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Prezados Senhores,

A empresa Partners Comunicação lntegrada Ltda, inscrita no

CNPJ sob ne 03.
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Prezados Senhores:

Partners Comunicação lntegrada Ltda inscrita no CNPJ sob no 03.958.504/0001-07,
com sede na Rua Desembargador Alfredo de Albuquerque, 200, bairro Santo Antônio
Belo Horizonte/MG, por meio de seu representante legal o Sr. Dino Bastos Savio inscrito
no CPF No 014.410.936-05 e portador do RG n" 12743020, Credencia o Sr Vivaldo
Ramos Filho portador do RG no 2852628 e CPF no 447.924.926-53, nosso bastante
PROCURADOR, a quem outorgamos poderes para assinar e rubricar todos os
documentos, receber intimaçöes e notificações, tomar ciência de decisões, acordar,

-

transigir, interpor recursos ou desistir da interposição de recursos e praticar todo e
qualquer ato necessário a perfeita representação ativa do outorgante em qualquer fase
do certame.

Belo Honizonte, 13 de agosto de 2019
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Dino Bastos Savio * Sócio-Vice-presidente
cPF 014.410.936-05
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Contato: (3X )3029-6887
E-mail: vivaldo@partnerscom.com.br
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AÇOES DA CDHU AO ATENDIMENTO A FAMÍLIAS
RESIDENTES EM ÁNE¡.S DE RISCO

Raciocínio básico
Desde meados do século XX, em 1948, o direito à moradia passou a ser considerado

um direito fundamental pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deu o estopim
para

o começo da Organização

das Nações Unidas. Assim, desde essa época,

o direito

à

moradia é considerado um direito humano universal. O Brasil, como membro da ONU, assina

embaixo do que diz a Declaraçáo dos Direitos Humanos: "Toda pessoa tem direito a um
padrão de vida capaz de assegurar

a si e a sua família

saúde

e

bem-estar, inclusive

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis".

De acordo com o artigo A dimensão humana do direito à rnoradía, de Alexandre
Shimizu Clementel, a ideia de moradia não fica adstrita a recorrente noção da "casa própria"

-

sonho da grande maioria da população brasileira

-, pois vai, além disso,

tornando-se um dos

elementos daquele valor maior (admitido dentro da sistemática principiológica brasileira)
chamado dignídade da pessoa humana. Clemente destaca que uma casa, um lar, representa

muito mais do que a simples acessão industrial erigida no solo. "Inevitavelmente, esse espaço
físico integra-se fortemente ao homem e passa a ser, com o vagar do tempo, um dos traços
característicos da sua própria personalidade."

Maria Magdalena Alves, ao discorrer sobre o assunto na revista Tempo e Presença, foi
incisiva ao afirmar que "morar é instintivo". "Todos os animais moram; mas, parâ o homem,

moradia é mais do que abrigo e proteção. Quando moramos, expressamos

nossas

identidades, construímos um modo de viver''2.
Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geograf,ra e Estatística (IBGE)
2018

-

divulgada em

- mostrou que 8,27 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco em 872 municípios

do país. Essas pessoas moram em 2,47 milhões de domicílios. Os dados, mapeados a partir de
uma metodologia inédita que cruzou dados do Censo Demográfico de 2010 com informações

do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), mostram que

\

a

questão habitacional é problemátticaem todo o Brasil. O estudo destacou que, na análise de
I Artigo A dimensão humana do direito à moradia, de Alexandre Shimizu Clemente
2

-hþtllbit.lyl2KmczTn

ALVES, Maria Magdalena. Homens de rua: aqueles que não morem. Tempo e Presença, Rio de Janeiro,

1 5, n. 261, p.
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308 municípios, a Região Sudeste foi a que teve maior número de pessoas em áreas de risco

(4,26 mllhões), que significa 9,8o/o da população total dessas cidades avaliadas, com destaque
para os estados de São Paulo e Minas Gerais3.

De acordo com o briefing da presente proposta, a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) considera prioritário o atendimento às famílias que moram
em áreas de risco. Esse problema afeta quase 40o/o dos municípios paulistas, principalmente
nas regiões metropolitanas, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Dessa forma, a

atuação da CDHU abrange ações em parceria com os municípios e suporte da Defesa Civil,
apoiadas em informações do Instituto Geológico (IG) e lnstituto de Pesquisas Tecnológicas

(PT), componentes do GT-Prevenção

No âmbito da

e Combate aos Desastres Naturais.

comunrcação, os principais objetivos da CDHU são: informar

e

conscientizar a população nas áreas de risco, orientando os cidadãos. Trata-se de um grande
desafio, pois as ações da CDHU têm como objetivo retirar famílias que estão em situação de

risco, garantindo a elas uma moradia digna e segura. O cumprimento dessa tarefa envolve
remoção de moradores, que muitas vezes resistem a desocupar

o local por uma série

a

de

fatores, como custos que a legalidade implica (luz, âgua, condomínio, prestações subsidiadas
etc.) e a própria identidade das pessoas com o local em que vivem.

A

necessidade de uma política de gestão de crises se faz necessária neste plano,

visando reduzir, minimizar e até evitar gargalos de comunicação nas ações implementadas
pela CDHU. Outro ponto que merece reflexão é a existência de uma cobrança da sociedade
para a erradicação das áreas de risco. Estima-se cerca de 200

mil edificações em áreas

no estado de São Paulo. Contudo, o atendimento a esse montante esbarra em

de risco

questões

orçamentárias; e mesmo a parceria com os municípios e Governo Federal não é suficiente
para sanar esse problema. Nesse ponto, é essencial trabalhar não apenas a imagem da CDHU,
mas ações de comunicação que reforcem a prestação de serviço de utilidade pública.

As ações a serem trabalhadas devem destacar a complexidade do trabalho da CDHU,

Â

bem como o fato de ser, atualmente, uma das maiores companhias habitacionais do mundo,
que movimenta perto de R$

municípios paulistas.

3

A

I

bilhão por ano, orçamento superior à receita da maioria dos

companhia

-

desde que iniciou suas atividades

- já construiu e

Matéria da Agência Brasil: Número de brasileiros em áreas de risco passa de 8 milhões, diz IBGE

-

http I tbit.ly / 2OI I 4he
:

2
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comercializou por volta de 532 mil novas unidades habitacionais, número que compõe cerca
de 3,6 mil conjuntos habitacionais em 639 municípios (97%), de um total de 645 em todo o
estado (dados de 2018). Nessas casas, moram cerca de 2,2 mllhöes de pessoas, número
superior à população da grande maioria dos municípios brasileiros.
Segundo Luciana de Oliveira Royer, professora de planejamento urbano da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Paulo teve um enorrne desenvolvimento industrial
nas décadas de 1960 e 1970, com uma migração direcionada para a região do ABC paulista e

nas proximidadesa.

A

migração motivada, sobretudo, pela necessidade de mão de obra fez

com que diversos trabalhadores se instalassem nessas regiões com empregos formais
moradias informais.

e

"É o fenômeno da urbanizaçáo com baixos salários. Comunidades se

formaram e geraram um passivo sem orçamento municipal para dar conta das demandas dessa
população", aftrna Luciana.

A professora da FAU-USP destaca ainda que, além dos movimentos populacionais,
características geológicas de São Paulo ajudam

as

a entender como os fatores de risco se

multiplicaram ao longo das últimas décadas. "São Paulo é muito rica hidrograficamente. A
cidade inteira é formada por pequenos córregos, e o padrão de ocupação urbano

foi

com

avenidas sobre rios. Ao longo das décadas, os córregos foram pavimentados ao mesmo tempo
em que a ocupação se intensificava", complementa.

Mostrar ações bem-sucedidas que favorecem milhares de pessoas removidas de áreas
de risco, bem como conscientizar a população da relevância do trabalho da Companhia de

Desenvolvimento Habitacional

e Urbano do

Estado de São Paulo, além de gerenciar

potenciais crises de imagem são os desafios deste plano de comunicação.

.-\

4

Cidod", de SP

e RJ têm pelo menos

I20 mil moradias em áreas de risco. Matéria publicada no portal R7 em

19 de fevereiro de 2019 -lfttp:llbir.Iy/2ZGYTOG

{
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ações da

CDHU

de risco

PLANO DE AçÃO
Quando pensamos no trabalho da Companhia de

Habitacional

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), diversas ideias nos vêm à
trabalho amplo, complexo, necessário, mas que

-

-

infelizmente

das necessidades da população no quesito moradia. De um lado,

-

Trata-se de um
consegue suprir 100%
a principal atribuição

(aCDHUeaAgência

da Secretaria Estadual de Habitação e de seus dois braços

Paulista de Habitação Social

e

de habitabilidade

Casa Paulista): promover

à

população de mais baixa renda. Do outro, temos uma constante cobrança por parte da
sociedade para a erradicação de áreas de nsco.

A

divulgação do próprio conceito de "área de risco"

é

apenas para ampliar o conhecimento da população, mas também

de acidentes. Para a Defesa Civil, por exemplo, tratam-se

de

enchentes, desmoronamentos ou outras situações em que ela costuma

nesse caso nao

uma forma preventiva

com maior risco

de

acionadas.

Durante a elaboração deste Plano de Ação, identificamos tam

a cartilha eletrônica

Áreas de Riscoí, elaborada pelo Ministério Público do Estado de São

aulo, em parceria com

o Centro de Apoio Operacional Cível (CAO) e de tutela coletiva. O

traz informações

sobre legislação vigente, definições sobre áreas de risco,

e o papel dos

Municípios, Estados e Governo Federal no que

se refere ao tema.

O foco de atuação da CDHU está dirigido à população com
um a l0 salários mínimos, com atendimento prioritário para as

familiar na faixa de
que ganham até cinco

salários mínimos. Além da provisão de moradia paîa a demanda
Estado atua nas questões urbanísticas, que abrangem urbanização de

o setor habitacional do
atuação em áreas

de risco, melhorias habitacionais e apoio à regularização fundiária, nu ima abordagem urbano-

\

socioambiental.

De acordo com o bríefing desta proposta técnica, estima-se : l existência de mais de

200 mil edificações em áreas de risco no estado de São
publicada no portal

Gl,

Paulo.

Mas, segundo matena

apenas a cidade de São Paulo precisaria de

8 mil novas moradias

para zerar o déf,rcit habitacional. Enquanto faltam unidades

s

a cidade possui 1.385

http://bit.lvl2MTBUHT

ó

Cartilha Áreas de Rrsco, produzida pelo Ministério Público do Estado de São
htto I lbit.ly / 2ZXxO S e

em parceria com o CAO.

:

4
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imóveis ociosos, que estão abandonados, subutilizados; ou terrenos sem edificações. Ainda de

acordo com a reportagem, além do déficit habitacional, a cidade þossui outros 830 mil
domicílios localizados em assentamentos precários que necessitam de negularização fundiária
e que precisam de algum

tipo de melhoriaT.

Este cenário de dicotomias

-

"população sem moradia e/ou vivendo em assentamentos

de risco" x "imóveis ociosos e a crescente demanda por habitação não åtendida pelo Estado"

está presente constantemente na imprensa.
diversas situações nas quais a CDHU

é

A

partir da análise do

þlipping,

citada de forma negativa ou nem

-

identificamos

é citada. Assim, é

necessária a implementação de uma política de gestão de crises.

É fundamental a criação de uma agenda sistêmica de relacionalnento com a imprensa,
I

sobretudo com a grande imprensa, que gere interesse em pautas junto aos grandes veículos de
I

comunicação, tentando reverter a imagem negativa provocada pelo volume de matérias de

TV, em que são destacados o atraso na entrega de imóveis, os problemas em relação à coleta
de

lixo,

neg[tiuo vem canegado de

a presença de animais peçonhentos etc. Todo esse volume

imagens que não enaltecem as ações e projetos desenvolvidos pelal CDHU, gerando uma
imagem ruim junto

à população.

'l

I

Informações de 1996 do Institute for Crisis Management ltCNþ, instituição americana
responsável por pesquisas e planejamentos organizacionais no que se refere ao gerenciamento de

crises de imagem, revelam que apenas 35o/o das crises são repentinas ou inesperadas, contra
7g,g6yo latentes. Previstas ou não, anunciadas antecipadamente ou nãb, as crises de imagem
institucional ocorrem no mundo inteiro, cadavez com maior repercussão na mídia e com maiores
danos para a empresa e para a sociedade.
Poucas são as empresas que estão preparadas para vivenciar ut n momento de crise de

imagem ou que tenham elaborado um plano de contingência8 para o seu lgerenciamento. Nota-se,

no Brasil principalmente, um despreparo muito grande por parte das empresas para tratar

as

contingências a que elas mesmas se impõem. Concluí-se que não é daha a devida atenção aos
I,

problemas que têm o potencial de arranhar suas imagens ou reputações. E plausível afirmar que,

na verdade, as próprias lideranças das companhias não se preparam, porque, no íntimo, não

"\

acreditam que um dia poderão ser vítimas de tal experiênciae.

-

7

C¡dade de SP tem déficit de 358 mil moradios e 7.385 imóveis ociosos

8

Um plano de contingência é um tipo de plano preventivo, preditivo e reatrvo

tipo de plano propõe uma
que alguma das suas
normal
de
uma
organização,
procedimentos
ao
funcionamento
altemativos
série de
ñrnções usuais se vê prejudicada por um problema interno ou externo.
e BARROS, Aniúska M. C. Análíse do filme Obrigodo por
fumor e a representação do gerenciamento de crises de
imagem em seu enredo. Dissertação de mestrado apresentada na Universidade Anl" embi Morumbi.
5

t^
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Segundo

o comunicador Mário Rosa, autor de um dos mais

s livros

gerenciamento de crise no âmbito da comunicação, as crises de

sobre

são as que configuram

maiores problemas e são as mais dificeis de serem debeladas. O

de crise, nesse caso,

estende-se para aquelas chamadas crises de imagem, que constituem um

unto de eventos que

podem atingir o patrimônio mais importante de qualquer entidade ou

que mantenha

laços estreitos com o público: a credibilidade, a confiança e a reputação.

De acordo com a jornalista Aniúska Barros, a ocorrência

de imagem tem

de

marcado presença na história de muitas organizaçöes mundo afora.

literatura consultada

sobre o assunto é unânime em dizer que, noñnalmente, as

não estão preparadas

para enfrentar tais ocasiões ou, ainda, denunciam que há aqueles gestqres crédulos de que tal

descontrole nunca se sucederá em suas empresas. Para falar sobre bs problemas a serem
enfrentados por uma organ izagáo no momento de uma crise de iriragem com a opinião

pública, é preciso, de antemão, mostrar as consequências que tal eiento pode acarretar",
ressalta.

Fica a pergunta: o que uma organízação tem a perder? Por lgue se afirma ser tão
importante ter um Plano de Gerenciamento de Crises? Há algum gfnho em uma crise de
imagem? Como tirar vantagem em uma crise de imagem lreputaçáo?

A bibliografia referente

ao tema deixa evidente (lue as organizaçöes podem sofrer

graves consequências. Perda de clientes, queda no faturamento, demissão de funcionários, perda
de mercado, recebimento de multas altas, além de perda de credibilidape, dentre várias outras
perdas que levam tempo para serem recuperadas, são algumas dessas repercussões atribuídas às
crises. Mas, muito mais do que isso, qualquer experiência de crise com a

um grande prejuízo paraareputação

corporativa

{nirriao

pública significa

I

pri¡rcipais objetivos deste
Planejamento estão: fazer

a organizaçáo, orientação e

I

divulgação adequada das

informações referentes às ações da CDHU para famílias em áqeas de risco; ampliar o

relacionamento; diversificar os canais de distribuição de

alcançar jornalistas

com conteúdo condizente às ações da CDHU; facilitar o

da imprensa às fontes

s.

de crise e monitorar

de informação, capacitando porta-vozes; planejar ações de
resultados.

a assessoria de imprensa
organizar internamente um Comitê de Comunicação de

capacitar, treinar e

Partindo desse pressuposto,

de Crises,

no estado de São

levarttarâ/reunirá informações sobre as áreas de risco presentes

Paulo, bem como os projetos em andamento no que se refere

que

à

habitacional. O
6
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N

Portners
Comunicação

lntegrada

objetivo é compilar informações que possam servir de base para documentos e informes
oficiais para a imprensa, bem como para o treinamento de porta-vozes da CDHU.

Essas

informações também servirão para alimentar as redes sociais e o próprio site da CDHU com
informes.

A ideia é que a comunicação seja feita de forma proativa, antecipando

demandas por

parte da imprensa nos momentos de crise. Identificamos ainda ações de dir,ulgação dos
projetos atuais da CDHU, mostrando múltiplas histórias de sucesso. Essa estratégia é eficiente
e deve ser aprimorada,

pois mostra as ações da companhia e seu objetivo-f,rnal: moradia pafa a

população de baixa renda.
Nesse tipo de dilulgação, o storytelling faz todo o sentido e ajuda a contar as histórias

por detrás das ações da CDHU. Uma boa história, com personagens reais e a entrega

das

chaves de uma moradia, é sempre muito valorizada nas redações. Nesse sentido, cabe à
assessoria saber identif,rcar tais histórias a as entregar juntamente com as pautas tanto de
anúncio de novos projetos, em seus desdobramentos, quanto na entrega final. Não há restrição
quanto às pautas positivas e suas tratativas com a mídia.

A CDHU, por meio

de histórias de

mudança da sociedade, é, em si, uma pauta muito positiva e bastante fácil de ser explorada em
suas possibilidades.

Gestão de crises

- Segundo os estudiosos do gerenciamento

de crises de imagem, um

planejamento de gestão de crises deve conter, pelo menos, os seguintes elementos: avaliação
das crises mais prováveis, o comando das situações de crise e comitê da crise, a doutrina da

crise, a base de dados, a identificação dos stakeholders, os processos de comunicaçáo e, por

último, mas não menos importante, a definição do porta-voz.
Deve-se pensar que

a

organizaçáo leva anos para a consolidação de sua imagem,

marca e reputação. Nas horas de crise,
patrimônio, uma vez

qLLe

ele pode

é

extremamente importante saber proteger tal

ruir em segundos e, até mesmo, por descuido. Proteger tais

ativos passa pela escolha de um porta-voz bem preparado.

A

escolha do porta-voz é táo

importante quanto a escolha dos procedimentos que deverão ser adotados e seguidos.

De acordo com Mário Rosa, há sete princípios básicos para o porta-voz.

\

Esses

princípios, segundo o autor, têm sido chamados de Doutrina Ui. Um bom porta-voz'. não fala

em tese (não faz especulagões; o porta-voz comenta fatos); não pode mentir; não pode
permitir privilégios (suas falas são necessariamente públicas e, por isso mesmo, o conteúdo
deve ser igualmente acessível para todos); deve ter vocação ou ser treinado para desempenhar

a função (deve ter o dom de transmitir suas mensagens sem ruído e com conteúdo em

cada
7
T'¿*
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fala); precisa ter credibilidade e respaldo da voz que ele porta, seja uma empresa, uma
instituição ou um líder; precisa ter domínio técnico e informação em proñrndidade para
esclarecer determinadas questões, especialmente as mais técnicas; e, finalmente, não pode
perder o equilíbrio (por ser a face de uma organizaçáo, sua imagem não lhe pertence; qualquer
exagero

-

sinais de ironia, desprezo, irritabilidade, mau humor, rancor e impaciência

-

será

necessariamente associado a voz que ele representa).

Rosa faz uma observação importante a respeito das empresas que optam por indicar
advogados para o papel do porta-voz no momento da crise. Ele acredita que essa providência
pode ser adequada, pois a responsabilidade fica nas mãos de um prohssional teoricamente frio

e racional. Porém, ele destaca que são poucos os profissionais no Brasil com treinamentos
adequados principalmente para as entrevistas na

TV. Como há falha nesse quesito, os porta-

vozes não treinados em suas aparições televisivas, inúmeras vezes, fazem "declarações
juridicamente perfeitas, mas herméticas ou inadequadas do ponto de vista da comunicação em
massa, resultando em prejuízo para a imagem da empresa" (ROSA, 2003,p.147)10.

O autor apresenta as três regras que devem nortear a atuaçáo de um profissional nessa
situação de porta-voz de uma companhia. Essas três regras foram criadas por Larry Speakes,

porta-voz da Casa Branca no governo de Ronald Reagan. São elas: diga tudo o que puder, o

mais rápido possível (o importante é tomar a iniciativa em casos que envolvem a opinião
pública; o vácuo da informação abre espaço para especulações e desinformação); fale com

uma única voz, sendo absolutamente fundamental a unificação do discurso (as menores
diferenças entre diferentes porta-vozes adquirem distorções desproporcionais); nada substitui
a honestidade (mentiras ou tentativas de

minimizar costumam induzir

a

uma caçada a fatos ou

dados que destruam a versão oficial; isso significa que, por pior que seja a informação a se
dar, tomá-la pública o quanto antes desmonta, na origem, pesquisas controversas).

Como o problema de famílias vivendo em áreas de risco é recorrente, a imprensa
constantemente noticia situações emergenciais e/ou tragédias com vítimas. Dessa forma,

adotar uma política transparente no que se refere às iniciativas de remoção e transferência
dessas famílias pode

minimizar os impactos em casos de acidentes. Trazer e dirulgar um

mapeamento das áreas de risco, bem como a quantidade de famílias vivendo nessas áreas

pode trazer um respaldo em termos de ações executadas pela CDHU e a existência de um
monitoramento constante.

10

ROSA, Mário. A era do escândalo - Lições, relatos e bastidores de quem viveu as grandes crises de imagem.
São Paulo: Geração, 2003.
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Mapeamento e treinamento de todo o público intemo da

um canal único de recebimento de informações na
repassadas à mídia, bem como para cnar

com o intuito de criar

imprensa que serão

assessoria

um alinhamento de fala

posicionamento. Vide

der jrrtemo e externo,

mapeamento abaixo com ações propostas para cada
com o objetivo de alicerçar o atendimento à imprensa.
2

- Com o intuito de consolidar a marca e fortalecer a reputação da C DHU junto à imprensa,

este Planejamento se ampara em três pilares:

informar, relacionar

e

el ngajar.

Como o tema é

bem complexo, envolvendo famílias e suas moradias em áreas de risco. pensamos em destacar
de forma incisiva o trabalho da CDHU, que abrange hoje 960/o dos 64 5 municípios do estado

de São Paulo, nos quais a companhia já entregou cerca de 530
movimenta mais de R$ 1,5 bilhão por ano e, atualmente, mantém

moradias.

A

CDHU

canteiro de obras com

mais de 15 mil unidades.

3

-

Manutenção de redes sociais (Twitter, Facebook, YouTube e

)

e do site da

CDHU, a fim de garantir o fluxo de informações.
Públicos a serem trabalhados nas ações de comunicação:

./

Conselho de Administração, Presidência e Diretorias
alinhamento do discurso para fortalecimento e blindagem

)-oobjetivoéo
marca CDHU, com o

intuito de implementar uma política de gestão de crises.

,/

Famílias residentes em áreas de risco

-

Um dos públicos

estratégicos para a

CDHU. Como o objetivo é retirar famílias que estão em situação de risco, garantindo
uma moradia digna e segura, a comunicação deve ser feita

forma clara, precisa

eficiente. Muitas vezes, famílias resistem em desocupar o

em função dos custos

que uma moradia na legalidade acarreta (htz, âgua,

etc.) ou até mesmo a

ligação das pessoas com o local onde vivem. Deve-se
presentes nessas localidades, bem como os serviços oferecidos

e

sobre os riscos
caso da remoção das

famílias.

/

Beneficiários diretos das intervenções da CDHU nas

de intervenção

da CDHU

famílias que residem em áreas de risco onde há projetos de
Esse público precisa ter conhecimento da importância de
digna e segura, bem como do perigo iminente da ocupação de

'/

População do município

-

População em geral que precisa

ações desenvolvidas pela CDHU, sua importãncia para a

- São

\

em uma moradia
de risco

esclarecida sobre as
urbana e do

ñ

perigo iminente para as famílias que ocupam áreas de risco
9
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Imprensa em geral

-

O objetivo é criar um canal

com a rmprensa.

de

Fazer com que a CDHU seja procurada para falar sobre
acionada em casos de acidentes em áreas de risco. O intuito é

projetos, além de ser
antecipar a eventuais

situações de crise, utilizando a divulgação de informes

sobre as ações

de prevenção em áreas de risco.

Ações de comunicação propostas

o
o

Treinamento de porta-vozes (media training e comunicação
Produção de cartilha de gestão de crises e informativa (on-line

detalhando processos

de comunicação da CDHU (alinhamento de discurso, estraté

e posicionamento

da

marca).

o
o

Brandíng e reputação (valorização da marca e alinhamento junto

Campanha nas comunidades

-

com a participação

de

psicólogos), orientando as famílias sobre a necessidade de remoção

o

esse

público).

sociais (educadores,
ssas areas.

vide

Áreas de Risco do

MPSP, detalhando sobre áreas de risco, legislação e o papel

Estado, bem como a

política da CDHU de transferência para moradias adequadas.

guagem simples e de

Produção de cartilha informativa (impressa e on-line)

-

fácil assimilação, com imagens.

o

- divulgação no site da CDHU de áreas de ri

do estado, bem como

informes e andamento de iniciativas da CDHU nessas áreas. A

é criar um canal de

Hub de conteúdo

informações que possa ser consultado constantemente pela

e pela população

sobre áreas de risco.

o

Storytellíng

- histórias de sucesso de famílias contempladas

projetos da CDHU. A

ideia é mostrar a mudança de realidade, com forte apelo

podendo impactar na

realidade de famílias que hoje moram em áreas de risco. Divul

por meio de notícias,

informes para a imprensa, bem como nas redes sociais.

o

Ação direta com agentes sociais

-

visando adequação da

comunidade. Debate com moradores, reforçando

a sifuação

x

realidade da

áreas de risco

e

\

divulgando as ações da CDHU.

o

MKT digital

- divulgação das ações em áreas de risco em todas

redes sociais, fazendo

o link para o hub de conteúdo e matérias na imprensa.

o

Canal oficial com a imprensa

-

elaboração de informes sobre

ações da CDHU em

\

áreas de risco.
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Eventos com a imprensa

-

bate-papo com a presença de especialistas sobre áreas de

nsco
a

Informativo digital

-

produção de informativo digital mensal, a fim de atualizar públicos

sobre as ações e notícias da CDHU. O conteúdo trará notícias sobre as ações e projetos da

CDHU em áreas de risco, bem como histórias envolvendo famílias. O site da companhia
disponibilizará local para cadastro

de recebimento de newsletter. Os jornalistas

cadastrados no mailing também receberão o periódico. Esse informativo digital poderá ser

disparado ainda para órgãos e entidades parceiras.

Este Planejamento está estruturado a partir de linhas estratégicas, com foco em um ano de

trabalho e atividades, considerando o período de lo de setembro de 2019 a 31 de agosto de
2020, mas com horizonte previsto para médio e longo prazos, tendo em vista que a demanda

da CDHU requer um trabalho pennanente. Apresentamos, abaixo, os materiais a

serem

produzidos:

kit para a
imprensa (onPress

line e impresso)

Mídias digitais

Uso
tecnologia

de
da

sobre novas
de fontes para a
de relacionamento
moradia em áreas
informações sobre o

Releases ou pequenas notas diarias, contendo
ações e projetos em áreas de risco, bem como
imprensa. O envio constante e a criação de uma
com a imprensa podem favorecer o debate sobre o
de risco. A ideia é ser uma constante fonte
assunto.

Atualizaçáo, modernizaçáo e manutenção do site da CDHU, bem como
das redes sociais mantidas pela CDHU (Facebook, Instagram, Twitter e
Youtube), tornando-os uma fonte de informações rápidas, interessantes e
atualizadas sobre a organização.
Uso de ferramentas de SEO e SEM para monitorþmento de informações
sobre a CDHU na internet
i

informação

Material

Criação de cartilhas impressas e on-line para: media training, Comitê de
Comunicação/Imprensa com informações sobre áreas de risco e o trabalho
treinamento
da CDHU junto às famílias.
Manual de Manual de Gerenciamento de Crises lnstitucional Þ de Imagem - Cartilha
gestão de crise
On-line. Com modelos de informes, mapeamentoide ações, política a ser
seguida, modelos de comunicados oficiais e notas.I
Monitoramento e mensuração dos resultados (clipping).
Clipping
Ação nas comunidades com agentes sociais - aqões de conscientização
Criar
da CDHU e levando
cronograma de com bate-papo entre as famílias, destacando as açöes
'
ações nas áreas informações sobre moradias em áreas de risco.
de risco
de

i

I
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Hub

de

conteúdo

Turbina

Posicionar

ntegrada

o site da CDHU como uma central de conteúdos de

informações, com Sala de Imprensa, sobre moradias em áreas de risco. A
ideia é que o site seja referência em informações sobre o tema, com
conteúdos pertinentes aos públicos (ações, projetos, mapas, políticas
implementadas, números de famílias assistidas etc.).

de

conteúdo

Tem como objetivo efetivar uma política
distribuição permanente de informações sobre

abordando principalmente ações de
histórias de famílias e novas moradias. A
serem divulgados junto à imprensa, bem

e eftcaz, com foco na
e projetos da CDHU,

com divulgação de
va abrange releases a
conteúdo para redes

sociais.

CDHU Talks

Informativo
digital
Media training

Webinars (conferência on-line em que interessados assistem a uma
apresentação ou a um debate sobre temas afuais). Como o tema "moradias
em áreas de risco" envolve uma série de questionamentos sociais,
ambientais, financeiros, políticos e jurídicos, a ideia de ftazer especialistas
renomados para debater diferentes pontos pode ser algo estratégico.
Obviamente, essa realizaçáo demanda um briefing criterioso junto aos
especialistas. A ação pode ser realizada trimestralmente, e o conteúdo
pode ser inserido no site da CDHU, transmitido via live em canais como
Facebook, YouTube e Instagram.
Produção de informativo digital mensal, a fim de Etualizar públicos sobre
as ações e notícias da entidade. O conteúdo trarâ notícias sobre as ações,
projetos, textos, artigos, vídeos e matérias veiculadps na imprensa
O foco é a implementação de uma política de gestão de crises, além de
adequar o discurso dos porta-vozes sobre as ações e projetos da CDHU. É
necessária a realização de media training, para que os porta-vozes estejam

aptos

a se relacionarem, bem como a imprensa de todo estado e,

consequentemente, serem entendidos pela população. Conhecer as
características da imprensa e como funciona a produção jomalística os
ajtdarâ a lidar com repórteres em situações sensíveis e de crise, e ainda a
repassar informações com qualidade, de forma objetiva e destacando as
principais mensagens-chaves da CDHU

Monitoramento
de resultados

Serão produzidos relatórios analíticos diários, semanais e mensais, com
análise qualitativa e quantitativa sobre as qbOes executadas pela
contratada, assim como os resultados do trabplho de assessoria de
imprensa por meio da inserção da CDHU em sites, portais de notícias,
jornais, revistas, blogs, vlogs, revistas, rádios e emlssoras de TV

A partir das atividades apresentadas, propõe-se o cronograma de ações

.\
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Oportunidades de mídia positiva

dificultadores, daí a quantidade de inserções de impacto negativo na

própria necessidade de implementação de uma política

bem como a

de crises. Contudo,

de

identificamos oportunidades de abordagens para inserção na imprensa

uma forma positiva,

dependendo, obviamente, da maneira a serem construídas as pautas

A CDHU

divulgação.

socialeageraçãode

é uma instituição voltada para o cuidado, o bem-e

uma sociedade mais justa e plena. Tais valores são muito bem-vindos

redações.

A

entrega

emoclonantes; e que

de moradias a pessoas de baixa renda rende reportagens belíssi
caffegam em si a força da transformação social que a sociedade tanto

ta. É em si uma

informação muito vendável e muito fácil de ser pautada em todas

mídias. Identificamos

abaixo alguns exemplos de inserção de mídia positiva:

I

recebendo novas moradias em áreas bem cuidadas. Para atender à poþulação que precisa ser

transferida, a CDHU produz novas unidades ou concede cartas d.

..*itos para aquisição

de

imóvel no mercado. As moradias são viabilizadas pelo Programa lJrbanização de Favelas

e

Assentamentos Precários, na modalidade Reassentamento Habitacional de Risco e Favelas, ou

programas de recuperação e conservação ambiental. Até hoje, a companhia atendeu, por
intermédio desses programas, mais de 42 mil famílias, que foram remdvidas de assentamentos
precários em encostas, mangues, beira de rios, mananciais, rodovias, entre outras situações de
risco.
Nesse tipo de divulgação, o storytellíng faz todo o sentido e ajuda a contar as histórias

por detrás das ações da CDHU. Uma boa história, com personagen! reais e a entrega das

\

chaves de uma moradia, é sempre muito valorizada nas redações. Nesse sentido, cabe à
assessoria da

CDHU saber identificar tais histórias a as entregar

com as pautas

tanto de anúncio de novos projetos, em seus desdobramentos, quanto

entrega final destes.

Não há restrição quanto às pautas positivas e suas tratativas com a

A CDHU, por meio

de histórias de mudança da sociedade, é, em si, uma pauta muito posrtrva e bastante facil de
L4

7a

Portners
Comunicacão
I

nteg rad a

ser explorada em todas as suas possibilidades. As inserções podem ser feitas por meio de

informes à imprensa (releases, sugestões de personagens), bem como em pílulas virais nas
redes sociais, com fotos, vídeos, depoimentos etc.

hoje o maior agente promotor de moradia popular no Brasil, sendo uma das maiores
companhias habitacionais do mundo

e que movimenta perto de R$ 1 bilhão por ano,

orçamento superior à receita da maioria dos municípios paulistas. O volume de negócios
gerados, movimentando a economia no estado de São Paulo, é, em si, uma pauta pertinente

para a imprensa. Parcerias com empresas, organizações para implementação de novos
materiais e tecnologias em moradias populares são outras formas de se abordar a CDHU
como uma pauta positiva.

apesar de ser também um entrave,

já

que a companhia não consegue atender l00o/o

a

necessidade de moradia no estado de São Paulo, a parceria firmada com municípios para

resolver a questão pode e deve ser explorada ao máximo na imprensa. Novos negócios

e

moradias advindas da parceria firmada entre CDHU e municípios no estado de São Paulo
podem ser temas de matérias não apenas em veículos locais, mas também na grande imprensa.
Segundo o briefing desta proposta técnica, a CDHU, desde que iniciou suas atividades,

já

construiu e comercializou por volta de 530 mil novas unidades habitacionais, em 626

municípios (97%), de um total de 645 em todo o estado. Nessas casas, moram cerca de 2,2

milhões de pessoas, número superior

à

população da grande maioria dos municípios

brasileiros. Uma forma de buscar uma viabilidade interessante para a CDHU e também para
os municípios é a criação de um selo

-

Município com Moradia CDHU

- e ampla divulgação

junto aos seus canais (redes sociais e imprensa).

-L
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Identificação dos riscos à imagem

Ao falarmos sobre informação, não obstante nos vem à mente o que

se considera hoje

a Era da lnformação ou Era Digital. São termos utilizados para denominar os avanços
tecnológicos advindos da Terceira Revolução Industrial e que reverberaram na difusão de um
ciberespaço, um meio de comunicação instrumentalizado pela informáttica e pela internet. A
expressão Era da Informação também é uma forma de observar os avanços das técnicas atuais
de transformação da sociedade.

Ao falar em comunicação

corporativa, não se pode distanciar de toda

essa

transformação efetivada. Assim sendo, as instituições devem prezar por suas informações
saber gerenciá-las de forma assertiva.

e

O maior desafio da comunicação corporativa na

atualidade, entretanto, refere-se ao gerenciamento de crise. Alinhar o discurso nos momentos
de exposigão na imprensa, com pressão por parte de jomalistas em busca de informações, é

um exercício diário

-

ainda mais quando se trata de empresas que lidam diretamente com a

população, como é o caso da CDHU.

A partir da análise do clipping e, com base em material levantado sobre

as áreas de

habitação, saneamento e, também, dados econômicos sobre distribuição de renda no Brasil,
identificou-se situações nas quais a instituição é citada de forma negativa ou pode ser citada
em decorrência da falta de investimentos em seus projetos e não alinhamento do discurso. São
estas:

A capilaridade da CDHU e a dificuldade da instituição

de atender l00o/"

necessidade de moradia no estado de São Paulo são pontos críticos.

a

A instituição

possui uma ampla capilaridade, atingindo um contingente bem amplo de pessoas,
comunidades, cidades, povoados e distritos em todo o estado

de certo modo, vulnerável para tantas

-

o que torna sua atuação,

cobranças. Nesse sentido,

o

constante

acompanhamento da divulgação das informações pertinentes à instituição se faz urgente
e de forma a sistematizar as divulgações, com foco nessa capilaridade de informações e
de interesse em relação à atuação da instituição.
,t_-

Outro ponto de atenção é a relação da instituição com a mídia. De certo modo, há
um afrouxamento da relação instituição x mídia. Percebe-se, também, uma capilaridade

enofine de assuntos, muitas vezes pontuais/específicos de

cada

município/distrito/região. Não se observou, durante a análise do material, pontos de
16
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inferência da assessoria de imprensa da CDHU que levassem a um denominador
comum sobre a instituição. Não há uma "amarração do discurso" que faça com que

as

notícias pertinentes ou mais relevantes sobre a empresa tenham desdobramentos. Os
pontos de captação ou de confluência para o nome da instituição são, de certa forma,
inexistentes. Ao ler o material, a impressão que se tem é de ter em mãos um grande
emaranhado de informações desconectadas e desconexas. Não há pontos de confluência.

A não ser quando

são tratados pela TV. Nesse caso, prevalece a face negativa da

informação.

Ausência de alinhamento do discurso de porta-vozes, prefeitos, secretários

e

funcionários, e do próprio Governador, que deixa margem para uma possível
privatização da empresa, o que gera incerteza sobre sua atuação. Além de primar
por dados embasados por estudos e pesquisas, a imprensa de qualidade sempre segue
em busca de boas fontes. Dessa forma, o alinhamento do discurso de porta-vozes da
instituição é imprescindível, visando à confirmação de dados dir,ulgados pela assessoria
de imprensa em materiais oficiais, além de promover um discurso consonante com a
missão, valores e objetivos estratégicos da organização. Profissionais da CDHU, por
exemplo, podem constantemente ser fontes em matérias e também nas redes sociais.

Assim, esse alinhamento do discurso é essencial para garantir uma comunicação fluida
e em sintonia com a gestão da instituição.

A

realizaçáo constante de briefings, além de

um alinhamento para direcionamento à equipe de comunicação em casos de demandas
de pautas, é fundamental.

Nesse sentido, o media training e a criação de Comitês lnternos de Comunicaçáo para

alinhamento

de estratégias são imprescindíveis. Falar sobre a instituição,

suas

perspectivas, produtos e serviços de forma assertiva e global é fundamerrtal para a
consolidação da matca, bem como para reforçar

o

posicionamento estratégico do

negócio.

+Por outro lado, é preciso ter em mente a importância das redes sociais para

a

comunicação, em especial para a comunicação corporativa. Nesse sentido, a CDHU

também precisa urgentemente se posicionar, com

o intuito de reforçar o fluxo

de

informações a respeito de sua atuação.
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Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo

Clipping e análise da cobertura da mídia: janeiro

Pefifeila

e

fevereiro de 2019

Ieportagem

Inrnal
fç, tþ Ë gr

ffi#

U

0[ula]Gs
MunicÍRi
lncentiuo

FRAT ST

Prefeitura

"%

-,t*

d

- e-'¡

De acordo com o site Comunique-se, o clipping é o

processo contínuo de

monitoramento, análise e arquivamento de menções feitas na mídia a uma determinada marca,

como empresa ou celebridade. E pode se estender também a verbetes, como nomes

e

expressões utilizados numa campanha de comunicação. Normalmente, o monitoramento é

feito em mídias de conteúdo público ou por assinatura, como televisão, rádio, jomais, revistas
impressas

e eletrônicas, sites noticiosos, blogs, redes sociais, podcasts e plataformas de

streaming, como o YouTube.

O nome clipping tem origem estrangeira. Significa recorte em inglês, embora nesse
idioma a atividade seja mais conhecida como news monitoring (monitoramento de notícia) ou

media monitoring (monitoramento de mídia). Ainda, segundo

o site Comunique-se,

é

importante fazer clipping porque é preciso estar atento ao que é falado por jornalistas,
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influenciadores e público. Isso é vital na gestão de uma empresa. Por isso, o clipping é um
importante componente na atividade de assessoria de comunicação e relações públicas.

O clipping é um relatório com o acompanhamento e registro de todos os materiais
veiculados na mídia, que pode ser diário, semanal e mensal. Por meio desse relatório,
consegue-se ter uma real noção do trabalho executado. São alguns pontos favoráveis do

clipping: imagem/reputação (é frágil e, por meio do clipping, pode-se mensurar como
empresa, organização ou pessoa pública

a

é vista no mercado), estratégias no plano de

comunicação (por meio da análise dos resultados, pode-se identificar falhas no processo de
comunicaçáo, avaliar os objetivos cumpridos e até mesmo possíveis retornos financeiros) e
decisões futuras (identificar tendências do mercado auxilia

a equipe de comunicação

a

antecipar crises e enxergar novas oportunidades).

Ao

se avaliar os documentos do

Edital de Licitação Número 129/18, da Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), observou-se que
assuntos correlacionados ao desempenho e performance da empresa sempre permeiam as

mídias de todo o estado de São Paulo. É de grande interesse público o acesso à moradia e às
melhores condições de vida, que podem ser conseguidos por quem postula uma residência

pelo programa de habitação. Desse modo, qualquer informação pertinente à atuação

da

instituição é bem-vinda e bastante divulgada pela mídia.

Capilaridade da mídia

e

veiculação de informações

Analisando esse volume de matérias publicadas na imprensa no período de 1o de
janeiro a 28 de fevereiro de 2019, percebe-se que existe um forte interesse por parte tanto das
emissoras de rádio e

TV quanto dos veículos impressos e on-line por pautas referentes

ao

trabalho desenvolvido pela CDHU.

Muitas dessas pautas são tratadas como prestação de serviço à população. Algumas
delas fazem referência direta à entrega de moradias e sorteios, bem como às melhorias
implementadas pela construção de novos lares nas diversas cidades do estado. Outras são
focadas na atuação política e social na busca por mais moradias, na implantação de novos .-<.projetos e na eficácia do programa de mais moradias no estado de São Paulo.
Por todos esses motivos, o número de inserções sobre a CDHU, bem como a assuntos
pertinentes de alguma forma à instituição, são elevados e permeiam todos os canais e mídias.

Não há limitações para a dir,ulgação extema do trabalho da empresa. Há grande interesse por

parte da mídia em divulgar

o trabalho da CDHU,

assim como da população em ter
19
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conhecimento sobre os projetos em andamento e o que poderá

vir a ser implementado

pela

companhia.

Inserções na mídia de todo o estado no período
Por todos esses motivos, o número de inserções com fatos que dizem respeito direta

ou indiretamente à CDHU é bastante expressivo, haja vista a capilaridade de atuação
empresa

- que está presente em quase todos os municípios

do estado de São Paulo

da

- e a forte

demanda por moradia, fato que também impulsiona a veiculação de assuntos que dizem
respeito aos temas habitação, moradia, casas populares, acesso à casa própria e afins. Foram,
no período de analisado, veiculadas as seguintes quantidades de informações.

xÚnrpRo un
INSERÇÕES
NA MIDIA NO
MÊs ns
JANEIRO

TOTAL DE
rNSERÇOES

Internet

Rádio

TV

lmpresso

5J5

298

59

20

158

rNSERÇOES

Internet

Rádio

348

1',1

TV
t8

Impresso

500

xÚnnnRo nE
INSERÇOES
NA MIDIA NO
rr,rÊs nE

FEVEREIRO

TOTAL DE
107

Js
Mídia positiva e seus aspectos gerais
Grosso modo, as citações à CDHU são positivas e propositivas.

A maioria delas diz

respeito à entrega de casas/conjuntos habitacionais, sorteios de novas construções, aprovação

de novos projetos de construção de moradias em vários municípios e a felicidade

dos

benef,rciados em receber seus novos lares. Por outro lado, algumas reportagens, em especial
aquelas veiculadas pelos canais de TV, buscam retratar problemas pontuais ou que se repetem

sobre a construção dessas unidades habitacionais.

A maioria

desses problemas

diz respeito à
20
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documentação dos imóveis, casos de violência nos conjuntos habitacionais e suas imediações,

bem como problemas de ordem sanitária ou do próprio ambiente no entorno (como animais
peçonhentos, lixo acumulado etc.).

O contraponto à ideia de pauta propositiva ou assertiva da instituição também ocorre,
quando unidades habitacionais trazem algum tipo de problema para quem as habita, para
trabalhadores que as constroem ou, até mesmo,

a falta de um calendário mais preciso de

entrega das obras. Existe um forte apelo público na cobrança de providências também quando

isso ocorre. Obras paradas por falta de pagamento aos prohssionais que as executam,
cronograma de andamento/entrega das obras em atraso, número insuficiente de unidades
habitacionais em relação ao número de pessoas/famílias que aguardam por uma moradia,
ações políticas que não geram resultados: todos esses aspectos servem de alicerce para a
construção de pautas negativas sobre a CDHU.

As

ações da instituição, quando implementadas em

prol da

sociedade, sampre

encontram respaldo e amplitude na dimlgação, sendo muitas vezes replicadas em diversos
outros veículos de comunicação. O mesmo conteúdo é multiplicado em vários canais/veículos
de comunicaçào, em função do grande interesse da população pelo assunto. Percebe-se nessa
análise uma repetição enfática de temas nas matérias.

Por outro lado, além de diversas inserções, notícias com pouca ou nenhuma relevância

direta para o andamento das atividades do CDHU também são compiladas ou inseridas nesta
amostra de clipping. Essas, por sua vez, são assuntos que não fazem a mínima correlação ao

trabalho da companhia, tais como mortes de pessoas que não têm nenhuma ligação com a
instituição, atuação política que não tem nenhuma aderência a programas habitacionais ou ao
trabalho da empresa, notas de ações policiais e fatos de natureza local.
As reportagens que fazem menção direta à CDHU ou que têm impacto direto sobre as
ações da instituição ou de forma transversal/indireta, via de regÍa, têm um cunho de prestação

de serviços e bem-estar social. Isso porque buscam retratar as melhorias implementadas pela
construção de novos conjuntos/bairros, que abrigarão milhares de pessoas que ainda buscam

pela casa própria. Um assunto amplamente debatido e muito pertinente na

-,

sociedade

brasileira: um lugar para chamar de lar. Esse é o grande desejo do brasileiro, que movimenta
todos os anos bilhões no mercado imobiliário.
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Pesquisa sobre o sonho da casa própria

A startup MindMiners, especializada
entre 29 de junho e 3 de

em pesquisas digitais, elaborou um levantamento

julho de 201911, entrevistando mil pessoas. Do número de quartos

e

decoração até o valor médio do imóvel, o objetivo foi traçar um panorama comparativo entre
aqueles que

já rcalizaram o sonho e aqueles que ainda esperam conquistar a casa própria. O

estudo identificou que 4|o/o dos respondentes não possuem imóvel próprio. Para mais de 50o/o,
comprar uma casa ou apartamento é uma prioridade que ainda não foi realizada. Do total das
respostas, 55% disseram que moram com familiares ou parentes; 357ô vivem com namorado,

cônjuge ou companheiro; 4o/o moram sozinhos e 4o/o vivem com amigos ou colegas. O
levantamento também aponta qte 55Yo vivem em um imóvel alugado. Cerca de 600/o de quem

ainda não têm imóvel próprio pensa que pagar aluguel é um desperdício de dinheiro. Em
outras palavras, 80% dos brasileiros que vivem com os pais ou de aluguel possuem uma
intenção relativamente alta de comprar um imóvel.
Para 52o/o dos brasileiros, a aquisição do imóvel é a grande prioridade, enquanto que,
para 28o/o, é a segunda maior prioridade, à frente de estudar, comprar móveis, um caffo e

viajar. Em relação à organização,

um planejamento financeiro, e

59o/o

dos entrevistados afirmaram que têm o hábito de fazer

39o/o economizam

todo mês para comprar um imóvel. Para

60Yo, só conseguirão obter uma casa ou apartamento se contarem com um bom financiamento.

Por outro lado, boa parte (73o/o) tem receio de se comprometer com parcelas altas de um
imóvel e não conseguir quitar.
Essa pesquisa mostra a importância da aquisição da casa própria para os brasileiros,

bem como seu principal empecilho: o valor médio dos imóveis no país e afalta de linhas de

crédito específicas para beneficiar quem quer adquirir seu bem. Nesse ponto, o trabalho da
CDHU é muito valorizado e altamente eftcaz e reconhecido tanto pela população quanto pela
mídia. A CDHU é a ponte entre o sonho e a sua realizaçäo para famílias de baixa renda que
querem adquirir seu imóvel. Por isso, as pautas sobre novos empreendimentos ou sorteios de

moradia fazem tanto sucesso e são tão usuais na mídia do interior do estado.

1",
Gráficos e avaliações
Para facilitar esta análise de clipping, baseada no período de 1o de janeiro a 28 de
fevereiro de 2019 e com material previamente selecionado pela instituição, definiu-se gráficos
para tabular as matérias encontradas com os seguintes critérios:
11

http://www.revistaqualimovel.com.br/noticias/estudo-mostra-que-metade-dos-brasileiros-ainda-deseia-

rea liza r-son ho-da-casa-p

ropria, pesquisa realizada no site em

03 / 08 /
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secundário

As notícias de interesse direto são todas aquelas que possuem ligação estreita com

as

atividades da empresa. As notícias de interesse indireto compreendem as informações que

tratam de outras empresas ou pessoas que, de algum modo, possuem relação com ela. E as
inþrmações menos importantes, mas que são relevantes, são classificadas como secundtírías.

Dessa forma, foi possível avaliar dia a dia desse período e observar quais veículos e

quais assuntos foram mais citados. O maior número de inserções

foi

observado nas redes

sociais, canais e páginas da internet. O segundo meio de comunicação que mais divulga
assuntos pertinentes

à CDHU é o

impresso. Em todos os veículos houve repetição de

matérias/reportagens/assuntos/entrevistados.

Há uma disseminação muito forte acerca

do

nome/marca da instituição.

Mas a capitalização desse resultado é pouco assertiva, uma vez que a capilaridade das
informações e o afrouxamento da atuação da assessoria de impressa da instituição deixam a
desejar quando se pensa em ter uma visão mais sistêmica da companhia. Os assuntos são

tratados, em sua maioria, no âmbito local, restrito de distritos e municípios.

A

dir,ulgação

sistêmica e assertiva sobre assuntos relacionados ao efetivo trabalho da instituição, pelo
menos no período de analise, deixa a desejar

-

embora os resultados positivos de divulgação

espontânea pela mídia sejam muito valiosos e quase diários.

Nos gráficos abaixo, é possível ver todos os registros de mídia de forma quantitativa

e

qualitativa no período. O resultado é altamente positivo, ainda que, como já dito, a amanação

das ideias e a repercussão mais direcionada

e focada em

resultados pela assessoria da

instituição deixem a desejar.

'.\.
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TERÇA-FEIRA, 1' DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, identificamos reportagens repercutindo uma entrevista com
o secretário de Gestão Habitacional e Obras, José Turano Junior, e com a secretária de Apoio
ao Cidadão, Edna Tralli. Além disso, encontramos novas matérias sobre a cobertura da posse

do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ao longo da análise desse clipping, no entanto,
identificamos diversas inserções com impacto positivo em relação à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data, encontramos

Entrevista com o secretario de Gestão Habitacional e Obras, José Turano Junior, e com a
secretária de Apoio ao Cidadão, Edna Tralli

nÁuo

CLUBE Do VALE IOI,7 FM/SÃO JOSÉ DOS CANTPOS

0110212019, às 8h16; cadastrada em 0110212019, às I

-

Veiculada em

lh39

Areas de risco, saneamento, serviço, córregos, inundação, condições de vida, situações,
reflexo, preservação de vidas, ações conjuntas, cràtera, chuvas, Sabesp, apoio às famílias,
casas saqueadas, aluguel social, novas moradias, reparação de danos, ponte estaiada,
orçamento, casas populares, Govemo Federal, alinhamento, Bolsonaro, mobilizaçáo, CDHU,

estadual, participação, Bom Prato, Governo

do Estado,

apuração

de

responsabilidade,

verificação, parceria, demanda, prédios públicos, recursos, apoio ao cidadão, equipes, abrigos.

Cobertura da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro (parte 5)

RÁDIO JovEM pAN 620 AM/SÃO PAULO

-

veiculada em 0l/01 12019, às 16h26

-q

cadastrada em01l0ll20l9, às 11h37

Quarta-feira, 2 de janeiro
Entre as inserções nessa data, identificamos reportagens repercutindo as dificuldades que as
prefeituras tiveram em 2018. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, encontramos
25
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diversas inserções com impacto positivo em relação à C

de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorwação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto:

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse direto (X ) Interesse indireto

(

)

secundário

Entre os destaques da mídia em relagão à CDHU nessa data estão:

Prefeito Anderson Prado diz que 2018

foi

um ano diJícil, mas que a

inistração conseguiu

algumas realizações

nÁulo vENTURA 90,1 FM/LENÇórs pAULrsrA - v

em 02101/2019,

às

07h52; cadastrada em0210112019, às 12h53

Anderson Prado (sonora), realizações, ano difícil, administração, con{e-oração, realizações,
Univesp, Etec, cenário regional, defesa civil, preparação, áreas da segirrança, policial militar,
recursos hídricos, retirada de moradores, áreas de risco, CDHU, indeniLação, financiamento.

å
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QUINTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, identificamos reportagens

que

Habitacional de Piquete terá individualização de hidrômetros, além
que a CDHU revitalizarâ o conjunto em Peruíbe. Ao longo da
entanto, encontramos diversas inserções com impacto positivo em

o

Conjunto

matérias destacando
desse clipping, no

à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

Balanço de matérias

Categoruação das matérias: (x) Positivo
Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

)

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Programa Metrópole em Foco / Apresentação dos nomes das

as do Governo de São

Paulo lPanteI

nÁuo

TRIANON 740 AM/SÃo

em03l0ll20l9,

às

paulo -

veiculada em 03101120 9, às th33; cadastrada

l0hl4

Conjunto Habitacional de Piquete terá indivìdualização de

JORNAL ATOS/LORENA

- OUTROS - Página(s) A (a) - Vei

em 03/0112019, às

2h; cadastrada em 1510112019, às th24
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CDHU irá revitalizar conjunto em Peruíbe
nrÁnro uo LTTORAL/SANTOS - cApA - página(s) A0l,
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SEXTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO

Entre as inserções nessa data, identificamos reportagens reperiutindo a Prefeitura

de

Cachoeira Paulista, que entregou no mês de dezembro (de 2018) mais 10 casas do CDHU no

bairro São José. Além disso, encontramos ainda matérias sobre a Secretaria de Estado da
Habitação, que enceffou 2018 com R$ 3,2 bilhões em investimentqs. Ao longo da análise
desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com impdcto positivo em relação
à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

(CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

(

) Negativo

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Intelesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Moradora reclama

de

problemas nos imóveis da CDHU

NÁUO EDUCADORA

1O2O

AM/LIMEIRA

-

Veiculada em 0410 112019, às 10h58;

cadastrada em04/0112019, às 19h59

Prefeitura de Cachoeira Paulista entregou neste mês de dezembro mais I0 casas do CDHU
no bairro São José

RADIO OTIMA 95,5 FM/PINDAMONHANGABA

-

Veiculada em 0410112019, às 7h51;

cadastrada em 0410112019, às 17h50

Obras, período de estagnação, prefeito Edson Mota, CDHU, Prefeitura de Cachoeira Paulista,
entrega de mais

l0

casas

Secretaria de Estado da Habítação encerrou 2018 com R8 3,2 bilhões em investímentos

DIÁRIO DE PENÁPOLTS/PENÁPOLTS - OUTROS
Veiculada em 04101

120 I

9, às 2h42; cadastrada em

041

-

Página(s) OUTRO

s0l

005

-

01 12019, à th24

-\
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Entrevista com o prefeito de Limeira, Mário Botion

BASTIDORES
0410112019, às

DO PODER/TV

-

Parte

I (Doria

BANDEIRANTES/CAMPIN

l3h2l; cadastradaem04l0ll20l9,

e

citados)

Veiculada

em

às 16h57

{
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SABADO, 5 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destaca-se a revitalização do Conjunto S. Vicente C. Ao longo
da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com impacto positivo
em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

(cDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Revitalização do Conjunto S. Vicente C começa neste mês

JORNAL VICENTINO/SÃO VICENTE

-

GERAL

-

Página(s) 01,03

-

Veiculada em

0510112019, às2h; cadastrada em 1710112019, às I th54

Revitatização do
Conjunto 'São Vicente
C'na Cidade Náutica
cofneça neste mfu
PÉg¡È 3

,-\

N
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DOMINGO,6 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destaca-se a ação anual do Banco de Alimentos de Tatuí. Ao

longo da análise desse clipping, no entanto, identif,rcamos diversas mserçoes com rmpacto
positivo em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo

(CDHU).

Balanço de matérias
Categorizzção das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Ação anual do Banco de Alimentos de Tatuí beneficia 319famílias

o

PROGRESSO

DE TATUÍ/TATUÍ GERAL

0610112019, às 2h; cadastrada em

-

Página(s)

007

-

Veiculada em

l5l0ll20l9, às 10h06

¡aoenedoLnco'
ft llhcnbs dc lrü¡í r

lcællri¡319t¡núSrs i

Independente goleia e fatura "Amizade" sob alta temperatura

o

PROGRESSO

DE TATUÍ/TATUÍ

- ZOOM

Página(s)

Veiculada em

0610112019, às2h, cadastrada em 1510112019, às 10h06

å

4r
32
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SEGUNDA-FEIRA, 7 DE JANEIRO
Entre as insergões nessa data, destaca-se a solicitação pelo MPF da

longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas
neutro em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

de Paulo Preto. Ao

com rmpacto
do Estado de São

Paulo (CDI{U).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: ( ) Positivo

Tipos de assunto:

(

) Interesse direto

(

( ) Negativo (x) Neutro

) Interesse indireto ( x )

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

MPF pede a prisão de Paulo Preto
I

nÁuo
t

BANDEIRANTES 840 AM/sÃo p¿,ul,o

cadastrada em0710212019, às

- veiculada

0710212019, às l

lhl6;

llh22

I

I
l

I
I

f

,

J
I

I

I

I
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TERÇA-FEIRA, 8 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destaca-se as polêmicas sobre planej

de moradias em

Cachoeira. Além disso, identificamos matérias sobre a demissão do

do lbama. Ao

longo da análise desse clipping, no entanto, encontramos diversas

com impacto

negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvol

Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias

Categoruação das matérias:

(

) Positivo (x) Negativo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

secundário

)

Entre os destaques da mídia em relagão à CDHU nessa data estão:

Conjunto alvo de polêmica fechou o ano de planejamento sobre moradlas em Cachoeira

JORNAL ATOS/LORENA

-

OUTROS

-

Página(s)

A (6) - Veiculada em 08/0112019, às

2h; cadastrada em l5l0ll20l9, às 8h34

Presidente do lbama pede demissão após polêmica com ministro do

HORA UM DA NOTÍCIA/TV GLOBO/SÃO PAULO _

lu1 eio

VCiCUIÍ rda

Ambiente

em 08/01/2019,

às

4h08; cadastrada em 0810112019, às 4h26

........

34

1L

ffit"",*ç'::

Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias:

(

) Positivo (x) Negativo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Inteiesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Governador João Doria pretende privatízar a CDHU e os

de São Paulo (Dorra

citado)

nÁuo CoMERCIAL

I44O AM/PRESIDENTE PRUD

0910112019, às 16h31; cadastrada em0910l/2019, às

E

Veiculada

em

lghl5

Momento do brinde

nÁoIo

CBN FM 90,5/SÃo PAULO

-

Veiculada em 09/01 12019,

13:56;. cadastrada em

0910112019, às 14h15

Comentário de Wagner Ribeiro

nÁulo BRASIL ATUAL

98,9

FM/sÃo

paulo -

veiculada

0910112019, às 07h32;

cadastrada em0910112019, às 07h51

Outras reclamações

AGORA SÃO PAULO/SÃO pAUIO

-

GERAL

-

Página(s)

1l -

Veiculada em

0910112019, às 2h; cadastrada em 0910112019, às 5h22

-\
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Regíão de Franca deve ganhar 462 novas casas

nrÁruo vERDADE/FRANCA ourRos
OUTROS_01_006

* Veiculada em 09/01 12019, às 7h24;

Fn¡ccs¿ 9 d. tsìsÞ de 2019.

qøÉ{d¿ ¡o

I . n".216

.

El

página(

cadastrada

ouTRos_O1_001,
09/0112019, às 5h40

2

Região de Franca deve

Janhar ma¡s de 460 casas

-lrês

crdades da regiãc estão na li$.a de municþros que serão agracrados com novos ¡nrestjmentos
¡mobiliários. Juntas, R¡faina, Cnst¿is Pauhla e Buritrzal construirão 462 mor¿dias. A cidade com pro1eto
mais avançado é Buntzal. Em Rllaina, ¿ Prefertur¿ acaba de adquirir um terreno para consû'ução. r+-6,.

A-

36
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QUINTA-FE|RA,

10 DE

Comunicação

lntegrada

JANEIRO

Entre as inserções nessa data, destaca-se: Horta
Vicente de Carvalho. Ao longo da análise desse

inserções com impacto negativo/positivo

ou neutro em

relacão

à

Companhia

de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Cztegorwação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Entrevista com

a

prefeita Erika de Potim

RAD IO POP 9009 FM/APARECIDA

- Veiculada em 1010112019, às I lh39; cadastrada em

10/0112019, às 13h50

Sob Doria, Secretaria de Ambiente

ë

fundida a outras pastas

FOLHA DE S.PAULO/SÃO PAULO
PHILLIPPE WATANABE

-

COTIDIANO

-

Páginaís) 807

- Veiculada em 1010112019, às 2h; cadastrada

-

Jornalista(s)

em 1010112019,

às

3h36

Prefeito de Fartura, Tinho Bortottí, faz balanço de 2018

SUDOESTE DO ESTADO/FARTURA

-

OUTROS

-

Página(s) OUTROS_01_011

-

Veiculada em 1010112019, às 12h28; cadastrada em 1010112019, às I lhl6

\
Horta urbana comunitária tem mutirão em Jardim Vicente de Carvalho

DrÁRro Do LTTORAL/SANTOS - GERAL - Página(s) A (4) - Veiculada em

1010112019,

{

às 2h; cadastrada em 1010112019, às 7h30
37
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Portners
Comunicação

lntegrada

SEXTA-FEIRA, 1I DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre

o

encontro do prefeito

e

vereadores com a CDHU. Além disso, identificamos novas matérias sobre o Projeto Guri de

Assis. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, encontramos diversas inserções com

impacto negativo/positivo ou neutro em relação

à

Companhia

de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Projeto Guri de Assis abre matrículas

VOZ DA TERRA/ASSIS GERAL -

Página(s) GERAL_01_001 Veiculada em

1110112019, às 12h04; cadastrada em 1110112019, às 10h34

Prefeito e vereadores participam de mais um encontro com a CDHU

o SEMANÁTOßAFARD -

GERAL

-

Página(s) 01, 12 - Veiculada em 1110112019, às

2h; cadastrada em 1110112019, às I 2h06
r

-.:iA$:':.

@
e vereadores

Prefeito
participam de mais um
encontro com a CDIIU

'-

(t'nti;itu

¡ctli¿¡drtt+r n'i,rqttu r,

¡ulido dt to!¡¿:o

.litLt

iJl

a\

c¿¡-r.¡¡. P¡3inå 12
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sÁnAro, tz DE JANEIRo
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens repercutindo

em conjunto da

CDHU. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com

impacto negativo/positivo ou neutro em relação

à

Companhia

de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU)

Balanço de matérias
Categorwação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

( ) In

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Registro da participação de ouvintes

nÁuo

CLUBE 1090 AM/MARÍLIA

1210112019, às

1

- Veiculad a em 1210U2019,

I lh33; cadastrada em

lh5l

Moradores, policiamento ostensivo, sábado, falta de iluminação adequada, velocidade
excessiva, pedestres, moradores, faixa comercial, via expressa,

Emdurb, comando

da PM, ouvinte (sonora), 9' batalhão, agente de fiscalização, radar,

comandante do 9o

batalhão, Bombeiros, moradora, residencial novo, falta de transporte,

Emdurb, ouvinte

Cristiane (sonora), engenharia de trânsito, CDHU, poder público, falta

planejamento

Js

{
39
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I
I

DOMINGO, t3 DE JANEIRO

Ao longo da análise
'|

desse clipping, identificamos diversas

com

negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvo

rmpacto

Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

)

Balanço de matérias

:

Categortzação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

I

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

( ) In

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Richard ltapuã assina convêníos na capital

o DIA DE MARÍLIA/MARÍLh -

GERAL

-

página(s) GERAL_

005

-

Veiculada em

1310112019, às 8h02; cadastrada em 1310112019, às 7h26

I

I

,

.-*.

\
40
I
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SEGUNDA-FEIRA, 14 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens
deputado estadual Reinaldo Augusto, além

a entrevrsta com

de novas matérias sobre

condomínio. Ao longo da análise desse clipping, no entanto,

com impacto negativo/positivo ou neutro em relação

o

moradores de

diversas inserções

de Desenvolvimento

à

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

)

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Entrevista com o deputado estadual Reinaldo Augusto

nÁuto LIBERAL

92,7 FM/DRACENA

- Parte 2

- Veiculada em t4l01l20l

, às l2hl7; cadastrada

em l4l0ll20l9, às l2h4l

Entrevísta com o deputado estadual Reínaldo Augusto

nÁoIo LIBERAL

92,7 F|¡/'IDRACENA

- Parte I

- Veiculada em 1410U201

, às 12h08; cadastrada

em 1410112019, às 12h41

Entrevisla com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente,

RÁolo ELDORADO

107,3 FM/SÃO

pAULo

-

Pen ído

veiculada em 1410112019, às 7h58;

cadastrada em 1410112019, às 8h40

Moradores de condomínio enfrentam problemas sérios

vALE URGENTE/TV BANDErRAxrEslsÃo ¡osÉ nos

-

Veiculada em

14/0112019, às 13h20; cadastrada em 1410112019, às 13h58

Ã'

N
4t

+ï

Portners

ffi

Comunicação

lntegrada

TERÇA-FEIRA, l5 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens

que a Prefeitura de

Lorena pressiona a CDHU por entrega de casas no Vila Rica, além de matérias sobre o
vereador Baraldi cobrar o funcionamento do Centro de Convivência do Giuseppe Spina. Ao

longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com impacto
negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvolr,,jimento Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorizzção das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relagão à CDHU nessa data estão:

Entrevista com o secretório da administração municipal de Lençóis

nÁoto vENTURA
cadastrada em

90,1 FM/LENÇÓIS nAULISTA

-

lista, Júnior

veiculada

1510112019, às 7h49;

l5l0l/2019, às l2hl9

Prefeitura de Lorena pressiona CDHU por entrega de casas no Vila Rica

RÁDIo METRoPoLITANA 99,I FM/GUARATINGUETÁ _ V
às 6h17; cadastrada em 15/0112019, às

em l5l0ll20l9,

th05

Vereador protocola pedido de redução do número de vereadores em São Manuel

nÁulo

INTEGRAÇÃO FM/SÃO MANUEL

-

Veiculada

em l5l0ll20l9, às 7h57;

cadastrada em 1510112019, às 8h32

Baraldi cobrafuncionamento do Centro de Convivência do Giuseppe $pina

O REGIONAL/CATANDUVA OUTROS
OUTROS_02_002

-

Veiculada em 1510112019, às 15h08;

Página( s)

OUTROS_O1_001,

em

1510112019, às

t4h04

-Â.
\
42
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QUARTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se matérias sobre o aumento no número de
irregularidades em imóveis da CDHU. Ao longo da análise desse clipping, no entanto,
identificamos diversas inserções com impacto negativo/positivo ou neutro em relação à
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: ( ) Positivo (x) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( ) Interesse secundário
Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Ancora cobra ações do poder público quanto a melhorias na cidade

nÁoIo BRAGANÇA

1310 AM/BRAGANÇA PAULISTA
10h57; cadastrada em 1610112019, às 19h24

-

Veiculada em 1610112019,

às

Número de irregularidades em imóveis da CDHU em Campinas aumentou mais de 20096 na
cidade

nÁoIo BRASIL 1270 ANIICAMPINAS -

Veiculada em 1610112019, às 1710; cadastrada

em 1610112019, às 18h

Número de irregularidades em imóveis da CDHU em Campinas aumentou mais de 200oÁ na
cidade

nÁOlO BRASTL

1270

em 1610112019, às 17h56^MJCAMPINAS

- Veiculada em 1610112019,

às 15h17; cadastrada

Aumento no número de irregularidades em imóveis da CDHU

RÁDIO CBN 99,1 FM/CAMPINAS

-

Veiculada em 1610112019, às

l2hl8;

cadastrada em

1610112019, às 15h43

Número de irregularidades em imoveis da CDHU em Campinas aumentou mais de 2000,4 na
cidade

nÁUtO BRASIL 1270 AI4ICAMPINAS

- Veiculada em 1610112019,

às 12h58; cadastrada

em 1610112019, às 15h08

Excelentes resultados levam para Jarinu a experiência de Atibaia em concilíação judicial

O ATIBAIENSE/ATIBAIA - GERAL - Página(s) 401, A.03
2h; cadastrada em 2210112019, às 12h12

-

Veiculada em 1610ll20l9,

às \
{
43
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lntegrada

Excelentes resultados levam parÍ t Jarinu a
experiência de Atibaia em concili¡ ação judicial
No ano pi ¡ssdo, o iorGl O
Atiba¡ens è publ¡cou matéria
¡nfmao( loque o CEJUSC
(þ Atibai¿ Esolve em tomo
de 80"/" a Þs

€sos lrâtâdc.

contando coh 34
cgnc¡liadr )æs voluntários. O
trabalho r la corc¡liåção método

ir cmtiEdo peþ

Tr¡bunal ( l€ Judiça de Såo

Paulo - cæçou em
At¡baiâ em 2007. com o
Setor de Concil¡ação.
pafæria sntre 9 Pod€r
Jud¡ciárioe a FAAI Depois
a cr¡ação e ¡nlalaçåo, em
23 de iurho de 2012, do

mior €
mais stist¡ødo. Página A3

CEJUSC. órgåo

.
å
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QUINTA-FEIRA,

17 DE

JANEIRO

Entre as inserções nessa data, destaca-se uma matéria sobre a
em obras de
pavimentação. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas
inserções com impacto negativo/positivo ou neutro em
à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo ( ) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( )

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:
t

Kiko Pagliato pergunta se conseguiria passar o dia todo trabalhando

nÁuo

IPANEMA

9l,t FM / soRocABA -

cadastrada em 17 l0l12019, às

Painel

- Daniela

voluntário

veiculada em 17l0ll20l9, às th47;

l3hl2

Líma

FOLHA DE S.PAULO/SÃO PAULO - GERAL - Página(s) A04 LIMA - Veiculada em 1710112019, às 2h; cadastrada em 17l0ll20l9,

sta(s)

DANIELA

3hl2

PAINEL

fF.'.rq¡c

. ¡hú¡..¡g!ft.tu@
ûrÉe#d
ea.Éú&dù¡.@

Painel

-

Daniela Lima

-

-\,

Visita à Folha

FOLHA DE S.PAULO/SÃO PAULO - GERAL - Página(s) 404 - ornalista(s) DANIELA
LIMA - Veiculada em l7l0ll20l9, às 2h; cadastrada em l7l0ll20l9, ht2
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Flavio Ama-

ry, secretário da Habitação

do estado de São Paulo, visi
tou a Folha nesta quarta (ú),
onde foi recebilo em almoço.
Estava acompanhado de José

Femando t efcadito, zuperintendente de comunicaçåo da

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, e Marinalabur, assessora

Prefeita Thauana Duartafiscaliza obra

de

pavimentação

o JORNAL DA REGIÃO/ANDRADINA 11 101 12019 , às

2h; cadastrada em

17 l0l120 I

GERAL

9, às 17h44

-

página(s) 00 l, 003

-

Veiculada em

Prefeita Thauana Duarta
fiscaliza obra de pavimentação

ç

Na Hd€ desû rerçå-fein. a Prefeiu Thal¡e DËne æompanüou a obÊ de
pavimentação rc l@ d¿ cidade. æ aabalhm estào em andmmto e o objerivo
foi ¡mtir que a qulidade do æfalto *ja o dffiiro no prcjcto. Confome ¿
prcfeita. i næessårio acønpaha æ obræ pribliø m cxecrção. p@ que os
trabalhæ æmm como detcrmim o prcjeto elabondo psla equipe tænie da

PrcfcituE.

t¡.li¡

-\

46

ò

L,

Portners
ComunicaÇão

lntegrada

SEXTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se matérias sobre cobrança por implantação do
Programa Vila Dignidade, além de matérias sobre a nova iluminação em LED da rodovia
Renê Benedito da Silva, concluída em ltapevi. Ao longo da análise desse clipping, no entanto,

identificamos diversas inserções com impacto negativo/positivo ou neutro em relação

à

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo ( ) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( ) Interesse secundário
Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão
Manchetes dos jornais; Nova lei estadual proíbe consumo de bebida alcoólica em postos de
gasolina

nÁUO 950 AM/MARÍLIA I8l0Il20I9,

Veiculada em 18/01/2019, às 11h41; cadastrada em

às 12h39

Flávio Bolsonaro, Davos, compromisso, Maduro, Ministério do Trabalho, investigação,
guarda armada, Olavo de Carvalho, PSL, postos de gasolina, oposigão venezuelana, INSS,
regras, lei estadual, consumo, postos de gasolina, pátios, venda, Doria, cônego, morreu,
Polícia Militar, residência, Jardim Bandeirantes, licitação do lixo, promotoria, suspeitas de
dengue, Aedes aegypti, PM, dupla com drogas, CDHU, ônibus de sacoleiros, Rodovia
Castello Branco, Codemar.
Congressistas eleitos do PSL

nÁuo

jó

estão na Chína

METROPOL|TANA 99,1 FM/GUARATINGUETÁ

às 8h05; cadastrada em 1810112019, às 12h23

- veiculada em 1810112019,

Nova iluminação em LED da Rodovia Renê Benedito da Silva é concluída em ltapevi

pÁclxa zERo/osASCo -

GERAL

-

Página(s) GERAL_01_001, GERAL_02_002
Veiculada em 181011201 9, às 8h03; cadastrada em 181011201 9, às 6h48

-

\

Ì'. /

,,iY

,\
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Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva já
tem trecho iluminado por lâmpadas de l-ED
Pr{,ftry¿ te lBfprr cy,Elh n¡ *glndaJårâ- 1{.
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Vereador Euripinho cobra implantação do Programa Vila Dignidade

A

CIDADE/BARRETOS - OUTROS - Página(s) OUTROS_OI 004 - Veiculada
l8l0ll20l9, às I lh50; cadastrada em 1810112019, às 10h14

em

Vereador Euripinho cobra implantação
do Programa Vila Dignidade
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SABADO, 19 DE JANETRO
Entre as inserções nessa data, destaca-se uma matéria sobre

de drogas e dinheiro

em moradias da CDHU. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos

à Companhia

diversas inserções com impacto negativo/positivo ou neutro em

de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CD
Balanço de matérias
Categoruação das matérias: ( ) Positivo (x) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( )

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

PMflagra dupla com drogas e dinheiro na CDHU
JORNAL DA MANHÃ¡tUnnÍlIA - GERAL - Página(s) GERAL

l9l0ll20l9,

às 8h38; cadastrada em 1910112019, às 7h14

I

007

- Veiculada em

^
\
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DOMINGO,20 DE JANEIRO

Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens repercutindo que a CDHU
sorteia casas em Alto Alegre, além de matérias sobre Tatuí aderir à campanha Janeiro
Branco. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com

impacto negativo/positivo

ou neutro em

relação

à

Companhia

de

Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo ( ) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( ) Interesse secundário
Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

TI inicia instalação das câmeras de monitoramento nas escolas infantis

O PROGRESSO DE TATUÍ¡fnfUÍ

-

GERAL

-

GERAL

-

Página(s) 001 , 007

-

Veiculada em

-

Página(s)

00i, 003

*

Veiculada em

2010112019, às 2h; cadastrada em 3010112019, às 13h52

Tatuí adere à campanha Janeiro Branco

O PROGRESSO DE TATUÍ¡fafUÍ

2010112019, às 2h; cadastrada em 301011201 9, às 13h52

@

CHadol@n
pole prlnrsha

nuac4illl¡

'.ffioBltþo'

A prefeitura, ¡ror meio das
secretarias <ia Saúde e clo
Trabalho e Deserltolvimen-

to Social, diwlgou.

nesta
semana, a programação da

campanha'Janeiro Branco',
com dirersas atiridades.
O primeiro mês do ano,
em todo território nacional"
é dedicado a campanhas
focadas em saúde mental.
Em Tatuí, o evento será
realizado pela primeira vez.
Já no Brasil, a ação chegou

.S.

à sexta edição e, neste ano,
tem como tema "Quem Cuida

da Mente, Cuid¡ da Vida'.

CDHU sorteia casas amanhã em Alto Alegre

INTERTOR PENÁPOLTS/PENÁPOLIS OUTROS Página(s) OUTROS_01_001,
OUTROS_01_003

-

Veiculadaem2010112019, às2h32; cadastrada en2010112019, à 00h58
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CDHU sorteia casas
amanhã emAltoAlegre
âd¡sits*88æ
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SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens

que a Prefeitura de

Adamantina abre agendamento de inscrições para moradias p

Ao longo da análise

desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com

negativo/positivo ou

neutro em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

do Estado de São

Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorwação das matérias: (x) Positivo ( ) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( )

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Prefeitura de Adamantina abre agendamento de inscrições para

NÁUO PRUDENTE

populares

AM/PRESIDENTE PRUDENTE
às 7h07; cadastrada em21l0ll20l9, às thl4

lada em 2110112019,

Proprietários de apartamentos do Condomínio Cociza seguem sem

tro de imóvel há 25

IOTO

anos

nÁulo MoRADA Do sol-

640 AMJ
7h50; cadastrada em2110112019, às 8h04

ARARAeUARA

- vei

em 2110112019,

às

-\

\
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TERÇA-FEIRA, 22 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens repercutindo que a habitação sorteia 86
casas para famílias de Turiúba, além de matérias sobre a Prefeitura de Adamantina e o

CDHU, que abriram inscrições para moradias populares. Ao longo da análise desse clipping,
no entanto, identificamos diversas inserções com impacto negativo/positivo ou neutro em
relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU).
Balanço de matérias
Categornação das matérias: (x) Positivo ( ) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( ) Interesse secundário
Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Habitação sorteia 86 casas parafamílias de Turiúba

FOLHA DA REGrÃO/ARAÇATUBA GERAL página(s) GERAL_O1_001,
GERAL 01 005 - Veiculada em2210112019, às 5h36; cadastrada em2210112019, às 4hl4
Dsú-$b

86 casas

são sorteadas
para famílias
de Turiúba
0

empreendimento
Turiúba G foi viabilizado
pela CDHU, que doou
os lotes à Caixa Economica Federal. 0 banco

licitou e acompanha as
obras, dém de investir
R$ 5,8 milhoes. Tambem há participaçâo da
Agência Casa Paulista,
com aporte de R$ 2,6
milhoes. A5

Prefeítura de Adamantína e CDHU abrem inscrições para moradias populares

FN 2" EDIÇÃO/TV GLOBO/PRESIDENTE PRUDENTE

* Veiculada em 2210112019,

às

t\

19h41; cadastrada em 22101 12019, às 20h40

{
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Moradores reclamam de terreno abandonado em Ferraz de
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os que pode ser a

origem de escorpiões no baîrro

DIÁRIO

rv

t" EDrÇÃo/TV GLoBo/MoGI DAS CRUZES -

v

em2210112019,

às 12h28; cadastrada em2210112019, às 15h47

.å
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QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre o

que mostra que o

programa Minha Casa Minha Vida contribuiu para expansão das metróþoles, além de matérias
sobre: Ninho deixa CDHU satisfeito com trabalho.

Ao longo da

análise desse clipping, no

entanto, identifi camos diversas inserções com impacto negativo/positiv o ou neutro em relação
à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

(CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

(

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Estudo mostra que programa Minha Casa Minha Vida contribuiu para expansão das
metrópoles

nÁolo cBN 99,1 FM/CAMPINAS 2310112019, às

Veiculada em2310112019,

às 14h3 8; cadastrada em

l9hl6

Prefeítura de Adamantina abre venda de área na zona rural

nÁoIO PRUDENTE
às 7h03; cadastrada

1O7O

AM/PRESIDENTE PRUDENTE

em23l0ll20l9,

às

-

Vei qulada em2310112019,

th03

Prédios sem elevadores causam transtornos a moradores

nÁoro MORADA Do sol,

640 AM/ ARARAQUARA

- veiculadä em23l0ll20l9,

às

8h07; cadastrada em23l0ll20l9, às 8h30

Três homens foram presos pela PM em Franco da Rocha

NÁOIO BANDEIRANTES 1170 AM/CAMPINAS
cadastrada

em23l0ll20l9,

-

Veiculada em

ll20l9,

às 6h19;

às 7h40

å

\
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Nínho deixa CDHU satisfeíto com trabalho

o DIA

DE MARÍLIAiMARÍLI¡,

-

GERAL

-

página(s) GERAL 01 002

-

Veiculada em

23101/2019, às 3h43; cadastrada em23101/2019, às2h04

ffiñfto deixa CDHU satisfeito com trabalho
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Paulo Serra indica aliado de Garcia na Habitação

DIÁRIo Do GRANDE ABC/SANTo ANDRÉ _ GERAL _
23 / 0 I

/2019, às 2h; cadastrada em

23 I 0

1

s) 03

-

Veiculada em

/20 I 9, às 4h3 8

Inscrições da casa própria da CDHU gera filas em Adamantina

FN

l" EDIçÃO/TV GLOBO/PRESIDENTE

PRUDENTE

- Veicu

em 2310112019, às

12h50; cadastrada em2310112019, às 14h48

Inscrições para conseguir casas populares movimenta Adamantina

BOM DIA FRONTEIRA/TV GLOBO/PRESIDENTE PRUDE] {TE - Veiculada em
2310112019, às 7h53; cadastrada em 2310112019, às

th24

\

\
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QUINTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens repercutindo que a CDHU abriu
inscrições para 98 casas populares em Guaiçara.

Ao longo da análise

desse clipping, no

entanto, identificamos diversas inserções com impacto negativo/positi.{'o ou neutro em relação
à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

(CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

CDHU abre inscrições para 98 casas populares em Guaiçara

JORNAL DEBATE/LINS

-

GERAL

-

Pagina(s) GERAL-01-001, GERAL-01-003

-

Veiculada em24l0ll20l9, às 11h27; cadastrada em2410112019, às th50

Delegado

arbitra
fiança de
R$ 5 mil para
soldador
preso com
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Prefeito de Ipaussu, Serginho Guídìo, investe em infraestrutura

A COMARCA REGIONAL/AVARÉ
24101 12019 , às

-

GERAL

-

Página(s) GERAL0004

- Veiculada em\

2h; cadastrada em 30101120 I 9, às 5h52
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Prefeito de lpaussu, Serginho Guidio investe em

infraestrutura

lì&

.&tur.r

àr4't.tÉ

¡sðe4h

Entrevista com Rafuígo Garcta, vice-governador do estado de São

SBT INTERIOR 1" EDIÇAO/SBT INTERIOR/ARAÇA

lo

- Parte I
Veiculada

em

24101 12019, às 12h02; cadastrada em 24101 120 I 9, às 12h41

I

\

\
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SEXTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destaca-se uma matéria sobre o sorteio de casas em Alto Alegre.

Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com impacto
negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nesta data estão:

Casas da CDHU são sorteadas em Alto Alegre

DrÁRro DE

PENÁPOLTS/PENÁPOLTS

OUTROS 01 004

-

-

OUTROS

-

Página(s) OUTROS_01_001,

Veiculadaem2510l/2019, às 2h06; cadastrada em2510112019,

à 00h58

Comarca: Casas da CDHU
são sorteadas em AIto Alegre
Nu segundo-feira (21) o cleputodo ltunar Borges purtic'iptu do
s¡rteio ¿/e,.$8 ('d.$d¿T du CDHU (Com¡nnhia de Desenwúvimeuto
Habitacionul e Urbunu) na ti¿lule de .4lto A//e¡¡rt'.

Confira

Investimentos de R8 60 milhões para infraestrutura

A ESTÂNCIA/GUARUJÁ -

OUTROS

-

e

Pcíg.4

produção habitacional

Página(s) oUTROS_01_003

-

Veiculada em

2510112019, às2h34; cadastrada em2510112019, à th18

Á\

N
59

(r

ffit"t*ç'::
SABADO,26DE JANEIRO

Ao longo da análise

desse clipping, identificamos diversas inserções com impacto

negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categortzação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

(

) Interesse indireto

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Sorteio de casas populares acontece em Sarutaia

SUDOESTE PAULISTA/FARTURA/AVARÉ _ GERAL

-

Página(s) GERAL_01_006

-

Veiculada em2610112019, às l2hl2; cadastrada em 2910112019, às 10h30

Sorteio das 9I casas da CDHU ocorue na próxima segunda

SUDOESTE
OUTROS

0I

DO ESTADO/FARTURA OUTROS

Página(s) OUTROS*01-001,

003-Veiculadaem261011201g,às I2h;cadastrada

1}6rc212019,às8h34

"

Prefeíto de Cabreuva visita Palácio do Governo, na capital paulista

PERISCOPIO/ITU

-

GERAL

-

Página(s) GERAL_01_001, GE RAL

0l

002

-

Veiculada

em2610112019, às 12h12; cadastrada em2910112019, às 10h02

Mais atingida pelas chuvas, Zona Sul registra cinco pontos de alagamento

o DIA DE MARÍLIA/MARÍIh -

GERAL

- Página(s) GERAL_02_00 l, GERAL_02-007

-Veiculada em26101120l9, às 7h24; cadastrada em2610ll20l9, às 6hQ6

å
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Escolha dos endereças das casas populares do bairro Caraça

CORREIO DE CAPIVARI/CAPIVARI

Página(s) 006

-

Veiculada em

CDHU oficializa endereços de I18 casas populares em Capivari
CORREIO DE CAPIVARI/CAPIVARI - GERAL - Página(s) 009

-

Veiculada em

-

GERAL

26101 12019, às 2h; cadastrada em 05 I 02120 I 9, às

1

4h52

2610112019, às 2h; cadastrada em0510212019, às 14h52

-

CDHU oficializa endereços de
118 casas PoPulares em CaPivari

&..ù@
#sds6
ld*è''@ø*
ffi¡cñ

e

tuû@,¡fu

eÉ..6@æ.
orl@üeæ
19'l&sn@,¡lil
(d@ø*ó
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DOMINGO,2T DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens repercutindo que a prefeita de Queiroz
se reuniu com a diretoria da CDHU e pleiteou demandas, além de matérias sobre sorteio de
casas. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com

impacto negativo/positivo

ou neutro em relação à

Companhia

de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categoraação das matérias: (x) Positivo ( ) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( ) Interesse secundário
Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Prefeita de Queiroz se reúne com diretoria da CDHU e pleiteia demandas

o DIA DE MARÍLIA/MARÍIIA Jomalista(s) CAROLINA ROLTA

GERAL

-

-

Página(s) GERAL_02_001, GERAL_02_007

Veiculada em 2710112019, às 7h29; cadastrada em

2710112019, às 6h28

Habitação vai sortear I34 casas na região

JORNAL DE ASSIS/ASSIS

-

GERAL

- Página(s) A (1), A (3) - Veiculada

em2710112019,

às 2h; cadastrada em2610112019, às 7h16

CtlHU

H

- PAG. 3

ab itação va

¡

sortear I34 casas
nas cidades de
Pedrinhas Paulista

e P latina

s.
ñ.

Iniciadas obras de moradias para servidores municipais: mais de R8 5 milhões

FOLHA DA REGIÃO/Aru,çATUBA - GERAL - Página(s) GERAL_01_005
em27l0ll20l9, às 5h30; cadastrada em2710112019, às 4h06

-

Veiculada

62
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lniciadas obras de moradias para
seruidores mun¡cipais: mais de
5 milhões
Penápolis, Daep {Departamento
Autônomo de Água e Bgoto de
Penápolis) e Emurpe (Empresa
Municipal de Urbanização de
Pe¡úpolis).

Iro
f! oram iniciadas nesla ser*. æ obras de tenaplaIþ nagem nos tenenos onde

232 MORADIAS

serâo construídas æ 78 moradias destinadæ aos servidores
municipais. O pmieto pioneiro
'Penápolis L, da CDHU lCompanhia de Desenvolvimento Habitacional e U¡nano) construirá residênciæ em diferentes bairros
da cidade, em um invætimento

Já está em construção o
Residencial Vicente Berbel
com 232 casas com seleção
aber¡a a todos os moradores de
Penápolis. Ainda nãc há prazo
pæa æ inscrições. O empreen"

dimento também é executado
pela CDHU (Companhia de De-

senvolvimento Habitacional

de mais de R$ 5 milhoes.

Nesta primeira etapa das
obræ, a empresa Hrenze Enge
nhæia e Comércio Ei¡eli, vence
dora da licitação realizada pelo
órgão esadual, prcpa¡a os tene
nos onde se¡ão construídas as
moradias. Os nabalhos já foram
exeo¡tados nos tene¡os localÞadæ no Residmcial Rávia e Anto"

nio knei¡a. O prefeito Célio de
Oliveira explicou que æ residências serão constuÍdas em tenû

naK Serão nestes espaç6 que
rão constnrídas as mondias.
iso, æ residênciæ serão

nos institucionais.

das por toda a cidade, em

'Qr¡ando um novo empreendimmto imobiliário é construÍdo
no município, a legislação exige
a ¡eserva de Ìenenos institucio-

tes bair¡os'. afirmou.

As 78 unidadæ serfo
nadas exdusivammte a
res municipais da Prefeitu¡a

e

Urbano).
As moradiæ serão construÍdas prlximo a arænida Lino Gruppo. na região do Jardim Tropical. O investimento é de mais
de R$15 milhões e æ obns serão de responsabilidade da empræa Concreta Promissão Construções Ltda.

e-
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SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens
Lorena aguardam entrega de casas da CDHU na Vila Rica. Ao
clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com
neutro em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e U
Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo ( ) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( )

que 80 famílias de
da análise desse
negativo/positivo ou
do Estado de São

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

famílías de Lorena aguardam entrega de casas da CDHU na Vila R "ca
nÁuo METRoPoLITANA 99,1 FM/GUARATINGUETÁ - Vei ;ulada em 28/0112019,
80

às 7h38; cadastrada em2810112019, às 10h06

,A
(
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TERÇA-FEIRA, 29 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se matérias sobre a CDHU realizar sorteio de 53 casas
em Pedrinhas Paulista. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identif,rcamos diversas

inserções com impacto negativo/positivo

ou neutro em relação à

Companhia

de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo ( ) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( ) Interesse secundário
Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Muitos moradores de Pedrinhas Paulista saíram do ginasio com o sonho da casa própria

nÁuo DIFUSORA

1

140 AM/ASSIS

-

Veiculad a em 2910112019, às 1 2h I 8; cadastrada em

2910112019, às 17h15

CDHU realiza sorteio de 53 casas em Pedrinhas Paulista

nÁulo

DIFUSORA

ll40 AM/ASSIS -

Veiculada em29l0ll20l9, às 7h05; cadastrada em

29101/2019, às I lh23
CDHU, sorteio, casas, Caixa, financiamento, famílias.

Destaque do Jornal de Assis

nÁutO INTERATIVA
em29l0ll20l9,

100,1 FM/ASSIS

às 7h08

-

Veiculada em 2910112019, às 6h47; cadastrada

Prefeito de Cabreúva visita Palácio do Governo, na capital paulista

PERISCÓPIO/ITU

- GERAL - Página(s) GERAL_O1_001, GERAL_01_002 - Veiculada

em2910112019, às 7h58; cadastrada em2910112019, às 6h54

CDHU sorteia 53 casas em Pedrinhas

JORNAL DE ASSIS/ASSIS
29 I 01 120 19, às

- CAPA - Página(s) TERÇA 1, TERÇA 3
2h; cadastrada em 29 I 0 1 120 1 9, às 8h5 0

NOTICIDADE/SBT/JAÚ
às

llh22

-

-

Veiculada em

Veiculada em 2910112019, às 12h29; cadastrada em 2910112019,

\

Famílias esperam liberação de casas de conjunto habitacional que estão prontas

TEM

NoricIAS t" EDIÇÃo¡rv cLoBo/SÃo ¡osÉ Do RIo pRETo -

veiculada em

2910112019, às 12h30; cadastrada em2910112019, às 15hl I

{

Vereadores visitam CDHU em busca de regularização de diferentes bairros

DtÁRIo DE SANTA BÁRBARA/SANTA BÁRBARA D'oESTE

-

GERAL

- página(s)

GERAL_O1*003 -Veiculada em2910112019, às 2h07; cadastrada em2910112019, à lh10
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QUARTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens repercutindo que os representantes do
cadastro habitacional tomam posse no Conselho de Habitação.

Ao longo da análise

desse

clipping, no entanto, identificamos diversas insergões com impacto negativo/positivo ou
neutro em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Boca no trombone

nÁlto

PoP 90,9 FM/APARECIDA

- Veiculada em 30/01 12019, às 11h59; cadastrada em

3010112019, às 12h03

Representantes do cadastro habitacional tomam posse no Conselho de Habitação

FOLHA DA CIDADE/ARARAQUARA

-

OUTROS

-

Página(s) OUTROS_01_003

-

Veiculada em3010112019, às 2h17; cadastrada em3010112019, à lh

Representantes do cadastro habitacional
tomam posse no Conselho de Habitação
PREFEITO EDINHO EMPOSSOU DEZ NOVOS INTEGRANTES, MORADORES
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QUINTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens repercutindo que moradores da CDHU

Vila Mariana sofrem com entulho, poeira, animais

peçonhentos

e fltxo

constante de

caminhões, além desta manchete: 256 øpartamentos da CDHU em Araraquara ainda não têm

escrituras. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções

com impacto negativo/positivo ou neutro em relação

à Companhia

de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categortzação das matérias: ( ) Positivo (x ) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( ) In teiesse secundário
Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Entrevista com Oscar Gozzi sobre a agenda que está cumprindo em

nÁulo

DIFUSORA 1140 AM/ASSIS

-

SP,

Veiculada em3ll0ll2019, às |2h59;cadastrada em

3110112019, às 16h40

Entrevista com Oscar Gozzi sobre a agenda que está cumprindo em SP

nÁulO DIFUSORA

1140 AM/ASSIS

31101/2019, às 15h53

- Veiculada em 3110112019, às 7h27; cadasrrada em

Moradores da CDHU Vila Mariana sofrem com entulho, poeíra, animais peçonhentos e fluxo
constante de caminhões

RADIO POP 90,9 FM/APARECIDA

3ll0ll20l9,

às 12h39

- Veiculada em 3ll0ll20l9, as llh24;

cadastrada em

Projeto Aguia de Hortolândia retoma treinos gratuitos defutsal neste ano

TRIBUNA LIBERAL/SUMARÉ - GERAL - Página(s) GERAL_O1_012
3110112019, às l2h; cadastrada em3ll0ll2019, às 5h56

- Veiculada em

_q
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67

?)

{Þ t""*ç";
hjeto Ágruia de tlortolåndla

retome

tr:einos grratrritæ de futsal neste ano
clieçtsd. *åUæFoddn

al6 Fnpårttip.¡ ò
FoicbhdùHqdhiå
dË

CDHU entrega 132 casas em São Bento do Sapucaí

ntÁnlo DE uun,qrÉnaunlrÉ ouTRos
Veiculada em 3110112019, às

2hll;

página(s) ouTRos_01_004

cadastrada em 3110112019, à 00h32

.-\
\
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FEVEREIRO de 2019

SEXTA-FEIRA, 1" DE FEVEREIRO

Ao longo da análise

desse clipping, identificamos diversas

negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de

com

rmpacto

Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categortzação das matérias: (x) Positivo
I

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

)

secundário

Entre os destaques da mídia em relagão à CDHU nessa data estão
I

Tem ínício

plantio de árvores no Caraça

O SEMANÁRIORaFARD
cadastrada

- GERAL - Página(s) 07 - Veiculada

0110212019, às 2h;

em0ll02l20l9, às 10h40

I

t
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DE FEVERETRo

Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre o plantio de mudas de árvores
em área do conjunto'habitacional do Caraça, além de matérias sobre a Prefeitura de Sarutaiá
sortear 91 casas populares para a população. Ao longo da análise desse clipping, no entanto,

identificamos diversas insergões com impacto negativo/positivo ou neutro em relação

à

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

(

) Interesse indireto

)

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão
I

Plantio de mudas de árvores em área do conjunto habitacional do Caraça

CORREIO DE CAPIVARI/CAPIVARI

-

GERAL

-

Página(s) 009

-

Veiculada em

0210212019, às 2h; cadastrada em 1310212019, às 14h36

Prefeitura de Sarutaiá sorteia

SUDOESTE
OUTROS

0l

9l

casas

populares para a população

DO ESTADO/FARTURA OUTROS
011

-

Página(s) OUTROS_01_001,

Veiculada em 0210212019, às 12h; cadastrada em 1210212019, às th38

Pedrão do Bilo visita sede da CDHU em São Paulo

SUDOESTE DO ESTADO/FARTURA

-

OUTROS

-

Página(s) OUTROS 0l_003

-

Veiculada em 0210212019, às l2h; cadastrada em 1210212019, às th38

Prefeito pleiteia casas para Dístrito F de Aguas Virtuosas

SUDOESTE
OUTROS

DO ESTADO/FARTURA OUTROS

Página(s) OUTROS-01-001,

0l 003 - Veiculadaem02l02l20l9, às l2h; cadastrada em 1210212019, às th38

Prefeito Jair e vereadores de Taguaí se encontram com secretário de Habitação em Sarutaiá

SUDOESTE DO ESTADO/FARTURA

-

OUTROS

-

Página(s) OUTROS-01-006

\

-

Veiculada em 0210212019, às 12h; cadastrada em 12/02/2019, às th38

\
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Arquivo Taperá

TAPERÁ/SALTO

- GERAL - Página(s) 002 * Veiculada em 021022019, às 2h; cadastrada

em0210212019, às 12h

,('t

7'1.

ì'l

ÍÞ

I

t""*ç'::

DOMINGO,3 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens
serão entregues no próximo sábado.

que casas da CDHU

Ao longo da análise

desse

identificamos diversas inserções com impacto negativo/positivo

clipping, no

entanto,

neutro em relação

à

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de ão Paulo (CDHU).

Balanço de matérias

( ) Negativo ( ) Neutro
Tipos de assunto: (x) Interesse direto ( ) Interesse indireto ( )
Categortzação das matérias: (x) Positivo

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Casas da CDHU serão entregues no próximo sábado

JORNAL DE JALES/JALES

-

OUTROS

-

Página(s) 4,

I

-

Veicu

em 0310212019, às

8h54; cadastrada em05/02/2019, às 8h56

Moradora concorda em sair de área de alagamento

JORNAL DA CIDADE/BAURU

- OUTROS - Página(s) O

01 018

-

Veiculada

0l

-

Veiculada

em 0310212019, às 12h; cadastrada em 0310212019, às 6h46

Prefeitura quer transferir moradores de área de risco

JORNAL DA CIDADE/BAURU

- OUTROS -

Página(s) OUTR

018

em 0310212019, às 12h; cadastrada em 0310212019, às 6h46

Å

\
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SEGUNDA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre o novo projeto para a ârea da
habitação anunciado pelo Govemo do Estado de São Paulo, além de matérias sobre o
fornecimento de cheques-moradia para famílias de baixa renda, para irnpulsionar a política de

habitação

no estado de São Paulo. Ao longo da análise

desse clipping,

no

entanto,

identificamos diversas inserções com impacto negativo/positivo ou neutro em relação

à

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de $ão Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categortzação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

)

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Gestão

Doria aposta

impulsionar

a

no

þrnecimento de cheques-moradia para famílias de baixa rendo para

política de habitação do Estado

nÁuo JovEM

PAN 620 AM/SÃO PAULO

-

Veiculada em 04/0212019, às 21h36;

cadastrada em 0510212019, à 00h06

Obras do CDHU estão paralisadas no bairro Santa Terezinha

nÁolO PoP

90,9 FM/APARECIDA

- Veiculada em 0410212019, a! tnzz;

cadastrada em

0410212019, às 13h46

Falta de pagamento dos salários dos profissionais que trabalham nas oþras.

Governo de São Paulo anuncia novo projeto para a área da habitação

nÁuto JovEM PAN 620 AM/sÃo PAULO cadastrada em 0410212019, às

veiculada em 0410212019, às 6h08;

7hl2

å
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TERÇA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO

Enhe as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre o programa que prevê

a

construção de 60 mil moradias para pessoas de baixa renda no estado. Ao longo da análise
desse clipping, no entanto, identificamos diversas insergões com impacto negativo/positivo ou

neutro em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e U rbano do Estado de São
Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorrzação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Alonso deve aderir ao Nossa Casa

O DIA DE MARILIA/MARILIA

-

GERAL

- Página(s) GERAL_O1 001, GERAL_01_002

Veiculada em 05/0212019, às l2h; cadastrada em 0510212019, às 2h l8

Governo de SP lança programa que construirá 60 míl moradias para p'essoas de baixa renda

GUARULHOS HOJE/GUARULHOS OUTROS Página(s) OUTROS_01_004
Veiculada em 0510212019, às l2h; cadastrada em 0510212019, à th56

Prefeitura começa as obras de ampliação da Seiji Shiguematsu

DIÁRIo Do ALTo TIETÊ/SUZANo
GERAL_01_005

-

GERAL

Página(s) GERAL_01_001,

Veiculada em 051021201 9, às l2h; cadastrada em 05102/2019, à th14

--\

Pretertura promove è Umpezê dos esgotos em bårrro
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prédios da CDHU em Cubatão

BOM DIA REGIONAL/TV GLOBO/SANTOS

-

Veiculada em 0510212019, às 7h52;

-

Veiculada em 0510212019, às 6h37;

cadastrada em 0510212019, às 12h04

Chuva causa estragos na Baixada Santista

VISITA NA RECORD/TV RECORD/SANTOS
cadastrada em0510212019, às th25

Chuva em SP

- Agua alagou ruas

e cosos deixando moradores ass

SP NO AR/RECORDTV/SÃO PAULO

- Veiculada

em

051021201

, às 6h59; cadastrada

em 05/02/2019, às 7h22

Å,

\
75

t)

Portners
Comunicação
I

ntegrada

QUARTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre a reunião que o govemador João

Dória anunciou fazer com prefeitos do estado para tratar do Programa Nossa Casa, além de
matérias sobre o Metas da Cidadania, um programa da Prefeitura de Ibitinga. Ao longo da

análise deste clipping,

no

entanto, identificamos diversas inserções com impacto

negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).
Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Metas da Cídadania

- Programa

nÁuo TERNURA

da Prefeitura de

99,3 FM/IBITINGA

-

lbitinga

Veiculada em 0610212019, às 19h19; cadastrada

em0610212019, às 19h58

Painel do Leitor

FOLHA DE S.PAULO/SÃO PAULO - GERAL - Página(s) A05 - Veiculada em
0610212019, às 2h; cadastrada em0610212019, às 3h24

Dória reunirá prefeitos para Programa Nossa Casa

DIÁRIO DA REGIÃO/OSASCO

-

GERAL

-

Página(s) 002

-

Veiculada em 0610212019, às

2h; cadastrada em 0610212019, às 6h56

Nossa Casa

CRUZEIRO DO SUL/SOROCABA OUTROS Página(s)

OUTROS_01_002

Veiculada em 0610212019, às l2h; cadastrada em 0610212019, à lh28

--\
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1

I
I

Nossâ

Câs

f

Ij

I
I

Moradores de São Vicente fazem protesto pedindo solução para o
I

VISITA NA RECORD/TV RECORD/SANTOS

-

das enchentes

Veiculada em 0610212019, às 6h34;

cadastrada em0610212019, às th4l
I

I

t
I

I

I
I

I
I

I

I

I

I
I

I
I
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QUINTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre a entrega de mais de 200

em Santos, além de matérias sobre o dia de entrega de
apartamentos da CDHU. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos
apartamentos para famílias

diversas inserções com impacto negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Força-tarefo da Lava Jato pediu pena máxima para ex-díretor da Ders'a

nÁotO CBN FM 90,5/SÃO PAULO -

Veiculad a em 0710212019, às 19h43; cadastrada em

0710212019, às 19h52

Lava Jato de SP pede mais de 80 anos de prisão para Paulo Preto

nÁolO GLOBO

94,1 FM/SÃO

pnUlO -

Veiculada em 0710212019, às 17h50; cadastrada

em 07102/2019, às 17h56

Momento da política, com Merval Pereíra

nÁulO CBN FM 90,5/SÃO PAULO -

Veiculad a em 0710212019, às 12h20; cadastrada em

0710212019, às 12h34

Câmara de laras aprova reajuste aos servidores municipais

A COMARCA REGIONAL/AVARÉ

-

GERAL

- Página(s)

GERAL_04_002

-

Veiculada

em 07 1021201 9, às 12h; cadastrada em 0810212019, às 14h20

Câmara de Iaras aprova reajuste
aos servidores municÞais
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Mais de 200 apartamentos foram entregues hoje para famílias que vivem nos morros de
Santos (Imagem/sonora Flávio Amary)

CADERNO REGIONAL/SANTA CECÍLIA TV/SANTOS

-

VEiCUIAd A EM O7IO2I2O19, àS

19h34; cadastrada em 0710212019, às 21h31

Mais de 200 apartamentos þram entregues hoje para famílias que vivem nos morros de
Santos (imagem/sonora Flávio Amary)

JORNAL DA TRIBUNA 2" EDIÇÃO/TV GLOBO/SANTOS

-

Veiculad a em 07 10212019,

às 19h33; cadastrada em 0710212019, às 20h59

Dia de entrega de apartamentos da CDHU
(Imagem/sonora Flavio Amary)

JORNAL DA REDE VTV/SBT/SANTOS Veiculada em
cadastrada

em0ll02l20l9,

0 '7 10212019,

às

19h35;

às 20h29

Entrevista com o secretário estadual de Habitação, Flavio Amary (João Doria citado)

JORNAL DA TRIBUNA 1" EDIÇAO/TV GLOBO/SANTOS

-

Veicu lada em 0710212019,

às

12h22; cadastrada em0710212019, às 14h40

Governo lança programa Nossa Casa e construirá 60 mil moradias de interesse social

NOTÍCrAS
GERAL

DO VALE/REGISTRO GERAL

Página( s)

GERAL_O1_OOI,

0l 002 - Veiculadaem 0710212019, às 12h; cadastrada em 0710212019, às 8h

.g\

SEXTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO
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Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre a cobrança de R$ 60 mil por
imóvel aos beneficiários, além de matérias sobre o interesse de prefeituras do estado de São
Paulo no Programa Nossa Casa. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos

diversas inserções com impacto negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorwação das matérias:

(

) Positivo ( x ) Negativo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Entrevista com o prefeito de Jales, Flavio Prandi Franco

nÁuo

ANTENA 102,3 FM/JALES

0810212019, às

1

- Veiculada em 0810212019,

às 7h49; cadastrada em

1h05

Programa Metrópole em Foco / Entrevista com fundadores da Associação Barra Funda Viva/
Parte

III

nÁoto TRIANON

740 AM/SÃO PAULO

-

Veiculada em 0810212019, às 10h35;

cadastrada em0810212019, às 11h

Vida nova para mais de 200famílias de Santos

DIÁRIO DO LITORAL/SANTOS
08 I 02 I 20

1

9, às 2h; cadastrada em

-

CAPA

08 I 02 I 20

1

-

página(s)

A (l), A (5) -

Veiculada em

9, às 7 h46

Prefeituras da região confirmam o interesse no Programa Nossa Casa

TRIBUNA LIBERAL/SUMARÉ

- GERAL -

Página(s) GERAL_01_001, GERAL_01_007

Veiculada em 0810212019, às 12; cadastrada em 0810212019, às 8h56

.-\
Beneficiários deverão pagar cerca de R8 60 mil por imóvel, ditam regras

TRIBUNA LIBERAL/SUMARÉ
0810212019, às

l2h; cadastrada em

- GERAL -

Página(s) GERAL

0l 007 -

Veiculada em

{

0810212019, às 8h56

80

fr

Gt",,,*i'::
Casas populares devem ser entregues em breve

o SEMANÁRIOßAFARD -

GERAL

- página(s) 001, 005 - V

em 0810212019, às

2h; cadastrada em 0810212019, às 11h22

Prefeitura díz que Chacara Pratônia poderá receber conjunto habitacíonal

A COMARCA REGIONAL/AVARÉ

-

GERAL

- Página(s)

GERAL_01_003

-

Veiculada

em 0810212019, às l2h; cadastrada em 14/0212019, às 12h28

CDHU vísita Jd. Santo André

METRO ABC/SÃO PAULO

- GERAL - Página(s) 006 - Veicul ada em 0810212019,

às 2h;

cadastrada em 081021201 9, às 4h I 8

r,

Governo do Estado lança programa Nossa Casa e construirá 60 m II moradias de interesse
socíal

JORNAL DE HOLAMBR{HOLAMBRA

-

OUTROS

-

Página( s) ouTRos_01,007

-

Veiculada em 081021201 9, às l2h; cadastrada em 0810212019, às th l6

Santos espera grana

pra

622 apês

EXPRESSO POPULAR/SANTOS

-

OUTROS

-

Veiculada em 0810212019, às 7hl0;

cadastrada em 0810212019, às 7h28

Santos espera verba para mais habitações populares

A TRIBUNA/SANTOS

-

GERAL

-

Página(s)

A (l), A (6) - V

em 0810212019, às

2h; cadastrada em 0810212019, às 6h46
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sÁn¡,1o,9 DE FEVERE|RO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre a entrega de 208 apartamentos
em Santos, além de matérias sobre novos projetos anunciadas pela CDHU e a Prefeiturapara

o Jardim S. André. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas
inserções com impacto negativo/positivo

ou neutro em relação à

Companhia

de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categortzação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

CDHU entrega 208 apartamentos em Santos

COSTA NORTE/BERTIOGA OUTROS Página(s)
OUTROS 01 005

-

OUTROS_O1_001,

Veiculada em 091021201 9, às 1 2h; cadastrada em 0910212019, às 8h 14

Prefeitura divulga o Cronograma de Limpeza no mês defevereiro

CIDADE DAS ROSAS/CERQUILHO

-

GERAL

-

Página(s) 006

-

Veiculada em

0910212019, às 2h; cadastrada em 191021201 9, às I t h54

Entrega das casas populares deve acontecer esse ano em Fartura

SUDOESTE PAULTSTA/FARTURA/AVARÉ

-

GERAL

-

página(s) GERAL_01_001

-

Veiculada em0910212019, às 12h; cadastrada em 2010212019,às7h32

Prefeitura e CDHU anunciam melhorias para o Jd. S. André

ABC REPÓnrnntsÃO CIETANO DO SUL

- GERAL - Página(s) 001, 004 - Veiculada

em0910212019, às 2h; cadastrada em 0910212019, à th10
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adodce

Jerdim Sento André
pessarrípo;y.bmrzaçao

-

\'rtflnlË¡rih,ryôñtF.ôffib

Reunião discute data de entrega de casas da CDHU em Fartura

SUDOESTE PAULISTA/FARTURA/AVARÉ

-

GERAL

-

Página(s) GERAL_01_003

-

Veiculada em 0910212019, às l2h; cadastrada em 2010212019, às 7h32
l€ui¡óo di¡arþ dolû de enlrego de osos do CDIU en Fc¡luro
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Prefeitura e CDHU: maís de 200 famílias recebem moradias

JORNAL VICENTINO/SÃO VICENTE
0910212019, às 2h; cadastrada em

-

GERAL

-

Página(s) 05

-

Veiculada em

l8l02l20l 9, às 14h I 8

Telhados de cinco escolas municipais passam por manutenção emergencial

o

VERMELHINHO DIÁRIO DE ARUJA/ARUJÁ

OUTROS_01_001, OUTROS-O1-003
0910212019, às

-

OUTROS

Página(s)

Veiculada em 09/0212019, às l2h; cadastrada em

th18

DOMINGO, t0 DE FEVEREIRO
Não houve nenhuma menção à CDHU ou a assuntos pertinentes à instituição nessa data.
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SEGUNDA-FEIRA, I1 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre entrevistas com o secretário de
Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amary, além de matérias sobre o projeto que isenta

beneficiários de programas habitacionais do pagamento de ITBI. Ao longo da análise desse

clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com impacto negativo/positivo ou
neutro em relagão à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorwação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Entrevista com o secretário da Habitação do Estado de SP, Flóvio Amary

nÁuo

CRUZEIRO 92,3 FM/SOROCABA

-

Veiculada em 1110212019,

às

16h40;

cadastrada em 1110212019, às 19h34

Entrevista com Flávio Amary, secretário estadual de Habitação

nÁnto CRUZEIRO 92,3 FM/SOROCABA -

Veiculada em

lll02l20l9, às th02;

cadastrada em 1110212019, às 8h25

Grupo de moradores de conjuntos habitacionais em São Vicente cobra solução à CDHU
SP RECORD/RECORDTV/SANTOS

-

Veiculada em 1 110212019, às 18h53; cadastrada em

1210212019, às 7h55

Moradores de conjunto habitacional do Bolsão 7 em Cubatão esperant por início de reforma
SP RECORD/RECORDTV/SANTOS

-

Veiculada em 1 110212019, às 18h51; cadastrada em

1210212019, às 7h55

Moradores de São Vicente protestam

em

'-\

frente à CDHU

BALANÇO GERAL/RECORDTV/SANTOS

-

Veiculada em 1110212019,

às

12h30;

cadastrada em 1110212019, às 19h43

\
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Projeto isenta beneficiários

uÁmo

de

programas habitacionais de ITBI

DE sANTn gÁRB,{RA/sANT¿. eÁngaRA D'oESTE

GERAL_01_003

-

-

GERAL

Veiculada em 0910212019, às l2h; cadastrada em 0

- Página(s)

019, às 6h22

Projeto isenta beneficiarios de
programas habitacionais de ITBI
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ARARAQUARA/ARARAQUARA

oS

Página(s)

0l 006 -

Veiculada em 1110212019, às 2h; cadastrada em 09102/2019, às 8h34
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TERÇA-FEIRA,

12 DE

FEVEREIRO

Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre investinientos de mais de R$ I

bilhão do Programa Nossa Casa na construção de 60 mil moradias no estado. Ao longo da

análise desse clipping,

no

entanto, identificamos diversas inJerções com impacto

negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).
Balanço de matérias
Categorrzação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Nossa Casa invest¡rá R$

I bilhão na construção

de 60

O REGIONAL DE COSMOPOLIS _ GERAL _

P

se social

l0 -

Veiculada

em 12/021201 9, às 12h; cadastrada em 1410212019, às 7h34

PM prende traficante com crack e maconha

GAZETA BRAGANTINA/BRAGANÇA PAULISTA
OUTROS 01 006

-

TROS

Página(s)

Veiculada em 1210212019, às 12h; cadastrada em 210212019, às 8h52

..Â

\
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QUARTA-FEIRA,

13 DE

Portners
Comunicação

lntegrada

FEVEREIRO

Ao longo da análise desse clipping, identificamos

com

diversas

negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de

impacto

Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

)

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Prefeito de Franca, Gílson de Souza, não conseguiu nenhuma casa aa CnnU para cídade

nÁoto HERTZ

970 AM/FRANCA

-

Veiculada em

l3l02l20lg,¿i tsh+g;

cadastrada em

13102/2019. às 19h35

Prefeito de Franca não consegue nenhuma casa popular em Franca

nÁUtO HERTZ 970 AM/FRANCA
1310212019, às

-

Veiculada em 1310212019, as 7h16; cadastrada em

th26

Fonte Limpa

COMÉRCIO DO JAHÚ/JAÚ
1310212019, às

I

-

l2h; cadastrada em

Cpn¡.L

-

Página(s) GERAL_OI 002

-

Veiculada em

1310212019, às 8h18

645 razões para trabalhar pela habítação

CRUZEIRO DO SUL/SOROCABA OUTROS

Página(s)

ouTRos 0r

002

Veiculada em 1310212019, às l2h; cadastrada em 1310212019, às 4h30

À
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Gt"t*ç'::
QUINTA-FEIRA,

14 DE

Ao longo da análise

FEVEREIRO

desse clipping, identificamos diversas inserções com impacto

negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvolvlimento Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).
I

I

Balanço de matérias
Categorwação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Inter 'esse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Vereador Canela quer local para catadores

A

TRIBUNA DE RIO DAS PEDRAS/RIO DAS PEDRAS - GERAL

GERAL_O1_004

-

-

Página(s)
ç

Veiculada em 1410212019, às l2h; cadastrada em l+10212019, às 12h26

Em conversa com o prefeito de Ribeirão, governador reitera promessa de BAEP em Ribeirão

NÁUO CMN 750 AM/RIBEIRÃO PRETO -

Veiculada em 1410212019, às lb20;

cadastrada em 14/0212019, às 7h51

Entrevista com o vereador Coronel Meira (parte 2)

nÁltO

94,5 FM/BAURU

- Veiculada em l4l02l20lg, às 6h25;

em 1410212019,

às 6h48

Viveiro-Escola da União Vila Nova

DIÁRIO DE SUZANO/SUZANO

- OUTROS - Página(s) OUTROS

01 002 - Veiculada

em 1410212019, às l2h; cadastrada em 1410212019,às3h24
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lntegrada'

SEXTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO

Ao longo da análise

desse clipping, identificamos diversas

com

impacto

negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvol vimento Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias

Categoruação das matérias: (x) Positivo
Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Moradores do Bolsão 7 em Cubatão reclamam do abandono do bairro

CADERNO REGIONAL/SANTA CECILIA TV/SANTOS

-

Vei cufada em 1510212019, às

19h35; cadastrada em 1510212019, às 21h39

Nova escola de Potim deve atender I20 alunos na Vila Olívia

JORNAL NOTÍCIAS/GUARATINGUETÁ

-

OUTROS

-

Página(s)

ouTRos 0l

007

-

Veiculada em 1510212019, às l2h; cadastrada em 1510212019, às 5h38

Nova escola
de Potim
deve atender
120 alunos
na Vila Olívia
6.^Êtunæry
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Câmara autoríza a prefeitura a comprar área para construir casas

JORNAL DA CIDADE/BAURU OUTROS
OUTROS_01_013

-

Jornalista(s) LILIAN GRASIELA

-

Página( s

)

ouTRos_01_001,

Veiculada qm 1510212019, às l2h;

cadastrada em 1510212019, às 5h44

Å

89

l''r

\

Portners
Comunicação

lntegrada

SÁnnno,

16 DE

FEVEREIRo

Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre a abertura de inscrições para
oficinas e cursos dos CRAS, além de matérias sobre assinatura para doações de lotes para
Secretaria da Habitação em Timburi.

Ao longo da análise desse clipping, no

a

entanto,

identificamos diversas inserções com impacto negativo/positivo ou neutro em relação

à

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Inscrição para oficinas e cursos dos CRAS começa na segunda-feira (25)

A GAZETA DE JABOTICABAL/JABOTICABAL

-

GERAL

-

Página(s) 004

-

Veiculada

em 16102/2019, às 2h; cadastrada em 2010212019, às th08

Habitação sorteia 55 casas em parceria com a Caixa parafamílias de Guzolândia

A GAZETA DA REGIÃO/GENERAL SALGADO OUTROS Página(s)
OUTROS_01_001, OUTROS_01_008 - Veiculada em 1610212019, às 12h; cadastrada em
18102/2019, às 16h36

ü.*

lbi *, {.s _.,d$

lCasa Própria::

Habitação
sorteia 55 casas
para familias de
Guzolândia
[o ulta gDdo r09]2r lcEr sledæ 55 moarõ nc
nuiqpo de Gudá¡ú a. elråE æm,¡.st"t rå ce AEçd!13 0 er0@dm61o-Gü2dtor¿ E'fo L1¿riz¡do s€
iÐHU,

quede 6

ioteido ìererc é Cara. Pii{}.Át

CDHU fiscaliza unidades com contratos irregulares

JORNAL DA EPTV 2" EDIÇÃO/TV GLOBO/SÃO CARLOS Veiculada

em

1610212019, às I th24: cadastrada em 161021201 9, às 20h3 5

,\
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Portners
Comunicação

lntegrada

Prefeito Paulinho assina doaçõo de lotes à CDHU

SUDOESTE PAULISTA/FARTURA/AVARÉ
GERAL_01_007

-

_ GERAL

_ Página(s) GERAL_01_001,

Veiculada em 1610212019, às l2h; cadastrada em 1810212019, às 10h42

Prefeito de Timburi, Paulinho Mínozzi, assina as doações dos lotes para a Secretaria da
Habitação

SUDOESTE DO ESTADO/FARTURA

-

OUTROS

-

Página(s )

ouTRos

0l 0t4 -

Veiculada em 1610212019, às 12h; cadastrada em 2110212019, às I lh04

Cursos de capacitação com inscrições abertas

INTEGRAÇÃO/TATUÍ
cadastrada

em2ll02l20l9,

-

CenaI-

às

-

Página(s) 006

-

Veiculada em 1610212019, às 2h;

l6hl8

A
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ffit"t*ç'::
DOMINGO, t7 DE FEVEREIRO

Ao longo da análise

desse clipping, identificamos diversas mserçoes com rmpacto

negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de

Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

)

secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Depois da entrega das 99 casas, prefeito Flá luta por mais 300

JORNAL DE JALES/JALES

-

OUTROS

-

Página(s) 7,

I - Veiculãda

em 1710212019,

às

10h12; cadastrada em2010212019, às lOhl6

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens com entrevistas do secretário estadual
de Habitação, Flávio Amary. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos
diversas inserções com impacto negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relagão à CDHU nessa data estão

Entrevista com Flávio Amary, secretário estadual de Habitação

nÁuIo INTERATIVA
th30; cadastrada em

FM-S. JOSÉ DO RIO PRETO _ Vei culada em 1810212019, às

1810212019, às

th52
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TERÇA-FEIRA,

19 DE

FEVEREIRO

Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre

o

Seminário Conespi, que

promoveu debate sobre a conjuntura política e econômica em defesa dos trabalhadores. Ao

longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com impacto
negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvolvlimento Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU)

Balanço de matérias
Categorwação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Conespi Seminário debate conjuntura política e econômica em defesa

A TRTBUNA PTRACTCABANA/PTRACTCABA

-

GERAL

trabalhadores

- Páginå(s) GERAL_01_003 -

Veiculada em 1910212019, às l2h; cadastrada em 19102/2019, às 10h02

DIÁRIo DA REGIÃo/SÃo JoSÉ Do RIo
GERAL*01_003

-

PRETO

gERAL

Página(s)

Veiculada em 1910212019, às 12h; cadastrada em 1 910212019, às 2h28

Acho que o pmieto
deve ter uma emenda

pan pemitir inclusões
deáe æperímetrc

urbmo, *þ do
pmgrama Minha Casa
Minh¡ Vida, o¡ da

CDHU,fümoætá,
pobre

ni ficu æm

casa

,Vüs roo, ldaùr Fb Fl'.
dE Droido qs s6F¡& ¡oclùù
&i¡u pÈ ¡ov(h liilqFc¡rß
FuúFsvodpd¡Cùu
& Ri)Petq n6b rcq 19

Seminário do Conespi debate conjuntura

GAZETA DE PIRACICABA/PIRACICABA
GERAL

0l

006

-

-

GERAL

-

)

GERAL_01_001,

Veiculada em 1910212019, às l2h; cadastrada em I 910212019, às 4h04
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Comunicação

lntegrada

QUARTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre o novo diretor na CDHU, além
de matérias sobre Djalma Luís Benetti, que atua na Região Metropolitana de Sorocaba. Ao

longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com impacto
negativo/positivo ou neutro em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional

e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).
Balanço de matérias

Categoruação das matérias: (x) Positivo
Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

CDHU da região tem novo diretor

NÁOIO COMERCIAL I44O AM/PRESIDENTE

PRUDENTE

Veiculada

em

2010212019, às 12h10; cadastrada em 2010212019, às 19h02

Djalma Luís Benetti atua na Região Metropolitana de Sorocaba

nÁuo

IPANEMA 91,1 FM

/

SOROCABA

-

Veiculada em 2010212019, às 8h58;

cadastrada em20/0212019, às th25

Dia a Dia

A

-

Sandro Thadeu

TRIBUNA/SANTOS

FRANCISCO

-

-

GERAL

-

Página(s) 406

-

Jornalista(s) SANDRO THADEU

Veiculada em 2010212019, às 3h; cadastrada em 20/0212019, às 2h12

Jogo Aberto

TNTERTOR PENÁPOLrS/PENÁPOLIS
OUTROS 01 002

Pimenta na

-

OUTROS

Veiculada em2010212019, às 12h; cadastrada em 2010212019, às th48

Casa

D|ÁRIO VERDADE/FRANCA

A
- OUTROS - Página(s) OUTROS_01_003 - Veiculada em

2010212019, às 12h; cadastrada em2010212019, às

Quinta-fei

r a,,

2l

Página(s) OUTROS_01_001,

\

th30

de fevereiro
94
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Portners

G
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre

Comunicação

lntegrada

de reunião para

a

discutir um problema de terreno em Santos, além de matérias sobre

em Cosmorama. Ao longo da análise desse clipping, no
ms9rçoes

com lmpacto negativo/positivo ou neutro

de moradores

entanto, identificamos diversas

à

em

Companhia

de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (

Balanço de matérias
Categorização das matérias: ( ) Positivo ( x ) Negativo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) fnteresse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Reunião discute o problema sobre um terreno em Santos

SP RECORD/RECORDTV/SANTOS

- Veiculada em 2110212019, às l9h; cadastrada em

2110212019, às2lh27

Moradores de Cosmorama reclamam de mau cheiro em estação de

TEM NOTÍCIAS l" EDrÇÃOruV GLOBO/SÃO ¡OSÉ DO RrO p

de esgoto

TO

-

Veiculada em

2110212019, às 12h33; cadastrada em2110212019, às 14h02
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lntegrada

SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre finalizaçáo de casas populares

em fase final de construção em Arandu, além de matérias sobre o sorteio de moradias da
CDHU. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identif,rcamos diversas inserções com

impacto negativo/positivo

ou neutro em relação à

Companhia

de

Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).
Balanço de matérias
Categortzação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Em Arandu, 202 casas populares estão emfasefinal de construção

A COMARCA REGIONAL/AVARÉ
em2210212019, às

-

GERAL

-

Página(s) GERAL_01_005

-

Veiculada

l2h; cadastrada em 2210212019, às 15h46

CETESB não liberou construções de casas populares

A TRIBUNA/AMPARO

- OUTROS -

Página(s) OUTROS_01_001, OUTROS_01_003

-

Veiculada em2210212019, às l2h; cadastrada em 2210212019, às 10h58

Secretario e prefeita sorteiam 76 casas

A TRIBUNA PIRACICABANA/PIRACICABA
GERAL 01

003

-

-

GERAL

-

Página(s) GERAL_01_001,

Veiculadaem2210212019, às 12h; cadastrada em2210212019, às thl2

Sorteados vão escolher moradias e receber visita técnica da CDHU, promete prefeitura

O SEMANÁRIoR¿,FARD

- GERAL - Página(s) 001, 005 - Veiculada em2210212019,

às

3h; cadastrada em 2210212019, às 12h02

Habitação sorteia 76 casas em Mombuca

O SEMANÁruO¡RAFARD

*

GERAL

- Página(s) 001 , 005 - Veiculada em 2210212019,

às

3h; cadastrada em 22/0212019, às 12h02

-S-
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lntegrada

Secretario apresenta Nossa Casa em Holambra

JORNAL DA CIDADE/HOLAMBRA
OUTROS_01_003
cadastrada em

-

OUTROS

Jornalista(s) HELGA VILELA

221 02120 19, às

-

Veiculada

)

ouTRos_01_001,

2210212019,

às l2h;

th22

Secretário de Habitação recebe demandas de prefeitos da região

DIÁRIo DE SANTA BÁRBARA/SANTA BÁRBARA DIoESTE
GERAL

0l 004 - Veiculada em 2210212019,

às l2h; cadastrada em

GERAL

- Página(s)

19, à lh26

4.
\
97
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Portners
Comunicação

lntegrada

SÁNaIO,23 DE FEVEREIRo
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre sorteados para receber moradias
da CDHU em Rafard, além de matérias sobre a retomada de obras em conjuntos habitacionais

da companhia. Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos

diversas

inserções com impacto positivo em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).
Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

(

) Interesse indireto

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Projeto Horta Comunitária tem encontro no Jardim Vicente de Carvalho neste sóbado

COSTA NORTE/BERTIOGA OUTROS Página(s)

OUTROS_O1_001,

OUTROS 01 007-Veiculadaem2310212019, às 12h; cadastrada em2310212019, às 8h02

Sorteados de Rafard vão escolher moradias e receber vísita técnica da CDHU

CORREIO DE CAPIVARI/CAPIVARI

-

GERAL

Página(s) 009

-

-

Veiculada em

2310212019, às 3h; cadastrada em2810212019, às 12h02

Vereadores pedem melhorias

e

parabenizam Taguaí pelos 60 anos

SUDOESTE PAULISTA/FARTURA/AVARÉ

-

GERAL

-

-

Página(s) GERAL_01_006

Veiculada em2310212019, às l2h; cadastrada em 2510212019, às 10h42

Geladeirateca: uma ideia criativa para incentivar a leitura

MA|S IGARAÇU/TGARAÇU DO TrETÊ - OUTROS
OUTROS_O1_006

-

-

página(s) OUTROS_01_001,

Veiculadaem2310212019, às 12h; cadastrada em2510212019, às 14h20

CLASSImais

MAIS IGARAÇU/IGARAÇU DO TIETE

-

OUTROS

-

Página(s) OUTROS 01 014

-'\

Veiculada em2310212019, às 12h; cadastrada em 2510212019,às 14h2t
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Lideranças de Pardinho se reúnem com Superintendência da Sabesp

GERAL

NOSSO INFORMATIVO/CONCHAS

Página(s)

06

Veiculada em

2310212019, às 3h; cadastrada em 2310212019, às 10h38
!
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Obras serão retomadas em coniunto habitacional

FOLHA DA CIDADE/BEBEDOURO

-

GERAL

-

Página(s) 001, 009

-

Veiculada em

2310212019, às 3h; cadastrada em2810212019, às1lh56

Obras terão continuidade
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Casas do Gimenes continuam aguardando seus moradores

DrÁRro DE PENÁPOLTS/PENÁPOLTS
OUTROS

-

0l 003 - Veiculada em2310212019,

OUTROS

-

Página(s) OUTROS_01_001,

às 12h; cadastrada em 2310212019, às 6h16
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DOMINGO, 24 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre a nomeação de novo diretor de
atendimento habitacional da CDHU, Marcelo Hercolin. Ao longo da análise desse clipping,

no entanto, identificamos diversas inserções com impacto positivo em relação à Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorwação das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Marcelo Hercolin é o novo diretor de Atendimento Habitacional da CDHU

O PROGRESSO/SANTA ADÉLIA

-

GERAL

- Página(s) 001 - Veiculada em2410212019,

às 3h; cadastrada em2710212019, às 17h40
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SEGUNDA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens com entrevistas do novo secretário
estadual de habitação, Flávio Amary.

Ao longo da análise desse clipping, no entanto,

identificamos diversas inserções com impacto positivo em relação

à

Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão:

Entrevista com o secretário estadual de habfuação, Flavio Amary (João Doria citado)

nÁuto CLUBE 660 AM/RIBEIRÃo PRETo -

Veiculada em 2510212019, às 17h25;

cadastrada em2510212019, às 18h30

-\
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TERÇA-FETRA, 26 DE FBVEREIRO

Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre demandas habitacionais

de

prefeitos da região de Campinas entregues ao secretário estadual de Habitação, Flávio Amary.

Ao longo da análise desse clipping, no entanto, identificamos diversas inserções com impacto
positivo em relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo (CDHU).

Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

(

) Negativo

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Secretario Flavio Amary recebe dentandas habitacionais de prefeitos da região de Campinas

O REGIONAL DE COSMÓPOLIS GERAL
GERAL-01-003

-

PágiNA(S) GERAL_O

I

-OO

1,

Veiculadaen2610212019, às l2h; cadastrada en2610212019, às 11h42

Secret¿irio estadual recebe dema¡rdas habitacionais
de prefeitos da região metropolitanade Campinas
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Quadrilha rende vigia e rouba empresa na CDH\J

GAZETA BRAGANTINA/BRAGANÇA
ourRos-01-001, ourRos_O1_007

-

PAULISTA ourRos

página(s)

veiculada em 2610212019, às l2h; cadasrrada em

2610212019, às 3h08
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QUARTA-FEIRA, 27 DE FBVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre regularização de imóveis no Vila

Velha, além de matérias sobre a retomada de construções populares em Mogi. Ao longo da
análise desse clipping, no entanto, identiflrcamos diversas inserções com impacto negativo em

relação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU).
Balanço de matérias

(

Categorização das matérias: ( ) Positivo (x ) Negativo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Famílias da Vila Contente serão transferidas para o Jardint lbaté

nÁuo

VENTURA 90,1 FM/LENÇÓIS PAULISTA

-

Veiculada em 2710212019, às 7h55;

cadastrada en2710212019, às 13h02

Marcha Menos Odio Moit Moradia levou cenlenas de pessoas às ruas de

nÁnto BRASIL ATUAL

98,9 FM/SÃO

paUlO

São

Paulo

- Veicutada em 2710212019,

às 8h26;

cadastrada em2710212019, às 8h47

Entrevista com o secretario estadual de Habimção de São Paulo, Flavio Amary

RÁDTO PRUDENTE IOTO AM/PRESIDENTE PRUDENTE _ VCiCUIAdA CM 27/O2I2OI},
às 7h2l ; cadastrada em 2710212019, às 8h40

Marcus Melo se encontrou com o secretário estadual de Habitação, Flávio Amary

nÁnto METROPOLITANA
6h5 I ; cadastrada

en

1070

27102/2019, às

Imoveis: regularização no Vita

AM/MOGI CRUZES

-

Veiculada

en 27t02t2019,

7hl2

\

Velha

AVOZ DO VALE/TAUBATÉ

às

- OUfnOS -

Página(s) OUTROS 01 001

- Veiculada em
\

27/0212019, às l2h; cadastrada em 2710212019, às 15h20
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Mogi: Marcus Melo solicitq retomada da construção de moradias populares

utÁruo DE SUZANO/SUZANO -

OUTROS

-

página(s) ouTRos_01_016

- veiculada

em2710212019, às 12h; cadastrada em 2710212019, à 00h50

Prefeito solicita a construção de novas moradias

MOGI NEws/Mocl DAS CRUZES
GERAL-01-003, GERAL
27102t2019, à

0l

004

GERAL

página(s) GERAL_01_001,

- Veiculada em 2710212019, às 12h; cadastrada em

th44
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QUINTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO
Entre as inserções nessa data, destacam-se reportagens sobre arealizaçáo de audiência pública
para discutir solução habitacional para 1,3 mil iamílias, além de matérias sobre regularização
e registros de lotes em

municípios paulistanos. Ao longo da análise desse clipping, no entanto,

identificamos diversas inserções com impacto positivo em relação

à

Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).
Balanço de matérias
Categorização das matérias: (x) Positivo

Tipos de assunto: (x) Interesse direto

(

( ) Negativo ( ) Neutro

) Interesse indireto

(

) Interesse secundário

Entre os destaques da mídia em relação à CDHU nessa data estão

Nove municípios terão lotes regularizados e registrados

DIÁRIO DO ALTO TIETÊ,/SUZANO
GERAL

0l

006

-

GERAL

Página(s) GERAL_01_001

,

Veiculada em2810212019. às 12h; cadastrada em 2810212019, à th08

ftúd.*Sry¡hb&¡¡.É

Estado libera me¡o mil,hão para
regularizar terrenos na região

II
DrÁRro DE TAUBATÉ/TAUBATÉ OUTROS

Prefeitura regulariza 268 imóveis no Vila Veiha

Página(s) OUTROS_01_004

Veiculada em2810212019, às l2h; cadastrada em 2810212019, à th44
,tñ

Prefeitura regulariza 268
imóveis no Vila Velha II
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Audiência discute solução habitacional para L300 famílias

DIÁRIO DO GRANDE ABC/SANTO ANDRÉ
Jornalista(s) DANIEL MACÁRIO

-

-

GERAL

-

Página(s) 001, S04

-

Veiculada em 2810212019, às 3h; cadastrada em

2810212019, its2h54

Nove municípios terão lotes regularizados e registrados

MOGI NE\ilS/MOGI DAS CRUZES
GERAL_01_006

-

GERAL

Página(s) GERAL_01_001,

Veiculadaem28l02l20l9, às l2h; cadastrada em2810212019, à lh38

Inscrições para sorteio de casas em Agudos vão ser em março

JORNAL DA CIDADE/BAURU

- OUTROS -

Página(s) OUTROS_O1_013

-

Veiculada

-

Página(s)

em28/0212019, às 12h; cadastrada em 28/02!2019, às 2h06

Prefeito encontra-se com Amary, em Mombuca

A TRIBUNA DE RIO DAS PEDRASiRIO
GERAL_01_001, GERAL_01_004
2810212019, à

-

DAS PEDRAS - GERAL

Veiculada em 2810212019, às

l2h;

cadastrada em

lh38

-\
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DECI.ARAÇAO

Belo Horizonfe,22 de agosto de2019.

Prezados senhores,

Com nossos cordiais cumprimentos, apresentamos a nossa Capacidade Atendimento

com vistas a atender o Processo Licitatório

N"

129118.

Na oportunidade declaramos a

veracidade de todas as informações contidas nesta Capacidade de Atendimento afirmamos a
nossa total disponibilidade para prestar todos os serviços elencados, dentro dos prazos
estipulados pela autarquia, a fim de rcalizarmos a melhor execução de um possível contrato

junto ao à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU.

Atenciosamente,

l¡

Vivaldo Ramos Filho

Diretor de Contratos Licitações
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Capacidade de Atendimento

Desde que a vida passou a ser pautada pela informação instantânea

lugar e para todo mundo

-, as coisas deixaram

-

aqui, agora, em qualquer

de ser como eram antes. Neste mundo fluido, a

comunicação é uma boa companheira de travessia. Ela é atitude. Valor.
resguarda.

É a que alerta

e

A que sai em busca do outro (pessoas, organizações, marcas, consumidores,

parceiros). A linguagem é o jeito como fazemcs tudo isso acontecer. De um jeito novo, a cada
vez.

Pioneirismo e lnovação
Fundada em 1994, a Partners

foi criada

pana oferecer serviços integrados de comunicação

numa época em que não se falava nisso. Ao longo dos anos, a agência desenvolveu

e

aperfeiçoou soluções completas de comunicação, como planejamento estratégico, gestão de
crise de imagem, assessoria de imprensa, análise de mídia, auditoria de imagem, comunicação

digital (redes sociais, blogs, conteúdos para a web), web design (desenvolvimento de sites,
landing pages e aplicativos), branding, pesquisas e diagnósticos, media training, criação de
marcas, identidades visuais, publicações, campanhas institucionais, folders

e cartilhas,

merchandising, eventos, promoções, marketing digital, dentre outros.

-\.

Atributos Partners

A

Partners tem um jeito de ser, pensar e criar que é só dela. Conhecimento multifacetado,

profissionais multidisciplinares, abordagens integradas e cruzadas, linguagens e soluções
customizadas, feitas sob medid

a

para cada cliente, e estratégias variadas potencializam os

resultados das empresas e instituições, gerando inovação, visibilidade e competitividade. A
agência atende, hoje, uma diversidade de clientes públicos e privados, de segmentos variados,
como governo, energia, turismo, esportes, er:tidades de classe, terceiro setor, construção civil,

tecnologia, arte, entretenimento, aviação, cultura, finanças, jurídico, imobiliário, arquitetura,
].UE

'vll

Gt",*ç'::
saneamento, saúde e educação. Essa experiência sólida, ampla e verificável está sempre a

serviço de clientes e parceiros. Competência, compromisso, responsabilidade, criatividade,
excelência e outros atributos estão incorporados ao jeito Partners de ser e agir.

"A inovação não está relacionada a ver o mundo eomo ele ë, mas como poderia ser. Tem a ver com
explorar 'problemas capciosos' cujas soluções não podem ser encontrodas na experiência passada ou
comprovada por dado".

Roger Martin

O que torna a Partners uma agência de comunicação reconhecida por seus clientes? Ninguém
se transforma em uma empresa respeitada de

;m dia para o outro, como num

passe de mágica.

Reputação é conquista. É a atitude que move e transforma. Por isso, a empresa aposta em
alguns diferenciais para implantar seu jeito de trabalhar.

I

t

I

O QUE FAZEMOS

,^.

Assessoria De lmprensa

A

Partners afua como ponte para as marcas construírem

transparente com a mídia

-

público fundamental para o cliente

no mercado. Os assessores

mapeiam

e

um relacionamento sólido
se

e

posicionar estrategicamente

monitoram profissionais referências

de

imprensa, formadores de opinião e influenciadores digitais, com foco na busca de resultados,
gerenciando eventuais gargalos, blindando as rnarcas e garantindo uma reputação positiva dos

109
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o

mailing de imprensa da agência, atualizado semanalmente, abrange
mais de 60
jornalistas
mil
em todo o Brasil e r6 mil veículos de comunicação.

Para as ações de assessoria de imprensa,

a agencia utiliza, também, a

integração dos
conteúdos informativos em diversos formatos, abrangendo as mais variadas
mídias. podcasts,

infográficos, áudio releases, vídeos. Todas estas ferramentas, dentre outras,
são utilizadas
f,rm de se obter uma comunicação mais eficiente ao abranger um público
que está

a

em

constante mudança.

('onlu lt ic¿rtíio I nlel-na
Ideias, estratégias' planejamento e ações direcionadas mantêm o público
interno informado,
participativo e motivado. Eventos, ações de desenvolvimento humano gestão
e
de canais de
comunicação (como informativos, televisão corporativa e intranet) são
algumas ferramentas
assertivas no alinhamento da cultura organizacional.

A

Partners tem ampla experiência em

comunicação interna de grandes empresas, como o Hospital Lifecenter,
em Belo Horizonte,
com mais de mil empregados diretos e 1.200 indiretos; a Companhia de
Saneamento de Minas

Gerais (Copasa), com mais de

l1 mil

funcioná:ios; e a Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), com cerca de 8.000 empregados e colaboradores em vários
Estados
brasileiros e no Chile e na Refinaria Gabriel Passos, da Petrobras, com 3.000
empregados
diretos e 3.000 indiretos.

('olllutricaçiio

l)igiral

.\

- Presença digital é mais do que um perfil nas redes sociais ou em um site. Engloba
a gestão
da reputação e da imagem nos diversos ambientes da rede.

A

Partners atua no planejamento e

no desenvolvimento de site, hotsite, landing page, informativo on-line, newsletter, e-mail
marketing

e

aplicativo. Desenvolve ainda

a consciência digital do cliente por meio

dos

seguintes princípios:

-

Planejamento e resultado: monitoramento de mídias digitais, análise de
menções e canais
prioritários, análise de reputação e conjuntura, avaliação quantitativa e qualitativa
de presença
nas plataformas de mídias sociais.
Lfu
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- Engajamento: posicionamento de princípios e valores com os stakeholders no mundo digital.
- Relacionamento: ativação de perfis sociais, Cefinição de persona, SAC 3.0, social listening e
mapeamento e relacionamento com influenciadores digitais (como blogueiros, youtubers e
outras personalidades).

-

Conteúdo qualificado: criação de textos, campanhas, projetos editoriais, manuais

e

diretrizes, vídeos, infográficos animados, gifs e podcasts para diversas plataformas, além de
planejamento e gestão de mídia patrocinada.

- Atuação multidisciplinar: equipe composta por prof,rssionais de atendimento, planejamento,
conteúdo e engajamento, criação, programação e monitoramento com foco na reputação do

cliente e na obtenção dos resultados planejadcs.

Se

rr it'os [-rlitr¡r'iais

A

equipe de produção de conteúdo da Partners conta com jomalistas, revisores e designers

gráficos capacitados para

a

realização de projetos gráficos

e editoriais de veículos

de

comunicação interna e externa, como jornal, revista, boletim, newsletter, e-mail marketing,
site, hotsite, dentre outros. O núcleo é responsável ainda pela redação de artigos, ghost-writer,
discursos, roteiros para eventos, relatórios de administração, cartilhas e manuais. A equipe foi
responsável pelo projeto gráfico e editorial, produção de matérias, coberturas fotográficas,

edição/revisão de textos e impressão dos informativos da Associação dos Empregados da
Copasa (Aeco), com tiragem de 6.000 exemplares, e do Conselho Regional de Administração
de Minas Gerais (CRA-MG), com tiragem de 45

mil exemplares.

-\
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A Partners monitora publicações impressas, veiculações nas rádios

e pagos, além do ambiente web
diariamente, clipping

e

-

e nos canais de

incluindc blogs e redes sociais.

monitoramento

A

TV abertos

agência fomece,

de redes sociais dos principais veículos

de

comunicação estratégicos para o cliente regioral, nacional e/ou internacional. Estão previstos

também alertas para situações de crise ou viralização de temas de interesse do cliente. Os
dados são base para o desenvolvimento da análise de mídia (diária ou semanal) e da diagnose

(mensal) sobre

o

impacto das ações de comunicação do cliente no relacionamento com
IT1.
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influenciadores digitais. Esse documento tem como

objetivo constatar tendências e propor o alinhamento de estratégias.

\ urlitol"ia l)e I rnagclrr
Instrumento valioso para a construção da reputação e ampliação do market share, a auditoria

de imagem permite, dentre outras informações gerenciais, avaliar a imagem projetada pelo
cliente com seus stakeholders nas mídias tradicionais e sociais instantaneamente. Tem como
objetivo identificar possíveis riscos e oportunid.ades e orientar a Assessoria de Comunicação
Social em ações de contingência de crises. Com metodologia própria, os profissionais da
Partners fazem a gestão da comunicação com base num relatório gerencial, permitindo que a
equipe atue de forma rápida, precisa e direci,rnada nos gargalos de comunicação detectados
pela auditoria de imagem.

( o¡rsullol'ia t' I)ltlr.ialtrenlo
O Planejamento Estratégico na Comunicação é o documento que identifica, por meio da
análise SWOT, os pontos fortes e os fracos, as ameaças e as oportunidades do cliente.
Estabelece objetivos, estratégias, planos de ação por stakeholder, metas e resultados com base

na disseminação da missão, visão e valores da empresa ou instituição. Em sintonia com uma
consultoria permanente, esse planejamento pern:ite à Partners orientar a atuação do cliente em
determinado contexto, propondo iniciativas, n:ensurando os resultados alcançados, corrigindo

rotas e justificando a alocação de recursos e profissionais para fortalecer a imagem e

a

credibi lidade da instituição.

.-\
(.rl'cllciantc¡llo l)e ( l'irt'
Especializada em reputação e imagem, a Partners tem larga experiência na gestão de crises de
grandes corporações. Trabalhamos na prevenção e antecipação de cenários de riscos e no

contingenciamento da propagação de informações danosas no ambiente on-line e ofÊline.
Gerenciamos situações sensíveis em empresas: como TAM Linhas Aéreas, DNA prop agand,a,
Usina Hidrelétrica de Aimorés, Abrasel Nacional, Ministério da Fazenda, Cemig, Ministério
da Economia, Copasa, dentre outros.
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\l ítlia Patrocinarla

Versátil e dinâmica, a produção editorial transita tanto por formatos impressos quanto por
plataformas do ambiente digital. Do diagnóstico da melhor estratégia de conteúdo à entrega
final, nossa equipe é especializadana elaboração de projetos editoriais, gráficos, produção de
conteúdo, coberturas jomalísticas e institucionais, registros fotográficos, edição, diagramação
e vídeo.

Relaçires l)riblicar

A

Partners planeja e executa estratégias e ações para estreitar o relacionamento das empresas

com seus stakeholders. Encontros, organização de workshops, cerimonial, seminários e
eventos são algumas delas. A Partners foi responsável pelo cerimonial dos ministérios da
Fazenda

e do Trabalho. Também são feitas ações de relacionamento com jornalistas

veículos e com os chamados "promotores de notícias"

-

de

aqueles que influenciam as decisões

de pauta da imprensa. São organizados ainda fampress, eventos, encontros personalizados e
políticas de brindes, de acordo com a necessidade do cliente. Ações de relacionamento com
a

comunidade e com os públicos especiais são outras das especialidades da agência, que tem
cases de sucesso naârea, como no atendimento à Cemig, à Usina Hidrelétrica de Aimorés,
à

Eletrobras/Furnas e com os quilombolas, em Brumadinho (MG), e os índios Krenak, em

Aimorés (MG).

'l'l'e

A

ina¡lrcnto

+

Partners faz a preparação de porta-vozes para o atendimento à imprensa e apresenta ao

cliente técnicas de entrevista por meio de media training; expressão oral

e

corporal;

workshops para a preparação de equipes, alinhamento de linguagem e unificação de discursos;
assessoria de moda e estilo; e elaboração de questionários de perguntas e respostas

(e&A).

Essas são ações imprescindíveis para uma boa interlocução com a mídia.
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Desde 1994, os profissionais da Partners têm ajudado seus clientes a enfrentarem os desafios

de um mercado em permanente mudança. Pequenas, médias ou grandes, as

empresas

e

soluções

encontram na Partners uma sólida base de conhecimentos em comunicação
inovadoras para vencer dificuldades e avançar com segurança no mercado.
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A cultura

está no modo de ser, de pensar, de produzir e de uma empresa se relacionar com

seus clientes, parceiros e comunidade, isto é, com seus diversos stakeholders. Por isso, a
Partners preza por administrar sua cultura interna, perpetuando virtudes e a missão de criar

um ambiente no qual pessoas interessantes e criativas possam encontrar condições
desenvolver o melhor do seu potencial.

A

para

empresa acredita que é preciso aprender todos os

dias, experimentar soluções novas, arriscar e se esquecer um pouco do que jâ fez de forma
certa, pois nem sempre o certo para um cliente é o certo para outro. Por isso, a equipe Partners

valoriza a diversidade de pensamento, o espírito colaborativo, o bom humor, a vontade de

experimentar

ea

capacidade de se divertir, buscando reaprender diariamente

a

pensar

diferente. Com mais de 180 profrssionais, a empresa conta com uma equipe multidisciplinar.
Sãojornalistas, proflrssionais de relações públicas, fotógrafos, cinegrafistas, editores de vídeo,
revisores, web designers, designers gráficos, programadores, social medias, ilustradores,
analistas de sistema, bibliotecários, economistas, advogados e proflrssionais de finanças

e

recursos humanos. Os especialistas estão sempre à disposição do cliente e aptos a lidarem
com os desaf,ros de comunicação.
Conheça alguns dos prof,rssionais que compõem nossa equipe de experts:

\

l)irto \lir ir¡. l)l t'ritlrtttc
Jornalista com mais de

39 anos de atuação no mercado nacional e internacional,

é

especializado em gestão de crise de imagem de grandes corporações públicas e privadas.

Trabalhou em empresas, como Localiza, TAM e Number One. Também

foi fundador e

primeiro presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje/MG),
além de vencedor do Prêmio Aberje na categoria Jornal Externo. Integrou a equipe da Propeg,
que fez a campanha de José Eduardo dos Santos à presidência de Angola,

na Africa, em 1992.

Criou a revista Viagens Gerais (2007) e o jornal Trilhos Urbanos (2011). É fundador

e

presidente da Partners desde 1994.
11b
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ffit"ra*il;
l)ino [ìastos. \'ice- l'r'esiclente
Pós-graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e em Gestão Estratégica da

Comunicação pela PUC Minas, atua na Partners, desde 2006, com business intelligence. É

responsável

pela gestão administrativo-financeira da agência e dos

planejamentos

estratégicos, visando à melhoria dos projetos e processos internos. Atua ainda nas áreas

comercial e de licitações. É þmbém Presidente da ACMinas Jovem.

\ ir aldo lìarnos. l)irctor clc C'ontratos e Licitações
Graduado em Economia e com MBA em Finanças Corporativas, tem mais de 30 anos de

experiência

no mercado. Atua na

Partners desde 2011, primeiramente como diretor

administrativo financeiro. A partir de 2015, com a expansão da agência em vários Estados
brasileiros, assumiu a função de diretor de contratos e licitações, liderando aërea de contas

públicas, fomentando

o plano de participação nas licitações e gerenciando

métricas de

resultados em contratos privados.

l)aniel l.askr. l)iretor de .\tcnclinìe nlo
Jornalista e social media com 15 anos de mercado. Nesse período, atuou nos ministérios do
Planejamento, da Integração Nacional e da lVlicro e Pequena Empresa, além de integrar a

equipe de assessoria de imprensa do Banco Central. Também

foi

gerente adjunto de

comunicação do Sebrae, sendo responsável pela reformulação da comunicação institucional e

digital do órgão, incluindo planejamento e gestão dos perfis oficiais do Sebrae nas mídias
sociais. Como prof,rssional de media training, desenvolveu soluções para o Banco do Brasil,
Supremo Tribunal Federal, Marinha do Brasil, SBOC, ABDI e governo de Minas Gerais.

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AO
Liègc

CDHU

\

('arnargo (icre rrtc dc Atcrrrli¡nenf o

Jornalista pelo UniBH. É especialista em Comunicação Empresarial, Marketing e Gestão

Cultural na Fumec. Possui mais de 25 anos de atuação em comunicação corporativa,

com a imprensa, gestão estratégica de
comunicação e marketing. Atuou em empresas, como Fiat Automóveis, TV Globo, SBT,

assessoria

de comunicação,

relacionamento

jornal O Tempo e ldeia Comunicação Empresarial.
Lt7
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(ìeórgia Caetano, Coordenadora De Conrunicação e Pro.ictos lìspeciaisl Licitaçtics
Doutoranda em Administração

e Marketing pela UFMG, é

mestre em Administração,

especialista em Comunicação Corporativa e jornalista com 15 anos de atuação na gestão da

comunicação de órgãos públicos

e privados. Coordenou as equipes de

comunicação,

assessoria de imprensa e redes sociais do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, da

Belotur, da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais e da Fundação Newton Paiva.
Tem experiência na produção e divulgação de grandes eventos nacionais e intemacionais,
como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo da FIFA de 2014, o Carnaval de Belo

Horizonte,

a

a

Semana de Minas em Piemonte,

ExpoXangai, dentre outros.

Na área

acadêmica, tem artigos publicados em periód:cos especializados, com os seguintes temas:

Marketing Turístico, Marketing Gastronômico e Marketing Digital.
li:rusto ('arlteiro

Jornalista, mestre em Comunicação pela UnB (2018),

MBA em Gestão Estratégica

e

Econômica de Negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV), tem mais de 28 anos de
experiência profissional. Cursou o Programa de Desenvolvimento de Executivos na Fundação

Dom Cabral (FDC) e Journalism2.0 pela Universidade do Texas (EUA). Atuou em veículos
de comunicação de abrangência nacional, como Folha de S. Paulo e A Tribuna, e trabalhou

por dez anos como repórter e coordenador do Portal Gl, da Rede Globo. Recebeu

três

prêmios pela Rede Globo de Jornalismo, sendo: cobertura do caso Amrda (mensalão do

DEM); manifestações pelo impeachment; e Melhor Portal de Notícias do DF (2015). Pela
Partners, atua como gerente de comunicação e imprensa no Ministério da Economia (antigo

Ministério do Trabalho), em Brasília.

,\rlriano l)erdigão, ('oortlt'rtaclor l)e Nlarketing

'å

l)igit:rl

Jornalista com especialização em Gestão da Informação e MBA em Gerenciamento de
Projetos. Profissional com 14 anos de mercado atuando em agências de comunicação,
empresas privadas

e

setor público em MG

e

SP. Assumiu

a

função de assessor

de

comunicação no Hospital Risoleta Neves e H.Olhos de MG. Atuou como customer success

manager na Rock Content; coordenou

o PMO de Digital e projetos do Grupo Editorial

Autêntica, bem como o projeto branding do Hospital São José / Beneficência Portuguesa de

118

I?f

\

#&lffi r*i:ff'.:
aq$

tnlegraoa

São Paulo pela Cia. Brasileira de Marketing. Pela Partners, é coordenador do atendimento de

comunicação digital prestado ao BNDES e ao Banco da Amazônia.

Poliana \a¡roleão. ('oordcnadora cle ,Assessor-ia cle Int¡lrcnsa
Mestranda em Interações Midiáticas, especialista em Comunicação e Política. Tem l2 anos de
atuação no mercado como assessora de imprensa, atendeu a empresas, como ArcelorMittal

Brasil, Kinross, Aperam, Odebrecht Realizações Imobiliárias, Usiminas, Unimed-BH, Via

Varejo (Ponto Frio e Casas Bahia), Terminum, Grupo Montesanto Tavares, Fundação
CefetMinas e Oncocentro. Assinou reportagens no caderno semanal Comércio Lojista, do

Diário do Comércio; nas revistas Mundo Fiat (Grupo Fiat), Passo a Passo (Sebrae-MG),
Gestão Minas (SEPLAG) e Via Dupla (concessionárias Scania), e nos jomais institucionais
Canal Direto (Alfa Caldeiraria), Jornal da Caixa (Previdência Usiminas), Per

I

Braferro

(Braferro), Conexão (Suprema) e Top Brake (TVL Logística).

lìianca lìrasil. ('o¡nunicadora l)igital
Jornalista, formada, em 2002, pela Uniceub e I\{BA Executivo em Marketing pela ESPM, em

2005. Experiência em produção de conteúdo para mídias sociais; execução de projetos de
melhorias e resultados para marketing digital; experiência sólida em social media. Já atuou na
área de assessoria de imprensa, edição e reportagem e coordenação de comunicação interna.

Trabalhou no Sebrae Nacional, durante 4 anos, na ârea de comunicação digital; assessoria de

imprensa no Ministério da Justiça. Atualmente, atua com os ministérios da Economia e da
Justiça, operando em toda a ârea de comunicação de redes sociais.

.loiro Nlançal
Experiência profrssional de mais de doze anos. atendendo a clientes de iniciativas públicas

e

privadas. Redator e editor de publicações, com passagens por veículos de rádio e TV,
trabalhou como chefe de jornalismo na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araruama
(RJ) e, durante dois anos, esteve à frente da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Govemo
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Atuou por quatro anos como chefe de gabinete e gerente de

Comunicação

e

Marketing de um parlamentar fluminense, desenvolvendo ações

na

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
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I'alonra Ferraz c Ferl'az. .lornalisla
Graduada em Jomalismo pela PUC-Rio (2005-2008), Pós-Graduação

Produção Cultural pela FGV-Rio

(2009-2tll) e

Pós-Graduação

MBA em Gestão e

MBA, em curso, em

Marketing pela FGV-Rio (2016-2018). Atua na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
paraa Partners como especialista de comunicação e imprensa desde 2012.

.l¿naín¿ T,otttin
Janaina da Cunha Zonzin, formada em jornalismo pela UNI-BH (março 2010); possui pósgraduação Curso de Especialização com ênfase em Gestão de Marketing pela Fundação Dom

Cabral (março 2012). Prestou serviços p3ffi, entre outros,

a

Escola Lúcia

Casasanta

(200612007) como assessora de imprensa; na mesma ërea e comunicação de eventos para o
Conselho Regional de Educação Física da

6'

Região MG (julho 2005lagosto 2008) e também

para a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura no Brasil

(an.2006

I

jan.2008) onde, além de assessoria de imprensa realizou cobertura fotográfica

e

produziu o informativo mensal da entidade.

( lnlil¡ Iìenn. ('onru¡licarlol'¿r l)ifiital
Jornalista, formada em Publicidade e Propaganda, em 2005, e licenciada em Jornalismo, em

2008, pela IESB; pós-graduada em Comunicação com

o Mercado pela ESPM (DF) e

e Marketing On-line pela Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Experiência sólida como social media com atuação na Fundação

formação Máster em Comunicação

Assis Chateaubriand, no Grupo Intercom em Barcelona-Espanha (Web Content Brasil) e no
Sebrae Nacional, que abrange todas as áreas de mídias digitais. Atualmente, atua como
comunicadora digital com o Ministério da Economia.
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Geórgia Caetano
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FORN{A( AO

EXPERIENCIA
PROFISSIONAL

acharel/P ós/Mestre/Doutoranda

13 anos

Fausto Carneiro

Bacharel/Pos/Mestre

13 anos

Liège Camargos

BachareVPós

16 anos

Adriano Perdigão

Bacharel/Pós

12 anos

Poliana Napoleão

Bacharel/Pós

8anoselmês

Bianca Brasil

BachmeVPós

Mais de 8 anos

João Mançal

Bacharel/Pós

7 anos

Paloma Fercaz

Bacharel/Pós

5anose6meses

Janaína Zonzin

BachareliPós

4 anos

Camila Benn

Bacharel/Pós

2 anos

\
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A

Partners Cornunicação Integrada Ltda. é filiada à Associação Brasileira de Comunicação

Empresarial (Aberje) e atende a empresas

e instituições em todo o Brasil. Colocamos

à

objeto desta licitação

-

disposição de nossos clientes toda a estrutura de atendimento técnico

-

, colr o apoio de nossas equipes técnica, operacional, f,tnanceira e administrativa, Estamos
estruturados com o que há de mais moderrro eÍì softwares, hardwares e ferramentas de
tecnologia da informação para prestar serviços com excelência aos nossos clientes.

Somos um time composto por profissionais prontos e preparados para atender a todas as
demandas da comunicação contemporânea.
Imagens escritório Belo Horizonte

\
\
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Imagem escritório Brasília:

Escritórios

lìelo llorizortte
Rua Desembargador Alfredo de Albuquerque - n" 200 - bairro Santo Antônio.
30330-250 | Belo Horizonte I MG Telefone: 55 31 3029-6888

lìr":¡sílil
SC/Norte- Quadra 0lo Bloco F, no 79, salas 135, 136 e 137 - Asa Norte - Brasília
- DF I Cepz 70711-905 | Telefone 55 (61) 3321-0542

I

rritlrttlrs tlc ncgr¡ctos

São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão,
Brasília, Minas Gerais.

.\
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Pará

Maranhão

Brasília
Piauí
Alagoas

Mato Grosso

Mato Grosso do sul
Minas Gerais

5ão Paulo

..

l\l'll\l

\l l{t It ll\ I ¡l'( \(}l

Rio de Janeiro

(}(,1 \

A Partners está equìpada, em sua matriz, com dois servidores

próprios; rede wireless

corporativa com banda larga dedicada; 50 microcomputadores de última geração conflgurados
com processadores Intel, série I, de última geração.

Possui também oito notebooks; dois iPads; quatro impressoras multifuncionais de alto
desempenho; scanners; nobreak; 20 linhas de telefones celulares.

A

empresa conta com moderno Departamento de Design Gráfico, equipado com iMACs de

telas de 27 polegadas e softwares dos pacotes Adobe e Apple. Em seu Departamento de
Produção Audiovisual,
de 8u geração,

placa

a

Partners possui

grá'f,rca

de

6

3 ilhas de edição

com processador Intel

gigabytes de memória, disco rígido de

2 tb

17

para

aÍmazenamento intemo e32 Gb de memória RAM.

Conta ainda com uma câmera DSLR Canon 5D MARK IV; microfones condensador shure; 2

kits de lapela sem fio, modelos UDP-I1 e UDP-16; 1 gravador digital Sony Zoom H6, um dos
melhores modelos disponíveis no mercado mundial;3 iluminadores de 300 LEDs, além de
rebatedor, estabilizador manual de imagen

e drone para

captação de imagem aérea. A

124

lt6

G

Portners
Comunicacão

lntegrada'

empresa dispõe de sala de reuniões com monitor de alta resolução para videoconferência,

facilitando, assim, o contato com seus clientes.

INFRAESTRUTURA
BRASÍLIA

E

RELAÇÃO DE APARELHAMENTO TECNICO EM

A Partners possui escritório em Brasília, localizado em ponto nobre da capital federal, onde
atende a contas do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Superior

Eleitoral, Ministério da Economia, Tribunal Regional Federal da 1" Região, Agência Nacional
de Águas e a ONG norte-americana Oceana, de atuação internacional.

)

24 HORAS pOR DIA, 7 DIAS pOR SEMANA E 365 DIAS POR ANO À ntSpOSIÇÃO

DO CLIENTE

Nosso atendimento é planejado para evitar gaps ou ruídos que possam prejudicar o bom
andamento do trabalho e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma relação de

confiança com o cliente. Todas as definições, estratégias e planos de comunicação passam,
necessariamente, pelo corpo diretor.

L25
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(.()\IO A I'AIIT\IìRS T¡I,AIì,\LHA

na soma de criatividade e planejamento,
consultoria, inteligência de mercado, posicionamento digital, relacionamento com
comunidades, treinamentos constantes e interação entre inovação e compromisso com

A

Partners Comunicação Integrada aposta

resultados. Para a agência, a melhor resposta da comunicação aos desafios do século 21 estët

no mundo das idealizações. Das boas ideias que funcionam e que, efetivamente, provoquem
mudanças, inovação e resultados efetivos para os clientes. Mas uma boa ideia é apenas o
começo do trabalho.

A equipe Partners mergu.ha na vida dos clientes tanto do setor público

como do mercado privado, palco onde tudo acontece. É feita a conexão entre as informações
fornecidas pelo cliente e aquelas originadas de pesquisas, relatórios e análises de cenários,

mercado

e mídia.

Essa massa de dados se transforma em conteúdo de inteligência

e

gerenciamento de imagem, contagiando e trazendo resultados. Em informação estratégica,

identifica oportunidades de ação e orienta as escolhas e decisões de nossos clientes. Nosso
negócio é também ajudar os clientes a cumprirem

o que prometem e conquistar

novos

mercados.

sts.t E\t,('l'l('A ()l'Elì

\('l()\,Al- l)tì.\rE\l)l\lE\'l-().,\o ('l)]lti

A Partners atua com comunicação

integrada por meio de consultoria

e

planejamento,

assessoria de imprensa, gerenciamento de crise, produção de conteúdo qualificado, relações

públicas, marketing, comunicação interna e comunicação digital.

A

agência agrega diversas

ferramentas, de acordo com as metas e os objetivos estratégicos do cliente, como pesquisas,

de produtividade, cronogramas de ação, análises de mídial
tendências, auditoria de imagem e mensuração de resultados. Para a sistemática de

planejamento, relatórios

atendimento à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São

Paulo , a empresa irá desenvolver um fluxo de criação e aprovação de todos os trabalhos
demandados, em consonância com a política de comunicação do órgão. E ainda, apoiado por
reuniões de briefing e com direcionamento estratégico a equipe de trabalho desenvolverá as
estratégias e ações de assessoria de imprensa da CDHU para aproximar ainda mais a empresa

de seus públicos de interesse. Cada projeto a ser desenvolvido será trabalhado pela equipe

daÂ

Partners Comunicação, de acordo com suas especificidades, visando sempre atuar para
726
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prevenir crise de imagens e aumentar a autoridade da imagem da CDHU. O fluxograma
abaixo traduz a sistemática de atendimento proposta por esta empresa de comunicação

à

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.

ENI Si\]'ESE.

A NIETOI)OLO(;IA DE ATE\DINIE\TO DA P,ART\ERS À CDHT]

[-\(;LOIìARA TRES ETA PAS

IMERSÃO: fase estratégica para a construção de um projeto de consultoria e um
planejamento de comunicação eftcaz.

A

agência realiza diagnósticos interno e externo para

identificar a percepção de prioridades, assim como oportunidades e gargalos. Para essa
avaliação, estão previstos

.

:

Reunião para conhecer a política de comunicação do cliente, como acordos sobre
prazos, ordens de serviço e homologação de processos.

.

Comunicação ao público interno, em especial junto à ëtrea de Comunicação da CDHU

e de acordo com as diretrizes do SICOM (Sistema Integrado de Comunicação

do

Governo de São Paulo), sobre a atuação da nova equipe de comunicação.

.
.
.

Alinhamento sobre o uso de terminologias e pautas positivas.
Acessos a ferramentas, documentos e perfis oficiais, para estudo e diagnóstico.

Visita às áreas técnicas, entrevistas com os principais gestores (incluindo RH)

e

identificação de possíveis porta-vozes.

.

Deflrnição da equipe de plantão de atendimento à imprensa (24 horas por dia, sete dias

por semana, incluindo período noturno, finais de semana e feriados).

.

Mapeamento de possíveis riscos que servirá de base para o Manual de Gestão de

-\

Crise.

IMPLANTAÇÃO: a agência apresentará um Planejamento Estratégico de Assessoria de
lmprensa, com base no diagnóstico já realizado e sob demanda do cliente. E ainda:
r27
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e encaminhamento de relatórios ao(s) gestor(es) com informações
evolução das tarefas ou os possíveis entraves que precisam de

Elaboração

a

sobre

a

intervenções.

Realização de reuniões semanais com o diretor e/ou preposto do contrato com as

a

áreas técnica

e

administrativa

do cliente para alinhamento e feedback

da

implantação do planej amento.

Execução de planos de ação: cada serviço terá um cronograma de etapas e metas a

serem cumpridas, que será atualtzado diariamente

e

apresentado nas reuniões

semanais de alinhamento.

Desenho da matriz de responsabilidade com as atribuições estabelecidas para o

a

cliente e para a agëncia, seu preposto e seus funcionários alocados.

Desenvolvimento de um Manual de Gestão de Crise com mapeamento de

a

situações sensíveis como riscos

à imagem, gestores envolvidos,

treinamentos

necessários e procedimentos para cada situação.

AVALIAÇÃO: todos os serviços
desempenho

prestados pela empresa são acompanhados de relatórios de

e produtividade, em fonnatos diários, semanais, mensais ou semestrais,

de

acordo com as exigências do edital.
a

Monitoramento da produtividade e do desempenho dos profissionais da Partners à
disposição do cliente pelos relatórios diários e mensais enviados ao(s) gestor(es) do
contrato para comprovação do serviço.

o

Elaboração de relatório mensal do processo e/ou finalização das ações previstas no
planejamento e no plano de ação.

_,\.
o

A

agência disponibilizará ferramentas

entregando relatórios mensai

de mensuração de resultados e

metas,

s,

128

t4n

Portners
Comunicação

lntegrada

a

Elaboração de balanço semestral sobre o desempenho das estratégias implementadas

de todos os serviços prestados ao cliente por meio dos Indicadores-Chaves

de

Desempenho (KPI).

Os processos estabelecidos no fluxograma têm como objetivo maior atender a todas

as

necessidades e demandas de nosso cliente. Assim, consideramos que o bom relacionamento

deve ser construído de forma conjunta, considerando

a expertise de nossa

empresa de

comunicação em harmonia com os interesses institucionais e o direcionamento da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano dc,Estado de São Paulo.

Desta forma, a agência colocará à disposição um corpo técnico altamente qualificado para a

execução das atividades diárias. Esses prohssionais estarão disponíveis, sempre que a
demanda assim exigir, para

o

atendirnento nas dependências da CDHU assim como os

deslocamentos que se fizerem necessários. A equipe será composta por:

I

gerente/coordenador;

2 sêniores (focados em imprensa);
2 plenos (com foco em marketing digital);

2

estagiários

þara cuidar do comitê de

comunicação

e

recebimento

de

pautas

internas/clipping).
Será necessário contar com um Gerente/Coordenador da equipe, que seja responsável por todo

o fluxo de informação, pela motivação da equipe em gerar mais e melhores conteúdos e por
gerir o budget da ërea, dois analistas sêniores para fazer a intermediação com os principais
meios de comunicação, bem como gerir o calendário de ações a curto, médio e longo prazo.

Estes profissionais também deverão produzir os materiais de divulgação (press releases,

avisos de pauta, artigos, notas, cartas

e outros) das inúmeras ações, obras, serviços,

fim de potencializar sua visibilidade
perante os cidadãos; dois analistas plenos que irão cuidar do dia a dia do Comitê de
Comunicação e das mídias digitais e não digitais da Companhia de Desenvolvimento
programas e novos projetos que a CDHU oferece a
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Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Além de serem os responsáveis pela métricas
e inserções digitais das notícias da CDHU, com o intuito de gerar conteúdo de pesquisa no
Google (que tenham experiência em assessoria de imprensa, SEO e SEM). Dois estagiários
também serão de grande proveito neste projeto.

Acrescente-se a isto

o fato de que a Partners mantém em seus escritórios uma

estrutura

completa e perrnanente para apoio aos processos e ao desenvolvimento de ações específicas
de seus clientes. É especialista em identificar riscos e oportunidades e em planejar a estratégia

de divulgação. Todo esse suporte contribui para o desenvolvimento de uma inteligência de
mercado exclusiva que estará à disposição da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo.

Cada etapa de implantação dos serviços de comunicação da empresa passará por um
alinhamento com a gerência de atendimento responsável, gerando uma relação de confrança
entre cliente e agência. São definidas as metodologias, os planos de ação e a periodicidade de

análise de resultados. O projeto é iniciado somente após a aprovação e satisfação total do
cliente.

PLAI'AFOR\t\S

A
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Partners Comunicação trabalha com

o que há de mais modemo na mensuração

resultados dos trabalhos de comunicação oferecidos

a

seus clientes. Para

dos

o trabalho

desenvolvido com a CDHU, estarão disponíveis as seguintes ferramentas:

'[alkrralkel'- Econsiderada
uma das melhores

ferramentas de monitoramento de mídias do

mercado mundial, tendo recebido o prêmio Top Performance 2016 como uma das maiores

inovações tecnológicas do mundo no segmento. Por meio do monitoramento de todo o
ambiente on-line, nossos analistas transformam as informações coletadas em inteligência para
a tomada de decisão.

Scu¡r

-

Ferramenta líder

\
no

mercado brasileiro em monitoramento, atendimento

e

relacionamento em mídias sociais, responsáve1 por auxiliar seus operadores no aumento das

possibilidades de atuação digital. Entrega soluções para aumento de receita por meio de
130
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engajamento com clientes e prospects, proteção de reputação, prevenção de crises e redução
de custos operacionais.

\ tritcker - Solução de monitoramento de mídias digitais

capaz de gerenciar marca, nome ou

produto por meio do rastreamento de notícias, opiniões, repercussão nas redes sociais, blogs,
jornais, portais, vídeos, fotos, listas de discussão e outros. Gera relatórios e gráficos para a
consolidação das informações e análise de impacto estratégico e tomada de decisão.

Ill)

st:r{ior, - É uma plataforma completa de automação e otimização de conteúdo digital que
permite executar projetos de atração de visitantes a sites e redes sociais, geração de leads,
relacionamento pré e pós-venda e e-mail marketing. É a principal ferramenta do segmento na

América Latina. Atua como um sistema de gestão (análise e planejamento) que aprimora

a

execução e os resultados de projetos de marketing digital, especialmente os de inbound
marketing.

\\ or"kr - É a primeira plataforma nacional

de gestão da comunicação na nuvem. Ela integra

ferramentas de gestão de conteúdos, Costumer Relation Manager (CRM), e-mail, newsletter,

clipping, press? site e eventos ao vivo. É uma das melhores ferramentas de distribuição de emails e mailings voltados para imprensa e CRM, o que facilita o trabalho diário das equipes
de assessoria de imprensa, marketing digital e cornercial.

( krcl.irtg I I

- É um aplicativo desenvolvido na linguagem de programação Ruby. Tem como

principal objetivo a gerência de projetos, rastreando tarefas, problemas, gastos e tempo

e

ajudando na organização de várias e grandes tarefas. Isso possibilita um monitoramento da

produtividade do colaborador e do volume de trabalho para o atendimento de cada cliente, em
cada tarefa.

l.irchuz-z - Ferramentade gestão e monitoramento com usabilidade e experiência centradas
no usuário. Permite o monitoramento da marca em mais de uma dezena de mídias sociais, a
automação de campanhas e a geração de relatórios. Também dá acesso a recursos como Social
CRM, encurtador de URL customizado e business inteligence.
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Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas
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Belo Hori¿onte, 24 de agosto de 2009

SANTANA NOVAIS

pela Registro
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HOSPITAL T}Ë OLHOS

ffi

Belo Hori¿onte, 0L de julho de 2018

Atesto que o jornalista, Adriano César Ferdigão Fonseca, MTB 11.5CI1 iP, RG MG7
4O3.227 e CPF 034.981.416-35, exerceu û cargo de Coordenador de Cornunicação Social

no Hospital de Olhos de Minas 6erais, CNPJ: 65.279.66310001-32, locali¡ado na Rua da
Paisagèm nÊ 7ZA:- Vila da Serrä, NCIvã tfmä, lnscrição Municipal: 1302CI1312, lnscrição
Estadual: isento, produzindo releases para imprensä, peças parâ comunicação interna,

entrevistas com médicos e pacientes, geríndo projetos digitais como sites e hotsites,
bem como executando äções de relacionamento e parcerias institucionais, durante o

período de vinte de outubro de 2009 à primeiro de fevereiro de 20i.0 com carteirä
assinada e no período de março de 2010 a agosto de 201L como freelancer, totalizando

um ano e nove rneses na função.

Dr. Ricardo
Presidente do Hospital de Olhos de Minas Gerais
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2tl-8

Åtestæd* de e*mprov*çåio profissi*næå

Åtestamcs qile n jnrnalist*, Acåriano ilésær Perdigäo Fonseca, MTffi åL"5tL JF, flfi
h/$7 4ü3.227 e ePt CI34.981,416-35, assumiu a funçäc rJe gestcr de projetos e
camunlcaçã* dígital dc fi, r,rf3Õ Ëdit*ri*l Autêntica, CNP.J: 0753357?0001"-7*,
ånscrição lVlunieipal:197 3*li*ft1*t, durante o períodc d* maio de 2ü13 a julho de
2ûi"5, perfæzend*7,2 ünos n; funçäo.
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Atestag¡os a partir desta *..¡*r: j*rnalista, Ådriana César F*r'íiçõ,* Ëcnse*a, IVITB
1't"Sû1 Jf;', fqfi ndG 7"4ü3.,, ü fiFtr t34..ü81,4't6,35, r¡çsr"¡r'l"rir¡ B furrção ds
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å-T'ü4, üNP-j: 1S.501"ü6ülüüü1^,,]fi, durante * paríodo de agooto de äü17 a r¡r¡aio de
IU Tö.
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Atestaejr: cle ccmprovação proflssional

Atesta que o jornalista, lir:iriano Perdigão, IVITB 11.5üX Jp, RG fV{G7 4û3.227
e CPF û34.981",41"6-35, a:,sumiu a funçäo de Caordenador de Comurlicação
Digítal, parå a agência {.r.¡ltura da Palavra Comunicação e Estratégia Ltda

{tomuniHealth}, CNPI: lE.726,3L4/0001-31, lnscrição

lVlunicipal:

ü,498.2341tûL-2,localiz¿rcJa à rua Adelina de Sales Pereira, ne 82, Planalto,
ßelo HorizontelMG.

Durante c período, r: i;rofissional coordenou equipe de produção de
conteúdc para platafcrnras digitais {sites, hotsites e blogs}, equipe de
analistas de redes sociai:;, rnetríficação e aniálise de menções, hem corno
respondeu pela implenrerntação do P1llf * Plsnc¡ lntegrado de Marketíng e
PR DiEitalpara clíentes r'rmo a Santa Casa de Misericérdia de Lagoa Santa
{MG}, lnstituto Laborarc * Associação Hospitalar ßom Jesus / Ccngonhas
{nr6}.

As atlvidades listadas irsram executadas entre dezembro de 2tL4

ã

fevereíro de 2ûL7.
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At,TE NTIGAçÃo

cxa 15134

Belo Horizonte, Rua Adeli¡r¿ de Sales Pereira 82, Bairro Planalto, Belo Horizonte - MG,
Cr r 31720-440, Tel. {31) 3494-l^375

I

io

corsTRATO ÐE PRESTAçÄO DE SERVTçOS

PARTNERS COMUNICAçÃO INTEGRADA

LTEA, iNSCritA NO CNPJ dC

NúMCrO

03,958.504/aa01--07, situada na Rua Deser"nbargador Alfredo de Albuquerque 200

Santo Antônio, no Município Belo Horizc,nte/MG

*

e cEp: 30.330-250, por seu

representante legal, ab¿ixo assinado., doravante designada simplesmente
CONTRATANTE C, CULTURA DA PA¡-AVRA COMUNICAçÄO F ESTRATÉGN LTDA.,

nome fantasia é CULTURA ÐA PAIAVRA, inscrito

no cNpJ de

CUJO

número

18.726'314/0001-31, situacJo a Rua Adelina Sales Pereirã, 82, Bairro Planalto, Belo

l-{orizonte- MG, cEP: 3r.72a-44a. Por

s:u

representante legal abaixo assinado,

doravante denominado simplesmente COITITFIATADO, têm entre si, justo e contratado,

r

que segue:

!-

08"!ETO.

A CONTRATADA será responsável pelas demandas dos serviços de monitoramento e
desenvolvimento de soluções de comunicação

e

mídias digitais, bem como

a

interlocução com o cliente da CONTRATANTE, entre outras atividades pertinentes da
CONTRATADA.

Pariågrafo único: o presente contrãto será exscutado sem exclusividade e ou qualquer

tipo de subordinação.

ll*

Ðo

PRËçCI E FORMA ÐE pAGAMENTO.

A CONTRATADA, pelos serviços prestados, receberá os seguintes valores nas formas e
condiçöes descritas abaixo

a)

:

e quatrocentos reais) fixos mensais, ao longo dessa

R$ 6.400,00 (seis nril

\

vigência;

b)

Durante

a

vigência deste contrato,

icionais de acordo com os serviçcs
.

prestados
ao

B.Hte.
MG

ri
I

w

{

que mo fol
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Femando Augusto dê
veira
Edua¡do Correia JÊrô1lßD
Esc.
Cássia Marlâ de ScJza
Êsc.

cxo

CAçÃO

15136
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Parágrafo Único: Os pagamentos serão efetuad<¡s em conta banc¿iria indicada pela
CONTRATADA

ou mediante emissão de cheque bancário pela CONTRATANTE, após

entrega dos serviços prestados mensais.

A

CONTRATADA

a

emítirá Nota Fiscal de

Serviços para quitação dos valores recebidcs.

fir-

ÐA EXECUçÃO DOS SERV|çOS.

As solicitações dos serviços ou quaisquer modificações executadas no decorrer do
contrato, seräo executadas em local indicado ou näo pelo coNTRATANTE.
rv

*

oBR|GAçÕES DA CONTRATADA.

Sem prejuízo das demais responsabilidades previstas neste contratCI, são também
responsabilidades exclusivas da C0NTRATAÐA, por sua conta e risco:

a|

Fornecer

å CONTRATANTE, sempre que solicitado,

informaçöes detalhadas

sobre dados que tenham relaçäo com o objeto desse contrato;

b)

Entregar os serviços deste objeto em prazos estabelecidos, desde que não
exista descumprimento de prazos pela CONTRANTË.

v- oBRtGAçörS nn CoNTRATANTE.
a|

f.Egtt pontualmente à CONTRATADA. tudo o que for devido contratualmente;

b) t¡i¡""."t a CONTRATADA, todos os materiais,

informações e equipamentos

neçessários para a execução do objeto deste contratado.

vr-

vtGÊNcn.

contrato vigorará a partir 2z/as/zars a ot/as/2019, podendo ser prorrogado

a

critério de ambas as partes, quando entãl serão negociados novos valores para

a

Esse

prestaçãCI dos serviços â serem executados. cabendo à notificação de renovação com

30 (trinta) dias de antecedência.

/<,^

\¿^

fv

i"tIlIt r

/
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\

v!¡

-

RESCßÄO.

Se motivada por inadimplemento, a rescisäo poderá ocorrer a qualquer momento, por

iniciativa de qualquer das

Pa¡"te s,

mediante slmples notificação escrita a outrem, desde

que a irregularidade não tenha sido sanada, em até 30 (trinta) dias, imediatamente
posteriores a data da apresentação da irregularidade.
Este contrato poderá ser rescindido caso ocorra as seguintes irregularidades abaixo:

prática ou omissão

Þ euando

cle atos, encontrar-se em estado de pré-insolvência;

a CONTRATANTE decidir que o trabalho da CONTRATADA näo seja mais

necessário. Nesse caso, a CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA por

escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. Caso contrário será pago
CONTRATADA

a multa no valor da

clausula

a

ll, item a), a título de multa

rescisória;

Þ

euando a CONTRATADA decidir que näo executará mais o objeto contratual,

ã

mesrna deverá notificar a CONTRATANTË com 30 (trinta) dias de antecedência.
Caso contrário

a CONTRATADA dev:rá pagâr a multa no valor da clausula ll,

item a), a título de mr.ilta rescisória.

't";ä
vil[

Oou

I

- DrsposrçöEs GERAls.

4U

cxo

a) o presente

contrato não gera nenhum outro direito a C0NTRATADA,

t5t 37

daqueles

pactuados com o CONTRATANTE;

b)

Em hipótese algum;,:,

rs pactos deste contrato ensejarão interpretação de existir

quaisquer vínculos ou obrigação trabalhista, previdenciária ou a que título for, entre

\

a CûNTRATANTI e a CONTRATADA, na hípótese da eventual reclamação trabalhista

ou qualquer demanda judicial, exonerando e isentando A

CONTRATANTE de

qualquer ônus ou en{:argos de qualquer natureza;

c!

Nenhuma alteração cleste contratc terá qualquer validade ou efeito, a menos que

;L

\

seja feita por escrito e assinada por representante legalmente constituído de ambas

as partes, e seja feita menção expressa a ela, conro sendo alteração introduzida
nesse contrato.

IX.TRIBUTOS"

Os tributos oriundos deste contrato serão recolhidos pelos responsáveis fiscais na

forma da lei.

X

-

DO FORO

As partes elegem

expressâ

a

o Foro da Cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais, com renúncia

qualquer outro, pCIr mais privilegiado que seja, para ações

ou

procedimentos judiciais decorrentes do p;"esente contrato.

E, por estarem ässim, justas e acordadas, as partes assinam

o presente instiumento

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, com as firmas
devidamente reconhecidas em cartório.

Belo Horizonte, 02 de maio de 2018.
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PARTÍúERS COMLINICAçÃO INTEGRADA LTDA
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Centro de Educaçåo Su'perior de Brasília
lnstituto de Ëducação Superior de BrasÍlia
A Díretora Geral do Instituto de Educação Superior de Erasilia confere o lítulo de

'Bâcharel
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Camila Benn Soarês
de nacionalidade Brasileira, nascida no Distrito Federal no dia 24 de naio de 19S1, doÇumento de
identificação 1973864 5SF/DF. tendo em vista a conslusão.do curso de Comunìcaçäo Soçial,
no dia 30 de Junho de 2CI05 e lhe outorga o presente Þiploma
a fim de gozar de todos os direitos e prerrogativas legais"

Brasília, 30 de junho de 2005.
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Camifa ßenn Scares
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PARTNERS COMUNTCAçÃO ¡NTEGRADA LTDA

Registro de Empregados
Portaria 41 MTE, DE 28/03/2007 DOU 30/03/2002

Fj.cha: 359

359 - CA!4II.A BENN
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Emrrreqadot - -"'

-.¿--'Grr.t.!

NAZåö,bOijíål:
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PARTNERS COMUNICAçÃO INTEGRÀDÀ LTD¡.

03.9s8. s04/0002-98
6391700
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Bairro: ASA SUL
Munícípio: Brasil-ia

euÀDRA

3 Bl,oco c LorEs 2/3 , 0 - sALÀ 305/306 EDrr
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BUSTNESS

CEP:70070971

Colaborador

Fí1iação

Data Nascímento: 24/0s/19Br
Naturalidaile Brasí I ía
Nacionalidade

Histórico

Paí:

Brasíleiro

Contratual

crps/
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2r /

DF

Estrangeiro

coMUNrcÀDoR DrGrrAL

Ano Chegada:

Mensa1

t Insalubridade: 0,00
* Periculosídade: 0,00
Locä].:

BARRÀDAS SoARES

PrS/PASEP: L38.L7019,27 _2
CPF: 713.591 ,'10L/78

SaLário: 7.9L0,94

Período Pagto:

LUIZ

Documentos

Data Inclusãot 27 / 03 /20L7
Ilora Inclusåo:'J-2:06
Nr. Fícha Registro: 359
Data Admissåo: 22/03/20I't

cario:

ALBERTo

MåE: TÀNIA MARIA BENN

-À-r.

Tipo Visto:
Certeira RNE:
Validade:

Nr/Série Ct. Trab.: /

GER.AL

Eacala: l-4:00-20:00
Expedição:
,tornada Trabalho: Segunda-Feira até Sexta-Feíra das 14:00 às 20:00
DSR: Domíngo

ao

"iff

â presente
que mê fo¡ aPr€Sent"do.
Dou

29

o
ul

C
aí

Ot,T,

Data Desligamento: 00/00/0000

Data Final dó Avi'so:
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Férias

In. Per. Aq
22/03/207't
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Días Direito
0

Dias Fal-ta
0

Saldo
0

Situação
Àquisição

Em

Cargos
Alteração

Código

22/03/2017

62L5

Cargo
COMUNICADOR

cBo

DIGITAL

2624I0

Departamentos
.ì.1teraçäo

Código

22/03/201.'1

L7

Departamento
GERAL

Escal-as

fffiîão

Código

22/03/2011

SaLários
¡fteração

70

Tipo
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L4 :00-20:00

Sa1
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Salárío
79r0,94

Hor,

Sem

Hor.

30,00

Motivo
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Assinatura:
CÀMILÀ BENN SOARES
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VËRTICALES INTERCOM, S.L.
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llltl Ie ¡.ås

Barcelona, 14 de môrço de 2017

Para o Depaftamento de Recursos Humanos

Mediante esta presente carta confirmamos que Camila Benn, RG

1973864 / CPF 7t35977O178, trabalhou na empresa entre novembro de
2CI12

e abril de 2At4, sendo parte ínteçrante da equipe Brasil.

Suas funçöes centravam-se na gestão de conteúdo

digital, com produção

de perfis de empresas e de conteúdo editorial" Durante o período laboral,
demonstrou ser uma pessoa com conhecimentos em comunicação digital,
sabendo trabalhar em equipe e colaborando para â consecução dos

objetivos do depaftamento,

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.
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A lnfarme tomunicaçåo lntegrada SS, inscrita nÕ CNPJ no ?6,428,219/ü0t1-8t, deelara para
os devidos fins, que tamila Benn Soare$, ptrtadôrä dCI documents de identidade no 1973864 e
CPF n" 713.597701-?8 trabalhou na årea de comunicãção digital coPnÕ pre$tadorñ de serviços
para o Sebrae e desempênhou as funçoes tistadas abaixo nü período de 05/2014 a t?Í2t17.

' ProduÇåo de conteúdo parä o Facebook, Tv¡itter, lnstagram, Snapchat, Linkedln e Gocgle +
do $ebrae Nacional;
. lnteraçåg üom os usuårios do Sebrae Nacional {via Scup e V-Tracker)
. Anålise das relatorioe das midias sociais
' trlaçåo de cards
. Planejamento das açÕes de mídias socials
. Cobertura e iransmissÕes ao vivo nas redes srciais do Sebrae Nacional
. Elaboraçäo de relatórios de desernpenho das pasts do $ebrae Nacional
' Planejamento da pauta de conteúdo semanale mensal das redes do Sebrae Nacional
. FroduÇão de matÓrias parã å lntranet do $ebrae Naeional
. Atualizaçao diårla da lntranet e do Digital do Sebrae Nacional
particular parä û momento, colhemos
elevada estima e distinta consideraçäo.
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Aparecida de Åraújo
Gerente Ad minislrativo Fi na nceiro
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voce tâmbém está otrigado e usá-los, para preve[ir âc¡dentes e evitar as docngas profissionail,
Mostre ao seu ilovo cotnpdnheiro os perigos que o
cercam no
Cada acidente ú unra liþãp que deve ser npreciada,
para evitar maiores dcsgraft'sl'
Todo o ncirlente te'-m Uìiìfl causû que é preciso scr
pesquisada, para evitnr tr sú¡ üperiçao.'
Se você for acidentado, ¡iioóùre logo o socoro médicò adequndo, N[o deixe que "êntendldos" e "curiosos"
concorrnm pûra o ügrùvamenlo de sua lesão.
Se você não é elctricisla, não se nreta a fazer serviços
de elclricidade.
Prûoure a socorro médico inrc<liato, se você for vftima de um acidente, anranhã será t¡rcle deinais.
As máquinas não respeilnnr nirrguém; mas você deve

trabalho.
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Âtendn às recornendações dos Menbros da CIPA e de
seus mestres e chefes,
Conheça $empr€ íì$ regras de segurançÀ da seção

olde

vocô tralralha.
Convcrsa c discr¡ssão no trâbalho predispÕenr a ncidentcs pela desalenção,
Leia e reflit¡r sempre os ensinr¡mentos contidos nos
cart¿ues e.avisos sobre prcvcnção dc acidentes,
Os ondis, pulseiras, gravâtas e mangas conrpridas não
fazen! prirte do serr uniforms.de trnbalho,
Mantcnhn se¡npre n$ gunrdas protetorâs das máquinas nos devidos lugares,
Pare a mdquirra quando tiver que consertá-lû ou

ãä
.HH

[*¡
pd

zs)
H
ã*
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lubrificá-la,

Habitue-se ¡ tr¿bnlhnr pro(egido contrû os acidentes.
Use equipamcntos de proteção ndequados a seu serviço.
Conheça o manejo dos extintores e dcmais dispositivos dc combâte ao fogo ex¡stentes em seu local de trabalho. Você pode ter ncccssidade de usii-los algum dia^
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CÛNTRÀTû DtsTRAEAL}TÛ

CONTR.AT$ DN TRABA,I,HO

Ernpreg:rdor

ß

Empregador: PARTNERS CCIMUNI
INTEGRADA LTDA,
CNPJ : 03.958.504/0002-98

CNPJT\4F

Endereço: Setor de Autarquias Sul. Quadra
03 * Bloco C, Conj. 22- sala 305/306, Ed.
Business Point.
Brastlia - DF/ CEP: 70^070-934

ffi

Cargo: Comunicador Digital
Aclmissão: 2210312017
Registro/ Folha: 359
Remuneração Especificada: R$ 7.910,94
(SETE MtL, NOVECËNTOS E DEZ REAIS E
NOìr'ENTA E QUATRO CENTAVOS), poT
mês.
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FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
*
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Reilor do Cenlro Universildrio lrlewton Poivo, no uso de suas otribuições, tendo presente 0

14 de milç?
Georgía Caetano de Oliveira Santos

lermo de Coloçoo de Grou, conferido n0

de

diû

u ds Cédulu de ldenTidode no MG-10.000.1l2iPCEMG$fie nucionolidod' .
nqscid a. em 22 de março
de19 77 , nofurcl do Eslodo de
portodor

oulorgo-lhe o presenle Diplomo

de

200s

PRASIIFSA
MINAS GERATS

B4charel 9m Comunicaçäo social

p0r0 que p0ss0 g0z0r de Todos os direitos e prerrogotivos legois inerenles o e$e título.
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Horizonte,
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de jageiro
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..... L

ReiTor
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Diplomodo

UQ

Centro Universitário Ner¡vton Paiva
Facutdade de Ciências Sociais Aplicadas

curso; GoMUNIcAçÃo soclAL
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EM 18f06/197ô
Recor¡t¡Êddo p, ÐECRFÍO LEI NO. ?761¡1, PUBLiCADo NO D'O'U'

Habilltaçäo em
Jornallsmo
Aaadêmlco:

Gonclusäo:

CORRÊA DIAS PRATA SILVA
de Regislro de DlPlomas

Newton Paiva

PRÛC. 23Ûi2
BELO HûRlZcf'lTE,
lA ALirtElDA DE
Direìor da Divþão de Regi.slro
IARIBEIRO OINIZ
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de Registro e Controle Àcadêmico
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MESTRi

84

EOUARPO i/'AONO EOONEIT

MESTBI

24

iUI.¡ICAçÄO E CULTURA ONOAiIEAqONAL

u
u

A E V¡ÊIBILIDAÐE

ODOLOOIA DE PESAUISA
TAO DA PRODUçÄO CULÎURAL

uÉetAg

DE RELAçðE9 PÚBL|CAE! coMUNlcAçÃo

coM P{,BLlCos EspËpfFlcos

70

MARILIÞE 8OUa[ OOMES

[IESTRI

71

JAQUE!"If.IE ilIORãLO

.MEgTRI

24

92

MARCELO RENATO AL.VEg OANTOS

ESPEONL.

24

7?

JULIANA LOPËS'DIA8.
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coNTRATo ÞE pREsrAçÃo os srRvtços

PARTNERS COTUUT|CRçÃO ¡NTEGRADA LTDA,

inscrita

no cNpJ de

número

03.958.504/OaoL'O7, situada na Rua Desembargador Alfredo de Albuquerque ZOA
-

no Município Belo Horizcnte/MG e cEp: 30.330-250, por seu
representante legaf, abaixo assinado, doravante designada simplesmente

Santo Antônio,

CONTRATANTE e, GEORGIA CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS 03284556605,
CNPJ

de número 25.961.60910001-59, situado a Rua Jatai, n. 895

inscrito no

- Apto 301, Bairro

Graça, no município de Belo Horizonte/M6, CEP: 31.140-190 Por seu representante
legal abaixo assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre
si,

justo e contratado, o que segue:

I. OBJETO.
A CONTRATADA

executará atividades para

a

planejamento, produção de conteúdo editorial

integrada

e

relacionamento

cONTRATANTE

de proposta

de

e digital, projetos de comunicação

com a imprensa, atendimento a clientes

da

CONTRATANTE.

ll

- Do PREçO E FORMA DE PAGAMENTO.

A CONTRATADA, pelos serviços prestados, receberá os seguintes valores nas formas e
condições descritas abaixo:

a) RS 4.000,00 (quatro mil reais) fixos mensais, ao longo dos 12 meses desse
contrato;

bt

A,2o% (zero ponto vinte por cento) sobre o valor de cada contrato ganho na

modalidade técnica e preço em licitações públicas, deduzidos do valor total, os

impostos, cujo pagamento

a

CONTRATADA, dar-se-á

a partlr do terceiro

recebimento da CCINTRATANTE

c)

A30% (zero ponto trinta por cento) sobre o valor de cada contrato ganho na
modalídade técnica

em licitações públicas, deduzidos do valor total,

impostos, cujo pagamento

a

CoNTRATADA, dar-se-á

os

q

a partir do terceiro

recebimento da CONTRATANTE.

d)

O

valor mensal pode sofrer alterações de

com os serviços prestados.

AUIENTI cAçÄo
,

c¿P t8886

j;/ v
lìo

\

Parágrafo tJnico: os pagamentos serão efetuados
em conta bancária indicada pela
CoNTRATADA ou mediante emissão de dreque
bancário pera GoNTRATANTE, após a
entrega dos serviços prestados mensais. A CoNTRATADA
emitirá Nota Fiscal de
Serviços para quitação dos valores recebidos.

ilt

-

DA EXECUçÃO DOS SERVIçOS.

As solicitações dos serviços ou quaisquer modificações
executadas no decorrer do
contrato, serã. executadas em rocar indicado ou não pero
CONTRATANTE.

rv-

oBR|GAçöES DA CONTRATADA.

sem prejuízo das demais responsabilida,Jes previstas
neste conyato, são também
responsabilidades exclusivas da CONTRATADA, por
sua conta e risco:

a) Fornecer à CoNTRATANTE, sempre

que solicitado, informações detalhadas

sobre dados que tenham reração corn o objeto
desse contrato;

bl

v

-

Entregar os serviços deste objeto em prazos
estabelecidos, desde que não
exista descumprimento de prazos pela CONTRATANTE.

oBR|GAçôES DA CONTRATANTE.

a) Pagar: pontualmente à coNTRATADA tudo o que for devido contratualmente;
b) Fornecer a cONTRATADA, todos os materiais, informações e equipamentos
necessários para a execução do objeto deste contratado
VI

-

Esse

UGÊNCN.

contrato vigorará a part¡r o6/aa/zaß

úé asl0zl2019,

podendo ser prorrogado a

critério de ambas as partes, quando entäo seräo negociados
novos valores para

a

prestação dos serviços a serem executados,
cabendo a notificação de renovação com
30 {trinta) dias de antecedência.
ú

vil - RESCßÃo.
se motivada por inadimplemento, a rescisão poderá
ocorrer a quarquer momento, por
iniciativa de qualquer das Partes, mediante simples
notificação escrita a outrem, desde
que a irregularidade não tenha sido sanada,
9m até 30 {trinta) dias, imediatamente
V.¡

w
I

poster¡ores a data da apresentação da irreg"rlaridade.
Este contrato poderá ser rescindido caso ocorra as seguintes irregularidades abaixo:

prática ou omissão de atos, encontrar-se em estado de pré-insolvência;

Þ

Quando a CONTRATANTE decidir que o trabalho da CONTRATADA não seja mais
necessário. Nesse caso, a CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA por

escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. Caso contrário será pago
CONTRATADA

a multa no valor da clausula ll, item a), a título de

a

multa

rescisória;

mesma deverá not¡ficar a CONTRATANTE com 30 (trinta) dias de antecedência.
Caso contrário a CONTRATADA deverá pagar a multa no valor da clausula ll,

item a), â título de multa rescisória.

vil

-

DtsPostçõEs cERAts.

a)

O presente contrato não gera nenhum outro díreito a CONTRATADA, além daqueles
pactuados com o CONTRATANTE;

b)

Em hipótese alguma, os pactos deste contrato ensejarão interpretação de existir
quaisquer vínculos ou obrigação trabalhista, previdenciária ou a que título for, entre
a CONTRATANTE e a CONTRATADA, na hipótese da eventual reclamação trabalhista

ou qualquer demanda judicial, exonerando e isentando A

CONTRATANTE de

qualquer ônus ou encargos de qualquer natureza;

c)

Nenhuma alteração deste contrato terá qualquer vatidade ou efeito, a menos que
seja feita por escrito e assinada por representante legalmente constituído de ambas

as partes, e seja feita menção expressa a ela, como sendo alteração introduzida
nesse contrato

IX.TRIBUTOS.

\

Os tributos oriundos deste contrato serão recolhidos pelos responsáveis fiscais na

forma da lei

B.Hte.
MG

22¡¡

\
E¡c,

¡?

\

X- DO FORO.
As partes elegem

expressa

a

o Foro da Cidade de Belo Horizonte

-

Minas Gerais, com renúncia

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para ações ou

proced imentos j udiciais decorrentes do presente contrato.

E,

por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento

em 02 {duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, com as firmas
devidamente reconhecidas em cartório.

Belo Horizonte, 06 de Março de 2018.
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PREFEITURA
BELO HORIZONTE
wwut.pbh.gov.br

DECLARAçÃO
Declaro, para fins currículares que a jornalista
Geórgia caetano de otiveira
santos, foi Assessora chefe de iomu.nióaçao
oã
Municipar de Turismo
de Belo Horizonte - Berotur, entre dezembro derrø"sa
iölz
e
abrir de 2016, onde
prestou os seguintes serviços:

'

Assessoria de comunicação, incluindo as áreas
de publicidade, Assessoria
de lmprensa, produção visuar, Rerações púbricasì
Mídias sociais;

de

'

Assessoria

o

Gestão de conteúdo das mídias sociais da Belotur
e das páginas oficiais
(fanpages) de Bero Horizonte e do carnavarde
Beró HorÍzonte;
Ações de divulgafg * promoção do carnaval de
Belo Horizonte entre os
anos de 2013 e 2016, quando ô evento obteve
altos índices de crescimento
de público e visibilidade na imprensa nacional e internacional,
com um
alcance de mais de R$70 mirhÕes em mídias
Revisão do Guia Turístico de Belo Horizonte. ""ponian"".;

'
o

rmprensa

em

grandes eventos como copa das
confederaçÕe1 e01J), copa do r/ríndo oa
- flen'i2014),
"''\
carnavar de Bero
Horizonte(2013a2016);

Por fim, importante salientar a extremada dedicação

e o perfil
profissionalíssimo da ex-funcionária, que
segue, por nós, recomendada.
Belo Horizonte 14 de abrilde 2016

DIA PEDROZO
Presidente da Belotur
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DECLARAçÃO

Declaro, para devidos-fins, gue

a.

jornalista Geórgia caetano de oliveira
santos
aa sei."tui¡u= de Ësrado ãã lu.¡smo enrre foi
oì

ffi:i:irfåiîjåcomunlcaçao

No exercício de suas ativídades a jornalista
trabal[ou n_a prornoção e divulgação
do turismo mineiro, através da coordenação oe
åções de publicidade, Assessoría
de Imprensa e Relações públicas.

Também, dentro de suas atividades, Geórgia caetano
participou de inúmeros
eventos nacionais de promoção do turismo ä¡n",tro
e dos
internacíonais
listados
abaixo:

"uunio"

Setembro 2008

I

Y9o Inaugurat BH- Miami

- Estados un¡dõs -

Dezembro 2010

Atenciosamente,

^/
- trg:i

{>¿

t^

rr¡ -'+-t,)

Silvana Nascimento
secretária-Adjunta secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais

Cidade Administrativa de Minas Gerais - Rod. Frefeito Américo Gianetti, s/no - Edifíeio Gerais
- l10 andar
Bairro sena verde - Belo Horizonte - MG - 31.630-901 - Tel: (31) 3915-9450 - Fax 3915-9615
sirvana- nascimento{ôturismo. mq.qov. br www-turisrno. mg.gov.br

-

Þ\
.=l

Governo do Estrdo de Minas Gerais
$ecretaria de Estsdo do Turltmo
Gabinete da Secretária Adjunta

DECLARAçÃO

Declaro, para devidos fins, que a jornalista Geórgia Caetano de Oliveira Santos foi
Assessora Chefe de Comunicação da Secretaria de Ëstado de Turismo entre ts
ãnos de 2006 e 2012.
No exercício de suas atividades a jornalista trabalhou na promoção e divulgação
do turismo mineiro, através da coordenaçäo de açöes de Publicidade, Àssessoria
de Imprensa e Relações Públicas.

Também, dentro de suas atividades, Geérgia Caetano part¡c¡pou de inúmeros
eventos nacionais de promoção do turismo mlneiro e dos eventos interr¡acionais
listados abaixo:

Þ Ëncontro Gastronôm¡co de Minas em Portugal - Lisbsa - Abril de ?O08
Þ Vðo Inaugural BH - Cidade do Panamá - Ação com Jornalistas Mineiros Setembro 2t0S

> Vôo Inaugural BH- Miami - Estados Unidos - Dezembro 2010
Þ Vôo Inaugural BH - Montevidéu - Uruguai - Fevereiro 2011

Atenciosamente,
:

f_i
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t,,'&j()t

(r ¡,'-r

*"f F

Silvana Nascimento
Secretaria
de
$ecretária-Adjunta

^\
que m0lol
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*
Cidade Administrativa de Minas Gerais - Rod. Prefeito Américo Gianetti, s/no - Edifício Gerais Ilo andar
(31)
Fax
3915-9615
Tol:
3915-9450
Horizonte
MG
31.630-901
Belo
Verde
Bairro Sena
silvA[a.nasçimento@turig]Eto,Og. gov.br - www'turismo' mg.gor.br

tt,

tgmilè da Ëäciã Hidragrá.icê do

Rìa dås Velhas

Belo Horizonte, 18 de maio de 2018

Atestamos para os devidos fins de direito, que a jornalista Geórgia Caetano de
Oliveira Santos, portadora do documento de identidade de no MG 10.000.112 e CPF
no 032.845.566-05, por meio da empresa Tanto Design Ltda., inscrita no CNPJ: no
05.107.39010001-17, prestou serviços de coordenação de Assessoria de
Comunicação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, entre agosto de
2016 e abril de 2018, desempenhando as seguintes atividades:

1) Coordenaçäo da equipe
2) Assessoria de imprensa

de comunicaçäo;
com serviços de:
Treinamento de porta-vozes (Média Training);
Clipping Jornalístico com diagnóstico, monitoramento, relatório mensal de
avaliação consolidado, balanço descritivo e analítico do clipping jornalístico,
Atendimento de demandas diárias de imprensa;
Produção de artigos e releases;
Coletiva de lmprensa organizaçãc, seleção de veículos, convite, follow up,
elaboração de briefing e acompanhamento do evento;
3) Organização e divulgação de eventos institucionais;
4) Monitoramento de redes sociais e criação de conteúdo online;
5) Acompanhamento site institucional (relatórios mensais Google Analytics);
6) Gestäo de mailing institucional;
7) Redação, ediçäo e revisäo de material publicitário e multimídia (informativo
trimestral, revista bimestral, sites, farpages, newsletter);
8) Produçäo de relatório mensal de ativhades de comunicaçäo do CBH Rio das
Velhas

o
.
.
.
r

-

Certificamos, ainda, que os serviços foram prestados de forma satisfatória, com
responsabilidade e presteza, näo havendo nenhum fator que desabone.

Belo Horizonte, 18 de maio de 2018.

Êrc.

AUTENIIGAGAo

czP r8eed

\
Marcus Vinicius Polignano
Presidente do CBH Rio das Velhas

Rua dos Carijós, no 150 - 10o andar / sala 03 - Bairro Centro - Belo Horizonte/Mc
Telefones : (0311 3222-8350 - c bhvel has@cbhvel has.org.br

-
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Centro [Jniversitário de Belo Horizonte
LT}{I-BH
A Reitora do Centro Universitário de Belo Horizonte, no uso de suas
atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Comunicação Social, ern 10 de

janeiro de 1995, confere o título de bacharel

a

Liege Patrícia de Camargas

e

Sousa

brasileira, nâtural de Dores do Indaiá-MG, rrascida em 29 de junho de 1970,
RG M.5.8ó5.103 - SSP-MG,

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gazar de todos os direitos
prerrogativas legais.
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Belo Horizonte, 27 de março de 2008.

Prof.u Raquel Parreira Reis Carvalho

Baliza Dias

Prof."
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Melo Inácio
Goordcnadora de Secretaria Mullìcampi

Marina de Lourdes Utsch Teixeira
Supervisora do Núcleo de Registro de Diploma
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Alteragåc contratual

I
2å

- Ampla Soluções em Çomunicffåo

ttda*ME

ALTERAçÃO CONTRATUAL

AMPLA soLUçÕEs Etfi coürlttÉnÇÂO{_Tbå - n¡e
!a

ê.-

1

LIEGE PATRIG|A BE CAI¡ARGOS F SOIJ$A, brasileira, divorciada, empresåria,
nascida em 29106/1970, cPF no 799.Û66.8m47, C.l. no M-5.g65-103
$SpjMG,
residente e domicifiada a Rua Veraido Lambertucci, 157, apto 303, baino
São
Lucas, CEP 30240-540, Belo Horizonte, e;

IOURIMAR JOSË IIE SOUSA, brasileiro, casado sob o regime de comunhåo total
de bens, empresário, nascide em 1"1¡0311937, cpF no 01g.360.72&ü0,
Ç.1. na ild155"582 SSPü\llG, residente e domiciliada a Rua Rio Grande do Norte.
3g, bairro
Centro, CEP 35610-000, Ðores do lndaiá, MG;

resolvem realizar a alteraçåa contratual da sociedade empresåria limitada,
denominada AMPIA soLuçÕËs EM CSMUNICAçÃ' LT'A - MË,
CN'J

05'583.50110001€1, registrada na JUCEMG sob número 3120620900-1,
de forma
consolidada, de acordo com o Cödigo Civil, mediante as seguintes clåusulas:

1a

A sociedade

continua sob CI nome empresarial AMPLA SOLUçÕES Ei,l
tomuNlCAçÃo LTDA - ME e altera sua sede e foro para Rua Visconde de
Taunay, 61, bairro $äo Lucas, cEF 3024o€ffi, Belo Horizonte, lñG, podendo
estabelecer filiais ou sucursais em qualquer partê do tenitório nacional, obedecendo
ås disposiges legai* vigentes.

2a O capital soc¡al continua sendo R$ i.000,00 {hum mil reais}, dividido em I .000
(hum mil) cotas de valor nominal R$1,00 (hum real) cada umã, totalmente
integralizadas em moeda corrente do peís, da seguinte maneira pelos sðcios:

Liege Patrícia de Camargos e Sousa
Lourimar José de Sousa

950

cotas

R$ 950,00

50

cotas

R$ åû,û0

TOTAL

1.000

cotas

R$

I.000,00

\

3â O obieto social altera para comunieaçåo empresarial, como assæsoria de
åmprensa, produgão de informativos empresariais e redaçåo jomalÍstica.

4a A sociedade iniciou suas atividades no dia 15109/200a ê $eu prazo de duraçåo é
indeterminado.

B.Hte.
MG
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5â As cotas såo indivisíveis e nåû podÊråo sêr cedidas ou trånsferidas a teræiros
sem o consent¡mento do outro sóciç, å quern fica essegurådo, em igualdade de
condições e preço direito de preferèncía
þàrir å çt¡a g5iupçãg eè postas ià venda,

formslizsndo, s€ realizeda a cessão delas, a alteraçåo"eontrattral"ptàrtinente.

6a A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas ætas, mas todos
respondem eolidariamente pela integralizaçåo do capital social.

7a A administraçåo da sociedade serå exercida apsnas pela sócia LIEGE
PATRfcn DË cAtñARGos E soLrsA, assinando todos es doeirmentos referentes
a empresg' vedsdor na Êntanto, err' atividades estranhas as interesse spcial ou
assumir obrigaçÕes aqja ern favor de qualquer dos cotistae ou de terceiros,
bem
comÐ onersr ou alienar þens imoveis da sociedade, sem autorizsçåo
do outro sócio.

8a Ao ttärmino da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora
prestará contes justificadas de sua administraçgo, procedendo
å elaboração do
Ínventário, do balanço patrimonial e do balanço de reeultado econðmico,
cabendo
aoe sócios, nã proporção de auas cotag, oa lucros ou perdaa apurados.

9a Nps quatro rneses seguintes âo término do exercfcio social, os sócios
deliberarËo sobre as contas e deeignaråo adrninistrador{es) guando for o
caso.

10 A sociedade poderá

s

qualqrier tempo, abrir ou fechar filial

ou

outra

dependåncia, mediar¡te sltsrsção contratual sssineda por todoe ae sóo¡oe.

11 Oe socios podøão, de comurn acordo, fixsr uma retirads rnensal, a títufn de
"pro Iabore", observades as disposiçõee regulamentares pertinentes"

tu

interditado qualquer sócio, a eûciedade continuará suâB
atividades com üs herdeiros, Bucessorcs e o incapaz. Näa sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do sôcio ÍemanescentÊ, û valor de seus haveres

12 Falecendo

serå apurado e liquidado com bass na situaçËo patrimonial da sociedade, å dats
da
resoluçåo, verificada em baf anço especialmente levantsdo"
&'r.,,-.
meqmo prccedimento eerá adotado em outros cåsos sm guê a
sociedade ee resolva em¡gþCår â seu sóëi*.

Parágrafo

única'O

s,
U

'13 A edministrådore dec¡arå, scb as pen€¡s
da lei, de que nåo
exerçer a adminietraçåo da sçciedade, poi lei eepocial,

f

Ålteraçåo contratual- Arnpla Solr.rçôes èm tom¡Ìnicæåo tlda

-ME

condenäçåo crirninal, ou pûr s* encûntrar oob os efeitos dela, a pena quê vede,
ainda que temporarisrnente, o etcssr å csrgos públicas; ou por crirne fatimentar, de
prevaricaçåo. peita su suborno, concusså'o,"picùlgfé, p¡r-cànlrî q economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normâsde defesa da conconência,
sontrâ as rêlsções dc crnsurno, fé pública, ou ã propriedade.

14 Fica aleitc o foro de Bsls l-loriaonte pâra o exercício e s curnprimento doe
díreítüs e obrigaçöes resultsntes deste contrato.
Ë por estarem assim justos c cont¡atados assinam o presente instrltmento em 3
{três} vias de igua{teor, pärã urn só efeito legal, perante as testemunhas abaixo.

Bela Horieonte, 30 de Agosta de Z¡110

Liege

de tamargos e Souse

îestemunhas: Fabiano

Sousa

f¿J-*

de Oliveira
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FAUSTO CARN EIRO
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Universldade Gatdlica de $antos
Faculdade de Corrw,ånicaçåo
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Reitcr da uNlvÉRslDAÐE CnrÓuca nË,sAn¡TCIs, no uso de suaç atribuiçÕes,

do curço de C0MUNICAÇAO S0tlAL,

e

tendo em vista a conclusäo
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Mestre
a

Fausto Garneiro de Farias
de nacionalidade brasileira, nascido no Estado do Rio de Janeiro,
no dia 17 de novembro de 1966, CPF 085.999.248-93'
em vista a conclusäo dö Progra ma de Pós-Graduaçäo em Comun
março de 2019, e lhe outorga o presente diploma,
de que possa gozat de todos os dire itos e prerrogativas
Bras'ília, 13 d e maio de 2019.
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MtNtsTÉRro DA EDUCAçÃO
UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Diploma registrado por delegação de
competência do MEC, nos termos do g
Artigo 48 da Lei 9.394/96.

1o

do

Registro no:368
Livro no: 29 Folha no: 92

Júlio César Goulart Garay
Secretário de Administraçáo Acadêmrca
APOSTILA
Diploma registrado em conformidade com a avaliação do
CNE/CES, triênio 200712009 e Portaria no 1 .077 de
3110812012, publicada no DOU no 171 de 1310912012,
Seção 1.
O diplomado concluiu a seguinte habilitação: Comunicação

Márcia Abrahão Moura

APOSTILA DE SEGURANçA

Reitora

Fausto Carneiro de Farias

cPF 085.999.248-93
Comunicação

e Sociedade

Gódigo de Validação: EF3G2A39I9B1 0E6063964A1 EDAí63685
Validação em: https://servicos. unb.br/publico/#/validardiploma
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Por'mçnos gu€ parsçs e por rirals trabalho quo
dê ao lntsresgado, ¡ cartelrå profisslonal é um do"
cumento indiepensável

à proteção do
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TRABALHO

sÊ{RËTANIÀ DË ËÀ,IPFEGO Ê SALÁRIO

i

trabalhador.

DT

IARTI|RA DE TRABALHO

I PRIVIDËNCIA SOCIAL

:

Elemento de qualificação civil

profissional.

e de habilitacão
I

u ,ortêim

representa também tltulo
orlginário para a colocação, parå a inrcriçäo sindical a, alnda, um lnstrumento prático do contrato
lndivldual de lrabalho.
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logo veró se o portador é um temperårrìento squletado ou.versátil; se ama a proflssão escolhida ou
ainda nåo encontrau a própria'vocaçåol es andou
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Emprr

Rur...

cor¡tRAro

Enìpregador: pARTNERS COMUNTCAçAO
INTEGRADA LTDA.
CNPJ: 03.958.S04/0002_98
Endereço: Setor de Autarqula Sul,
euâdra 3 . Bloco

I
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conj. 517 / Brasft¡a DF / cEp: 70.070-030

Cargol Comunicador (a) Sên¡or

I

Admissào; 07/ t 2tZ0 .l 6
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Reg¡stro/Folha: FL 343
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Remuneração Especificada:
R$ 9.041,07
(NOVE MIL E QUARENTA
E UM REAIS E SËTE
cENTAVO€), por mês.
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CETA'S

(AtcBt¡do médico, dfcrrylo do co¡rnto do
pþfiaion¡¡s 6 oùtr¡s snotações åutorizrdrs por þi)

rnbdhq

rugiscos

ANOTAçöËS DA PREVIDGNG|A 5OC¡åt
Cab6 êxcluelv¡mrjnts so lNpS firèr aa anotecôor d.i
lolh¡s dæt¡ gôçåo. bem oomo aa roæalvir d¡¡ smer¡d¡r ou

Ìaturåt quð â6sgo Es ìornêm nâcê8s¿rl8t.

0a rôglåtro! rãlstlvûs å dôclrråçåo dâ dôpondgntoa tåm sfal.
mãråmðnto drclarãtórlo. cxlglndo a rurpootlvå q$¡llflttg¡û
por orr'lðo dr håbtllt¡çåo ä¡ prtrtaçöôs, s¡r qu¿lquer úpoàr,
A lmportånctÈ à o slgnlftcådo dor ragtstro! aonüdo! nr
CARrtlffA ÞE TñABALHO Ë Pn€VlDË¡tüÀ SOCTAL rom¿m obrl.
o¡térlå ¡ ¡r¡¡ põs3a. mo¡mo par¡ os re¡uradol ¡¡m vfnoulo cm.
Þroootfclo, como or trabålh¡doÌ€r rstônonro¡¡. ünprogsdorðr å

to

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Admitido eln-çaráter experimental por um
prazo de
dias, conforme contrato
flrmado entre as Dartes em
podendo ser
prorogado conformd legislação vigenle. Findo
o prâzo e nâo sendo dispensado, passará a
vigorar por prazo determinado.

'\L

üÀt-Ìå-/dü6-,

f{rnclonårlor vtnßubdor

.rprclrl.

à pr.vldðnctr por forç¡ do legl¡lsç¡ó

ÎEüOIIEIDACôET

O porl,ldor dÕrt! c¡rlslra d€voÌú t6r o mfulnw ùñPtnho
ôm tua con¡ollraçåo, polt d€rti'doôr¡lrrÊnto dsÞtndÛå q rl.

pldo ¡t€ndlmonto ,unto å Quslgu.r órgåo da lNp8.
Ns hlpótorr do o togurrdo rü¡ goro dr ü¡rfl¡odoüC¡ ôt¡
ipoSóntadoriâ pôr lnvàllde¡ ¡.tomrt åo tôbrfho ¡ntes do
prt¡o llxodo pÕlo lnstltuto, gtlr volts dovôrå sàr G.omunlcada
fmgdlstamonto åû lf,¡PS.
$a o sogurodo åposantãds por ldedc ó/ùu têmpo dr rurvlço rstomsr ao trsb¡lho, flcrrá alrlûlto å ûontr¡b¡rlção plrú o
lnstltuto p¡ss¡ndo r ìor dlrBlto { um pacúllo Êspôclal. çra
'dt

INTEGRADA
LTDA

lho ¡orå roncdldo no câso dâ st¡rtsmgfttô dollnltlyo

rtlvldåds, or,¡ por

.',

ii:,riîillÊ! üü

l,å[iiT'i-Tñ4"""'-

ru¡

mr rôcpsoüvor dlprndåntür,
tr¡tPoRÍAIü¡
RtlpondËr{ aolld¡rlrmrntê co{n o blllrflotftlo, Dirantô o l}lFS.
pðlâ rætltulçðo ds catåc d6 bônaÍlclo! p¿Ð¡!. bam coürÐ d. düpelar rooultrntos dt orortação då 0erylcos mádlco¡. râm D¡Eiulzo
dar rangãor ponsir ctbfvðlr, rguole que ln.rrlr oü fizer lnjorlr:
_ I - Nåå tolhâ! do pãgÉmÞnto de ¡¡lårlo¡, prålor¡ qua
não porsú¿an,
âlótlvàmente, a condlçlo da ægundo!
ll - Nâ Cp.RTEIRA oE TRASALHO E PREVIDGNC|A $OC|AL
do gmpr¡gado, ds¿larstðo tålsr oü d¡vs¡rr de quc dðv¡rl¡ |rr
årcr¡tå;
lll * Em quålsguôr ,torr¡do! noôo!3ûrlo! à conc.r'ã¡. d¡
pâ¡omônto dâ prðttr0õãd ãóô b.ncftcl$rlor. dacl$aî¡o ,rlra
o{a dlvôr3r d¡ Euð dayfft¡ sor oscrlt¡.
(ARf. I52 DO REGUTAMEI¡TO CEfrAL DÂ PREVIDÈNTIA 6OCIAI,
APROVADO FcLO DECBETO N3 60.5ot. ÞE 14gl8r).
moÉ6,

GAçAO

l8¿9.6

tû

POLIANA NAPOLEÃO
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Centro Universitario de Belo Horizonte

UNI-BH
A Reitora do Centro Universitário de Belo Horizonte¡ no uso ,:t as
atribuiçöes e lendo em vista a conclusäo do Curso de Comunicaçåo Social, em 16 de
agosto de 2006, confere o título de bacharel a

Poliana Montelro Napoleäa
bras

l cira' naturar

åä"ffi :iî*i:,'ä:i:'$ä ;loo;,

ou j unho do I e I

3'

e outorga-lhe o presente Diplomaf a fim de que possä gozar de todos os direitos e
prerrogativas legais.
Belo Horizonte, 01 de agosto de 2AA7
I

f*

s*e
Prof.oFueli M¡t¡'ia llaliz¿r Dias
Ruitor¿r

Sr,,"* *.- /rt r-**,.

,

*;ir4p*u.r*
Prof.u

Diplornada

Reis Carvalho

Pré-Reitora de Graduação

un¡-bh

çtilTra uilrvERsrTÁKlo DE BELO ]lORlZO¡{Tn
uanr¡øb':'prta FuNþÅçÃo cuLTuRAL DE BELo flanÍzçltrg
cÈi:as¡tc¡N¡t¿¡tro: otchårø Pßâ&DE¡flrL
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oE fâYåltñt&o ÐÊ tt99'

sô0tAL äACHARNLADCI
'aaalido

Pela ?orldr¡a

79tt.Mæ. puû'

DQUde 4fi?ß)).

1.o semestre

'5,

regi strãdo nos termos do art. 20,- .$ 40, do Decreto no 5,786, de
PrOcesso n0 2

24/A5ftt}6, stb o no ?697'

ltvro:

Belo þlorizonte.0l de agosto de 2007

Costa Melo lnácio
Reny
tsordenadora de Socretaria Mulltcampl

Marina e Lourdes Utsch Teixeira
Supervlsorð do Ntlcleo de Regislro cle Diplorna

J\ß ûûSåân

Centro Universitário de Belo Horizonte
TJNT,BH
Credenclamento: Decreto Presidencial de 23 de fevoreiro de 1999.

rÓs-GRADU¡çÂo "LATo snNsu''

C{ltilicarnCIs que Políana MondaÍro Nupoleño concluiu o cttrso de Pós-Oraduação "L,ato Sçnsu?'- Especializaçáa
srll Camunicação e Polltim promovido pela Pro-Reitoria de Pós'Craduaçäo, Pesquisa e Extensão do Centro
Universitário ele lSelo Horizonte, no período de 04/û9120t6 *2110612007, corn a carga horåria de 360 horas-aula, tendo
cumprido üöril &prûveitarnsnto e freqüência o curículo constante no verso deste Certificado.

llclo llorizonte,

14 dc abril de 2û0fi.
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Profã SueliMãria Baliza Dias

Roitora

á.;â¡a Jut'*t
Ø
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Marisa da Sllva Lernos

Fró-Reltora de Pós-traduação, Posquisa e Extensåo
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14 dc abril eln 2{i08.
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icirt :ti tl5i,iriir¿t Nerfuonça Bergarnini
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i,:i;i;'i..ïÞ Pqrtners
;:1,:iii ;"+ri Comunicaçåo
'';i..:i ii:'ì lntegrada

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICÂ

Portners comunicoçÕo lntegroco Ltdq, inscri-tq no cNpJ
sob o no
03'958'504/00a1-o7, sediodo no ruo Desemborgodor
Alfredo de Albuquergue,2gO,
boirro sonto Antônio

- Belo HorizonlelMG,

cEP 30.330-250. ATESTA poro os devidos fins
que o sro. Poliono Monteiro Nopoleöo Lemos
inscrito no cpF sob o no 014.602.g7G73,

q'luofmente presto os seguintes
serviços:

r
o
'

Produçõo de conleúdo;
Assessorio

de comunicoçöo e reiocionomento com o imprenso;
Plonejomento eshotégico poro crientes púbricos e privodos

Período: desde joneiro / 201 7

Certificomos, oindo, que os serviços forom prestodos de formo soiisfotório,
nõo
hovendo nenhum fcrtor que desobone o conduto do controtodo.

Belo Horizonte,

t2de junho de 2019.

Dom ngos Sovio roide
cPF 230.727.766-87
Porlners Comunícoçöo tntegrodq ltdo- CNpJ O3.9Sg

B,Hto.
MG

\

22
Cor€
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AUTErlTIGAçÃo

czF 18382

Belo Horizonte . R. Desemborsodor Atfredo de Aibuquergue, 2OO . Sofìto Antôn¡o .
CEp 3Og¿O ?50,Tet. 31 3O¿9 6aAB
G.¡PJ:

Oil9S8.50a/oo0r-ü | pqrtnerscor¡.com.Þ

t r\

\

ðr¿lf*rrro S¡ìlrl!"ös$ vrl¡ År;¡-¡s l-'I'üA
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j ar
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ATESTAT}O T}E CAPACIÐADE TECNICA

A Braferro Soluçöes em Açoc LTDA com sede na Rua Jambreiro,
101, Centro - tnça de Pitanguí-fvlG, CNPJ: 08.904.089/0001-22, por
seu representante legal abaixo identiflcado e assinado, ATESTA para
parå os devidos fins que a Sra. Poliana Monteiro Napoleão, inscrita no
CPF sob

n'

01

4.6A2.876/73, prestou os seguintes serviços:
:

t

tonsultoria de comunicaçåo e asses$oria de irnprensa

Período: A4n013 até 0612O'16

r

foram prestados de forrna
que desabone a conduta da

Por ser verdade,rfirma a pre$snte declaraçãCI para que produza os
efeitos legais a que se destina.

\
Belo Horizonte, 13 de Junho de 2019

Humbertô EmÍlio Can

Lernos

Jii¡etor de Planeiamento

l0g.g04.0gg/$s0t

-î r

B.Hta.
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AUTE¡{IIGAçÃo

czF r8ge3

l
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l\.

coNTRATo DE PRESTAçÃo oe sERVtços

PARTNERS COfUU¡rllCnçÃO INTEGRADA LTDA,

inscrita

no

CNPJ

de número

03.958.504/0001-07, situada na Rua Desernbargador Alfredo de Albuquerque 2OO

Santo Antônio,

no Município Belo Horizonte/MG e

CEP: 30.330-250,

por

-

seu

representante legal, abaixo assinado, doravante designada simplesmente
CONTRATANTE e, POLIANA MONTEIRO NAPOTEAO LEMOS 01460287673, cujo nome

fantasia é JORNAT PARA VOCE, inscrito no CNPJ de número 26.97L.462/OOOt-q0,
situado a Rua Eli Seabra Filho, n. lOO

-

Apto 103, Bloco 01, Bairro Buritis, no municfpio

de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.575-740. Por seu representante legal abaixo assinado,
doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justo e contratado,
o que segue:

I. OBJETO.
A CONTRATADA executará atividades para a CONTRATANTE de produção de conterldo

editoria e digital, assessoria de comunicação integrada e relacionamento com a
imprensa, planejamento estratégico para clientes públicos e privados da
CONTRATANTE,

ll

-

Do PREçO

E FORMA DE PAGAMENTO.

A CONTRATADA, pelos serviços prestados, receberá os segu¡ntes valores nas formas e
condições descritas abaixo:

a|

RS 4.000,00

(quatro mil reais) fixos mensais, âo longo dos 12 meses desse

contrato;

b)

\

O valor mensal pode haver variáveis de acordo com os serviços prestados.

parágrafo tJnico: Os pagamentos serão efetuados em conta bancária indicada pela
CONTRATADA ou mediante emissão de cheque bancário pela CONTRATANTE, até o

(quinto) dia út¡l do mês subsequente á prestação dos serviços. A CONTRATADA em
Nota Fiscal de Serviços para quitação dos valores recebidos.

auTENTrcaçÃo
czP 18324

lî7

r¡t-

DA EXECUçÃO DOS SERVIçOS.

As solicitações dos serviços ou quaisquer modificações executadas no decorrer do
contrato, serão executadas em local índicado ou não pelo CONTRATANTE.
rv

- oBR|GAçöES

DA CONTRATADA.

Sem prejulzo das demais responsabílidades previstas neste contrato, são também
responsabilidades exclusÍvas da CONTRATADA, por sua conta e risco:

a) Fornecer à CONTRATANTE,

sempre que solicitado, informações detalhadas

sobre dados que tenham relação cDm o objeto desse contrato;

b)

Entregar os serviços deste objeto em prazos estabelecidos, desde que exista
descumprimento de prazos pela CONTRATANTE.

v-

oBR|GAçÖES DA CONTRATANTE.

a) Pagar pontualmente à CONTRATADA tudo o que for devido contratualmente;
b) Na hipótese de ímpontualidade pela CONTRATANTE no pagamento das
obrigações advindas do presente instrumento, ao valor principal da fatura e/ou

extinção deste contrato sem ônus ac CONTRATADO;

c! Fornecer a CONTRATADA,

todos os materiais, informações e equipamentos

necessários para a execução do objeto deste contratado.

V¡. VlGÊNCß

U

I

,Ã,

ò.
Esse

contrato vigorará a partir 3o/oL/2ot7 atê 29lOI/2018, podendo ser prorrogado a

critério de ambas as partes, quando então serão negociados novos valores para

a

prestação dos serviços a serem executados, cabendo a notificação de renovação com
30 (trinta) dias de antecedência.

-J
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-

RESCEÂO.

5e motivada por inadimplemento, a rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, por

iniciativa de qualquer das Partes, mediante sirnples notificação escrita a outrem, desde

que a irregularidade não tenha sido sanada, em até 30 (trinta) dias, imediatamente
posteriores a data da apresentação da irregularidade.
Este contrato poderá ser rescindido caso ocorra as seguintes irregularidades abaixo:

prática ou omissão de atos, encontrar-se em estado de pré-insolvência;

Þ

Quando a CONTRATANTE decídir que o trabalho da CONTRATADA não seja mais

necessário. Nesse caso, a CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA por

escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. Caso contrário será pago
CONTRATADA

a multa no valor da clausula ll, item a), a tltulo de

a

multa

rescisóría;

mesme deverá notificar a CONTRATANTE com 30 (trinta) dias de antecedência.
Caso contrárío a CONTRATADA deverá pagar

a multa no valor da clausula

ll,

item a), a título de multa rescísória.

vil -

DrsPostçÕEs GERAts.

a)

O presente contrato não gera nenhum outro direito a CONTRATADA, além daqueles
pactuados com o CONTRATANTE;

b)

{

Em hipótese alguma, os pactos deste contrato ensejarão interpretação de existir
quaisquer vfnculos ou obrigação trabalhista, previdenciária ou a que título for, entre
a CONTRATANTE e a CONTRATADA, na hipótese da eventual reclamação trabalhista

ou qualquer demanda judicial, exonerando e isentando A

CONTRATANTE de

\

qualquer ônus ou encargos de qualquer natureza;

c)

Nenhuma alteração deste contrato ierá qualquer validade ou efeito, a menos que
seja feíta por escrito e assinada por represe

B.Ht€.
MG
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legalmente const¡tuldo de ambas

d
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I r'J

as partes, e seia feita menção expressa a ela, como sendo alteração introduzida
nesse contrato.

IX-TR!BUTOS.

os tributos oríundos deste contrato serão recofhidos pelos responsáveis fiscais

na

forma da lei.

x-

Do FoRO

As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Horizonte

expressa

a

-

Minas Gerais, com renúncia

qualquer outro, por mais prívilegiado que seja, para ações ou

procedimentos judicia is d ecorrentes do presente contrato.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam

o presente instrumento

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, com as
firmas
devidamente reconhecídas em cartório.

tÏ"'''nte'

30 de

raneiro'"

tä-ffittt*'*"''*

Vi^" gú+or sr\Às

PARrñERS COMUNTCAçÃO TNTEGRADA LTDA

03.9s8.s0410001-07

Â¡ton*..* Nopd^s-- fç+ :tu>
Q\*",^
POLIANA MONTEIRO NAPOTEAO

TEMOS 0T460287679

CN PJ : 26. 97

L.462/ }OOt-4o

TESTEMUNHAS:

Thatiana

EIIL":ßt4rÊ0
'ouarff8 tNÀ ou

DE

AdffhcÃo.ou

BTÀTPA D! f MUDE.

le rERMo ADtnvo Ao coNTRATo

DE pREsrAçÃo

PARTNERS COtvtUtrllCRçÃO INTEGRADA LTDA,

or sERVtços

no

inscrita

CNpJ

de

número

03.958.504/OO0L-07, situada na Rua Desembargador Alfredo de Albuquerque 2OO

Santo Antônio,

no Município Belo Horizonte/MG e

CEP: 30.330-250,

por

-

seu

representante legal, abaixo assinado, doravante designada simplesmente
CoNTRATANTE e, POuANA MONTETRO NAPOLEAO LÈMOS Ot46A287673, cujo nome

fantasia é JORNAL PARA VOCE, inscrito no CNPJ de número 26.ì7L.462/OOO!-+O,
situado a Rua EliSeabra Filho, n. 100-Apto 103, Bloco 01, Bairro Buritis, no municfpio
de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.575-740. Por seu representante legal abaixo ass3nado,
doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justo e contratado,
o que segue:

Flcam alteradas as seguintes cláusulas do contrato.

CIAUSUIA PRIMEIRA
Fica alterada Cláusula ll, alínea a, do contrato, recebendo o valor mensal de fixo de R$
ì

5.000,00 (Cinco mil reais) ao longo dos L2 meses desse aditivo.

CLAIISULA SEGUNDA

Fica alterada a Cláusula Sexta do contrato, em quç

o contrato terá validade

pelo

período de OL/O9/2017 até 3L/O8/20I8, podendo ser prorrogado a critério de ambas
as partes, quando então serão negociados novos valores para a prestação dos serviços

a serern executados, cabendo a notificação de renovação com 30 (trinta) dias

de

{

antecedência,

^n\-)
\\t
i

CLAÚSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato: em questão, desde que não
contrariem o gue ficou convencionado no presente Termo Aditivo'

E, por estarem assim, justos

e

acordados, firmam

Contrato de Prestação de Serviços, em 02 (duas) vias

o

presente Termo Aditivo ao

Ml

\

teo¿ para que produzam

ì1 5
A¡,,TENTTcAçÃo

cæ

t8aa6

t(

seus juríd¡cos

e lega¡s efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente

subscritas.

-##*y*K

03.958.s04IOOOL-O7

Dino Bastos Sávio

X^o,-,
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,ulo"J.,,-
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r) 1222-8500

ÀNTONIô DÂNIEL DE OLIVEIRA
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tn
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29 TERMO ADIT'VO AO CONTRATO DE
PRESTAçÃO DE SERVIçOS

PARTNERS COMUNICAçÃO INTEGRADA
I.TDA, iNSCritA

NO CNPJ dC NúMErO
o3'958.5a4/000t-07, situada na Rua Desembargador
Arfredo de ,Arbuquerque zao

-

santo Antônio, no Município Belo Horizonte/MG e cEp:
30.330_250, por seu
representante legal, abaixo assinado, doravante
designada simplesmente
CoNTRATANTE e, poLtANA MoNTEtRo

NApotEAo [EMos 01460287673, cujonome
fantasia é JoRNAt PARA vocE, inscrito no cNpJ
de número 26.g7t.462/ooot-+o,
situado a Rua Eliseabra Filho, n. 1.00-Apto 103, Bloco
01, Bairro Buritís, no município
de Belo Horizonte/MG, cEP: 30.575-740. Por seu representante
legal abaixo assinado,
doravante denominado simplesmente CoNTRATADo,
têm entre si, justo e contratado,
que
o
segue:

Ficam alteradas as seguintes cláusulas do contrato.

CIÁUSUI.A PRIMEIRA
Fica alterada Cláusula ll, alínea a, do

contrato, recebendo o valor mensal de fixo de

RS

5'750,00 (Cinco mil, setecentos e cinquenta reais) ao longo
dos 12 meses desse adit¡vo.

CLAÚSULA SEGUNDA

Fica alterada a cláusula sexta do contrato, em que

o contrato terá validade pelo

perfodo de oL/09/7018 até 3L/08/2otg, podendo ser prorrogado
a critério de ambas
partes,
quando então serão negociados novos valores para a prestação
as
dos serviços

a serem executados, cabendo a notificação de renovação com 30 (trinta) dias

de

antecedência.

\

CIAÚSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato em questão, desde que
não
contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o

nte Termo Aditivo

Contrâto de Prestação de Serviços, em 02 (duas) vias de

teor, para que produzam

ao

lrou

(

1r
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seus jurídicos

e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente

subscritas.

Belo Horlzonte,

01,

de Setembro de 20j.g.
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Mosee ao scu novo comPanheiro os pcrigos que o ccrcam
ûo trabalho,
Cada acidenæ d uma ligão que deve scr apreciada, para
evi¡a¡ maiores desgraças.
Todo o acidenle tem um¡ causa que é preciso ser pesquisadâ, paf¡ Êvitar a sua rePetìçâo'.
5e voca for acidentado, pr¿cufe logo o socoûo médico
arlcquado, Nåo dcixe què "cntondidos" e "curiosos" con-

colrarn para o aS,ravamento de sua lesão.
Se você nâo é eletricisla, nåo sc meùa a fazer serviços

de

eìlet¡icidade.
Procurc o socorro médico imediato, se voc€ for vftima de
um âcidente, amanhã ssrá ¡ffd€ dêma¡s.
As máquinas näo rcspciam ninguém; m¿s você tleve rcspeitá-las.
Atcnda às recomendações dos Me¡nbros da CIPA e de
scus mest¡es e chef€s.

Conheça ¡¿mpre as regras de segurança da seção onde vo'

i

Ì

i

:

'{¿,

i

rÀ

ì

o'l

¡

F{

devidoe lugares.
Parc a máquina quando tiver quo consertá-la ou

lubrificá-

la.
Habitue-se a mbalhår proægido conua as acidentes. Use
equipamentos rie protc4ão adequados a seu serviço.
Conheça o manejo dos exlintores e demais drspositivos de
combate ao fogo exisænl¿s Ëm sêu local de rabalho' Væê
pode ær necessidade de usá'los algum dia.
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cê uab¡lha,

Conversa e dis¿ussão no tratralho prcdispõern a acidentes
pela desaænção.
Leia c rcfìiu sßrnp¡c os srisinâmenls contidos aos carta'
zes e avisos sobr" prevcnção de acidenæs,
Or andis, puleeiras, grâvatas c mangas compridas não fazem parÞ ilo scu uniformc dc t¡abalho,
lr,lan¡enha scmprc í¡s 8uâldas proleloras das máquinas nps
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CONTRATO I}I) TRABALTIO

CONTRATO DËTRABALTTO

2l

Emprcgador.,..,

Empregador: PARTNERS
INTEGRADA LTDA.
CNPJ: 03.958.504/0002-98.

I

Rue

Endereço: Setor de Autarquia Sul, Quadra 03
Bloco C, Conj. 22- sala 305/306, Ed,
Business Point.
Brasllia - DF/ CËP: 70.070-934

CG(yMF
+

Esp.
Ë

Cargo

Cargo: Comunicador Digital
il

Data

Admissåo: 1010712017

;

:

Registro/ Folha: 371
Remuneração Fspecificada: R$ 8.469,45
(orTo MtL QUATROCENTOS E SESSENT
E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS), por mês.
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CONTRATO DETRABALHO

¡9

CONTRATO DE TRAßALHO

Nome: Bianca Brasil Nunes
Empregador: Centro de Enslno Unificado de
Brasilia

*

CEUB

GNPJ: 00.059.857/0001 -BZ
Endereço: SEPN 707 / 907

Municlpio:

Brasília

UF: DF

Espécie do Estabelecimento: Ens¡no Superior,...,....,,,...
Cargo: Professor D
CBO:2M7-25 Admissão: 01/08/2006
Reg¡stro No: 7693-9
Remuneração: Rg 20,21 (V¡nte

rì

Um Gentavos) por hora-aulå

e Vinte e

de
.:

Cenlro dê

CEUB

Ass. Do

l,

t9.....,.

.

RRN COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CNPJ: 26.428.219 lO00 I -80
End:Quadra-SCN Qd 05 Bloco A Sala 417,50
Bairro: ASA NORTE - CEP:70715-900
Municipio; Brasília * UF; DF
Esp.Estab:PRESTACAO DE SERVICOS
Cargo: JORNALISTA PLIiNO
CBO:2611-25
Data de Admissão : l9lll/2007
Registro N" :00059
Remuneração especifica: R$ 4.02 1,60
(quatro mil e v¡nte e hum reais e sessenta centavos) p/ mês
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AN0r'AÇógs c$Ril¡s

(Aæstado mérJicn, alæração do contrato <lo trabalho'
registros profissionais e outras anotações auorizadas por lei)

ß

AN(}TAçoÉls ÜERAIS
(AæsÞdo mé<tico, allnra4áo do contra!} do trâbalho,
registros profìssionais e out¡as anot¿çÕes autorir-adâs fror lei)
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ÀNt}'rAçofls cËR¿tls

ÀNOTAçóES GERÁ.IS

(At€slådo métlico, alteração do contrato do tratralho,
rsgistros profissionais e outrås anorações autorizadas ¡xrr lei)

(Atestado roédico, alæração, do contraûo do trabalho,
registros profrssi<rnais ó outrâs anotåçð€s autorizadas porlai)
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ANorÀçóDs GDRAIs

ANO'I'AçO[.S

(Atestådo médica, alleraçåo dô coûüato do t¡ab¿lho,
re¡¡istros profissionais e outr¿-\ anotações ¿¡g¡1¡7¡,1qq flor lei)

GERÀIS

(AtÈsùôdo mé<lico, alteração do çontrato do f¡âbalho,
registrns profissionais e Õutrâs Ânotåçôcs aubrìzadas pÕrlei)
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coNTRATo DE ÊxpERtÊNctA

Admitidþpm caráter experlmental por um praro

de ' { i}

dias, coqfo¡me

entreaspaftesern

Chefe do

c

Pessoal

cqntratofjrsdþ

ju I Lt / I { r

podendo ser prorogado conforme legfslação
vigente, Findo o pra¿o e näo sendo disp€nsado,
passará a vigorar por prazo indeterminado.

O portador da presente carteira é
Professor deste estabelecimento de
Ensino Superior e goza anualmente
Férias coletivas durante período de
01 a 31 de Janeiro
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Brasília, tl5 de outubro de ?016.

DrcrARAçÃO

A Inforrne cory1farag Integrada ss Lrda., ins*ira
26,428'2,t9100ûr-s0,_endereç"d"r

nCI cNpl sob o ¡e
oo seror de Autarquias sur
lsÁusJ * Quadra;

t4 - Bloco: A - Hdifício vicioria ûffice Tswer
Brasília/DF, declarâ, þâra os devidos_rins que

-

6a andar

-

616 a 634

_

a sra, Bianca gr"s* Nunss,

inscrito no Rü: 1.9û0.2-31 ssplllF, cpF ssz.ïsg,l31_91,
faz parre do quadro
societárÍo da empresa,
até a presente data,

desempenhado a função delornarista desde

ouazftg,t

Esta¡nrs. à disposiçåo para retirar quaÍsquer
dúvidas ou informações sobre
legalÍdade desta decrarãçäo, sem mais para
o rnome¡to,

a

Atenciosamente,

å16

çtôe

1û

nicação
grada SS Lrda.
aysa Aparecida de Arartjo
(ierente Administrativr¡
Financeiro
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f*za *iå-äüiðäbr"et

I

lo¡orrnê 0omuntc*çåe

lntegrada $lg L{dË
SAUS üu¡d¡a S4 Eloco Å
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ürp
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Sl4
Ediflclo Vitôfiâ offic¿ Tower
Cep: 70û70-939 - Brå$ítiâ_OF
FÕne: {6f) ?i0Z-0300 Fax: (ö1}
2r0l.9366
-

î$CI?0-13{l

R'* Ðf JÀt¡Ë¡R{)
Ruâ Bâtåõ dâ To¡re. 645
Nô 503
lpanemå
CËP: tâ{ 11-0û3 - Åio d€ Jan6iró-RJ
Fone: {¿¡) 2149-9?69

-
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JOAO MANÇAL

\

\

-1(l?

em vi$tA'

confere ó título de

Ão

BACHAREL AM COMUNICA çÃo, socru.r,

coM I{ABILITAÇÃO

çAL MONTETRO
rir

" nacionalidade
"1"

'j1,-

i

:

j

,., ,MA,rO

nascido (a) em

':

DETRAN/RJ'

Diplom4 a fim de que pössa
Rio de

:

go-zar de

em

a7

e outorga-lhe o presente

todos os direitos e prerrogativas legais.

faneiro, o3 de

ÀBRIT,

ìJ
à
"4\

1983 :, .,

r284t680-7

c,édula de

expedida por

¡ls

de 2006

.

-..+

þ

Diretor

@rv!a6'rs*s@e @

j

ðon¡rwlc¿ÇÃo socIAL
HABILITA,çÃo nu JoRNALISMo

he¡ido pela Portntia.no 3.009
30/03/2005

Pnirlicado no D.O.U. de 01/09/05
Prof, Alexandre Gazë

Diretor
PTof.BELUCE BELLUOCI
Prô-Rsltor da Grâdu¡olo

UNlvrnsmlnr C¿Nnmo Mn¡rons
UNrp,\r)E t)ti REctsrRo Da Dlpl-oil.rAs
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10,

do Artigo 48, da Lei n"

de2011211996.
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INSTITU]-O

UNIVËRSIDAÞE CANDIDO MENDES

UCAM

,.A,

(J Reitr¡r da Untversidade CancLdo lv{endes, no uso

MANÇALMONTEIRO,
EspeciaÌizaçã.o em

de. suas

Vez do Mesire

arribuiçoes. certr{ica que JO,{,"O CARLOS

concluiu com aprcir.eitamenro o Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu",

NÍ,{RKETING , cünr 36û hi:ras, realizadCI ïlo âm}:it-o do Instituto

¿4.

Vez do Mestre
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FERR]N,Z

EmpregadÕr
Razåo Soci.â1": pARTNEP.SNET coMUNÌcÄçÃo Er.lpREsAR:AL Ì,rDA
CNFJ,/CÊÍ : 03.958.504/'C001-0?

Ativid.

!'Í6cal:

CN¡|E

639r700

Endéreço: RUA

D¡JSEMBÀRGADOR ALTREDO DE ALBUQT]ERÇUE/ 3OO

Baj.¡ro: SANTO A}IîONTO
Município; BeIo Hori:onLe
CEP

Col-aborador
Data Nascimento
NêtüËalidade
NacÍonal-idade

Histórico
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3C330:.50

F'iliação

: 7.8 / 05 / 198't
: Rio de Jåneiro
: Btasil-êiro

Pai: liEtl'OR t"lORÀÊS FERRAS
Mãê: D6Y9E MARIÀ TERRÀZ CABR¡1L

Contralual

Þocumentos

Datå IncLusâo: ?0/01¡'20t4
r¡ora rnclusão: 10:13
Nr. Ficha Rêgistro: 58
Date Àdnis€åa: 22 / 03 / ?U"2
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prs/pÀsEp: .i.31.89065.56_g
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Ànô Ch€gåda:
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Presidente da

tifi cado
erson de Almeida,
Dom Cabral, certifica que

a

concluiu o Curso de Es
(Pós-Graduação Lata

ção em Gestão

* Enfase em Marketing

, realizado pela Fundação Dom Cabral
no peúodo de 11 de &gos d"e 2009 a LZ de dezembro de 2011,
cOm carga

horária de 360 horas.

Nova Lima, 12 de março de 201-2
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Dom Cabral
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Silene Magalhães
Gerente Coordenadora de Pós-Graduação
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As-sorlåçåI' Bl&*¡ls)f o .tås Eilprêüde
SÊ Esotr¡rl$mó â Turlsmo de

Âvpnts¡o

DEcLAnnçÃo
Declaro para os devidos fins, que

.profissional,

da

Cunha Zonzin,jornalista
"lanaina
portadora
da carteira de identidade nd ¡..1-g,104,718f
expedida pela ssp/Mç, inscrita no cpF nÕ
ro¡ meio" de sua empresa, Nouvelle Comun;caçäÕ Ltdå, inscrita no CNpJ nô
llç;T]5:l?f.71r
07'61?,025/ü001-88, prestou os serviços ada¡xll¡siaã*
;;;- a AßETÅ - *ssaciåi#a;ïit.i*
das Empresas de Ecoturism* e furiEnic de AvEntura, no'período
de maio de lû0g a maio de
201t,
Trabalhos realizados pela Nouvelle Comunicação Ltda dentro do Csnvênio
nc 36t I 2007 *
projetô de
Qualificação da oferta Þifer*nciada io Turismo ce nventui" - nriei¿ I li4ínistério do
Turísmo:

'
'
'
'
'
'
:
'

.

Gestão Técnica e Exe'cutiva da Campanha du Con*um<¡ Consciente de Turismo de
Aventura;
Cccrdenaçäo de ações de comúnicação para disseminaçãa da Campanha do Consumo
consciente de Turismo de Aventura Junto aospúblicos priorizados;
Êlaboração de plano'de ação e cronogràmç visanda ampliação das ações de
disseminaçäo da car*pa nha ;
Articulação de parcerias estratégicas rorn Pcder Pública, entidades do terceiro setor. do
setor de turismo, sobretudo dcs segmentos de Ecoturismo e Turisrns de Aventura e
meio acadèmico visandç å disseminação das açðes da campanha;
Parlicipaçäo de eventos do setor de turisrno e dos segrnentos de Fcoturismo'e Turismo
de Aventura Ëom o objetivo de levar informações estrãtégicas sobre a carnpanha;
Cobertura jornalística e fotoçráfica de eventos promovidos para disseminai ¿ campanha
e crrn participaçåo da ABET,A para tal finaltdade;
glãboräção de conteúdo para o site da campanha;
Reali¡açäo de reuniões corn veículos de comunicaçäo e parceiros para ãpresentação da
campanha, captação e efetivação de novas parcerias,

\

Belo l-loriaonte, 28 d¿ sutubro de 201û

Atenciosamente,

\

**rgadietoeSouzÑem
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Souzs

At,TENTI caçÃo

czP 190e7
Rua Prata, 32, Cruzeiro, Belo Horizonte - f'lG
CEP 30.3!O-1O0 - Fone: (31) 326L-57o7
Tì/ebsite: ry"-tllwo aþqla, co{n.br E-mail¡ abeta,@a bptA.co.,m,Þr
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DECLARAçÃO
L

Declaro tnr& os devidos fins, que Jsnaina cla llunha lonein, jcrrnalistil profissional, portadora

ft
t,

da carteira de identidade no M-8.104.7:18, expeclÍda pe,a SSp/MG; inscritä fiô CpF r.ìo
039-875,726-71', por rneio de suä ernpiesa, Ntuvelfe Comun¡c*çåo Ltda, ir:scrita no
CNPJ nö
07.617.Ü25/00û1-gB, prestou c's serviçcs abaíxo listados sm pai.eri" eom a sigla

L

H

Con¡unicacâo Ltda.

ã

(liente: conselh* Regtcnat de Ëdr.rcaçåo Física da õs Regiäo *

ã
a
ft

CREF6-MG

Åtividades desenr¡o{vidar peta l{ouvelle Çom¡,¡nicaçåa no período de ]ulho de 20O5 a
Âgrsto de 2oo8t

b
H

'
"

t!
h

l¡

CÊûrdenaçã* de ações de Åssessoria de lmprerisa e de açðes rle comunjcaçäo para
divufgaçäo de eventos;
Assessoria de Imprensa: elaboraçãa de releases e notãs e divulgaçåo na imprensa
mirreira, *labaraçãa de mailing list, articulaçõc com imprensa e orqaniz-ação de coletivas
de ímprensa;
ComunicâÉo de eventos: elaborxçå'c de releases e notas e divulgação 6e eventos
{Solenidade de Ëntrega da Medälhå Paulo Roberto Sassoli e I Simpésir de rsporte na
escola);
Comunicaçäo de carnpanhas e ações: planejan"lent*, elaboraçäo e organizaçãc de
âstratégicas de comunicaçäo para divulgaçãa das segui.ntes acõås - 1" dõ Setembro *
Dia ds Profissionaf de Fducação Física" Fiscalização daç academias mlneiras pelo CREF6MG, Seminária Educaçã* Física e Ensino Superior, Carnpanha de Negociação de
Débitos;
Ëlaboração de eonteúdo para publicação lnstitucional: apuraçäo, elaboraçäo e edição de
conteúdo para û Jornal impresso do CREF6-MG;
Ëfabcração de conteúdo parâ a área de noticias do site r,..,ì-{,-,::: çÍ(-.;;"c,.t' ;
Coberlura jornalística e fatográf¡ca de eventos (Seminário Êducação Física e Ënsino
Superior, Solenidade de Entrega Medalha Paufo Roberto Basscli, I Simpósio de Ësporte
na Ëscola),
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Luciana Pircs
Þiretor Ccrnercial Sígla Comunicaçäo
cN pJ CIs. 042.630/û001 -4 2
(31) 3?45-ç,845
(31) 8634-1615
Ë -rnaí1 : luciano@siglacomunicacao.com.br
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