirulgação das
ações, projetos e serviços em epígrafe,
respeitando-se as obrigações legalmente
instituídas de educar e informar à
população do Estado;

8 horas

I horas ou menos

d.4. controle do levantamento de
informações sobre cada veículo de
comunicação,realizado por meio de
pesquisas e atividades correlatas, de
acordo com modelo definido pela
Superintendência de Comuni cação Social
da CDHU.

Mailing:30 minutos
por veículo
Perfil: 2 horas por
jornalista / veículo

Ma ling: 10 minutos por

veículo
Pr rfil:30 minutos por
j ¡rnalista / veículo

4+q
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SUBQUESTTO 4 - 3.4.4.d - QUALTFTCAÇÃO DA EQUTPE DE

A Fator F Inteligência em Comunicação declara
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FISSIONAIS

que conta com o

de profissionais

experientes e qualificados em número suficiente capazes de

os produtos e serviços

objetos deste edital e descritos no Anexo III. A experiência da equipe

Fator F no atendimento

a diversos órgãos públicos e privados, como a própria CDHU no

entre novembro de

2013 até a presente data, é um importante diferencial da empresa. A atorFatenderáapasta
com uma equipe de comunicação integrada,realizando planejamento

imprensa, produção de conteúdo, análises

e

monitoramentos

assessoria de

mídia, promoção

de

treinamentos e demais necessidades no âmbito da comunicagão.
Para o atendimento da Superintendência de Comunicação Social da

diretrizes do SICOM a Fator F colocará à disposição horas de 7 (

e de acordo com as

) profissionais. É um
cumprindo as horas

número suficiente para executar serviços em elevado padrão de

de serviço anuais e mensais previstas no edital, prestando atendimento em caráter permanente,

mesmo em forma de plantão e em atendimentos emergenciais, e

os relatórios e

demonstrativos necessários.
Apresentamos a seguir os currículos resumidos e os documentos

da formação

e da experiência de cada prof,rssional

@
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Representante Legal

RG 14.455.303-X / CPF t0t.502.218-94
(11) 98280.3000
ro ger.

ferrei ra@fato rf. com. b r

Fator F Inteligência em Comunicaçlio Ltda.
CNPJ 0s.s27.ss8/0001-43
Fone/WhatsApp

(ll)

999 42.9344

Rua Viradouro número 63 Conj.

l4l - l4' Andar - ltai Bibi, São Paulo (SP),

cEP 04538-110
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ROGER FERREIRA
Rogério Ferreira (apelido Roger Ferreira), portador do RG

303-X (SSP-SP), é

14

graduado em Jornalismo, foÍnado no ano de 1990 pela Escola de

e Artes da

USP (ECA-USP) e Mestre em Ciência Política pela Faculdade de

Letras e Ciências

Foi secretário

Humanas da USP (FFLCH-USP), diplomado em dezembro de 2

de

Comunicação do Govemo do Estado de São Paulo entre março de2004 março de2006,época

em que a avaliação do Governo chegou a 69Yo de opiniões ótimas e

(Datafolha), tendo

coordenado atividades de assessoria de imprensa e comunicação,

marketing e

relações com a mídia.
Fundou a Fator F Inteligência em Comunicação em dezembro
o

2006 e desde então é

Diretor Responsável da empresa, orientando todos os atendimentos e

a

produção

Dentre os clientes

dos diversos serviços, dentre os quais assessoria de imprensa e

do Município

atendidos nesse período estão a CDHU (desde novembro de 2013), a
de São Paulo, a Secretaria de Estado da Habitação, a Secretaria de

de Desenvolvimento

Econômico, Ciência e Tecnologia, o Comitê Paulista da Copa do M

FIFA 2014 e outros.

Atuou nas equipes de comunicação das campanhas

de Fernando Henrique

(1998) e José Sema (2002). Coordenou a assessoria de imprensa das

de Gilberto

Kassab (2008) e Geraldo Alckmin (2010) e foi consultor em eleições

Maranhão, Paraná e

Pernambuco. Foi subeditor das seções de Brasil e Economia e

da revista Veja (1995-

(1990) e repórter

1998) e atuou na Folha de São Paulo como correspondente em Buenos
de política em Brasília (1991-1993), entre outras fungões. Foi coluni

Tarde (1993-1995), e chefe da assessoria de imprensa da Caixa

t\r

de política da Folha da
Federal (1999-2002)

e da Nossa Caixa (2003).

Comprovação da Formação Acadêmica

-

de Graduação e do

Cópias dos di

Mestrado

Comprovação de experiência: Cópias do Diário Oficial do E

com a nomeagão e

a exoneração como Secretário de Comuni cação; Segunda Alteração

Contrato Social da C3

Assessoria de Comunicação incluindo Rogério Ferreira no quadro

e alterando o nome da

sociedade para Fator F Inteligência em Comunicação

(DATA: l3l1

;

Registros na CTPS.

11-å
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Experiência comprovada- 22 anos e 7 meses
Governo de São Paulo: Entre 02 de março de2004 a 30 de março
Fator F Inteligência em Comunicação

.

-

13/1212006 até 27108120

2006 (dois anos)
(12 anos e oito

meses)

Registro CTPS Empresa Folha da Manhã

-

(um ano e fês

08/1011988 a 01/01/l

meses)

Registro CTPS Empresa Folha da Manhã
Registro CTPS Agência Folhas de Notícias

- 0lll0ll990 a3IlI

- 0Il0IlI99l

990 (3 meses)

a20l04ll

(um ano e três

meses)

Registro CTPS Empresa Folha da Manhã

\-

- 0110211993 a28l04ll

(2 anos e três

meses)

Registro CTPS Abril S.A.

- 0810511995

a2010411998 (2

eI

I

meses)

\'-
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Estado de São Paulo
GERALDO ALCKMIN

ÞS BANDEIMNT6

GOVERNADOR
httpl//M.imprensaof¡cial,com.br

Volume

Aros oo Gov¡nrnoon
casa ctvtl
D$otos do 1{3-2ü)¡l
EronoEndo, a pedido, nos termos do art 58, l, S
1!, ¡tem 1, da LC 180-78, Lu¡z Salgado R¡beiro, RG
8.782.536, do ca¡go de Sêcretár¡o de Estado de
Comun¡cação, que exerce em comissáo, ficando
cessada a des¡gnação para responder pelo Sistema

de Comun¡cação do Governo do Estado de São
- Sicom.

de 1q3-2m4
Nomo¡ndo, nos termos do an, 20, l, da LC 18&
78, os abaixo indicados, paß exerceGm em comissåo e em Jornada Completa de Trabalho, os cargos
a segu¡r mencionados, nas referências da EV-C, a
que se refere a 1C712-93, do SOCI-oSJDC:
Junta Comercial do Estado de São Paulo
AssessorTécnico da Junta Comercial. Ref.21

Paulo Rogério Lourenço dos Sântos,

RG

18.021.732-X, vago em decorréncìa da exoneraçáo
de Pedro lvo Biancardi Barboza, RG 22.707.858-5
12-2-20041;

Chefe de Seção, Ref. 7
Divisáo do reg¡stro do Comerc¡o - Seção de Cert¡dóes: Eleni Porto Souza, RG 21.304,563, vago em
dæorrênc¡a da exoneração de Maria Jose da S¡lva,
RG 6.359.815 {D.0. 17-2-2004};
Adm¡n¡stração Superior dâ Secretãr¡a e da Sede
Ass¡stenteTécnico de Direção lll, Ref.21

SuuÁno
Esta edição, de 75 páginas, contém os

pñ€l

ATOSDOGOVERNADOR

.................

Economia 6Planê¡amento
Just¡ça ô

DelH

da C¡dådania
,. . .

Transport6

Cu]tura.....,,,,,,,
Tqolog¡a, Desenvolvimento

E@nôm¡@ g Tuñsmo

72

Juvêntude, Esporte e Lazoa , . . . . . , . . 73

Habitação

.........

de Moraes Prota-Guarat¡ngueta-D.E. Reg¡ao de Guarat¡ngueta, cargo cr¡ado por Lei 650-50, vago em
decorrência de aposentador¡a de Aldo Monte¡ro, RG
2868819, publ¡@do em 3-12-94; Adr¡ana Cr¡st¡na da
costa{01241), RG 00017162826/5P-EE Joaqu¡m
Lopes Leao Pastor-Sao VicenteD.E. Regiao de Sao
Vicente, cargo cr¡ado por Le¡ 6-72, vago em decor
rência de aposentador¡a de Vicente de Pâulo Schiavon, RG 3603640, publ¡€do em 12+97; Adr¡ana da
Silva Bazon(01029), RG 00029298267-7/SP-EE Suely
Machado da S¡lva Profa-Franca-0.E. Regiao de Franca. caeo criado por Dec.-lei 3-69, vago em decorrência de exonerãçáo de Rita Aparec¡da de Angel¡s
Pernanbuco, RG'10859019, publicado em 2-4-92;

RG

Oeste, cargo criado por Le¡ 6051-91. vago em decorrência de exoneração de Arlete Helena FerÌeira de
Souza, RG 10720869, publ¡€do em +5-93; Adriana
Takaki(00136), RG 00017017007-)VSP-EE Antonio
Alcantara Machado-Sao Paulo-0.E. Reg¡ao Centro
Sul, cargo cr¡ado por Le¡ 6051-91, vago em decorrênc¡a de aposentadoria de Bened¡to Helio soares,
RG 2246847, publi@do em 17-393; Adr¡en Henrique
Venanc¡o(00705), RG 00027768124-9ÆP-EE Arlindo
Silvestre Prof-Lime¡ra-0,E. Regiao de L¡meira, €rgo
criado po¡ Dec.-le¡ 3-69, vago em decorrênc¡a de
exoneraçáo de Mar¡a da Graça Te¡xe¡ra Silva, RG

8813500, publicado em 15-8-96; Airton Pei-

Senêåmento . . . . . . . . . . . . 73

85515!ì¡¡, publicado em 9-+98; Alân Marques Pessoa{00858). RG 000M7862186/MG-EE Luiz de Souza
Leao-Tupa-D.E. Reg¡ao de Tupa. cargo criado por
Le¡ 6051-91, vago em decorrência de exoneração de
Marinilzâ Silva dos Sôntos, RG 2985683, publ¡€do
em 2G1G95; Alberto Carlos de Almeida(010941. RG

.......
........

Procu¡edoriâ Gêrel do Estado

,:

Ræuþ3
e

00023880956-0/sP-EE Luiz zuiani Dr-Bauru-D.E.
Reg¡ao d6 Bauru, €rgo cr¡ado por Le¡ 76!8-92, vago
em decorrênc¡a de exoneraçåo de Ademar de Barros, RG 9720845, publicado em 11-6-95; Adr¡âna
Aparecida Barreto{00706}, RG 00028919155rySP-EE
Lu¡z Campo Dall'ono Sobrinho-Sumar*D.E. Regiao
de Sumare, cargo criado por Lei 769&92, vago em
decorrênc¡a de exoneraçáo de Mar¡a da Penha
Ramos de Moura, RG 12878653, publ¡cado em 3-1294; Adr¡ana Aparec¡da Le¡tao Fiuza(00884). RG
00030736853-I/SP-EE Mar¡a de Lourdes Barreìros
Carualho Profa-ltapet¡n¡nga-D.E, Regiao de ltapetininga, cargo cr¡ado po¡ Lei G72, vago em decorrência de exoneraçäo de Marly da Silva dos Santos, RG
8006406, publicado em l3-9-91; Adr¡ana Correa
R¡beiro(00022), RG 00019910959/SP-EE Anâ Fausta

cho(o1041), RG 0000638586S2/PB-EE olivia Angela
Furlan¡ Profa-B¡rigui-D.E. Reg¡ao de B¡rigui, cargo
cr¡ado por Le¡ È72, vago em decorrência de exone-

Transpo¡t€s Møtropolitanog

llídr¡cG

RG

73

Meio Ambiente

Energia,

de 1q&2004
Nome¡ndo:
nos termos do art. 20, da LC 180-78, e arts. æ,9c
e 11 da LC 88&2000. os aba¡xo ¡nd¡cados, habilitados em æncurso público. parâ exe¡cerem, em Jor-

Manso M¡n¡stro-Sao Paulo-D.E. Regiao centro

Eduøção,,,.......
Saúdo.............

C¡ência,

Dseto

Fre¡tas(00639),

73

Univo6¡dado Estadual do Campinas

71
71

ração de Roberto Donizeti Alves da Costa.

por Lei 7698-92, vago em dæo.rêncis de aposentãdoria de Sebast¡ana Aparæ¡da Pedroso Silveira, RG
8166623, publ¡cado em &&97; Alcides de Jesus da
cosra{00595), RG 00011789889/SP-EE Ruth Ramos
Capp¡ Profa-Limeira-D.E. Regiao de Limeira, cargo
criado por Lei 769&92, vago em decorrênc¡a de exoneraçáo de Luiz Henrique da Cos'ta, RG 10460943,

Leone L¡ma{00547), RG 01118953088/BA-EE
de Oue¡roz Telles Dr-Sao Paulo-D.E. Begiao

5, cârgo cr¡ado por Lei 6051-91, vago em
RG

dro
Prota-Mirante do Pârånapa¡e

EE

publ¡cado em 6-8-96; Alcione Cavalcante

Fouc¡eÃo

00035352212-9/SP-EE Elias Alves da Costa BacharelVargem Grande Paulista-D,E. Regiao de Sao Roque,
cargo c¡iado por Le¡ S72, vago em decorrência de
exoneração de Mar¡a Angela Nasc¡mento Nob¡le,
RG 8994062, publicado em 14-8-96; Adriana Souza
de Ol¡veira(00127), RG 00029248648-0/SP-EE Costa

Segurôoç¡ Públ¡€
AdminktraçãoPênitonc¡ária ......,.
Fazend¿ ...........
Agñcuhur¿ e Ab¿stsiñento.....,,.
.

sFcRFTÀRrÄ rìÄ

97; Adriana Sansin¡

...

Emprego e Relações do T¡abalho

32.700.83È2 (D.0.7-2-2004).

9/SP-EE Gent¡l de Camargo Prol-Taubate-D.E.
Regiao de Taubate, cargo criado por Lei 3341-56,
vago em decorrênc¡a de exoneração de l\¡ar¡a Clara
Polezze Femandes, RG 7357584, publicado em 8-û

...

SECRETARIAS DE ESTADO

Cas CMI

Pablo Lopez Guelli. RG 23.9'10.052-'1, vago em
decoÍência da exone¡ação de El¡sâbete Sub¡res. RG
9.221.610 (0.0. 1+2-20011;
As¡stente Técnico de D¡reÉo l, Ref. 17
Vinicius Traldi dos Santos, BG 20,135.819, vago
em decorrência da exoneração de Andre Vanes RG

RG

00018904512-7/SP-EE Enio Vilas goas Prof-Sao

V¡cente-D.E, Regiao de Sao Vicente. cargo criado

3?45'Jl#

II

SãoPaulo,terça-feira,2demarçode2004

Ad¡lson Russo de Moraes(000071,

Dseto

atos rcfcrent€s ao

Número 40 .

nada Completa de Trabalho e em caráter de estág¡o
probatór¡o, o cargo a segu¡r mencionado, do Ouadro de Apo¡o Escolar da Sæ¡etaria da Educação, na
referência da Escala de Venc¡mentos, â que se refere a LC 88&2000, f¡cando class¡f¡cados nas unidades
a segu¡r relac¡onadas:
Særetár¡o de E$ola - SOCil - Faixa 3 - Nível I E.V. CAE-OAE

SECRETARIA DA JUSTIçA
E DA DEFESA DA CIDADANIA

lo.o.

1'14 .

_ AY MOfu Mbi. 4,iOO

- CEP 05ó98-900 - Fôn€:

de M¡rante do Paranapanema,
cr¡ado por Lei 769S92, vago em decorrêncìa
de Van¡a
Marchi Nuci, RG
Al¡de FebeÉ Olive
em
RG
l€cema de
Amarante Profa-Bauru-D,E, Reg¡ao de Bauru,

Filho(00707), RG 00000246660/AP-EE Dom BarretoCamp¡nas-D.E. Reg¡ao de Camp¡nas Oeste, cargo
criado por Lei 6-72, vãgo em decorrência de exone-

ração de Maria dâs Graças Fernandes,

RG

14754213, publicado em 14-3-92; Alc¡rlene Sorges
Proenca(00768), BG 00026247988-6/SP-Cefam Prof
Joao Tortello-Sorocaba-D.E. Reg¡ao de Sorocaba,
cargo cr¡ado por Lei 769&92, vago em decorênc¡a

de aposentador¡a de Maria Graccia Raus,

criado
de
RG

de

RG

482.|788, publicado em 22-9-00; Alessandra dos
Santos Santana(00593), RG 00025558244-4/SP-EE
Antonio Serralvo Sobr¡nho Prof-Bauru-D,E. Regiao
de Bauru, cargo cr¡ado por Dec.lei 3-69. vago em
decorrênc¡a de exoneraçåo de Luiz Ferre¡ra Braz, RG
7176936, publ¡cado em 23¡1-94; Alessandra FeÊ
nandes Pimentel(01103), RG 00026160811-USP-EE
Zalina Rol¡m Dona-Sao Paulo-D,E. Reg¡ao Leste 4
ærgo cr¡ado por Le¡ 6051-91, vago em decorrência

de aposentadoria de Serg¡o Dec¡o Pecch¡o. RG
2606487, publ¡cado em 9-8-91; Alessandrâ lz¡doro
da S¡lva{00567}, RG 0002293971È3/SP-ÊE Ana R¡ta
God¡nho Pousâ Prota-Campinas-D.E. Reg¡ao de
Campinas Leste, cargo criado por Lei 769&92, vago
em decorrência de exoneraçáo de Luc¡a Helena
Assunção P¡menta, RG 9270885, publicado em 30-598; Alessandra P¡stil¡ dos Santos{00539), RG

Boâmone Dr-Sanb Cruz do Rio Pardo-D.E.
ørgo criâdo por Dec.le¡ 3-69.
em decorrência de aposentadoria de lvone
Suiron, RG 6032104 publicado em 1+697;
de ourinhos,

Lima da S¡lva(00316),

RG

Tout¡c Joul¡an-Carap¡cu¡ba€rgo criado por Dæ.vago em decorrênc¡a de exoneraçåo de
Carlos V¡dal, RG 8018086, publicado em 22-

Reqiao de Carap¡cuiba,
le¡

Alois¡o Felic¡ano Ferreira(00754).

RG

Luiz Carlos Gomes-Bauru-0.E.
vago

de

de exoneração de Maria Êliza

em

000213301 1g-?SP-EE Cesar Costa Deputado-Tauba-

te-D.Ê. Regiao de Taubate, cargo criado por Le¡
6051-91, vâgo em decorrência de aposentadorìa de
Leonie Bruno Lot, RG 2662896, publ¡ødo em 10-!
99; Alessandra Pozena Scaranelo(00690), RG
00022811716-8/5P-EE Carmel¡a Mello Fonseca
Profa-Aracatuba-D.E. Reg¡ao de Aracatuba, cargo
criado por Dec.-lei 3-69, vago em decorrênc¡a de
aposentador¡a de Mar¡a Clelia Carl¡ne, RG 2705739,
publ¡cado em 26-8-88; Alessandro Gabr¡el Krempi{00142), RG 00024¡}10962-VSP-Cefam Dep.M¡guel
Petr¡ll¡-Sao Carlos-D.E. Regiao de Sao Carlos. ærgo
criado por Le¡ 6-72, vago em decorrência de exoneração de Cac¡lda Maria Pa¡va, RG 21352411, publ¡€-

do em

14-2-95; Alex Pereira(01133),

de Buth

91.
Santos,
Ca

Lei
de

RG

9606626, publicado em 20-7-95; Alex Sander Sena
da Silveira{o1214), RG 00033296064-X/SP-EE Jorge
Duprat F¡gue¡redo-Sao Paulo-D.E. Regiao Leste 4,
ørgo criado por Le¡ 76!8-92, vago em decorrência
de exoneração de Valm¡r Guere¡ro, RG 27361705,

publ¡cado em 23-12-98; Alexandre Cesar Lima

ndida

Reg¡ao de Sao Carlos, cargo cr¡ado por
vago em decorrência de aposentador¡a
Carlos França, RG 2173492, publicado em
Ana Carla Capelossi{00107}, RG
lllelra Jun¡or DtsRibe¡rao PretoReg¡ao
R¡beirao Preto, carqo criado por Lei
em decorrência de aposentadoria de
RG 6128582. publ¡c¿do em 1c3Carol¡na Alves de Lima(00732), RG
Reg¡ao Centro Oes'te,

Diniz{00796), RG 000'15574071iSP-EE Antonio Fachada Prof-Franca-D.E. Reg¡ao de F¡anca, ørgo criado
por Le¡ ê72, vago em decorrência de aposentador¡a
de Mar¡a Leticia Valer¡ Navas, RG 10159t, publ¡cado em 3-8-91; Alexandre de Andrade(00211), RG
00029264845-5/SP-EE Mar¡na CintÌa Profa-Sao
PauleD.E. Reg¡ao Centro, cargo cr¡ado por Dæ.-lei
3{9. vago em dæorrênc¡a de exoneração de Daisy
Luc¡de Peraçoli laia, RG 10234:,25, publ¡cado em 23-

exoneração
Cosme lz¡do¡o, RG 10919566, publ¡cado
Ana Amelia Silveira Duflal(o1081), RG
Jose Ricardo Pucc¡ Prof-FranLei 605'l-

de
em

RG

00020851229/SP-EE Leon¡lda Lopes Biasotto ProfaBorborema-D.E. Regiao de Taquarit¡nga, cargo criado por Le¡ 769&92, vago em decorrência de exone

raçáo de Solange de Fatima Fernandes Lico,

Marlene Camargo Ribeiro
cr¡ado por

Regiao de Maua,

€rgo criado por Lei &72,

Reg¡ao de P¡ndame

em

RG

nâ

Ana Carol¡Castro

RG

4-93; Alexandre Francisco da Silva(01064), RG
00032381645-9,SP-EE Porcino Rodrigues Profltapecer¡@ da Serra-D.E. Regiao de

ltapæri€

da Serra,

to

Érgo criado por Lei ô72. vago em decorrênc¡a de
exoneração de Boseli Mârçâl Guidot¡, RG 18876078,
publ¡Édo em 9-4-98; Alexandre Henrique de Martini(o1274), RG 00030387680-3/SP"EE Cunha Bueno
Vi$onde DA-Sao Carlos-D.E. Beg¡ao de Sao Carlos,
@rgo criado pela Le¡ 7698-92; Alexandre lvan Nieto
Fernandes do Amaral(00373), RG 00023641979I/SP-EE Henrique Bertoluæ¡ Prof-Bauru-0.E. Reg¡ao
de Bauru, cargo criado por Lei 6051-91, vago em
decorrênc¡a de exoneraçåo de Helena Doraci Franzo¡ Pampolini, RG 9939285, publ¡€do em 2&10-94;
Alexandre Pires Vianâ1001 19). RG 00032137559Z/SP-EE Silvana Evangel¡sta Profa-Sao Paulo-D.E.
Regiao Leste 3, cargo criado por Lei ô72, vago em
dæor.ênc¡â de exoneração de Aquiles Prosdosk¡mis, RG 6782244, publicado em 12-7-96; Alexe¡
Eduardo Vieira(007121, RG 0001941 471 2-5lSP-EE
Cr¡stiano Volkart-CampinaeD.E. Reg¡ao de Campinas Leste, €r9o cr¡ado por Dec.-lei 3-69, vago eñ
decorrêncìa de exoneraçáo de Maria D¡rce Lemes,
RG 11941440, publ¡cãdo em 7-8-96; Alexsandro

1-1lSP-EE Gabr¡ella Monte¡ro de
Marcondes Profa-Pindamonhangaba-D.E.
de Pindamonhangaba, €rgo criado por Lei
em decorrência de aposentådoria de
30RG

Arthur de Câmpos Goncalves

criado

Le¡ 6051-91, vago em decor-

leresinha Apârec¡da Delt¡no

Ana

S¡ìva, RG
Bejar
de Barros

do

Lei

de Sao Jose
em

de El¡ana

4to
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SEcRETARTA pA 5EGURANçA púBLlcA

Atos do Governador

Decretos de 30-3-2005
Nomeãndo, nos temos do an. 4o da LC 675-92,
comb¡nado com o art. 44 da tC 207-79, os ãd¡antes

casa ctvil
Dsret6

de 3G3-2005

Dispffido Rogério Fere¡ra, RG 14.455.303-X
da ûnção de Awr
Especial do Gowmador, paG
Eponèr pdo S6tema
Esbù d€

do

São Pa¡lo -

dê

Cmmi6Éo

do

Gmmo

Si@.

Exoneråndo, a pedido, nos termos do an. 58. l.
1', item 1, da [C 180-78:
Amaldo de

Abru Madeira,

RG 2.912.307{,

!

do @rgo

da Ce Civil, qæ qerce em @m¡ssão;
Fabio Augusto Martins Lep¡que RG 23.241.398-8,
do crgo de secretár¡o-Adjunto da casa c¡vil, que qer
ce em comissão;
Mon¡ca Hermãn Salem Caggiano, RG 3.723,202,
do cargo de Chefe de Gabinete, do Gab¡nete do V¡ceGovernador. da Ev-C, do sQCl, a que
refere a Lc
712-93, que exerce em com¡ssåo;
Willian Sampa¡o de Olive¡ra, RG 18.204.597, do
cargo de Secretár¡o Part¡cular, Ref. 26, da EV-C, do
SQCI-QCC, a que se refere a LC 712-93, que exerce em
de

s€dádùChe{e

s

com¡ssão;

tmando carualho

A$eg E$dal

BragÊ, RG 4.91
do Govemadq, que

José Eduardo de

1

.744. do Grgo de

qse il

Baros Poyâres,

@misão;

RG 3.053.488, do

cargo de Assessor Técn¡co da Adm¡nistração Superior,
da EV-CE, do SQCI, a que se refer€ a tC 712-93, que
exefce em com¡ssão.

PROCURADORIA GERAL DO ESÏADO
Decreto de 30-3-2006
Nomeando, nos termos do an. 20, l, da Lc 180-78,
os åbaixo indicadot pac qercerem em comissão e em
Jomada lntegral de Trabalho, os Grgos a *guir mendù
nadot nas referênc¡as da EsGla de venc¡mentos, a que
se refere o an.2'da LC 72493, do sqCl-qPGE:
Procurador do Estado Asse$ol Ref. 7
Gabinete da Procuradoria Geral do Estado: Sidnei
Far¡na de Andrade, RG 14.799.068, vãgo em decorência da exoneração de Vera Lúcia Gonçalves Barbosa,
RG

1

1.922.1 18;

Procur¿dor do Estado Assistente, Ref. 6
Centro d€ Estudos: Maria Helena Marqus Brace¡ro
Daneluz¡, RG 14.855,647-4, vago em decorrênciã da

exoneração de Raquel Freitas de Souza,
16.1 47

RG

.329-3;

Proorador do Estado Assistente, Rel 6: Gabinete:
Dora Maria Vendram¡ni Bareto, RG 4.649.091-4, vago
em decorênc¡a da exoneração de Sidne¡ tarina de
Andrade, RG'14.799.068.

5ÊCRETARIA DE ECONOMIA
E

PLANEJAMENIO
Decreto de 30-3-2006
Exonerando, a ped¡do, nos termos do art. 58, l,

1

5

'l
", ¡tem , da LC I 80-78:
l\,lartus Antônio Rodrigues Tavares, RG 587.324-

relacionados, habilitados em concurso público, para
exercerem em caráter de estágio probatório e em Reg¡me Espec¡al de Trabalho Policial, os cargos a segu¡r
menc¡onados d¿s careiras pol¡ciais c¡v¡s, da ercla de
vencìmentos da LC 731-93, do SQC-llI-QSSP:
Pap¡loscop¡sta Pol¡cial - 5'Classe, Padrão I
Delegacia Geral de Policia - Cap¡tal
lucas Alex Cunha Santos, RG 44,012.866. vago
em decorrênc¡a da aposentadoria de Eliane da S¡lva

Alves Ross¡; Marcos Iuiz Pinhe¡ro S¡lva,

RG

23.067.089, vago em decorrên(ià da dem¡ssão de serg¡o Marcos de Brito Amaro; Tiago Alt¡eri l\4agdalena,
RG 41.673.247, vàgo em decorrénc¡a da exoneração

de Alexandre Pereira Novais; ternando Alonso. RG
22.667.314, vago em decorrênc¡a da exoneração de
Fabiana Lobo Mota; Ronaldo Regis de souza, RG
21.134,472, vago em decorrênc¡a da exoneração de
Welton Carlos de Castro Jun¡or; Marcos Roberto de
ol¡veira, RG 23.297.292, vago em dtrorrência da exe
neràção de lvlarcelo Araujo olivieri; solange Gu¡din¡,
RG 13.457.053, vago em decorênc¡a dâ exoneração
de Susel Coneglian; lgor da S¡lva Monteiro. RG
30.283.214, vago em decorrênc¡a da exoneraçåo de
Moriquiti Paulo Yocikåy; cristiano de souza w¡llve¡l,
RG 22.828.048, vago em decorrènc¡a da exoneração
de Luc¡åno l\4oreno da Silva; S¡mone Aparec¡da Earros,
RG 22.221.774, vago em decorrênc¡a da exoneração
de De¡ves Ribeiro Domingues; Daiana Eoeto da Silva,
RG 32.528.691, vago em decorência da exoneraçáo
de Reina¡do Marcelino Pereira da Silva; Marcelo Moyses Dias, RG 22.973.678, vago em decorrência da promoção de Magaly Rub¡o de Morais; Joelma Alvs dos
Santot RG 18.769.465, vago em decorrência da promoção de Telma de Caryalho Penazzi; Braulio Cavarge
.,esu¡no dos Santos, RG 24.189.003, vago em decorrência da promoção de M¡riâm Duraes Alves; osmar
Carr¿ro lunior, RG 27.583.894, v¿go em decotrência
da promoção de Luciano Cleber Paulucc¡; Alexandre
Augustus da Fonæca Rodr¡gus, RG 22.925.658, vago
em decorrência da promoção de Julio cezar Benedito
Paul¡no; Rodr¡go Guimaraes Queiroz, RG 42.397.394,
vago em dfforrência da promoção de G¡sele da Concei(ao Ta Ge¡n Melo; Gester Rodr¡gues Fonseca. RG
34.127.111, vago em decorrênc¡a dâ p¡omoção de
l\¡onica Roberta Novaes Alves; S¡mone Fernandes de
N,lelo, RG 25.0,14.839, vago em decorrên€ia da promoçåo de Claudia Fernanda da S¡lva Meyer Duchatsch;
Elisandra Kelli Gonçalves, RG 29.482.749, vago em
decorrênci¿ da promoção de Ana Luc¡a Hipol¡to; Pedro
Cavlak RG 19.121.690, vago em decorrência da promoção de Eduara Maria de Olive¡ra; Roberto Prazeres
de Almeida, RG '18.367.206, vago em deconênc¡a da
promoção de L¡neu Saska Bruno; Cesar Augusto de
L¡m¿ Almeida, RG 25.308.463, vago em decorrência
da promoção de Jac¡nta Monte¡ro Sanches; Luana
catarine de Almeida, RG 35.433.375, vago em d(or

CE, do cargo de Secretár¡o de Econom¡a e Plane¡amen-

rência da promoção de Fatima Aparecida Afonso;

10, que exerce em com¡ssão;

llmar Marta de ol¡veira Rocha, RG 28.557.01 5, vago
em decorrência da promoção de Renato de Medekos;
Carlos Joaquim Prado, RG 12,704.030, vago em dæor
rência da promoção de Denìse Celi de Alv¿renga; S¡lton Sommer, RG 12.1 12.745. vago em deorrência da
promoção de osmilda More¡ra de l"¡ma Cariel; Edson
Jesus Alonso, RG 14.295.943, vago em deconência da

Edmur Mesqu¡ta de Ol¡veira, RG 6.541.239, do
cargo de Diretor Exe(ut¡vo, do Quadro da Agênc¡a
Metropo¡irana da BãiËdã sântjsta - AGEM, 5Qc-1, Rel
26, da EV-C, Tabela I, a que se refere a LC 7'12-93, que
exerae em comissão.

SECREÏARIA DA JUSÏIçA
F DA NFFÊSÀ NÁ CINÁDÂNIA
Decreto de 30-3-2005
Exonerando, a pedido, nos temos do art. 58, l,
1", ¡tem

l,

5

da LC 1 80-78:

Héd¡o S¡lva Júnior, RG 1.257.445, do

crgo

de Secre

tário da Justiça e da Defesa da C¡dadania, que derce
em com¡ssão; Márcio Anton¡o Bueno, RG 3.875.908, do
cargo de secretário-Adjunto da s{retaria da Justiça e
da

Defsa

da Cidadan¡a, que exerce

m

comissão.

promoção de Andrea s¡lva Gaba; Clóvìs G¡raldes
iún¡or, RG 24.987.925, vago em decorrência da promoção de Euler .luliano Vasques; Dav¡d Bergamasco,
RG 23.435.906, vago em decorrência da promoção de
silvia Helena Esteves Furlan; Paulo José da Fonseca
F¡lho, RG 19.427./t88, vago em decorrência da promo-

ção de Gabriel Cury; That¡ana Vianna Araújo, RG
39,455.267, vago em decorrênc¡a da promoção de
luc¡ane de Souza Santos; Vanss Ross¡ Monleiro, RG

à vista do que consta no processo DGP-6063-2005,
vols. I e lll e nos termos do an. 50, 5 5 2" e 4", da LC
207-79, com a nova redação dada pelo art. 1', da LC
765-94, José tuìs Pereira Bezera, RG 16.902.548, Car
cere¡ro de 2" Classe, Padrão lV, efet¡vo, do SQCillQSSP, lotado na DGP, ao cargo de carceÍeiro de 1u
Clâsse, Padrão V, retroagindo esse benefcìo, para efeito de pensão mensal a seus benefic¡ários, a part¡r de
10-1 -2005, data de seu fa¡ec¡mento em seryiço.
por merecimento, nos termos dos ans. 5", 6", I e tr
da LC 675-92, o Agente Pol¡c¡al de 2" Classe, Padrão
lV, âbaixo ind¡câdo, para a função-atividade a seguìr
mencionada da EV da LC 731-93, do SQtlI-QSSP:
Agente PolÌcial - 1" Classe, Padrão V: Franc¡sco
Balstro, RG 2.621.51 1, em claro decorente do falecimenb de Nelson Bonifácio Cordeiro.
Suspendendo, em cumprimento à dec¡são proferida pelo JuÍzo da segunda Vara da Fazenda Públ¡ca do
Estado de Såo Paulo, nos autos da Açåo Ord¡nár¡¿
104/053.05.001 M3-7, ajuizada por Ariovaldo Antuns
de Souza, RG 12.505.365, a¡nda æm Îrânsito

SECRETARIA DA ADM¡NISTRAÇAO

PFNIÏFNTIARIA
Decreto de 30-3-2006
Nomeando, nos lermos do afr. 20. l, da Lc 18078,
em
os cargos a segur
mencionados, nas referências da EV-C, a que se rêfêrê
a LC 712-93, do SQCI-QSAP:
Ass¡stente Técnico de Direção ll, Ref. 1 9
Gab¡nete do Secretá.¡o e Assessor¡¿s: Laerte de
Paula Souza, RG 6,648,268-9, vago em decorrência da
exoneração de Vanderl€y lsh¡kawa, RG 7.211.076,
publicda a 28-12-2005;
Assistente Técn¡co de D¡reção l, Ref. 1 7
Gab¡nete do secretário e Assessorias: Dav¡ Santos
P¡llon, RG 29.133.782-X vago em d(orrência da exo-

neraçåo de Adriana Cristina Buozi l\4artins,

DE

AssrsrÊNcrA

F DFSFNVOI VIMFNTô SOTIAI
Decreto de 30-3-2006
Exonerando, a pedido. nos termos do art. 58, l, S
1", it€m 1, d¿ tC 180-78. l\4ar¡a Helena Guimarães de
Casùo, RG 3.553.090. do cargo de Secr€tária Estadual
de Assistênc¡a e Desenvolv¡mento Social, que exerce
em aomissão.

RG

27.882,872-3, publ¡cada a 7-9-2005;
coordenadoria de Unidades Pr¡s¡onais da Reqião

Oeste do Eslado: Gustavo Pereirâ da S¡lva,

RG

27.986.520-X, vago em decorrência da exoneração de
Daniel Henr¡que Vidal, RG 40.182.683-.l, publ¡cada a

1012-2005;

Analista de Recu6os Humanot Ref. ll
Adm¡nistraçåo Superior da Secretaria e da Sede Departamento de Recursos Humanos: Gismar¡ne
Asmér¡a de treitas, RG 2'1.615.194-6, vago em decoÊ
rência da exoneração de Mar¡a José da Silva, RG
3.549.164, publ¡cada a 30-8-97;
Coordenador¡a de unidades Pr¡sion¿ìs da Reg¡ão
Noro6te do Estado: l-u¡z Fernando Alvs de Lima Gradin, RG 19.699.003, vago em decorrência da exoneração de Sandra Regina P¿schoalatto, RG 15.271.457-'1,
publicada a l2-6"96.

SECRÊTARIA DÊ AGRICULlURA
F ARA<TF'IMFNTÔ
Exonerando, a pedido, nos temos do art. 58, l, 5
1", ¡tem I, da LC I80-78:
Antonio Duårte Nogue¡ra lúnÌor, RG '13.769.883-5,
do Grqo de s{retádo de Agricuhurô e Abastæ¡mento,
que qerce em @missão;
José Macedo Filho, RG
2.974.539. do @rgo de ssetiário-Adjunto da Seret¿ña
que
de AgricuhuË e Abaldmento,
exerce em comi$ão.

AiM

(FraFT^PtÂ n^ Fnt ta^aÃô

25-8M.239, vago em decorênc¡a da promoção de lnes

Exonelando, a ped¡do, nos termos do

SECRETARIA ESTADUAt

emjulga-

do, a eficác¡a do ato de 15-2-2000, publ¡cådo no D.0.
do dia imediato, na parte em que lhe aplique¡ a pena
de dem¡ssão, com Íundamento nos ans. 67, V, 70, I e
74 ll, d¿ tC 207-79, reassumindo o interessado, em
d{orrênc¡a, o cargo de Escrivão de Polícia de 4" Clôsse, Pãdrão ll, do Quadro da Secretaria dâ Segurånçã
Públ¡ca, em vaga decorente da exoneração de Valden€ P¡r€s Campos.

Promovendo:

I

à vista do apurado no protocolado DGP 7.735-2001

e nos temos do art. 50, 55 2" e 4", da LC 207-79, com
nova redação dada pelo art.
da [C 765-94 losé
R¡cardo Batista tima, RG 8.924.090. lnvest¡gador de
Polícia de 1" Classe, Padrão V do sQc-lll-QSSP, lotado
na DGP, ao cargo de lnvestigador de Políc¡a de Classe
Especial, Padrão Vl, retroag¡ndo esse benefíc¡o, para
efe¡to de pensão mensal a seus benet¡c¡ár¡os, a panir
de 17-12-97, daü de seu falec¡mento em seruiço;

l',

", item

I

, da tC

1

arl

58, l,

S

80-78:

SEçAO il

mpÍensa ficial
dot

nas referênc¡as da EV-C, a que æ refere a LC 71293, do SQCI-QSE:
Assistente de Planejamento Educac¡onal, Rel t7
Conselho Est¿dual de Educação: Carmen Gloria
Ramos Erho odcch¡o, RG 3.778.633, vago em decorênc¡a da exoneraçåo de Sérg¡o D'lmperio Falanqu€, RG
5.915.065, publicda em 7-10-2003; Maria Helo¡sa Baptista, RG 8.1 89.033, vago em decotrêncja da exoneraçåo
d€ Neus Am¿ral, RG 639.947, publieda em 13-5-97;
Ass¡stente Técnìco de Direção l, Rel I 7
Departamento de Recußos Humanos: l\larco Anton¡o l\4ore¡ra, RG 5.402.597, vago em decorênc¡a da
exoneração de Kar¡n Valle, RG 27.727.952, publicada

em 3-12'2005;
Anal¡sta de Planejamento EduGcional, Ref.

tot RG 37.922.400-8. vago em decorênc¡a da exoneração de Carlos Henrique Gozzoli, RG 19.741.048,
pub¡icada em l3-3-99;
Ass¡stenteTécn¡co de Ensino, Ret. l0
Depanamento de Recußos Humanos: Ellen BaÍeto
Modica, RG 28.726.307-1, vago em decorrência da
exoneração de Elå¡ne Carceles Que¡ro, RG 5.408.746,
publicada em 221-2005; fh¡ago de Freitas Earbosa,
RG 33.374.760-4, v¿go em decorência dã exonerâção
de Rinaldo Pedro Lourenço, RG 15.617.273, publ¡cad¿
em 312-2005;
Ass¡stente Adm¡n¡sùat¡vo de Ensìno, Ref. 1
D¡relor¡a de Ens¡no - Região de Mauá: Kelly Regina
Bombonatti, RG 30.788.670"0, vago em decorrência da

exoneração de Edna Aparecid¿ Faustino,

f\Þ

D¡retoria de Ensino - Regìão de Guarat¡nguetá:
Al¡ne Almada Moroni, RG 42.126,827-X, vago em
decorênc¡a da exoneração de El¡ana da Silva Santos,
RG 21.319. t93 (D.0. 27-l 0-2005);
nos lermos do an. 20, I. da tC '180-78, a abaixo
indicada para exercer, em comissão e em lornada
completa de Trabalho, o cargo a seguir menc¡onado,
na referênc¡a da EV-C, a que se refere a LC 712-93,
alterada pela LC 739-93, do 5QCI-QSE:
chefe de seção, Ref. 7
D¡r€tor¡a de Ens¡no - Região de Sertãoz¡nho: Sandra
l\4ar¡a Polegato P¡ssamilio, RG 14.01 8.883, vago em
decorência da exoneração de Suel¡ Aparecida Andrad€
Na¡to, RG 25.597.822. publ¡cada em 271-2006.

(FapFT^PtÁ n^ q^ilnF
Decreto de 30-3-2006
Exonerando, a pedido, nos termos do an. 58, l, 5
1", ¡tem 1, da LC 180-78, Celso Antôn¡o G¡91¡0, RG
2.579.064, do cargo de Superintendente do lnst¡tuto
de Assìstência Medica ao Sery¡dor Público Estadual lamspe, que exerce em comi$ão.

SEcRETARtA ÐA crÊNctA, TEcNoLoGTA
F nF(FÀJVôt vtMÉNTô FaôNô[fiaô
Decreto de 30-3-2006
Autorizando o afastamento do professor Marcos
Macr¡, RG 4.367.521, Reitor da Univeß¡dade Estadual
Paulista "Júlio de MesquÌta t¡lho" - Unesp, para. no
período de 5 a 9-4-2006, emprænder viagem ao Ch¡le,
a Tim de pan¡c¡par da 44" Reunião do Conselho de Rei-

tors. a real¡zar-se em Santiago,
SECREÏARIA DA JUVËNÏUDË,
Ê(pôPlF F I Â7Ep
Decreto de 3$3-2006
Exorefando, a ped¡do, nos termos do art. 58, l, I
1", ¡tem l, da tC 180-78, tars Schm¡dt Grael, RG
7.459.261-91il, do cårgo de Secretário da ,uventude,
Esporte e Lazer, que exerce em com¡ssão.

taria da Educação, que exerce em com¡ssão.

Decreto de
Exonerando, a ped¡do,
1", ¡tem 1, da tC 1 80-78.
6.994.367, do crgo de
exerce em comi$ão.

LC i80-78, os aba¡xo
¡ndicados, para exercerem, em comissão e em Jomada
Completa de Trabalho, os cargos a segu¡r menciona-

RG

15.685.262 (D.0. 15-2-2006);
Departamento de Recursos Humanos : Danilo lvlats
ques de Gouve¡a, RG 35.120.124-5, vago em decorênc¡a da exoneração de Sum¡ko Maekawa, RG 3.713.097
(D.0.9-2-2006);

Gabriel Benedito lssaac chalita, RG 13.718.212, do
carqo de Secretário da Educação, que exerce em
comissão; Paulo Alexandre Pereira Barbosa, RG
12.675.531, do @rgo de Secretário-Adjunto da Secre-

Nomeando:
nos termos do art. 20, l. da

ll

Conselho Estadual de Educação: Carol¡na Ura
Kusano, RG 25.734.2a7-4, vago em decorrênc¡a da
exoneração de L¡liana Aparec¡da Nunes, RG 7.772.4'13,
publicado em 23-7-97; Mar¡a Aparecida da s¡lva San-

SFcRFTÀRta DA HABtrÂcÃo
do art.

t,s

4'.4

( ( { t f ¡'t i-í

-if

X.t.ürffrr*ltx¡

ü q rl'.ï î î'I

ISTËRIO
...'

{

i,

NEIAN¡A

.{.l.g.r.f.c*.......

Nome

DE

DET

CARTEIRA

[Lo

T

¡ ¡',

I

ouAuFtc^çÃo clvll

ô

1

1

a -'l { '¡ r

,

('J *.,,
I

()'^-

Est. Civil

e.Lf.s.is.o............. Doc.

Itl,..................'.

Lìv. ...

""""""

No

.... Rcg. Civi|..........

ouiro doc. ,...."..'.

o
ô

o

...'.....'.......'..."

x

p

Natùralizådo Dec.

'

o
o

Polegor Direito

em.....""""

em....../-r,.
Doc. ld.nt. No......-............,........-.......:.-..... Erp.

z
õ

ü{

No...:... ""
ESTNANGEINOS

Che&ada ao B¡asil

F

Est'

ü0

(rt

ðó
:

Da¡a Emissão...Þ.

d

/Û.

ìo
E

rf

z

ú

\
jo
g?

Ð,
a<i

r1

ï

il
1..

:i

.\

ê.
P

(:=---\
ú

,'l

,.\

{-J

cglüf

I

Tpl,oG

fiA]âtllo

I
¡..

i.
I

t...

Município-....,

I

i

f...

.r .,.

:

:..

t".

I

t
$

i

I

Þ

Daø

admissão

0{,

c.B.
dc t9

Rcgistro nP
Remuneração

i'
1

*;.ü; ;l;'t.
l.o

1..
i

I

þ..

29 ............

._åf

¡

:""
i
i....
l

i

,

Data-sâíd¿

29

{

q

coì{rr^fo D¡ tl*¡ArHo

11

COltnAlO D¡

.lL.æ Jtslffi

,lfll.
,{.

,NP

Ru¡

"trt

Er.

13

'nlrAf*O

nüa....

Å

Munftifi

EÐ.

E¡p.

Csrso..,.
c.B.o.
Dslr ¿dmisdo

o¡ra åän*s¡o .....4/-....

Rcrislro n9

ncg¡s¡ro

ns.........,4f1€.

Ratuncnçilo

.J..............
" """""'.

16r.

As.
r9...

':'äi;

do

.q¡ :¿,!qol

r.9

P

Drtr sfd¡

fl.à.'..

D¡t¡'si¿a.:.

s

:.*.b*

As.
t:

,t

r9 ..........-..................................

'I

u ide

\

{

I9

'##
0

AU10

.

47q

cowÊt{lo c/

.

lNSs

COXTA''O D¡ IIA¡ALHO

t6

-25

04

62

AEtRIL 5. A.

MEOICA

Ernpregador ...........

E¡nøçgrdor..............i..,.......,...

EHTO

..DER

o

R
Município

RUt
"'lÏIlr.ltü"

NO

A, t2ô

"ö

Esp.

Cargo

....,....................,...t...

r9

o"t" øm¡søo..0-6-....

*rø"to

np ......(1.A

..?-..

cor.dspond"

iiå

extfas contra

..4/¿tA

totali¿ando

0 ¡
r!

mtÞ Gl

rc¡¡.

s/-å
r9.......................................

.,....................

o,a

D¡i¡

l9

s..1.9-..-

pu,u,øø.',..O,.Þ-...... ¿"

...

r9

qQ

29 ....................................

'.....t.

ffi

."Ëtriò

lF

9S

¡lji

l'._;

L

'-*-\

r'-:iù i"ki,i} * rù¡ùCi{rú}

1e528
DE
.R

'.i

$sÙ

Lh

CNPJ(I,ß) 05.52?.558ñn0

1

-l,

ALTERAÇÃO DE CONTRI
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"os abaixo

ffi

PROTOOOLO

76.472t07-3

v4

tr Lr 61*

DÞ F'IGIIEIREDO' brasileiro, casado em rcgime de
parcial de beng ,m:ior, jomdlsh, portedor de oõdula dc identidade RG. n "
SSP/SP, inscrito li¡o Cflfm"¡ sob no 030:7E1.66&Û5r rcsidaÛe e doihicili¡do I

.---"-)

EMERSON

sepriti,

n " T2

-

A¡ITONIO JOSÉ

Mo

B¡iFo L¡uzanc Pmlistr- sio P¡ulo - sP cep: a?.436414;
D-E FIGUE'IREDO' bresilctup;

c¡s¡do Gm rcginc dc comuiùtu

m|ior, cmpnsírio, porteilor de oédult dc idcntid¡dc RG- no. 1.1&7.4;24
inscrito no c?F (lÌffi) sob no la917.t{f&l0, IcsiMc e donicifiedo ¡ k Prof.
SP - C-cp:
a|x¡rou Filho, n-o Xt!t'- B¡il.fo OlÍmpico - Sio Cectæo do Sul

de bens,

sócios da socirdedc rúmpks

ffi

qæ gilìr

s.br ¿aer¡**

COMIfNIS¡\çÃO L1DA., cstùdccide à Rue

Isrd

ÙG

ssPlsP,
dc
ullgfls

E

"(:ì

dc Olive¡¡r Pinto, n."

Cenûu - Santara de Parneíba - SP - Cea:06fl)f-O'15, cÛn CffiÛ Socid dÉ
Rcglstredo crrquivdo no Oñcirl dcRcgistro Cfcil d¡s Pcssoes Júrídicas Cidade

-

Bainr

Comarca

d

sob os
de Barueri - sP, sob o n" 161991, em scssiø u\Nr[ffi, G Fíee||ior ¿tcrlc¡o
16tl@em scssio e?flfßnfnSros sróciæ por unrnìmidrer þm enlre si iusto e
promover

as seguintcs

altenções:

cr,Ár.¡sul,¿ PRTMEIRA

:

pan Sodid¡dc
Alteram o tipo de sociedade qüe pessa de soci¿dade sinplcs lìmilena
Enpresária

li¡nit*da

,:ì

]I
CIÁUSUI,A SEGUNDA,
Alûeram

t rzfu socid d¡ socfodade, qüe er¿ dcnominrdr de 66c:}

COMUI{ICAçÃO LIDA', Pasendo . ser
rNTßLrGijNcra EM COMTINICAçÃO LTDA1

DE

a p.rûr dcstr dú'

F

CL{USULA TERCERA:

o qü@'cçodr scdc'wccr¡àRualsrdde
69- BainoCcrrtrû - Sa¡t¡nadcPmafür - SP - Ccp:O65ifll-O45'
Pürir dcstr dû ¡ avcqidr Prr,¡de rimo, n" 3696 - l\pÛo- tt}th. - Bdrro

ossiciæ

rrsoùvcm .lÛGry

Cachoeirinha- São Pauto -

tr
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CLÁUSULA QUARTA:

qurto do cepitel socid' coreoenÛe díspõc o art
ANTONIO JOSÉ DE XIGTIEIREIX), acima

Sem a opæição de meis dc um

1.057, do

Código Civil o sócio
"transfere 10 (dez) quotæ totaliz¿ndo o valor dc Rl$ l0rfl) (dez reais) ao sécio

cede e

acima qualificado, EMERSON MACffAIX) DE FIGIIEIREIICI, qrc cede e

fn

(quinhntes) quot s ûotelizmdo o vdor de Rf

S(llt'OO

(quÍnhentrs rcals) ao

ROGÉRIO I'ERREIRA, brasileireo mlior, cesado em rtgimc de cormhão

admitido
dc bcnsb

io|melista, portedor de édule dc idcntidedc RG. n" 14.{55.lFX - SSPISP,
rc$i¡dt|r& e domtuiliedo à nur Brdia f, ßl CPF((MÐ sob n."
'¡ol.5v¿.21ç94,
Brirro ltrim Bibi - São Pmlo - SP - Cep: 045H{l{0' que dão e rcccbem quitação

no

l3t
socros

e da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA:
nû

Em viÉude da ccssão e transfeÉncia havida o capital sociel permtnggcrr
v¡lor de R$ I.(no,oo (mit rGds), divididæ en t.mo (mit) quotas no valor de R$
real) cada uma totelmente integnlizadlo em
os sócios da seguinte

mocù næfut l

nestc

ftum
d,fc

rto

forma:

sócros

QUOTAS

fx)

EMERSON IìIACIIAIX} DE FIGT'ETREII(O

rx),oo

1.00or00

TOTALIZITFIDO
pARÁGRAX'OúN¡CO - A responsabitid¡dc doosõcios ércslrit¡ eov¡lor de

quû-qs' c

soliel¡rimcnb, pgr intgrrliz.C¡o do cepitet socid nos bruæ do erligo
de 10 dejaneiro ùe2tü2.

lei

1052

1.0:406

clÁusur,lsEXTA:
fonr dele,
a representação da sociededc efiva e passiva em iuÍzo
podcndo inctusive ¡ßtr I dcnomineção socíd crbcrí cxclusivrmenüc aos srôcios Sr.
EMERSON MACHADO EE p¡GIIEIRBIIO e Sr. ROGÉRtr) ¡6R¡EIRÀ iá

a

adminisû:ação e

com os podcrcs c Íribuiçõcs dc
inclusive a cûrlrprä' vcnda,

frot¡

rdminls@, oriafe@

oü

eliæçfo1 por qudqær

e direção dos

ffi'r

forme' dc

N

soclars,

núvcis d¡

de todos e
sockd¡dc, dctcrm¡n¡ndo os rrespocfivrxl tc|moq pÌcços e condições; a
quaisquer documenúos que irplûryrn rccpasrbil¡dta" ou obrigeção de socirdre'

inclgsive oontnetog ordcns dc pArmcnto, feûrres e outr$ desde çæ
relacionados com os obiefivos sociris; e conlrefe¡fu c dcriç¡ãø ù crpltgdG;

lta

tivræ c pepás ùsocirdedc; dcnrmcirnos Grmqfrmdcs ou Grimcs quc
uobs

\
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CIÁUSUI.A QUARTA:

A

sociedade te¡n

por objefüo social prestação de sertiços de

assessoria de

_redação, edição e editoração de úertos; elaborzção de roteiros; reportagem;

de

eventos; asisessoria em comtmicação empres¿rial e visual; consultoria na area de
à
- coml nicação; seniços gráficos com parque gnáfico de @rceiros e selviços
produção de cine e vídeo; sewiços de consultoria comcrcial, exccto afüidade

dependa

de autorização de órgão de classe.

clÁusule

QUTNTA:

O capital totalmente integralizado e subscrito neste
Lmoroo

(nil rc|¡i), dividido em l.lllxl

eÚo

é

em moed¡- corr.lentc

(miD quotes no valor de R$ 1'00 (hum rear)

deR$
uma

distribuídas ent¡re os sócios da scguin& forme:

QUoras

sÓcros

imCO - A responsebilidede

solidari¿mente, pela in¡egratizaç¡o do
de 1O

rn0o

1.üIÛ :

TOTALIZA¡IIX}.
PARÁGRAFO

R$

50û

EMERSON MACHÁDO DE FIGT¡DXRDXX}

dæ sócfus é nstrih ao valor de

crpitd sod¡l'nos ærmos do rrtigo l05tl

quotasr e

hi 10.{}6

deiareircìle2tü2,.

CLÁUSULA SEXTA:

A

administracão e a representa@ de sociedade ativa e passiva, em iuízo ou

denominrÉo sociel crbeÉ cxelwivrmcnúe ¡os
EMERSTON MAC'HAI}O DE rIGITETREIX) c Sr. ROGÉRIO mRREIRA, ¡á
com os poderes e afibuições de ednini.slreçio; orl¡iltrÉo c dir@ dos

podendo inclusive üs¡rr

inclusive

r

Gompnr, vende,

dele,

$r.

a

lroct

oü elienrçio, por qualquer outra

forna' de

socrrË,

ú\F

móveis da

todos e
ftrmos' prcços e cmdiçõcs; e
queisqucr dormcrûos que impliqucm rcpmrHlid¡de ou obrþação da sociedade,
inclusive contn¡tos, ordens de p4emcntor f¡furæ c o'úrog desde qpc

sociedade, determinrndo os rtspcctivos

nftdon¡dos

Gûm (K

livros e papéis de sociedrde;

motivos

dcamcir

{xrc|To$; frædcs ou erincs

qE

I æcnbléir dæ sócios sglnp¡e
graves e utBent€s podcn o itrivc æf r drnorhryão ¡oc¡rb wù.lor

pnovidôncies tûûcls

i

socied¡de; 3¡tllvoçlr

mmirobrfueçõcssiaem favor
dos quotistas ou de furcciros, bem Gmo oIGËr ou di¿læ bcm iniiiwis dr
autorizaçio dos sóciq rcpEscntmdo r totelide& do cepitel soc¡el

cm rfüidrdca

os

obir{ivos socids; e contntrçio c dcmissio de cmprcgadcs;

csúrenh

eo inbrcsscsoCírlou

sælr¡n¿o
ocorTarn

ffi''.
qualquer
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cIÁusuLA sÉrnn¡;
A título de Pnó-taboren hononf,riog
-terão

os sóeios que estivercm no exercício de suas funções,

o direito a uma deteminada retirad¡ mensal, em confomidade com

I

do

Imposto de Rende' frada cm decisåo coniunta dos sñcios"

CLIUSULA OITAVA:
O erercício soci¡l ûcrminar:i no dia 31 de dezembro dc cada tno, quando os sócios
os lucros apurados rté a dattz. ou os dci¡aräo em conta de lucro pera futuno

de

capitel, no cü¡¡¡ de hrvcr pniuÍzo cs&s der¡eÉo scr mportedos pclos sócios na

de

suas quotås.

pARÁGRdm IJNICû: Mediruúe ddiberaçãø dcs quotistas a sociedade podeú
lucros por conta de balanços intercalrres-

CLÁI'SI'I,ANONA:
Nenhum dos sócios podeni ccder og aliener, a qudquer úúrlo' suas quotas a
que
sócios, sem prévio sviso e comcrfimento, ¡ror escrito, dqs outros sócios
rcservadao em igualdade de condiçõcs e preçor

e prefer,ência ebsoluta na

nao

para si
drs

¡eferidas quotas.

pARÁGRAFO PRIMEIRO: O sócio que deseiar ceder ou transferh suas
obsenedo o *caput'' de pnscnte cliusulA noüficrr, ¡mr cscrito, aos

deverá,
sécios
''':'.:

infomando-os, no terto da notificeção, o plæço G dæ cmdições pr'e cessío ou
por & protcndida' o qurl terá din¡úo de prefcr€ncie nr equisição'

condi@ de quc lretr o perágrú

llto

vrlor rcet drs quo6,lpædo mcdimc balenço espocialr
ccssãor
sócio interessado na ccssão' sob pena' de corefulcrrr* n¡le I rtspctfivr

conta do

PARAGRAFO TERCEIRO: Sc o slcro* rtn¡ncsænÛe dalfulir de sua prelação

não fizer

PARAGRAX'O SDGUNIX)T O preço e
poderão exccdcr o

uso do direito de preferêncitrtø Prf,a dÊ 3Û (fu)

pefo sócio rc{¡rü1c,

diæ dt

@'

e brcciry, røfíb einda oondicion¡da à

t
concordância

üF

ðcSøfæ
s(}cros

nemanescertc quanto ao ingresso dø&rceiro:

PARÄGRATO QUARTO: Todt e quelquer vendq ccssão ou lransfcrência de
direito à sua subscrição, reetizrd¡ cm des¡cordO Gon o dísposto n pr€sctræ
qualquer
nespcctivos p.rígrdos, scÉ considende nule dc plcno dircito e sem

e/ou
G

4n

'u
.ã

f:EB r

,,i1i*l'åå.H03$ ä.

I l"TtY?7r"?-J; .it
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20071

-

providências úteis à sociedade; convocar

a assembléia dos

N"'Jl,¿:;:t$Fl

sócios sempre q

motivos graves e urgentes podendo inclusive usar a denominação social, vedado, no
em atividades estranhas ao interesse sociãl ou assumir obrigações seja em favor de q

uer

dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens iméveis da

sem

autorização dos sócios, representando a totalidade do capital social.

CLÁUSULA SETIMÄ:

O sócio admitido ROGERIO FERREIRA, declara, sob as penas da lei, de que
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em

está

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,

que

de

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime familiar, de

peita

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

ceiro

nacional, contra normàs de defesa da concorrência, contra as relações de cons

fé

pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA:
Em virtude das alterações hora pactuada, resolvem os sócios Consolidar o

Social

de Constituição que passa a vigorar unicamente pelas cláusulas e condições

" FATOR

F INTELTCÊNCI¡. EM COMUNICAçÃO LTD

CNPJ(MF)

tt

0s.s27 .s58/000 I -43

coNSoLrDAÇÃO DO CONTRATO SOCTAL DE CONS
CLÁUSULA PRIMEIRA:

A

sociedade girará sob

a

denominação social

de "FATOR

EM

F

COMUNICAÇÃO LTDA".
CLAUSULA SEGUNDA:
A sociedade terá sua sede à Avenida Parada Pinto,

no 3696

-

Apto. 43lA - Bairro

Cachoeirinha - São Paulo - SP Cep: 02611-001, podendo a qualquer tempo

N

Nova

filiais,

sucursais, escritórios e agências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A duração da

sociedade será por tempo indeterminado, começando a vigorar na

da

assinatura deste instrumento.
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CIAUSULA NÉCTU¡:
Nas delibcrações dæ sócics, o adninistrador

dari prcferência ns art

3o, do

1*V72,

Código civil, ou convocará os sóciûs consoante o disposto no panforafo 2" do mesno
PARAGR.A,FO ÚNICO: Ilas ddiberat'oes:

.
.
.
.
.

A destinação do resultado apurado;
A aprovação das contas da administração;
A designação dos administradores, quando feite em eto seperado;
A destituição dcs administradorcs;

A remuneração dos administradores;

' A modificação do contrato social;
. A incorToração, a fusão e a dissoluçäo

da sociedade' ou a æssação do

de

tiquidação;

.

A nomeação

'

O ped¡do de concordata-

e destituição dos

liquidantes

eo

julgamento das suas contas;

CLAUSUI.A EECIMA PRIMEIRA:
Os sócios reunir-seão obrþatoriemente uma Yez WÊ anor nos quatro meses

término do exercício social e sempre que julgaren uessários ou
convocação de queþuer um deles, sendo qre todos os convocados deverão
por escrito, à socIEDADE, cienúes dolocel, data. Horiria c ordem do die

CLIT]SUI,A DÉCßTA SEGU¡II}A

ao

por
-

S€r

d¡

:

/F

A sociedade não teú conselho fiscåL
CI,AUSUI"A I}ECIMA TERCEIRA :

A exclusão de um dos sócios da sociedade se derá nos cã¡os prcvistos no artigo
n " 1O.O12(Xfl, oü por ddibcrrÉo effr rcmião Ûomade pclos sóciæ rcpresentando
(metade) do Capitel Social nos temos doArliEÍ f.05S dt ki tcfu¡ ncncionde'

lttlÅ
ùeY,

CI"AT¡SUT"A DEiCTMA QUARTA:

,

A retirada, ertinção, mortc, cxclusão ou insolvêncir de qudquer dos sócios úa
socitdrde, quc prwcguiÉ Gom os rlmilcaGrt6r I mGÛK que csb rcsolv¡m
não sendo admitido o ingresso de hcr:dcirus cy'ousocssone do

sffiftlæido' a

erpnessr concordâncil de todæ os dcmrb sócios. Os h¡vercs do sócio

falecido, exduído ou insulventc scrão c¡hulrdü¡ tom bæe cm
lwentedo pch socinr¿c, fecult¡dr e indiceçio d4Ð sócios{s}

Þnçt

ey'ou

Gt¡rtr

t

ertintot
u

herdeiros e

!rau

N

'¿l

f[B ¡ 4

2007;

:'
:,.r

r. l

,:

&

Try
r

interessados(s) de
elaboração do bdanço
serão pagos a eler seus
sucessivas, sem

iums

e/ou empnesa de auditoria para efeûrar e/ou acompanhar a
no prt¿o dc 60 (sessøte) dias ¿ contar da data do evento e
ou suoessones, emlE (dezoito) parcetas melrseis' iguais e
primein prcsteção scÉ devida no preo de 30 (trinta) dias da

apuração do balanço.

rìemanesçr epenrs um sócio e cstc não queire quc a sociulede se

dissotva, providenciará

ineontincnti, um ncvo sócio.

CLÁUSULA DÉCTUA

Em cas

representando a

sociahde

heverncs de

da sociedadq seni(ão) Iiquidante o(s) sécio(s)
do capitet social, ou qrrcü €sqÐ indirnr{em). Nesta hipótcsc' os

ou

de

houver, rateado entrc

dissolução

empregedos na liquidação dæ obrigações e o Femanescente'
s,óckrs

qmfuæ cn proporçie ærú-tro

dG quoÚæ

qre crde

se

m

possuir.

CLÁUSUI"ADÉCIMÁ.

O

presente

cortr¡to

deliberação de sócios
dequelas

ddibcn@

poderá ser livremenúe al'terado, a qualquer tempo, mediante

a totalidede do cepitd socid, com erccção lp€nts
cxiirm .pcnrs e maiorir do cepital socitt, confome expFessa

prcvisão contida neste

SÉTTMA:

CI,ÁUSUI,A

serão rcgulados cm codormidedc

Os casos omissos neste

n"

c mpleûivemcn&

1O.d{)6de

de sua

æ dispoÉliç6cs

pcL l.ei n " 6;{H dc 15 dc dezenbYo

dle

ù lti

1976'

'

ú\F

OTTAVA:

CL(USULA
ú vededo

cor

eos sóciæ

titularidade'

ou de qudqucr

fome dar em pnhor ou garantia

cûm cxpncssa arruàrci'a doe

çmtish

dc

rtartsentædo

as quotas

e toÛdidadc

do capital social.

NONA:

CLÁUSUI,A

O Administrador
administração da
se

encontnr sob os

cargos públicos; ou
p€culâto, ou

conlrl

norrnas de ddesa
propriedade.

sob es penas da bü de que não estfl impedido de exencer a
por lei especieù, or em virhde dc condcneçåo crim¡mt' oü por

dda

a pcne quc vede' ¡inda que temprariamente' o acesso a

crime familiar, de prtrericeção, pcite ou subomo, concussãc'
economir popular, conlre o sistcma financeiro nacional, contra

concorêncþ contra es rdações de comsumo, fé prúùlùcrr ou
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desta capital , Pam qualquer açäo frrndada neste contrato'

Fica eleito o fórum da
-r.enunciando-se a

CLATiSUT,E

outro por mais especiat ou privilegiado que seia.
PRItrIÍEIRA:

por iusta causa sornente poderá ser deteminada em reunião convocada
especialnente pan esse

A

exclusão

PARAGRAFO

'
'

S,icio que

Aplicar créditos

.

Efeo¡r

.

Efeûrar

'

Superveniênci¡

São hipófcses

em risco

¡ continuidade da sociedade;

bens sociais em proveito pr'óprio ou de@ceiros;

cstrrnh¡s aos negócios da sociedade;
de lucms ilícitos ou fictícios;

sua incapacidade.

e contratados, assinan o pnsente inslrumento

E, por estarem æsim

prrticulr

na

en 04 (quelro)vies eigüd teorefoma"

presernça de dues
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A POLI
Fernanda

Garcia (RG 29.217.281-3) fez o curso de Jornalismo pela Universidade

São Judas Tadeu em 3110112005 (o diploma cuja cópia é incluída nessa proposta é a segunda

via, emitida em

I0120I3, e o mesmo documento informa que a primeira via foi emitida em

r210412005) e

o curso de Pós-Graduação Lato Sensu "Programa de Especializaçäo em

Comunicação

Jornalismo Político" na Pontifícia Universidade Católica de São

Paulo em
empresa

de 2013. Fernanda trabalhou entre 2005 e 2013 na Rádio 2 Comunicação,

na produção de conteúdos radiofônicos. Nesse trabalho, produzia

e

que eram publicadas em podcasts e sites, tanto da Rádio 2 como em sites e

editava

redes sociais de lientes, tratando de assuntos da administração pública, economia e cotidiano
Desde março de

ao Comitê

13 é colaborada da Fator F, tendo participado de vários atendimentos (como

da Copa do Mundo FIFA 2074, aos deputados federais Silvio Torres e

Samuel Moreira e à Secretaria Estadual da Habitação), atuando atualmente na prestação de
serviços digitais

Com

Prefeitura do Município de São Paulo

da Formação Acadêmica

-

Cópias dos diplomas de Graduação e de

Pós-Graduação

Com

t

ação de experiência Carteira de Trabalho e Declaração da Fator F

Experiência comprovada: 13 anos

Carteira de Trabalho: contrato com a Rádio 2 Comunicações Ltda entre 2110312005 e
0611212013 (oito anos e oito meses)

Declaração da Fator F de prestação de serviços entre 0l

ll2l20l3 e 1510912017 e entre

0110212019 e 2110812019 (quatro anos e quatro meses)
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UNI\/ER.SII)ADE

JTJDAS 1'AI]L,U

Sccretaria de Dipkrmas
Anotadas as Apostilås

P¡of. José Rcinaldo Altenfclder Silva Mesquita

Rcitor

SãoPauro,

Prof. Iìosário Antônio D'Agost¡no
D¡ret0r

I

I

a"

ø',6t-Çs

de

t--ç>

2-al3

¿

Prolo. Maria Cláuciia Mcsquita ¡'oças

Direlora de Reg;st"e 4.u¿U*'.o

UNIVERSIDADE SAO JUDAS TADEU

Auxiliar da

Reconhecida pela Po¡taria n" 264
de 04.05.'l 989, D.O.U. 05.05.1989
Curso de

de

UNIVERSIDADE

COMUNICAçAO SOCIAL

S..

JUDASTADEU

Secretaria de Diplomas

Reconheciclo pela Portaria n.o 1.200, dc l9-08-1994,

Diploma Registrado soU

D.O.U. dc 22-r)8-1994

n:

37916

P¡occsso n.o 003182/2013

APOSTILA

¿ll

4J

"ô,

nos termos do Artigo 48 da lei 9394-96.

A diplomada æncluiu a

São

Pauro,

I

J

d"

Bt^E-brg-dc 24 l?

I,C

20t3

São Paulo,02

D'Agostino

Auxilir

da

de

Dc acordo.

APOSTILA
para dcclarar que
proæsso n-o
registrada sob n.o
abril de 2005, nesla Universidade.
São Paulo,02

via foi
em 12 de

1.4

20t3

D'Agostino

05679
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Coordenadoria Geral de Especializaçáo, Aperfeiçoamento e Extensão
PUC-SP
COGEAE

Poli Garcia concluiu o curso de Pós-Graduaçáo

Certificamos que Fernanda

Lato Sensu

"Programa de Especialização em Comunicação Jornalística: Jornalismo Político", realizado
no período de 29102/2008 a

I5ll2l2o12, com carga horária total de 390 horas, promovido

pela Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes.

São Paulo, 14 de novembro de 2013

.++¡i
Profa. l)ra.
Pró-Reitoria

SERPA GËRALDINI

o

Educação Continuada

l-.

21tu

Rcs
0460

A

.S

.D
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R

iög
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7ùøx

PONIIFíCA UNIVERSIDADE MTÔLICA DE SÃO PAULO
Secretâda de Admìn¡stração Escolar

Cerlifiædo reg¡slrado sob
Proæsso

n-o

ns 201 3551 1, nos

8002

le.mos da Resolução CNE/CES

n.o

01 de 08

dejunho de 2007.
São Paulo,

14

de Novembro de 2013
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DECLARACAO

A Fator

Inteligência em Comunicaçäo atesta que FERNANDA POLI GARCIA (RG

serviços para

29.2t7.281-3)

a

empresa entre 0711212013

e

1510912017, tendo

participado de

atendimentos (como ao Comitê Paulista da Copa do Mundo FIFA 2014,

aos deputados

Silvio Torres e Samuel Moreira e à Secretaria Estadual da Habitação)

A profissional

a atuar na Fator F a partir de

0110212019 até

a data atual, participando

da comunicação digital da Prefeitura do Município de São Paulo.

atualmente do

,27 de agosto de2019
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Rogério errerra

RG 14.4

âa - Cs1.i. 1.à'l

Rua Viiarícu'1""r". ¡ai,3¿.t

t-Utê

tante Legal
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VAL

BARRETO

Valéria

Barreto, RG 6.074.268-5, graduou-se em Jornalismo pela Universidade
em 1995 e concluiu curso de Pós-Graduação em Marketing Político

Metodista de

e

na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-

Propaganda

USP) em 2006

oi Superintendente de Comunicação Social da CDHU entre 2003 e 2007,

sendo

por toda àpar!.e de comunicação, eventos, cerimonial, imprensa e campanhas

lnstrtucronars

a

caneira como repórter do jornal Oeste Notícias em Presidente

Prudente

coberfuras sobre o Movimento dos Sem-Terra (MST). Depois trabalhou no

Jomal de

na qual foi repórter e editora e seguiu para Brasília, onde foi coordenadora

do REFORSUS, um grande programa de recuperação de hospitais

de

Ministério da
(cerimonial

e

do

Neste cargo, respondia por toda a parte de comunicaçáo do projeto
assessoria de imprensa

e

campanhas institucionais). Também era

responsável pela elaboração de discursos e relatórios encaminhados aos bancos financiadores
do projeto (BID

Banco Mundial), demais ministérios envolvidos e Presidência da República.

No Governo do

ainda foi da assessoria especial do governo Serra. Elaborava os briefings

de viagem do
região visitados

com informações sobre todas as ações do govemo no município e
colaboradora da Fator F desdejulho de 2017

da Formação Acadêmica

-

flÐ

Cópias dos diplomas de Graduação e de

Pós-Graduação

de experiência: Carteira de Trabalho e Declaração da Fator F

Experiência comprovada: 12 anos
CTPS ass

e 4 meses

por Oeste Notícias Grâftca e Editora Ltda entre 0210111995 e 2010411995
(3 meses)

CTPS

por Jornal de Piracicaba Editora Ltda entre 0210511995 e 1611211997 (2
anos e sete meses)

2æ

q

CTPS

I

por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano entre
0610212003 e 0810112007 (3 anos e 11 meses)

a^

CTPS

por Fundação Prefeito Faria Lima entre 0210512007 e 2010812007 (3
meses)

CTPS

por Inrprensa Oficial do Estado de São Paulo entre 2010812007

e

2011212010 (3 anos e 4 meses)

Declaração

Fator F atestando prestação de serviços entre 01/07 12017 e 27 /0812019
(dois anos)
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Curso:
CzrgaHorâria:
Freqüência:
Período do

24 de outubro de 2003 a24 de abril de 2005.
400 Horas
93,21
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Área de Conhec.imento: Comunicação Social
-Avaliação

Final:

9,25 (Aprovada)

Docente(s) R.esponsável(is): Prof. Dr. Ivan Santo Barbosa - Escola de Comunicações e Aræs/CRPÆCAUSP

Programa do Curso:

Legislação Eleiøral; Ideologia, Política e Cidadania; Campanhas Eleitorais e l¡terdiscursividade; Do
Marketing ao Marketing Político-Eleitoral; Campanhas Eleitorais e lnterdiscursividade, Comunicação e
Política na Sociedade do Espetáculo; .A Imprensa: Política Edito¡ial e Pauta Polític4 Competência VerboGestual no Trabalho e na Irnagem Pública; Comunicação Política e Mídia; Planejamento Estratégico de
Q¡mpanha Eleitora! Partidos Políticos Brasileiros Pós-Estado Novo; Teoria Semiótica no Discurso Político;
Análise do Discurso Político; Assessoria de Imprensa Pa¡a Políticos; Estética e Estilismo do Candidato; A
Comunicação e o Poder Executivo; Cidadania e Novos Espaços Públicos; Pesquisa Quantitativa -Leitura e
Divulga$o de Resultados; Tecnologia do Som aplicada à Publicidade; Gestão de Crises; Marketing e
Comunicação Integrada em Campanhas Político-Eleitorais; Pesquisa Qualitativa e Gestão de Aspirações;
Elementos de Protocolo em Cerimonial; Propaganda Política Regional e Loca.l; Produ$o de Textos
Persuasivos; Comunicação Virtual e Novos Espaços Políticos; Retrato de Candidatos; Psicologi4 Mídia e
Política.
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DECLARAÇÃO

A Fator F
6.074.268-5,

em Comunicação Ltda. atesta que Valéria Costa Barreto, RG
é

atividades de
planejamentos

São P

laboradora da empresa desde

0I/01l20Il até a presente data. Dedica-se a

e de mídia, monitoramentos de redes sociais e apoio na realização

de

comunlcacao

27 de agosto de2019
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LOPES

Marcus

de Figueiredo Lopes, RG 20.906.991-0, é jornalista formado pela

Pontificia Uni

Católica de São Paulo (PUC) em09l03ll995 e concluiu o curso de pós-

Graduação La

Sensu "Gerente da cidade" pela Fundação Armando Álvares penteado em

1999. Foi

1995 e repórter

janeiro de 1995
editorias de Po

Diário do
2014
do Município

na editoria de Geral do Jornal da Tarde entre outubro de 1993 e janeiro de

editorias Seu Bairro, cidades e Política de

o

Estado de São paulo entre

abril de 2004, chegando a ocupar cargos de edição e chefîa de reportagem nas
e

Cidade. Também foi subeditor, editor e editor-sênior de Cidades do jornal

entre janeiro de 2007 até o fechamento do

jornal, em 3 de novembro

de

é colaborador da Fator F e atua no núcleo de serviços digitais da Prefeitura
São Paulo.

da Formação Acadêmica

-

Cópias dos diplomas de Graduação e de

Pós-Graduação

de experiência: carteira de Trabalho, contrato de trabalho com o Diário
do Comércio da
São Paulo e

Comercial de São Paulo, Distrato com a Associação Comercial de
da Fator F

Experiência comprovada: 16 anos e I meses
CTPS

por SA

o

Estado de São Paulo entre

0ll04ll9g5 e 1410412004 (nove

anos)

Contrato de
São Paulo

assinado com o Diário do comércio da Associação comercial de
0L10412007 até o fechamento do

jornal em 03/l ll20l4, com respectivo

Distrato (sete anos e sete meses)
da Fator F atestando a prestação de serviços desde
27 10812019 (quarro meses)

0u04r20r9 até

nr

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PONTITicIa UNIVERSIDADE cnrÓIIcA or sno PAULo
o REITOR DA poxrmÍclA ITNwERSIDADE cerólIcA DE sÃo peulo,

no uso

atribuições e tendo em vista aconclusãodoCursode Comunicaçøo Social

em09de Março

de 1995, confere otífulo

deBacharel em Comunicação Social

a

MARCUS VIT]ICI US DE FIGUEIREDO L
RG.Nz 20.906.991-)-SP

naturaldo Estado de São

nascido a 28

Paulo

e outorga-lhe o presente Diploma a
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Curso vinculado a Faculdade de Adminístração da FAAP
reconhecida pelo Decreto Federal no 7914L de 18.01.1977

PROGRAMA MODULAR
CARGA HORARIA
Módulo Administração de Marketing.,
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CONTRAT

SER

Pelo presente instrumento

contrato de prestação de serviços, de um lado a ÁSSOCIAçÃO COMERCIÁ.L

DE SÃO PAULO, com

e foro nesta Capital, situada na Rua Boa Vist4 51, inscrit¿ no CNPJ/lvfF no.

60.524.55010003-01, neste

brasileiro,

2, e T{arcel

SSP/SP e inscrito no

Solimeo, brasileiro, casado, eronomista, titular do RG no. 1.844.307
sob o no. 029.570.358-04, ambos residqrtes e domicitiados nesta Capital, ora

designada contratante; e de

Doutor Paulo Vieira, n.o 3

por seu bastante

MARCUS VINICIUS DE FIGUEIREDO LOPES - M8.., sediada na Rua
Bloco B - Apto. 94, Sumaré, CEP 01257-000, CNPJ/I{F 06.788.082/0001-67,
Iegal, Marcus Vinicius de Figueiredo Lopes, brasileiro, solteiro, empresário,

titular do RG no. 20.9A6.
Doutor Paulo Vieir4 n.o

3

simplesmente contratad4

Clausula lo

-A

-0 SSP/SP e do CPF/IIF no. 948.215.426-68, residente e domiciliado na Ru¿
, Bloco B - Apto. 94 , Suma¡é, CEP 01257-000, São Paulo - Sp" desþada
entre sijusto e contral¿do o seguinte:

se obriga a prestação de serviços de elaboração e edição de textos e reportagens

editoriais, nas á¡eas de zua

Clâ¡sula 2" - Os serviços

Clausula3"-Aco
automaticamente

Luiz Márcio Domingues Aranha"
SSP/SP e inscrito no CPF/lvfF sob o no.

representada pelos superintendentes

titular do RG no. 2.954.643

casado,

834.499.7 52-7

ato

re qj

encomendadas a ciitério da contratante.

citados poderão ser prestados nas dependências da contratante, ou fora delas.

fará

ustad4

jus à remuneraçäo de Rl$ 4.000,00 (Quafro mil reais) mensais, que

será

caÃa 12 (doze) meses, segundo a variação do INPC acumulado, publicado pelo

IBGE.

Clausula 4u

-

O pagarnento

preço dos serviços será feito mediante a

devidamente revestida das

e regulamentos fiscais vigentes, o

conta corrente ba¡rc.í'ria de

da

da respectiva nota

mediante depósito

contatada, valendo o recibo de

prova de pagariento.

B
()'-o.

a

R. Boa V¡sta,

5l / 62 - 0f014.911 . Såo

. SP. Brasil . TELEFONE

(ll)

32/¡rl 3030 - FAX

(ri)

3241 41'13.

t^c

ffi

-X\)Yi

2l.t

Clausula

5'-

A contratada

regularidade da situação

Clausula 6u

-

a manter em dia a Inscrição Municipal e aP¡evidenciâ'ia, comprovando a

quando a isso for solicitada pela contratante.

Os serviços objeto do presente contrato não necessariamente precisam ser realizados pelo

representante legal da

que poderá designar preposto de sua confiança para asua realização.

Clausula 7u - O

de quaisquer das clausulas e condições estabelecidas neste contrato, por

qualquer das partes

assegura a outra o direito de rescindi-lo unilateralmente, independentemsrte

de aviso ou interpela@o.

Clausula8"-Opresente
qualquer das partes, por

vigorará

Wr

prazß indeterminado, podendo todavia ser rescindido por

independentanente de justa caus4 a qualquer momento, medimte aviso-prévio

de 30 (trinta) dias, sem que

fato decorra qualquer direito à indenização ou ressarcimento.

Clausula9-Aspartes

o Foro Central da Capital para dirimir quaisquer pendências oriundas deste

Contrafo.

E por estarem justos e

São Paulo, 01 de

assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

t

Abril de

j,^^*^,,
A,/'NÚú

b^oJ-\

co-e"ci{
'U

rY'

ae

'rlr

Paulo

Ic c\

CONTRATADA

Testemunha:

Moisés Rabinovici

Marcondes Fenaz

-f¡)

R. Boa Vista, 51 / 62 - 0'1014-gl1 - Såo

- SP . Bras¡l . TËLEFONE (11) 32¡14 3030 - FAX (1r)

."Ä'þ"1\

24s

T
¡tlûttr

ffi

AçsociðçåÕ

Comercral
Þr tÄo pAuro

MINUTA
COMU

DE

suspENsÃo oe coNTRATo DE pREsrAçÃo

or sERVtços

bro de 20L4.

São Paulo, 3L de

A empresa
MARCUS VINICI

DE FIGUEIREDO LOPES - ME,

Por meio de seu

ante legal, Sr. Marcus Vinicius de Figueiredo Lopes

Prezado(a) Sen

r(a),

t2/tI/2O14,

Vimos, pela presente, informar que, de O3/1J/2014
ntrato de prestação de serviços mantido por esta empresa com

o

Associação

a
a

I de São Paulo estará suspenso.

ser retomados

i

Ao final deste período, os serviços contratados deverão
diatamente
Eventual prorrogação

somente será

a

suspensão

do contrato de

prestação de

tida a remuneração prevista no contrato.

Solicitamos que qualquer alteração
telefone no cu

comunicada

ida mediante a expressa manifestação da empresa.

Durante
servrços sera ga

da suspensão ora

de endereço

e

da suspensão seja devidamente comunicada a esta empresa, para

a

tomada das medi as cabíveis.
Atenciosamente,

p f"&.,Qj.

4-,--o-(,

ASSOCTAçÃO COMERCTAL DE SÃO PAULO

ci ente em:
Testemunha

MARCUS VIN

ACSP. A voz do
Rua Boa V¡sta, 5l

-

DE FIGUEIREDO LOPES - ME

- São Paulo -

SP

-

CEP: 010 14-91

I

-

Central de

1

Testemunha 2

(11)

37-

z4Ê

DECLARACÃO

A

Fator

Inteligência em Comunicação Ltda. declara que o jornalista MARCUS

VINÍCIUS DE

GUEIREDO LOPES, RG 20.906.99I-0 presta serviços à empresa desde

0110412019 até

presente data, atuando no núcleo de serviços digitais da Prefeitura do

Município de S

Paulo

São Paulo 27 de agosto de2019

[Ts. çtr.

s*$t.üâ] fi '&

-m

Fat*r'Ë - inteliEsncia
en'ì Ccffi ir icaça* t*tda'
r-a

Rua Tira,;ouro, 63 - Ct.inj.141

Rogério errelra Representante Legal

RGl

03-x / cPF 101.502.218-94

(11) e82

000

l*

liairn

ßlbi- C[P:

Û4538"110

SÅO PAULO / SP

J

br
Fator F
CNPJ

em Comunicação Ltda.
7.5s8/0001-43

F

(r1) 99942.9344

Rua V

número 63 Conj.

CEP

N

8-1

1,41

- 14o Andar - Itaim Bibi, São Pauto (SP),

l0

z4?

JOAQ

MARIA BOTELHO

Joaquim

aria Guimarães Botelho, RG 82.698.739, graduou-se em Jornalisrno pela

Faculdade de

Literatura

e

Dentre suas ati
da Educação (en

do Menor (F
1999), Diretor
Chefe de

Social Cásper Líbero em 1984 e concluiu curso de Mestrado em
Literáxia na Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC) em2004

profissionais foi Coordenador de Comunicação da Secretaria de Estado
2004 e2006\, Diretor de Comunicação da Fundação Estadual do Bem-Estar
entre 2003 e 2004), Diretor de Redação do Jornal O Vale (entre 1991 e
de Jornalismo da TV Bandeirantes no Vale do Paraíba (1995-1996),
da TV Globo no Vale do Paraíba (1990 a 1994), Chefe de Reportagem da

(entre 1984 e i986)

Revista

e assessor de

imprensa do Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (entre 976 e l9S4). É colaborador da Fator F desde março de 2019.

da Formação Acadêmica

-

Cópias dos diplomas de Graduação e de

Mestrado

Com

de experiência: Carteira de Trabalho e Declaração da Fator F

Experiência comprovada: 20 anos e 3 meses
CTPS

por Instituto de Pesquisas Espaciais entre 0110911975 e 1610611978 (2
anos e 9 meses)

CTPS

N

por Instituto de Pesquisas Espaciais entre 1411111978 e 3010611981 (2
anos e 7 meses)

CTPS
CTPS

por CNPq entre 0710711982 e 0l/10/1984 (2 anos e 2 meses)
por Bloch Editores SA entre 01ll0ll984 e 2010611986 (um ano e

8

meses)

CTPS
CTPS

por Embraer entre 0710711986 e 16ll1l1990 (4 anos e 4 meses)
por TV Vale do Paraiba Ltda entre 0511211990 e 3110111994 (3 anos e 7
meses)

CTPS

por Jornal O Valeparaibano entre 01/0911997 e25lIll1998 (um ano

e

dois meses)
CTPS

por Fundação Estadual do Bem Estar do Menor entre 09/01 12003

e

0110912004 (um ano e sete meses)

Declaração

Fator F atestando prestação de serviços entre 01/03 12019 e 2710812019

(cinco meses)

z4E

)a)í)(i(')

).'),r'),

) ),'; '\,).)').)

I ) )'')

) ; Ì ) I ) )

;));

)

;!

i::

ee

Bspüblirs ¡flcdcratiua do Ërsstl

JPgruldads de

€omunlcoçao

ñorisl

ô

sá sr f,ihsro

E

e

Uo$sdor ds ridulg û¿ idsntidaüc TR.(õ. n.o s.zr¡i.alí - frfrþ, 5Tr, brsgileiro,
nsgri¡lo Ð ¡ dr maio ûr I qtt, namrsl do Ëstsüo üe Fão peulo '

t

e outorga.lhr o prsrsnts Ðiploms
s fim üs qus pussg g0z$ de toûos ûs dirritos r [uüugstiuss

leguit.

Êão Þsulo, lo ¡l¡ sgosto dt lgst

ii,,r",t,j ,
,t:i"-',lr
,,,i
.",

fJ
..\

.s

.r;.t

,

',,i¡i

, ,, ,,i1 -r f,;i,;

,.
;

i,' i'.Ii r','ïñ;,íi"i

rO
(Ð

c{

s

¿á

(f,

=r
C{

@ Ðirstor da Jfaculdadr dc tomunicsção Focisl "tríøpn {'itrro", n0 usû üe suss stribuições I
tendo m uists q runclusão do €ur¡o dr Eomunicsção Focisl, sm lo'dr agorto-dr rq8t,
connrrs û rituto de Ëgcharel em €gmunitgção Fucigl s

Tosquim ffilaria Guimsrsss þotslho,

(>

¡..

J

t-

to

J

I

øur¡o flr €omunfcsçõo Ssdsl
ßrûnh¿rlio pelo iÐrnrto
n.' 2?.Jll Ð.@.tå" dr

UNIVERSIDADE

T]

I

u.i:-û í]AULO

tiploma rogistiaJô 'soh íi.o
ii;.-r Iiv;'i:. .Ç.ø.:..7......... ... ...r.,.,i:t:t

G0l0'79

r

....

,\

íi: üC;5J:-l n,ri

t.: i.) f,_-¡.

26.t2.1919

(v
t)

Fcr DlloS':ç-r. r .. r'
e e ::ji:. , .i: ,

APOSTILA
taculdada ds Comunicação Social "Cásper Libaro"

0

.. . r 1'. i.j.:.;!1¡':î ia Etlucação
.,;,:. i¿.' ,,:...:i i t' t: "¡1/jl).

ttili:Ii.f

diplomrdo concluiu ne¡ta Faculd¡de a Haûilitação rm

6r

L;¡l
Jornelitmo

/ 1e _qp

rl.; ñc¡ticti'c
..t.

Û!På.Û$fr

,fi REiJISîfi

nE SA,Û PÂUL0'
PËTEIie!,Ä

ül{trinSlnfrßt 0t sf,0 f Iiil.0

*

Anotada

'a

10 77AL

Registros de Diplomas

i','1

I

ii

I

!

$'íi:t ¡U

Lrì

U

Sii.o P::,r¡lo,

J8$L. GE.i'.lrt'-DO

Apcstila
ß./-t6.:..

Socçåo

DO

ÅÐü Flf{ Llí\l
Pi'in

l.-:¡ì L

Ll" {J fì A.

stÐÅDr

l\

tÞ

)

)

))))l)ì

)

)

)t

)

o REITOR D,{. PoNTIFÍcn

UNIVERSIDADE CATóLICA DE s,q.o pÂulo, no
uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusã o ð,o Programa
de Pós-Gradaação em I-iteratara e Crítica
Linnina,em l2 de delenbro de 2003,confere o título de Mestra .* Literatura
e Cøt¡cà L¡teniria : Literatura a

Ioøquim Maria Guimarães Botelbo
4

RG'¡¡' 8'269'873-9-SP, nasddo a /5 de naio de 1955, nafixù, do Estado de São
Paulo,nacionalid ade Brasileira
outorga-lhe o presente diploma a ñmde que possa gozert de todos
os direitos e prerrogativas legais
São Paulo, 23

*@¿""*¿,¿ g*"*¿
Dom Cláudio Cardeal Humes - Grão

Dr. .A.ntonio Cados Caruso Ronca -

s

ò

de abitl de 2004

g-z' I
Drar

Pardini Bicudo Véras - Presidente pós Graduação

'¿-<¿.¿4-¿' ë¿.a
Sand¡a

da Costa

e

Assistente Acadêmica da Segrac

3goã

P
H

Reconhecido pela Portaria ne 177102
do Ministério da Educação D.O.U em
29101102.
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A Fator F
RG 82.698.739,

em Comunicaçáo Ltda. atesta que Joaquim

colaborador da empresa desde 0110312019 até a presente data, dedicando-se

a atividades de

São P

Maria Guimarães Botelho,

de textos especiais

27 de agosto de20l9
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Fat*:n F - inteligêareia
en'ì Cürnunii:ação Ltda'
Ru:r Viradouro'

Rogério

tante Legal

RGl
(1 1)

L

SÅO P,AULO / SP

J
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00

teligência em Comunicação Ltda.

CNPJ

27.558/0001-43

pp (11) 99942.9344

Rua
CEP

Eibi* CEP: 04538'li0

x / cPF 101.502.218-94

Fator F

F

Itairir

63' Ccnj' 141

número 63 Conj.

l4l -

14o

Andar - Itaim Bibi, São Paulo (SP),

8-110

zz8

VIEIRA
\üilson

Vieira da RochaJúnior, RG 34.077.312-1,

é graduado em

Jornalismo

pelo Centro U versitário Toledo, em Araçatuba (SP), em2006, e concluiu dois cursos de PósSensu: "Comunicação Empresarial" no Centro lJniversitário Toledo, em 2008;

Graduação

ro Centro Universitário das Faculdades

Integradas Alcântara

e

e Marketing",

Machado, em

15. Começou a carreira como repórter do Jornal Interior, de Penápolis (SP),

tratando de as

s do cotidiano. Posteriormente atuou naCapital em atividades de assessoria

de imprensa

agência FSB Comunicação junto à Secretaria de Gestão Pública. Desde agosto

de 2010 é co

da Fator F Inteligência em Comunicação e atuou em diversos clientes:

Participou da

que fez a assessoria de imprensa da campanha a governador de Geraldo

Alckmin (201

e foi coordenador de atendimento da Assessoria de Imprensa da Prefeitura

Municipal

de

Estadual de
deputados

Atualmente

Comp

ão Paulo (2011-2012); participou da assessoria de imprensa da Secretaria
(até maio de 2013); atuou em atendimentos de clientes como os

Silvio Torres e Samuel Moreira e da deputada estadual Rita

Passos;

serviços de análises de mídia e participa darealização de planejamentos

da Formação Acadêmica

-

Cópias dos diplomas de Graduação e de

Pós-Graduação

Com

de experiência: Carteira de Trabalho e Declaração da Fator F

Experiência comprovada: 13 anos

CTPS as

e 8 meses

por Penápolis Gráfica e Editora Ltda entre 0111112005 e 05/1112008 (3
anos)

CTPS ass

por FSB Comunicações entre 0311112008 e 1310112010 (um ano e oito
meses)

Declaração

Fator F atestando prestação de serviços entre 01/0812010 e 2710812019
(nove anos)
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CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO
Araçatuba - Såo Paulo

cENTRo uNtvERstrÁRro

lolEoo

Araçatuba - såo Paulo

C¡edenolado pela Portarla MEC n.o 4063/2004

D.o.U. de 14l1Z2oO4
D¡ploma Registrado sob n.o

cuRso

DE coMUNICAçÄO SOCIAL

HABILITAçÄO - JORNALISMO
Reconhældo pela Portarla MEc n.o 3750/2004
D.o.U. de 17111t2004

APOSTILA
Apostila-se o presente dlPloma para declarar å
ænclusão, em 04 de lanelro de 2007, do Curso de
comunlcagåo Soclal, com Habilitação em Jornalismo.
Amçatuba, 08 de lane¡ro de 2007

Præesso n.o

[ìt]{J5ç3

0 561f,Jao7

nos lermos do

arllgo 20 S 4.o do Decreto 5786/2006, publioado no
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M5(A). lvl,\RtUClA MENDES DA ROCHA
MS(A). MELISSA CAROLINA DE MOURA
DR. RODRICO 5TËFANI CORREA

q.o0

40 hla

8.50

30 h/a

COMUNICAçÁO MERCADOLÓCICA

UR. KTNA I O KUURIUUIS MAR I IN5

9.00

40 hla

PLANEJAMENTO ESTRATÉCICO DA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

M5(A). MARCEIIA IUPETTI

8.00

30 h/a

MS(A). CIBETE ABDO RODELIA

7.OO

30

CERÊNCIA DA PROPACANDA E DA PUBLICIDADE

MS. MARCO AURLLIO KUMURA

9.50

30 h/a

NOVAS TECNOLOCTAS: COMUNTCAÇÃO DtOtTAt

M)(A). KAKTNINT MIKALTLLY KULHÂ UA LUNHA

9.50

30 h/a

7.50

30 h/a

7.so

30 h/a

COMUNICAçÃO

EMPRESARTAL: TEORIA E

fÉCNICA

CON4UNICAçÃO INTECRADA: JORNAIISMO PUBLICIDADE € PROPACANDA,
MARKETINC E RETACOES PUBLICAS

ASSESSORTA DE

COMUNTCAÇÃO

MEDIA TRAININC

E

E

ASStSORtA DË tMPRENSA

AUDIIORIA DE ¡MACEM

E5P.

CLAUD¡A APARECIDA RAMOS DE LACERD,A

MFTODCTOCTA DA PESQUTSA tM COMUNTCAÇÃO

Ms(A). MTL¡554 CAROLINA DI MOURA

MARKETINC ESTRAIÉCICO

DR(?C).

sEMINÁRIOS ESPECIAIS EM COMUNICAçÃO EMPRESARIAL

DR. RENATO RODRICUES MARTINS

T.C.C. ( Trabalho de conclusão de

curso)

MARIANUTLA tstNINI RAMO5 5ILVA

PTANflAMFNTO Dl COÀ{UNICAçÃO tN IECRADA PARA O JORNAL ¡N IERTOR DF PI NÀPO|

h/a

8.50

30 h/â

8.40

40
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8.50

tS

360 h/a

8.40

MEDIA FINAL

DECLARAçAO
Este curso

cumpriu todas

as d¡spos¡çöes da Resolução no

01, de 03 de abril de 2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

cRrrÉRro
de valor zero a

ia aritmét¡ca clas
P

RIA DE

registrado.

no

111e.

APROVAçÃO
igual a sete desde

não inferior a75"k da

horária ministrada.
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RADUAçAO/ PESQUISA E EXTENSAO

CENTRO UNTVERSTTÁR|O

Este certificado

conì notâ nrínima de

DE

TOLEDO ARAçATUBA

WTLSON ROBERTO VIEIRA

- SÃO pAULO

REGISTRO

DA ROCHA JÚNIOR, foi

livro próprio, sob número oos,às folhas

0(6.

neste

Certificado expedido nos termos do artigo 12o

e

parágrafos da

Resolução no 01/01, do Conselho Nacional de Educaçäo.

Eìtabelecimento de Ensino.

22 de maio de2ooe'
Araçatuba, 22 de maio de 2009.
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Secrelária Geral
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FAcULDADES TNTEGRADAS alcÂr.rrARA MAcHADo
PORTARIA

No

622 DE 6 DE MARçO DË 2002 - D.O.U. de 7lO3t2OO2 - SEçÃO I - P.l2

CERTIFICADO
Reitoria do Centro Universitório das Faculdades Integradas Alcântara Machado no uso de suas
COMUNICAÇAO E MARKETING confere

o presente

Certfficado a

qør*Ø*^þqá^*áØ*r*-ørrþ.
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de nacionalidade Brasileira, natural do Estado de São Paulo, nascído aos 15 de
portador do RG.34.077. 3 I 2 -
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São Paulo,
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Prof." Aline Alves de Andrade
Secretária-Geral
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Prof. Dr. Artur Roquete de Macedo
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Ano 2013/2014

Mariano Cezar'lo de Sa
Setor de Regislro
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você também está obrigado a
dentes e evitar as doenças
Most¡e ao seu novo
cercam no trabalho.
Cada acidente é uma liþão
para evitar maiores desgraças.
Todo o ac idente tem
pesquisada,
Se você

co adequado. Não deixe que

para prevenlr acr-

f¡l

ue deve ser apreciada,

ú
à
rd

que é preciso ser

r¡

logo o socorro médie "curiosos"

concorram para o
sua lesão.
Se você não e
meta a fazer serviços
de eletricidade.
Procure o socorro médico
se você for vítima de um acidente, amanhã será
demais.
As máquinas não respeitam
mas você deve
respeitá-las.
Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de
seus mestres e chefes.
Conheça sempre as regras de
da seção onde
você trabalha.
Conversa e discussão no
predispõem a acidentes pela desatenção.
Leia e reflita sempre os
contidos nos
cartazes e avisos sobre
de acidentes.
Os
mangas compridas não
fazem
Mantenha sempre as
protetoras das máquinas nos devidos lugares.
Pare a máquina quando ti
que consertá-la ou

lubrificála.

Habitue-se a t¡abalhar
Use equipamentos de proteção
Conheça o manejo dos
vos de combate ao fogo
lho. Você pode ter necessidade

o
(,

os perlgos que o
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Empregador

Penápolis Grafica e Editora Ltda
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CNPJ/CPF

52.287

Rua

Av. Olsen
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Municipio

Penápolis
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DECLARACAO

A Fator F Inte

em Comunícação Ltda. atesta que Wilson Roberto Vieira da Rocha

Júnioro RG 34.

.312-1, é colaborador da empresa desde primeiro de agosto de 2010. Nesse

período partici

do atendimento de diversos clientes. Dentre eles, integrou a equipe que fez

assessoria de

da campanha a govemador de Geraldo Alckmin (2010) e foi

coordenador de

da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de São Paulo

a

(20rr-2012).

pou também da assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Educação

(até maio de 201

; e atuou em atendimentos de clientes como os deputados federais Silvio
e da deputada estadual Rita Passos. Atualmente, presta serviços de

Torres e Samuel
análises de mí

monitoramento de redes sociais e participa darealização de planejamentos.

27 de agosto de2019.
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MILENA
Milena
Universidade
Relações

Sociologia e Polí
na empresa
edição de
Política. As
redes sociais de

do Estado de São

RADE
Fonseca Andrade, RG 27.350.078-8, formou-se em Jornalismo pela
de São Paulo em 2006 e concluiu a Pós-Graduação em Política

onais na Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais da Fundacão

e

de

de São Paulo em 2014. Entre julho de 2006 e janeiro de 2019 trabalhou

2 Comunicações Ltda reahzando trabalhos de coordenação, reportagem e
de áudio sobre temas da Administração Pública, Cotidiano, Cidades

e

eram publicadas em podcasts e sites, tanto da Rádio 2 como em sites e

Foi responsável pelo projeto de radioweb da Agência de Transporte
(Aftesp)

da Formação Acadêmica

-

Cópias dos diplomas de Graduação e de

Pós-Graduação

de experiência: Carteira de Trabalho e Declaração da Fator F

È

Experiência comprovada: 13 anos
CTPS assinada

Rádio 2 Comunicações Ltda entre 2410112006 e 3110112019 (12 anos
e seis meses)

Declaração da

F atestando prestação de serviços entre 0110212019 e 2710812019 (6
meses)
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Universidade Metodista de São Pa,ulo
Faculdade de Jornalismo e Relações

uñivers¡dade

,_lVlelsdista
dê 5ûo Prulo

O Reitor.da,'Universidade Metodista de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a

conclusaodoQ,a¿sn,dz,@Sa"'in/,e:ml7/02/zaoø,confereotítulode7â,.Á",*|,
ønu

Q.ananlrngãn, 3 ac¡ol,

W

u

dn, gar4eia, e*4Å/,aÅp,

nac,ional,idade &rrnß,ilpi/,nr, RC n"27.350.075-S/SP , nascido .a 2î // I ft 953 natural do
ZsfnÅn, d"e, 3,A"o'9artnn, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gazar
de todos os díreitos e prerrogativas legais.
São Bernardo do Campo, 10 de rnarço de 2006.
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Habilitação em:

JORNALISMO

b4
São Bemardo do Campo, 10 de março de 2006.
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Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais
mantida pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo

O Øiretor da tscota Was-$røduada de 9icwcia.s Sociøis certifica que
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DECLARACAO

A Fator F

ia em Comunicação Ltda. atesta que Milena da Fonseca Andrade, RG
da empresa desde 0110212019 até a presente data, realizando

27.3s0.07 8-8, é
atividades de

de mídia, monitoramentos de redes sociais e apoio na realização de

planejamentos de comunicação

ffis.ppe.gs$i**$x *åäl

São Paulo 27 de agosto de2019.
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São Paulo, 27 de

À

conussÃo

COMPANHIA
PROPOSTA TE

EDITAL DE

DE LICITAÇÄO

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - CDIIU
CA

AÇAO 129n8 - PROCESSO GERAL10.43.129
em Comunicação Ltda

Fator F
CNPJ 05.527.55
Inscrição

isenta

:3.606.963-9

Inscrição

A Fator

l-43

em Comunicação Ltd4 por meio de seu representante legal abaixo

F

declara que atende plenamente todos os requisitos exigidos no edital

qualificado e

l29ll8, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional

deste certame,

(CDHU), na

e Urbano

da legislação em vigor.
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