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RESUMO 
 

 
 

              Proposta de Otimização da Assessoria de Imprensa na Secretaria de            
Comunicação da Prefeitura de Presidente Prudente 

 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso “Proposta de Otimização da Assessoria de 
Imprensa na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Presidente Prudente” 
visa propor a implantação de planos, políticas de comunicação e estratégias que 
venham a aperfeiçoar o trabalho já desenvolvido pela Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura que passou a ser chamado de Secretaria de Comunicação, após decreto 
da lei municipal 154/2010, de autoria do prefeito Milton Carlos de Mello. Este estudo 
utilizou como metodologia a pesquisa qualitativa exploratória, onde foram 
investigados os métodos adotados pela secretaria. A pesquisa bibliográfica foi 
utilizada como elo principal para a criação da parte teórica do trabalho, e foram feitas 
entrevistas de campo com veículos de comunicação para investigar se a forma de 
trabalho atual atende as necessidades por parte da mídia local. O projeto norteia a 
Secretaria para lidar com o publico, e com os veículos de comunicação de 
Presidente Prudente e região. O resultado é um modelo estrutural que vai de 
releases à coletivas de imprensa e como lidar em casos de crises no governo e 
através deste, traçar planos que vise à otimização do serviço prestado pela 
Secretaria e estreitar o relacionamento com os veículos de comunicação.  
 
 
Palavras-Chave: Planejamento, Assessoria, Primeiro Setor, Veículos de 
comunicação, Estruturação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

   
 

Proposal for Optimization of Press Relations in the Department of  
Communication of Presidente Prudente City Hall. 

 
 
 
The Work Conclusion Course “Proposal for Optimization of Press Relations in 
the Department of Communication of Presidente Prudente City Hall” aims to 
propose the implementation of plans, policies and communications strategies that will 
refine the work already developed by the Press Office of the City which is now called 
the Department of Communication, after the city law decree 154/2010, authored by 
Mayor Milton Carlos de Mello. This study used a qualitative research methodology, 
where was investigated the methods adopted by the agency. The literary search was 
used as the main link to the creation of the theoretical part, and were field interviews 
with the media to investigate whether the shape of the current work addresses the 
needs by the local media. The project guides the Secretariat to deal with the public, 
and with the media and the Presidente Prudente region. The result is a structural 
model that will be releases press conferences, how to cope in case of crises in 
government and through this, plans that program to optimize the service provided by 
the Secretariat and strengthen the relationship with to media. 
 
Keywords: Planning, Public Relations, First Sector, Media sources, Structure 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O projeto tem como tema principal a Assessoria de Imprensa, atividade 

que é um braço do jornalismo empresarial e tem como foco divulgar informações 

para o público externo desconhecido, ou seja, atingir a sociedade através dos 

veículos de comunicação, como televisão, rádio, jornais impressos, revistas e a 

internet.  

O assessor é o mediador entre a organização e a mídia, e tem como 

função valorizar recursos e potenciais humanos da organização junto à sociedade. 

Tornar pública a imagem da instituição é o objetivo da assessoria de 

imprensa, que por meio de material informativo, pretende ganhar espaço na 

imprensa através do ato espontâneo. Conclui-se então, que o papel do assessor é 

tornar-se um canal entre o assessorado e os meios de comunicação com 

informações de caráter noticioso que seja direta ou indiretamente referente à 

instituição.   

O resultado que se pode obter com um bom trabalho de Assessoria de 

Imprensa vai ao encontro dos anseios dos diversos tipos de empresa, mas de uma 

forma particular, as administrações públicas, entre elas as prefeituras, aspiram 

construir uma imagem sólida. Mas em algumas situações para conter gastos, não 

contratam especialistas para executar o trabalho, ou se possuem assessoria, não 

investem adequadamente. 

A prefeitura de Presidente Prudente foi escolhida para observação e 

análise de como a esfera comunicacional tem desenvolvido seu trabalho, com base 

nos princípios da Assessoria de Imprensa no setor primário. A Secretaria de 

Comunicação de Presidente Prudente já possui um trabalho de assessoria de 

imprensa estruturada. O que se pretende ao analisá-la é procurar meios de tornar o 

serviço prestado mais eficiente segundo as proposições de autores renomados que 

estudam o tema. 

Diante disso, a essência do projeto se define em apresentar uma 

proposta de planejamento para otimizar os trabalhos na secretaria em questão. O 

tema despertou interesse no grupo, pois seria um desafio apresentar novos planos 

para uma instituição que já possui um método de trabalho e por ser um órgão 

público, que acima de tudo tem que estar comprometido com a sociedade. 
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Para a produção do projeto foi utilizado como metodologia a pesquisa 

exploratória com o intuito de conhecer de perto como é o trabalho desenvolvido pela 

secretaria, e através de descrições precisas sugerir uma novas propostas com base 

no que a mesma possui de recursos. 

Depois de estabelecida a metodologia, o capítulo três descreve 

teoricamente a assessoria de imprensa desde a sua origem até os produtos e 

serviços que podem ser utilizados pelo profissional que pretende atuar neste 

segmento do jornalismo empresarial. 

A criação da Secretaria de Comunicação, sua história, estrutura física e 

humana, é o conteúdo do quarto capítulo. Há também a descrição da secretaria de 

comunicação da cidade de São José do Rio Preto em viagem realizada pelo grupo 

para conhecer de perto a instituição que há mais tempo está inserida neste contexto. 

A peça prática do trabalho apresenta as propostas de mudanças e 

táticas de execução para otimização, a fim de agradar os profissionais atuantes no 

setor.     
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2 FUNDAMENTAÇÃO  
 

 

2.1 Situação problema 
 

 

O primeiro passo para a realização de uma pesquisa científica é a 

formulação do problema. Rudio (1986, p. 16), afirma que “não se pode fazer uma 

pesquisa sem ter um problema, devidamente enunciado, para resolver.” A partir 

disto, serão utilizados métodos da própria ciência, que possibilitem a solução dos 

questionamentos. 

Cientes, os membros do grupo formularam uma indagação passível de 

ser analisada cientificamente, e que justificasse a produção de projeto de 

Estruturação na Secretária de Comunicação de Presidente Prudente. 

“Na ciência não se espera que uma causa, sozinha, seja suficiente 

produzir fenômenos. Mas é necessário haver uma conjunção de causas que, 

influenciando-se mutuamente, criem uma situação onde o fenômeno é capaz de 

manifestar-se.” (RUDIO, 1986, p. 13) 

A assessoria de imprensa é uma atividade especializada do jornalismo 

empresarial, que promove relacionamentos com a mídia, a fim de manter o 

assessorado em evidência junto á organização pública. Segundo Torquato (2008, p. 

81), “a assessoria de imprensa é a área nobre do sistema de comunicação externa 

das organizações. Está consolidada como conceito, como atividade e como suporte 

estratégico.”  

Esse pensamento levou a refletir como o assessor de imprensa tem 

desempenhado seu papel no setor público. A dúvida é saber se há um planejamento 

estratégico estruturado para o desenvolvimento de assessoria, e se a contribuição 

do assessor pelo poder da comunicação tem sido eficaz para o favorecimento da 

instituição. 

Essa reflexão, em particular, será consolidada através da observação 

do trabalho realizado pelos profissionais de jornalismo atuantes na secretaria de 

comunicação. “Na administração pública a mentalidade é muito arcaica. O desafio 

da comunicação [...] é aproximar seus serviços da sociedade.” (TORQUATO, 2008, 

p. 83-84) 
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As instituições públicas são as responsáveis em prover a sociedade 

com uma gama de serviços especializados com competência e eficácia. Uma boa 

imagem cumpre um papel essencial na inclusão de uma organização na sociedade. 

Segundo Duarte e Barros (2009, p. 236): 

 
Na contemporaneidade cresce cada vez mais o uso das chamadas 
auditorias de cultura organizacional, de comunicação, de opinião, de 
imagem e auditoria social ou monitoramento do ambiente, como ambiente, 
com instrumentos fundamentais para avaliar o nível de aceitação de uma 
organização em relação aos seus públicos estratégicos. 

 

Este projeto tem como tema a assessoria de imprensa para o setor 

público, em particular definir a implantação de um plano estratégico de estruturação 

para a Secretaria de Comunicação. Devido ao papel social desenvolvido pela 

instituição, é preciso refletir se a imagem e o posicionamento da administração na 

sociedade estão de acordo com aquilo que se espera. Partindo da observação no 

trabalho dos assessores de imprensa da prefeitura, e na fundamentação teórica 

sobre assessoria, o intuito é levantar material que dê respaldo para otimização do 

projeto. 

Nesse sentido, outro fator a ser destacado na elaboração de uma 

pesquisa refere-se aos objetivos. “São os objetivos que delimitam o foco do estudo.” 

(DUARTE; BARROS, 2009, p. 43) 

No presente trabalho, o objetivo geral é produzir um projeto de 

estruturação para a secretaria de comunicação da Prefeitura de Presidente Prudente 

a partir de uma análise dos serviços já prestados. 

Os objetivos específicos, segundo Duarte (2009, p. 43), “expõem, em 

nível micro, todas as ações necessárias para responder às questões apontadas na 

problemática da pesquisa.” 

Neste caso, a pesquisa pretende analisar o trabalho desenvolvido 

pelos assessores de imprensa, além de consolidar o conhecimento teórico e prático 

sobre o planejamento de assessoria no setor público. 

O projeto é baseado em uma análise do planejamento desenvolvido 

pelos assessores de imprensa, a fim de definir estratégias que favoreçam os 

serviços sociais realizados pelas instituições públicas, além de organizar a política 

municipal de comunicação social.  
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Os profissionais, no desempenho de suas tarefas de assessoria, precisam 
desenvolver e aperfeiçoar uma cultura ética. O que isso significa? Primeiro: 
passar informações verdadeiras; segundo: reconhecer que a organização 
errou quando realmente cometeu falhas (TORQUATO, 2008, p. 85). 

 

 
 

2.2 Objetivos 

 

 

2.2.1 Objetivo geral 

 

 

 Produzir Propostas de Otimização para o campo funcional da Assessoria de 

Imprensa na Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de 

Presidente Prudente. 

 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Analisar o trabalho de assessoria de imprensa na Secretaria de 

Comunicação;  

 Refletir sobre o planejamento e implementação da comunicação na 

organização pública; 

 Consolidar o conhecimento teórico e prático sobre assessoria de imprensa. 

 

 

 2.3 Justificativa 

 

 

A assessoria é um braço do jornalismo empresarial responsável pelo 

relacionamento com a mídia, e pelo posicionamento da empresa no mercado, 

consequentemente pela imagem da organização. 
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[...] os aspectos fundamentais que definem o conceito básico de assessoria 
de imprensa: a necessidade de divulgar opiniões e realizações de um 
indivíduo ou grupo de pessoas e a existência de um conjunto de 
instituições conhecidos como meios de comunicações [...] (LOPES, 1996, 
p. 15) 

 

Para que o contato entre a organização e a sociedade seja bem 

sucedido, é necessária a atuação da assessoria de imprensa, que tem a função de 

externar os serviços sociais realizados pelas instituições públicas. 

O jornalista, em particular o assessor, tem o compromisso de exercer o 

papel social através do poder da comunicação e proporcionar aos cidadãos a 

satisfação dos serviços prestados pelas instituições públicas. Herz (1996, p. 88), 

define o conceito como “produzir em reconhecimento real, amplo, de como se está 

administrando os limites e possibilidades.” No caso da Secretaria de Comunicação 

de Presidente Prudente o secretário junto com sua equipe produz materiais 

informativos de assuntos diversos e até mesmo sobre a própria instituição para 

externar seu posicionamento diante das situações.  

Para a Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” 

de Presidente Prudente, Facopp, a realização de um projeto para o aperfeiçoamento 

de uma secretaria, beneficiará os alunos que desejam se especializar neste 

segmento e também servirá como referência para jornalistas e/ou pesquisadores 

que pretendam produzir ou dar continuidade em temas semelhantes. 

O desafio é investigar como tem sido o desempenho do assessor na 

formulação e articulação das políticas de comunicação institucional. 

 

A inevitável e permanente desproporção entre as demandas sociais e os 
recursos capazes de provê-las expressam a inquietude da consciência, 
continuamente transcendendo os meios e a imediaticidade, 
constantemente gerando novas necessidades objetivas e subjetivas 
(HERZ, 1996, p. 87) 

 

Este segmento especializado do jornalismo empresarial, a Assessoria 

de Imprensa, tem estado em frequente expansão, o que obriga o desenvolvimento 

de novos estudos sempre que possível. 
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2.4 Metodologia 

 

 

A pesquisa qualitativa consiste em descrever detalhadamente as 

situações com o intuito de entender os indivíduos dentro do seu próprio ambiente. 

“Uma das exigências muito importantes para realizarmos uma pesquisa é 

estudarmos com profundidade e experenciarmos o tema, a fim de que nossas 

definições sejam corretas.” (RUDIO, 1986, p. 25) 

O bom resultado da pesquisa depende da sensibilidade e da 

experiência do pesquisador, a fonte de informação é o próprio ambiente natural, não 

há como isolar aspectos, senão perdemos a realidade. “Não existem regras 

padronizadas para alguém saber, com certeza, quais os termos que devem ser 

selecionados para definição. Isto depende do discernimento do pesquisador.” 

(RUDIO, 1986, p. 27) 

Dentro desse contexto optou-se pela pesquisa exploratória, que 

compreende na realização de descrições precisas da situação e as relações 

existentes entre seus elementos, ou seja, tem o objetivo de proporcionar maior 

familiaridade com o problema e torná-lo mais explícito. 

A pesquisa bibliográfica, segundo Duarte e Barros (2009, p. 51), “é o 

planejamento global inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a 

identificação, localização e obtenção de bibliografia sobre o assunto”. A fim de 

aprofundar o tema o uso do método em questão será oportuno. 

A pesquisa descritiva, segundo Rudio (1986, p. 56), “está interessada 

em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los e interpretá-los.” 

Através de visita a Secretaria Municipal de Comunicação de Presidente Prudente, 

serão observados os trabalhos realizados pelos responsáveis do setor de 

comunicação da instituição e descrito detalhadamente os resultados, e a maneira 

que são executadas as tarefas dos assessores. “O campo específico da ciência é a 

realidade empírica. Ela tem em mira os fenômenos que se podem ver, sentir, tocar, 

etc. Daí a importância que tem a  observação.” (RUDIO, 1989, p. 32) 

Para a produção de novas medidas de organização para as políticas 

de comunicação de assessoria de imprensa e para profissionais especializados 

neste segmento, a abordagem nesta metodologia mostrou-se bastante conveniente. 
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Outra ferramenta para auxiliar o projeto, é a análise documental, que 

tem por finalidade conhecer os diversos tipos de documentos e provas existentes 

sobre conhecimentos científicos. O método será oportuno para a verificação dos 

produtos realizados pelos assessores e como foram aplicados para o favorecimento 

das instituições. 

Além da análise documental, serão feitas entrevistas com os 

profissionais do jornalismo empresarial que atuam na prefeitura. Duarte (2009, p. 

62), conceitua que “a entrevista em profundidade é um recurso metodológico que 

busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher 

respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter 

informações que se deseja conhecer”. O uso desse recurso metodológico colaborará 

na constituição da peça prática, como um reforço teórico para a produção do projeto. 
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3 ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

 

3.1 Origem da Assessoria de Imprensa 

 

 

Foi o jornalista norte-americano Ivy Lee, que em 1906 passou a realizar 

atividade sistemática de envio de informações jornalísticas, colhidas dentro das 

instituições públicas ou privadas.  

 
É nesse momento que surge o inteligente, criativo e discutido Ivy Lee [...] 
Lee era um jornalista cheio de idéias, que cedo se interessou em conhecer 
o comportamento do público (ou das massas, como diziam na época os 
franceses) e estudar maneiras de usá-lo. (AMARAL, 2010, p.23) 

 

Seu primeiro desafio foi o empresário americano John Rockefeller, cuja 

imagem perante a opinião pública era negativa. 

 
A hostilidade do grande público era muito acentuada contra o big business 
americano, John Rockefeller, acusado de aspirar ao monopólio, de mover 
uma luta sem quartel às pequenas e médias empresas, de combater sem 
olhar a meios, numa palavra, de ser feroz, impiedoso, sanguinário. 
(CHAPARRO, 2010, p.4) 

 

Ivy tinha em suas mãos a missão de transformar a imagem de 

Rockefeller e derrubar as barreiras entre o público e o empresário. “Ivy Lee criou 

fatos noticiáveis, e com eles formou valores sobre os quais esculpiu, na opinião 

pública, a nova imagem de seu cliente” (CHAPARRO, 2010, p. 7) 

Segundo Chaparro (2010), Lee sabia que para modificar a opinião 

pública não bastavam apenas notas em jornais, mas criar situações relevantes que 

provocassem interesse na mídia, para isso desenvolveu habilidades e técnicas de 

produzir fatos noticiáveis e a partir daí fundou a escola das relações públicas.  

 
Ivy Lee não se limitou a cuidar bem do relacionamento com a imprensa. 
Homem de comunicação, sabia que a imagem das pessoas, como a das 
instituições, não se muda com conversa fiada e notas em jornais. Por isso, 
desenvolveu habilidades e técnicas de criar fatos noticiáveis, de preferência 
retumbantes. Com eles alterou os valores de referência associados imagem 
pública de John Rockefeller. E fundou a escola das relações públicas. 
(CHAPARRO, 2010, p. 8) 
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Duarte (2010, p. 6), afirma que por causa da originalidade de seu 

trabalho “Ivy Lee marcou o surgimento das relações públicas, ou da assessoria de 

imprensa, com a criação de uma declaração de princípios, em forma de carta aos 

editores.” A “declaração de princípios” era um conjunto de regras ético-morais que 

visava à confiabilidade e que as notícias fornecidas deveriam estar à disposição dos 

jornalistas para garantir respostas honestas e verdadeiras. 

Pouco a pouco a assessoria de imprensa consolidou-se como prática 

profissional, devido à necessidade do relacionamento com a mídia e o peso da 

opinião pública. 

A partir da crise de 1929, a informação jornalística passou a ser uma 

necessidade estratégica, ela se tornou o canal da verdade e o meio de motivar a 

sociedade para a esperança. 

 

A crise de 1929, com todas as consequências projetadas no decênio                
seguinte representou, na história do próprio Jornalismo, uma era de 
inovação, exatamente porque a sociedade norte-americana, já com um nível 
avançado de organização democrática, exigia ser informada, não apenas 
para saber, mas também para compreender o que estava acontecendo. 
(CHAPARRO, 2010, p. 9) 

 

Sob tal pressão, as instituições se adequavam e se organizavam para 

atuar como fontes a atender a demanda social da informação, que eram 

devidamente utilizadas pelas relações públicas. “O crescimento (físico, teórico e 

estratégico) da atividade de relações públicas alcançou os meios acadêmicos.” [...] 

“Consolidava-se, assim, uma escola americana de RP.” (CHAPARRO, 2010, p. 9) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

3.2 Assessoria de Imprensa no Brasil 

 

 

No Brasil os registros de assessoria de imprensa e relações públicas 

remontam o início no século XX na gestão do presidente Nilo Peçanha (1909-1910). 

“Ele lançou o serviço informativo Secção de Publicações e Bibliotheca.” (MAFEI, 

2004, p. 34) 

Com a revolução de 1930, as práticas da assessoria de imprensa e das 

relações públicas foram intensificadas com objetivo de divulgar a imagem pública do 

governante. “A „Voz do Brasil‟, que conhecemos até hoje, por exemplo, foi criada 
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nessa ocasião, mais especificamente em 1934, para reforçar a estratégia 

personalista de poder.” (MAFEI, 2004, p. 35) 

O golpe militar e a instituição do Novo Estado na gestão de Getúlio 

Vargas, em 1937, fizeram com que as práticas de assessoria e relações públicas 

fossem ganhando mais força, o que gerou a criação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), que era responsável por fiscalizar e censurar, se preciso, toda 

informação que estava direta ou diretamente ligada ao governo. Mas em 1945, com 

o fim do Estado Novo, o DIP foi extinto. 

 
O período de ditadura militar no Brasil, em especial o governo de 

Emílio Garrastazu Médici (1969-1945), contou com as ações da Aerp 

(Assessoria Especial de Relações Públicas), criada por decreto, 

chefiada por um coronel e com a função básica de propagandear o 

regime autoritário. Para tanto, fez o uso ostensivo de assessores de 

imprensa para impor às redações press releases oficiais. (MAFEI, 

2004, p.35) 

                                

Chaparro (2010, p. 11), ressalta: “lembremos que, àquela época, a 

Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República (Aerp) 

ganhou espaço e força de superministério.”   

Por causa da Aerp, muitos jornalistas passaram a ocupar ao mesmo 

tempo cargos nas redações e nas assessorias públicas, com a tarefa de publicar os 

press releases elaborados pelo governo. Nas redações, avalanches de textos 

chegavam em sua maioria mal redigidos, cheios de adjetivos elogiosos aos 

governantes e sem nenhum tipo de interesse público.       

   
Os assessores formavam um grupo que se beneficiava dos altos salários e 

de mordomias, trabalhando para dificultar a obtenção de informações 

diferentes das que o próprio governo pretendia divulgar. Para a profissão, 

esse tipo de prática contaminou por certo período o próprio ambiente 

empresarial [...]. A forma corrompida de se fazer assessoria de imprensa 

tornou-se o único modelo vigente da época. (MAFEI, 2004, p. 36) 

 

Em 1967 surge a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial 

(Aberje), que contribuiu de maneira definitiva para a profissionalização da 

comunicação no país. “[...] sua atuação voltou-se para a necessidade de consolidar 

a área e profissionalizar o setor, com foco em comunicação empresarial, de maneira 

mais ampla.” (MAFEI, 2004, p. 36) 
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“A assessoria de imprensa pode ser conceituada como a gestão do 

relacionamento e dos fluxos de informação entre as fontes de informação e 

imprensa” (DUARTE, 2010, p. 51) 

A adesão dos jornalistas em relação às diversas áreas fora das 

tradicionais redações foi impulsionada pela assessoria de imprensa. No Brasil o 

processo de redemocratização foi um propulsor para o uso da informação e o 

estabelecimento de relacionamentos apropriados com diferentes públicos. 

 

 

3.3 Assessoria de Imprensa na Década de 2000 

 

 

Após um século da contratação de Ivy Lee como responsável pela 

comunicação de Rockefeller nos Estados Unidos, a assessoria de imprensa 

conquistou status no Brasil como atividade econômica, atingiu a maturidade e 

desenvolvimento que servem de modelo internacional. 

O Manual de Assessoria de Imprensa foi editado pela primeira vez em 

1985, pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), nessa época os livros de 

comunicação que se dedicavam à assessoria eram escassos e ele se tornou 

referência baseada nas reflexões dos profissionais atuantes na área. 

Segundo o Manual de Assessoria de Comunicação Imprensa da Fenaj 

(2007), “é difícil imaginar os veículos de comunicação sem o apoio das assessorias 

na oferta de informação qualificada [...]”. 

Devido à ampliação das atividades de assessoria de imprensa no 

Brasil, os jornalistas têm a oportunidade de atuar como estrategistas na elaboração 

de planos de comunicação que resultam em uma divulgação mais eficiente 

comprometida com a ética e a responsabilidade social junto aos mais diversos 

públicos. 

 

Esse novo comportamento é fruto da própria transformação da sociedade 
que exige o amadurecimento de nossas organizações e impõe que se dê 
satisfação aos seus vários públicos e à comunidade em geral. A evolução 
também impulsiona o jornalista a buscar qualificação e competência para 
agir com sucesso num segmento cada vez mais competitivo [...] (MANUAL 
DE ASSESSORIA DE IMPRENSA FENAJ, 2007) 
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Diante de tantas mudanças, as empresas públicas e privadas não 

podem mais permanecer no anonimato e sem prestar contas de seus atos aos 

cidadãos brasileiros, é nesse contexto que o profissional de assessoria de imprensa 

exerce um papel essencial. Para as organizações sérias e comprometidas, o uso da 

comunicação permitirá o reconhecimento perante a sociedade.  

E o assessor de imprensa deve ter a consciência que para obter 

credibilidade depende de um bom relacionamento com os jornalistas dos veículos de 

comunicação. 

 

   

3.4 Funções do Assessor de Imprensa 

 

 

As atividades designadas para assessoria de imprensa são muitas e 

devem ser realizadas com profissionalismo. O assessor é um mediador entre a 

organização e a imprensa. Faria (2010, p.143), afirma que “o assessor além de 

convencer a imprensa também age no convencimento da organização, por isso 

atuar com estratégia é algo intrínseco no cotidiano deste profissional [...]” 

Torquato (2008, p. 95), acrescenta que: 

 

O profissional precisa assumir a postura de um estrategista político, ser um 
articulador, juntar as partes da empresa, quebrar arestas, ter bom 
relacionamento com a imprensa, relacionar-se com o sistema político, 
conhecer as lideranças que influem na vida da empresa. 

 

O assessor de imprensa dentro das organizações precisa ir além do 

imediatismo e da urgência do processo de informação imposto pelo ritmo das 

redações. Mafei (2004, p. 25) afirma “Seu compromisso principal é sempre o de 

auxiliar o assessorado no contato com a imprensa, em busca da notícia correta.” 

Ainda segundo Mafei (2004, p. 45), “o assessor de imprensa também 

não se resume à mera divulgação de informações sobre os assessorados. Isso 

certamente não será o suficiente para ajudar pessoas e organizações a buscar uma 

imagem positiva e a crescer.” 

A postura do assessor deve sempre ser ética e cordial. Caldas (2010) 

descreve alguns princípios básicos que devem ser seguidos pelo profissional de 

comunicação. Ter transparência nas relações com a imprensa, nunca sonegar 
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informações, estar preparado para solucionar os problemas e conflitos apresentados 

pela instituição. Além disso, o assessor deve agir como um facilitador e mediador 

nas relações do jornalista, instituição e fontes. 

O autor (2010) ainda acrescenta que é preciso valorizar o trabalho do 

jornalista, planejar e organizar o trabalho da assessoria para o atendimento rápido e 

ágil das demandas, estar conectado com os acontecimentos nacionais e 

internacionais, ter eficiência e rapidez no retorno das informações solicitadas. 

O papel do profissional de assessoria de imprensa é buscar pautas 

diferenciadas de acordo com as especificidades e público alvo, e para que haja um 

relacionamento saudável com a mídia, o assessor tem como dever conhecer os 

horários dos veículos para que possa administrar as prioridades e obter maior 

aproveitamento das pautas. 

 

O que se espera desse profissional é o autoconhecimento e a percepção 

clara do papel da instituição e de sua inserção na sociedade. Só assim, 

poderá promover adequadamente sua divulgação e administrar eventuais 

conflitos dentro das expectativas institucionais. (CALDAS, 2010, p. 328) 

 

A prática de algumas regras de convivência e princípios básicos de 

relacionamentos aliados ao bom senso é o ponto de partida para um convívio 

adequado entre jornalistas e assessores. 

 

 

3.5 Relacionamento com a Mídia 

 

 

O melhor caminho para uma prática eficiente de assessoria de 

imprensa, sem dúvida é construir um relacionamento ético e sólido com a mídia, ou 

seja, com os jornalistas. Mas é válido lembrar que isto não acontece da noite para o 

dia. 

 

Quando um assessor parte finalmente para fazer contato com o jornalista na 
redação, certamente já passou por  uma bateria de entrevistas com fontes 
do assessorado. Dali surgem todos os dados que dão o devido 
embasamento para a sugestão de pauta. É com eles que se consegue 
argumentar a veracidade do assunto apresentado à imprensa. (MAFEI, 
2004, p. 80) 
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 Conforme Caldas (2010, p. 325), “a crescente profissionalização das 

assessorias de imprensa tem possibilitado na maior parte das vezes, um 

relacionamento cordial de instituições públicas e privadas com a mídia.” 

 
O desafio dos profissionais de comunicação das assessorias é, portanto, 
não só construir como consolidar a imagem. A competitividade crescente no 
mundo dos negócios levou à qualificação e á especialização dos 
profissionais que atuam na área. A informação passa a ser investimento, 
business, um capital de alto valor na sociedade moderna. (CALDAS, 2010, 
p. 328) 

 

Torquato (2008) apresenta dimensões que compõem a postura de 

relacionamento dos assessores de imprensa com a mídia. Segundo o autor, o bom 

assessor sabe que a imprensa quer informações relevantes, por isso deve-se evitar 

ênfase ao dirigente da empresa, passar a uma imagem de que a instituição é uma 

ilha de felicidade. 

O autor (2008) recomenda que o profissional de comunicação tem que 

estar atento para não enviar informações inoportunas e desnecessárias, substituir a 

improvisação pelo profissionalismo, trabalhar de modo intenso a identidade da 

organização e reconhecer que a organização passa por dificuldades. 

Além disso, o assessor de imprensa tem que ter astúcia de repórter 

dentro da organização em que vai trabalhar. Isso significa até desconfiar de algumas 

informações que o próprio assessorado transmite. 

Segundo Mafei (2004, p. 81), “o segredo é diversificar as abordagens, 

sempre respeitando o perfil do veículo e do jornalista que você procura para as 

divulgações.” 

O assessor de imprensa precisa se munir de informações completas e 

confiáveis. Com o material informativo devidamente confirmado em mãos, é hora de 

verificar os planos de atuação e determinar as ações específicas que serão 

adotadas para a divulgação na mídia. 

“O que se espera desse profissional é o autoconhecimento e a 

percepção clara do papel da instituição e de sua inserção na sociedade.” (DUARTE, 

2010, p. 328) Só assim, poderá promover adequadamente a divulgação e 

administrar eventuais conflitos dentro das expectativas institucionais. 
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3.6 Planejamento em Assessoria de Imprensa 

 

 

O planejamento para a ativação da assessoria de imprensa em 

qualquer instituição, sem dúvida é indispensável, mas para que seja eficiente é 

preciso traçar planos e estratégias. Segundo Kopplin e Ferraretto (2009, p. 35), “é, 

portanto, um processo abrangente, que define metas, objetivos, público-alvo da 

instituição e, acima de tudo, as políticas de comunicação a serem adotadas.” 

Todo planejamento é constituído por planos e estratégias. Os planos 

segundo Kopplin e Ferraretto (2009, p.35), são “providências a serem tomadas para 

atingir as metas estabelecidas”, e por fim as estratégias são as táticas que precisam 

ser aplicadas no planejamento. 

“Planejamento em jornalismo empresarial significa, sobretudo, o 

encaixe e o ajuste dos projetos jornalísticos no contexto das políticas da empresa: 

relações públicas, relações industriais, treinamento, segurança, benefícios, relações 

humanas, etc.” (REGO, 1987, p.99) 

Rego (1987, p. 99), afirma também que “planejar significa identificar 

políticas, selecionar prioridades, corrigir desvios nos fluxos de comunicação 

empresarial.” Segundo o autor, é preciso definir o “[...] estabelecimento de objetivos, 

verbas, prazos e cronogramas, natureza técnica do projeto, definição de estruturas 

de comando e ação participativa em sua realização, estabelecimento de etapas de 

acordo com a escala de prioridades (objetivos), etc.” (REGO, 1987, p. 99) 

Planejar consiste em delimitar os objetivos e definir as áreas e planos a 

serem cobertos pelas publicações. “O jornalismo empresarial está a serviço da 

organização a fim de possibilitar a sua comunicação com o ambiente onde atua [...]” 

(REGO, 1987, p. 100) 

Ribeiro e Lorenzetti (2010, p. 216), consideram que “o conceito-chave 

do sucesso em qualquer atividade, inclusive na Assessoria de Imprensa, vincula-se 

diretamente a um planejamento estratégico [...]” 

O planejamento está relacionado com a vida da instituição, é o olhar de 

cinco, dez anos à frente. É preciso estar ciente do plano de organização da 

empresa, e caberá a assessoria seu próprio plano estratégico. É através dos 

projetos de organização que o comunicador se torna mais familiarizado com a 

corporação e estabelece vínculos para obter êxito nas atividades de divulgação. 
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Ribeiro e Lorenzetti (2010), afirmam que para um bom planejamento 

estratégico é preciso traduzir a identidade da organização, ser inovador, criativo, 

flexível e adaptável. Além de zelar e prever mecanismos de fiscalização da sua 

própria implantação, ter objetivos que gerem estratégias, adotar como base a 

missão e valores da organização e ter um foco claro. 

A assessoria de imprensa está diretamente vinculada a um 

planejamento estratégico, pois é responsável em criar, atualizar e recriar objetivos 

definidos, além de espelhar a organização na sociedade e junto a seus vários 

públicos.  

A estratégia na assessoria de imprensa cria a noção de propósito na 

organização, e deve estar harmoniosamente ajustada com a visão geral da 

empresa. Faria (2010, p. 139), completa que “a contribuição que a assessoria pode 

oferecer é justamente dimensionar os fatos das organizações de acordo com os 

movimentos e interesses detectados no espaço público.” 

 

. 

3.7 Assessoria de Imprensa no Primeiro, Segundo e Terceiro Setor 

 

 

A melhor maneira de aplicar a assessoria de imprensa é planejar, ter 

como base uma análise das dimensões e das necessidades das organizações, de 

acordo com o tamanho e orçamento. 

Martinez (2010) considera três tipos de organizações para a 

implantação de assessoria de imprensa: 

 empresas e entidades de iniciativa privada; 

 órgãos e empresas governamentais; 

 organizações do terceiro setor (não governamentais). 

 

 

3.7.1 Empresas e entidades de iniciativa privada 

 

 

Para Martinez (2010), implantar uma assessoria de imprensa em 

empresa privada, seja qual for seu porte, é preciso adequar com o orçamento que é 
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oferecido; e isso depende do tamanho e a cultura da empresa. O que pode também 

acontecer é o dirigente estar pagando pela assessoria e acreditar no trabalho, ou 

simplesmente pagar só para ver o que vai resultar. 

“A contribuição que a assessoria pode oferecer é justamente 

dimensionar os fatos das organizações de acordo com os movimentos e interesses 

detectados no espaço público.” (FARIA, 2010, p. 139) 

Martinez (2010, p. 202) ressalta, “a menos que sua empresa tenha uma 

cultura em perfeita sintonia com o trabalho de comunicação, você vai encontrar nela 

os chamados „desafetos naturais‟[...]”, ou seja, o departamento administrativo-

financeiro, que na maioria das vezes é resistente às novidades e avesso ás 

mudanças de postura institucional, geralmente esse setor da empresa parte do 

principio que as assessorias são dispensáveis. 

“Nas organizações privadas, confunde-se muito a comunicação 

administrativa com os meios e as formas de comunicação social.” (TORQUATO, 

2008, p. 33-34) 

 Os concorrentes dentro da empresa, ou melhor, a publicidade, 

marketing, informática e até mesmo os recursos humanos, todos esses grupos 

rejeitam a interferência da assessoria de imprensa e querem exclusividade no 

tratamento com seus públicos. E os técnicos, que na maioria das vezes não 

entendem a necessidade de falar com a imprensa, e quando falam, não aceitam 

orientação. 

Diante desse quadro adverso, o assessor tem que se estruturar, e o 

jeito é se enquadrar à realidade da empresa. Na maioria das vezes o assessor é 

contratado para apagar incêndios, do que participar de decisões ou dar opiniões que 

possam antecipar futuros problemas para a imagem da organização. 

“O perfil dos profissionais a serem contratados deverá enquadrar-se ao 

tipo e volume de demanda por serviços da assessoria.” (MARTINEZ, 2010, p. 204) 

Há empresas de grande visibilidade como prestadoras de serviços de 

água, luz, telefone, escolas, universidades, hospitais, bancos, transportes, etc. Há 

também as empresas de baixo perfil, mas que ainda são muito visadas como as 

distribuidoras de combustíveis, construtoras, produtoras de eletrodomésticos, etc. E 

também as empresas que estão apenas presentes em mídias especializadas ou em 

nichos setoriais. 
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Martinez (2010) ressalta os três tipos de empresas: 

 Empresas de grande visibilidade: dependendo do porte, devem ter 

profissionais que já tiveram experiências em grandes veículos nacionais, nesse caso 

o assessor tem de ter um perfil planejador e estrategista. 

 Empresas de baixo perfil, mas visadas: nesse caso, dependendo do tamanho 

da empresa, é aconselhável ter um assessor com muita experiência no jornalismo 

diário, e ter muito jogo de cintura. 

 Empresas presentes na imprensa especializada e de nicho: essas empresas 

precisarão de um profissional com capacidade empreendedora e criativa. A 

assessoria nesse caso funciona como um braço do marketing para a mídia 

espontânea. 

 

 

3.7.2 Órgãos e empresas governamentais 

 

 

De acordo com Torquato (2008, p. 112), “quando se coloca em pauta 

um planejamento da comunicação para o sistema público, deve-se considerar a 

grave realidade de um Estado que deixou de ser capaz de planejar”. 

Os órgãos e empresas de governo estadual e federal são os únicos 

que possuem uma Assessoria de Imprensa muito bem estruturada. Martinez (2010, 

p. 210), completa o raciocínio,  

 

À exceção das capitais de Estado, os governos municipais são carentes 
dessas estruturas. Elas acontecem, em geral, de maneira improvisada, sem 
contar a interferência do aspecto político, em que prevalece a indicação ou 
o amigo do governante, o que acontece desde o nível da República e dos 
ministérios aos governantes dos Estados, prefeituras e secretarias de 
Estado. 

 

As instituições do governo federal, o Legislativo, Judiciário, e o 

Executivo, possuem uma Coordenação de Comunicação Social, que geralmente são 

bem grandes e equipadas e seus recursos são previstos em lei. As assessorias em 

órgãos e empresas federais geralmente ficam reportadas ao coordenador de 

comunicação que é o responsável por todo atendimento externo, além de dar 

suporte a secretários, parlamentares e demais autoridades. 
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Em geral, são bem instaladas fisicamente e equipadas com computadores e 
demais equipamentos necessários ao desempenho de suas funções. São 
estruturas eficientes e rápidas na interação com a imprensa. Afinal, o 
governo está sempre em vitrine, exposto a todos os segmentos da 
população, e cobrado de todas as formas e por todos os meios pelos 
diversos setores da sociedade. (MARTINEZ, 2010, p. 211) 

 

Torquato (2008, p.116) afirma que “o Poder Legislativo precisa ser 

compreendido em todas as suas funções. Trata-se de um grave erro de avaliação, 

principalmente por parte da mídia considerar a atuação do Parlamento apenas sob a 

ótica da produção legislativa.”  

  Já o Poder Judiciário necessita de um trabalho de comunicação 

intenso, pois segundo o autor (2010), a associação da imagem do órgão judicial com 

a postura de maus juízes também tem sido frequente. No Poder Executivo a questão 

do conceito sempre dependeu, em primeiro lugar, do estado geral da economia, 

Torquato (2010, p. 114), ressalta que a imagem do presidente simboliza o eixo 

central do conjunto de forças da administração. 

Já em órgãos e empresas dos governos estaduais as estruturas, em 

virtude do tamanho e da importância do Estado, costumam ser menores. Os Estados 

do Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal têm competentes assessorias para 

seus governadores, mas menos eficientes para os secretários estaduais 

 

Os estados maiores e mais ricos, como os do Sul e Sudeste do país, 
tendem a ter estruturas profissionais e assessoria de imprensa ágeis. Não 
se pode dizer o mesmo, no entanto, da maioria de suas empresas, muitas 
com sérios problemas financeiros e de contratação de novos quadros nos 
serviços de assessoria ou o uso do modelo de um único assessor. 
(MARTINEZ, 2010, p. 213) 

 

Nos órgãos e empresas municipais prevalecem à mesma lógica dos 

órgãos e empresas estaduais, ou seja, dependem do tamanho e importância de 

cada município. Em especial nas regiões Sul e Sudeste prevalecem os municípios 

mais prósperos. “Os demais municípios vivem uma situação em que muitas vezes a 

função do assessor de imprensa é quase uma extensão das relações da prefeitura 

com as pessoas de maior destaque na região [...]”. (MARTINEZ, 2010, p. 213) 
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3.7.3 Organizações do Terceiro Setor (não governamental) 

 

 

Martinez (2010) descreve o que as empresas do terceiro setor mais 

necessitam. Ricas ou pobres, elas precisam das assessorias de imprensa cuja 

estrutura seguirá um modelo, priorizando as atividades que visem organizar seu 

contato com os jornalistas, que é a principal forma de estarem em constante contato 

com a sociedade. 

Segundo Faria (2010, p. 137) “por tais circunstâncias, faz-se 

necessário analisar a abordagem das relações entre a imprensa e demais 

organizações pela intermediação realizada pelo profissional das assessorias de 

comunicação.” 

Informar o público do que acontece em seu segmento, pois sobrevivem 

do financiamento e os recursos, dependem dos resultados que conseguirem. As 

Organizações Não Governamentais (ONG‟s), precisam prestar contas à sociedade 

de como estão desenvolvendo seu trabalho e dependem da mídia espontânea, “[...] 

o assessor exerce o papel de abrir os muros das organizações para o mundo.” 

(FARIA, 2010, p. 139)  

A construção de um relacionamento com a imprensa é uma forma de 

acionar a mídia espontânea, sem passar por necessidades todos os dias. A 

motivação vem da necessidade de conquistar a boa vontade de diversos públicos 

por meio de umas das modalidades que ainda tem credibilidade na sociedade, que é 

a imprensa. 

 

 

3.8 Produtos e Serviços  

 

 

A atividade de Assessoria de Imprensa, para cada necessidade de 

seus assessorados, utiliza meios diferentes para melhor divulgação, Duarte (2010), 

apresenta os produtos e serviços utilizados pelo assessor em sua profissão: 
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 Acompanhamento de entrevistas 

Segundo Duarte (2010, p. 260), “ao Assessor de Imprensa (AI) cabe ao 

acompanhamento das entrevistas do assessorado ou membros da organização.” 

Mas é válido lembrar que possa existir a preferência em deixar 

jornalistas e entrevistados sozinhos, mas caso o assessor esteja presente o mais 

eficaz é não interferir na conversa. Essa postura permite o assessor verificar o 

desempenho da fonte, os interesses do jornalista. 

“O importante, nesse caso, é a consciência de que o assessor está 

presente para colaborar.” (DUARTE, 2010, p. 260) 

 

 Administração da AI 

O assessor precisa de habilidades, conhecimentos nem que seja para 

atuar em uma estrutura mínima. “Além de um estrategista no uso da informação e da 

interação com a imprensa, o assessor passa a ser um gestor de recursos humanos 

[...]” (DUARTE, 2010, p. 260). Kopplin e Ferreretto (2009, p. 13) afirma que “uma das 

atribuições fundamentais do assessor de imprensa é, assim, a intermediação das 

relações entre o assessorado e os veículos de comunicação [...]”. 

 

 Análise do noticiário 

O exame das informações ordenadas, em geral visa verificar a forma 

com que a organização está sendo apresentada pela mídia externa. “Para facilitar a 

contínua avaliação, deve haver um efetivo controle do processo informativo da 

instituição. Ele pode ser feito com base em verificações diárias, semanais e 

mensais.” (KOPPLIN E FERRARETO, 2009, p. 37) 

Duarte (2010, p. 261), considera que, “além de mostrar o que foi feito e 

os resultados, permite identificar riscos, oportunidades, dar subsídios para definição 

de estratégias, mapear atores, públicos críticos e porta-vozes, caracterizar 

discursos, mensagens, natureza da cobertura.” 

 

 Apoio a eventos 

Duarte (2010, p. 261), afirma que os eventos são uma atividade típica 

de relações públicas, mas exige organização e o envolvimento de profissionais da 

comunicação. 
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O assessor pode ajudar de acordo com as possibilidades e interesses 

da mídia. “Isso pode incluir local e horário de abertura e de acontecimentos, 

coletivas, presença de personalidades ou discussão de temas que possam despertar 

a atenção do jornalista.” (DUARTE, 2010, p. 216) 

 

 Apoio a outras áreas 

É fundamental para o sucesso da empresa que todas as áreas ligas à 

comunicação como a publicidade, assessoria de imprensa, relações públicas, 

atendimento ao público atuem de maneira coerente e integrada, e seja essencial que 

cada área mantenha o foco nos negócios da organização. 

“Em geral, essa articulação é feita por meio de uma coordenação da 

área de comunicação e executada em ações de comunicação integrada.” (DUARTE, 

2010, p. 261) 

 

 Arquivo de material jornalístico 

Segundo Duarte (2010, p. 261), “ter informações consolidadas e de 

acesso fácil torna-se uma vantagem substancial.” O assessor pode manter sua 

própria estrutura no recebimento de informações das várias fontes, e até mesmo 

como subsídio na sua rotina de trabalho. É nesse momento que a organização do 

material disponibilizado pelas fontes irá demonstrar a diferença entre a competência 

e a frustração. 

 

 Artigos  

Geralmente possui uma boa aceitação, basicamente de caráter 

opinativo e interpretativo o artigo oferece uma análise de interesse público. Os 

veículos têm espaço para esse tipo texto, que deve ser combinado com as editorias 

para que seja veiculado nas mídias. “Se bem redigido, possibilita a apresentação, 

discussão, aprofundamento de um assunto com a vantagem de ser publicado na 

íntegra assinado pelo autor [...]”. (DUARTE, 2010, p. 262) 

 

 Atendimento à imprensa 

A contratação de um assessor de imprensa pela organização implica 

necessariamente em manter um relacionamento cordial com os jornalistas. 
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Os jornalistas precisam de um atendimento rápido, personalizado e 

acesso a fontes de informação, e o assessor começa agir como um mediador entre 

a organização e a mídias. “Ele deve ter trânsito facilitado com os dirigentes e demais 

integrantes da organização, conhecer políticas e atuação, assim como os interesses 

e forma de atuação dos jornalistas para sabe melhor orientar sobre o atendimento.” 

(DUARTE, 2010, p. 263) 

 

 Auditoria de mídia 

Conforme Duarte (2010, p. 263), é um “termo genérico para o processo 

de caracterizar com precisão e profundidade em determinado momento específico o 

posicionamento da imprensa com relação à organização e sua fontes ou temas.”  

Esse método permite o assessor estabelecer um planejamento mais 

consistente, fazer correções, identificar oportunidades. Pode ser feita, também, com 

análise para compreender e mapear a visão de mundo dos influenciadores do 

noticiário. 

 

 Avaliação dos resultados 

É a caracterização dos resultados no relacionamento entre a 

organização e a imprensa, mas a avaliação baseada apenas na veiculação na mídia 

é limitada e tende a ser superficial. Duarte (2010, p. 263), explica que “A eficácia da 

assessoria deve ser caracterizada com base nos seus objetivos previamente 

definidos com os dirigentes ou fontes, numa perspectiva estratégica e vinculada aos 

interesses da instituição. 

 

 Briefing 

O Briefing em assessoria de imprensa é um “[...] documento de síntese 

e orientação sobre um tema para ajudar a fonte a se preparar para uma entrevista 

ou situação específica.” (DUARTE, 2010, p. 264) 

 

 Brindes 

É preciso muita cautela quando o assunto são brindes, Duarte (2010, p. 

264), explica que “podem ser foco de embaraços entre as assessoria e redações.” 

O bom senso é fundamental quando se trata de brindes para 

jornalistas, o tipo mais adequado é o material promocional da própria empresa, 
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como agendas, canetas, blocos de notas, que remetem à informação que se 

transforma em notícia. 

 

 Capacitação de jornalistas  

Os profissionais de comunicação que cobrem determinados assuntos 

teriam vantagens com treinamentos específicos, pois no jornalismo há muitas 

mudanças de editorias e no cotidiano das redações.  

Cursos, seminários sobre as determinadas áreas de conhecimento 

tendem a estimular o interesse pela área e proporciona mais intimidade com o 

assunto. “O jornalismo é uma atividade com grande mobilidade – profissionais 

frequentemente trocam de editoria ou veículo. Por isso deve haver um programa 

permanente para que os resultados se consolidem.” (DUARTE, 2010, p. 265) 

 

 Clipping e análise do noticiário 

Segundo Bueno (2010, p.418), “concretamente, o clipping é o recorte 

ou gravação de uma unidade informativa (nota em coluna, editorial, notícia, 

reportagem, artigo de um colaborador etc.) que consolida o processo de interação 

da empresa ou entidade com determinado veículo do comunicação.” 

O trabalho pode ser realizado por um assessor, estagiário, terceirizado 

ou alguém da equipe. O principal subproduto costuma ser a análise do noticiário. 

O aperfeiçoamento por meio de documentos como Análise de Cenários, 

Sensoriamento da Mídia ou Auditoria da Mídia permite maior clareza na identificação 

de como a organização ou assessorado estão sendo percebidos pela imprensa [...] 

(DUARTE, 2010, p. 265) 

 

 Concursos  

Segundo Duarte (2010, p. 266), os concursos são “alternativa para 

despertar o interesse para um tema, promovendo, indiretamente, a aproximação 

com a imprensa e a organização.” 

 Contatos estratégicos 

O assessor deve manter uma rotina de contatos regulares com as 

redações, evitando basear a ligação no envio de releases. Duarte (2010), mostra as 

diversas finalidades do contato com as redações:  
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Operacional: manter-se atualizado sobre nomes, funções dos 

jornalistas, dados como endereços, telefones, fax, e-mail, identificação de veículos, 

e editorias de interesse. 

Técnica: manter-se atualizado sobre processos e estrutura interna, 

horários de fechamento, interesses editoriais, responsáveis pela seleção de pautas 

Pauta: o fornecimento de pautas e informações interessantes e 

personalizadas é o melhor serviço que um assessor de imprensa pode prestar ao 

jornalista. 

Prospecção: esse tipo de informação geralmente é obtido pelo 

assessor de imprensa em conversas informais e terá utilidade para reflexões e 

análises sobre a imagem e a atuação da organização. 

                      Encontros fonte e jornalistas: geralmente, acontece durante reunião 

informal combinada com antecedência, na organização ou restaurante. É importante 

que o jornalista avalie a conversa, recebendo informações interessantes para uso 

imediato ou futuro. 

 

 Entrevistas coletivas 

Duarte (2010, p. 267) considera que “as entrevistas coletivas tendem a 

ser supervalorizadas por muitas fontes, que sonham em se ver cercadas de 

jornalistas fazendo perguntas sobre alguma realização sua ou da instituição [...]” 

Ainda segundo o autor (2010), as entrevistas coletivas são realizadas 

para assuntos extraordinários. Reúne-se toda a imprensa para informações 

relevantes e de interesse público, pode ser lançamento de produtos ou até mesmo 

alguma realização da instituição que possa acrescentar na sociedade. 

Para Kopplin e Ferrareto (2009, p. 112), “constitui-se em um recurso 

significante para o assessor de imprensa, porque possibilita a divulgação de fatos 

e/ou opiniões relacionadas ao seu cliente de forma dinâmica e com resultados 

abrangentes.” 

Os autores (2009), classificam as entrevistas coletivas em espontâneas 

e provocadas. As espontâneas são as que ocorrem sem a intervenção direta do 

assessor de imprensa e as provocadas são aquelas organizadas elo assessor, 

dependendo das necessidades do cliente.   
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 Fotos 

São utilizadas para acompanhar releases, disponibilização na internet, 

produção de publicações institucionais. Geralmente elas são realizadas por 

fotógrafos contratados de acordo com a necessidade. “Considere sempre que uma 

foto de boa qualidade aumenta as chances de veiculação de uma matéria.” 

(DUARTE, 2010, p. 268) 

 

 Jornal mural 

Apesar de potencialmente eficaz para informação do público interno, 

muitas vezes é ignorado por não estar em locais estratégicos ou possuir equívocos 

nas formas de uso. “Jornais murais fazem uma boa dupla com boletins digitais, 

completando as informações e atingindo grupos diferentes.” (DUARTE, 2010, p. 268) 

 

 Mailing ou cadastro de jornalistas 

O Mailing List é uma lista de jornalistas e veículos de comunicação que 

interessam a uma assessoria e seus clientes. O importante é mantê-lo atualizado 

para não cometer erros nos envios de matérias devido à mudanças de cargos nas 

edições. 
 
 
A listagem mencionada deve trazer informações básicas sobre cada 
empresa jornalística: nome; endereço; número de telefone e faz; endereços 
eletrônicos; números de celular de profissionais; nomes de proprietários; 
diretores, editores, repórteres, chefes de reportagem, pauteiros, setoristas, 
colunistas. (KOPPLIN E FERRARETO, 2009, p. 117)  

  

 Manuais  

Duarte (2010, p. 268), afirma que “a elaboração de manuais uniformiza 

procedimentos, dá identidade à organização, orienta a equipe e as fontes e ainda 

ajuda a organizar a circulação de informação.” Duarte (2010) relaciona os manuais 

mais comuns:  

Redação: orienta sobre a padronização de títulos, texto, siglas, grafia.  

Editoração: define características que tornam uniformes à variedade de 

publicações jornalísticas de uma redação. 

Relações com a imprensa: úteis para consolidar o bom atendimento e 

orientar no relacionamento. 
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Apoio ao Jornalista: O objetivo é estimular e facilitar o acesso à 

organização e a compreensão dos temas de interesse. 

Glossário: documento que contém o conjunto de termos de uma área 

de conhecimento, com explicações e detalhes sobre cada um. 

 

 Monitoramento 

O acompanhamento de mídias permite mapear e entender como 

pensam certos tipos de grupos e pessoas, quais são os assuntos de mais 

dominantes para debates, conhecer argumentos utilizados. 

 

 Pauta 

Pauta é um assunto sugerido a um ou mais jornalistas para que se 

torne matéria.  Segundo Duarte (2010), há quatro tipos de sugestões de pautas: 

 Boletim de sugestão da pauta: conjunto de assuntos que podem 

transformar-se em notícia. 

 Pauta Exclusiva: assunto particularmente interessante e apresenta-se 

a proposta de pauta e encaminhamento do assunto. 

 Levantamento de Pautas: tarefa fundamental para o bom trabalho do 

assessor de imprensa. Banco de Pautas: sistema físico ou digitalizado que permite 

agrupar, organizar e dar acesso rápido a informações de interesse jornalístico. 

 

 Planejamento 

Antes de iniciar qualquer trabalho, a assessoria de imprensa deve 

identificar as posições, objetivos e interesses da organização. “[...] devem se 

traçadas estratégias para os ambientes interno e externo, prevendo ações de curto, 

médio e longo prazos caracterizando-se os resultados a serem atingidos” (DUARTE, 

2010, p. 270) 

Duarte (2010, p. 271), apresenta três tipos de planos: 

Plano de Comunicação: organizações precisam de um plano integrado 

que ajude a viabilizar e articulação de equipes, profissionais e unidades de trabalho, 

delimitar áreas e definir ações com o objetivo de atingir metas prederteminadas. 

Plano de Divulgação Jornalística: documento setorial da área de 

imprensa, demonstrando como será a atuação em período ou ação determinada. 
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Plano para Crise: em algumas atividades, um plano preventivo e 

reativo institucionalizado é fundamental. 

 

 Press kit 

É um conjunto de material reunido em uma pasta ou envelope, 

entregue como apoio a jornalistas durante uma cobertura. Fornece subsídios em 

abundância para ajudar e motivar o profissional. 

Kopplin e Ferrareto (2009, p. 122) afirmam que “é utiizado 

rincipalmente nas entrevistas coletivas ou em eventos, quando o jornalistas de 

veículos de comunicação precisam receber um maior volume de dados para 

aumentar seu conhecimento sobre o tema.” 

“Kit de Informações ou dossiê: similar ao press kit, mas não vinculado a 

evento específico. Tem como objetivo informar os jornalistas, dirigentes e porta-

vozes.” (DUARTE, 2010, p. 272) 

 

 Publieditorial 

O termo é a junção da palavra publicidade e editorial, o publieditoral é 

um material pago veiculado sob forma de matéria jornalística. “[...] é papel do 

assessor orientar a característica do matéria como publicidade e nunca propor, 

avalizar ou atuar como intermediário na publicação de matéria paga [...]” (DUARTE, 

2010, p. 272) 

 

 Relatórios 

Para um boa avaliação permanente da atuação e demonstração dos 

resultados obtidos pela AI é a produção de relatórios. 

“O documento pode incluir descrição de ações, resultados, análise do 

ambiente, problema enfrentados e recomendações.” (DUARTE, 2010, p. 272) 

 

 Release 

O release é um material jornalístico que serve como pauta ou 

informação à imprensa. De acordo com Kopplin e Ferrareto (2009, p. 70), “[...] a 

função básica do relise é levar às redações notícias que possam servir como 

material de apoio ou sugestão de pauta, propiciando solicitações de entrevistas ou 

informações complementares.” Para Duarte (2010, p. 272), o release “é o 
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instrumento mais usual e tradicional em uma assessoria de imprensa.” (DUARTE, 

2010, p. 272) 

Kopplin e Ferrareto (2009), apresentam os tipos de release. Entre eles 

existe o padrão, que em geral destaca o fato em si; o de opinião, no qual o 

assessorado expressa sua idéia; o dirigido, que leva em consideração as 

particularidades de um determinado espaço jornalístico; o especial, que é produzido 

por solicitação de um veículo de comunicação impossibilitado de cobrir o 

acontecimento em que seu assessorado está envolvido; o artigo, que é um texto 

opinativo, cuja a redação final é feita pelo jornalista com base em um esboço 

elaborado pelo assessorado; para rádio e televisão, esses dois tipos de release 

devem ser produzidos apenas em situações especiais, sendo a mais comum a 

divulgação de eventos em programas que apresentam entrevistas; para internet, é 

freqüente na relação com portais de conteúdo, oferecendo informações 

quantitativamente mais completas; cobertura, é o resultado do acompanhamento de 

um evento durante sua realização; convocação, informa a imprensa sobre a 

organização da cobertura jornalística de um determinado evento; nota oficial, é um 

texto distribuído em situações críticas, que requeiram um posicionamento forte e 

definido do assessorado; comunicado, contém informações para o jornalista e não 

para o veículo. 

 

 Site 

O site pode ser usado como fonte regular sem precisar entrar em 

contato direto com a assessoria de imprensa. As assessorias tornaram comum o 

serviço de jornais eletrônicos enviados por e-mails, twitter ou algum outro sistema. 

“A área de imprensa pode monitorar e interagir nas mídias sociais. [...] O conteúdo é 

centralizado neste ambiente, de maneira a facilitar o acesso e torná-lo referência 

para consultas.” (DUARTE, 2010, p. 273) 

 

 Textos em geral 

Mesmo que não seja a função original, é razoável que assessoria 

contribuía na redação, edição de um texto, discurso de um dirigente, texto para 

palestra, relatórios, folhetos ou até mesmo na organização de uma apresentação. 

Duarte (2010, p. 274), apresenta alguns tipos de textos: 
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Nota Oficial: documento distribuído à imprensa, muitas vezes também 

veiculado de forma paga, contendo declaração, posicionamento oficial ou 

esclarecimento sobre assunto relevante, urgente e de interesse público. 

Comunicado: termo também adotado como sinônimo de release. O 

usual é o comunicado referir-se a assunto ainda não repercutido pela imprensa. 

Perguntas e Respostas: documento de orientação em que são 

respondidas oficialmente as principais perguntas a respeito de um tema. 

Position Paper: texto oficial que informa e detalha sobre a posição da 

organização a respeito de um tema relevante.  

 

 Treinamento de Fontes (media training) 

Como Faria (2010, p. 360) o descreve, media training é “aperfeiçoar 

continuamente os assessorados em compreender a imprensa, interagir com os 

jornalistas, atender adequadamente suas demandas, ser proativo e aproveitar as 

oportunidades para transmitir mensagens de maneira eficiente [...]”. 

A falta de habilidades de lidar com repórteres são comuns, por isso não 

é novidade nenhuma o entrevistado ficar nervoso ao enfrentar um microfone. 

 
[...] o investimento em capacitação é uma das melhores maneiras de 
qualificar o relacionamento com a imprensa, porque ajuda a fonte a 
compreender e atender às necessidades do jornalista e aproveitar melhor 
as oportunidades de exposição. (DUARTE, 2010, p. 275) 

 

A assessoria através do media training, além de capacitar o dirigente 

ou assessorado, torna-se um educador interno nos mais variados níveis, de modo 

que todo corpo funcional entenda a importância da imprensa. 

 

 Veículos jornalísticos 

As publicações dos veículos jornalísticos costumam envolver o 

assessor de imprensa, o trabalho da AI pode colaborar, por exemplo, na elaboração 

ou participação no projeto editorial e gráfico e até no acompanhamento de sua 

produção auxiliando na manutenção de uma coerência nas mensagens e objetivos. 

As publicações jornalísticas institucionais são importantes na manutenção 
de fluxos eficientes de informação e assumem características e 
nomenclaturas próprias (informativo, house organ, vídeojornal, newsletter, 
rádio interna, boletim digital ou eletrônico). (DUARTE, 2010, p. 275) 
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 Visitas dirigidas 

As visitas constituem um eficiente meio de aproximar os jornalistas da 

organização, programas desse tipo não buscam uma imediata veiculação de uma 

notícia, mas a melhoria do relacionamento e a possibilidade do jornalista conhecer 

melhor a empresa. 

“Algumas empresas utilizam a estratégia de levar grupos de jornalistas 

em viagens. Chamadas de Press-Trip são comuns em áreas como turismo ou 

negócios e podem incluir visitas a fabricas, cidades, regiões.” (DUARTE, 2010, p. 

276), ainda segundo o autor (2010), esse relacionamento permite familiarizar os 

jornalistas e formadores de opinião sobre determinada realidade. 
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4 VISITAS ÀS SECRETARIAS 
 
 
 
4.1 História 
 

 
A assessoria de imprensa atua em todos os tipos de empresas, sejam 

elas do primeiro, segundo ou terceiro setor. E como tema, este projeto visa 

desenvolver um planejamento para estruturar uma instituição do primeiro setor, que 

é a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Presidente Prudente. 

No dia 11 de junho de 2010, foi assinado pelo prefeito Milton Carlos de 

Mello, Tupã, o Projeto de Lei n° 154/2010, que definiu a reestruturação do serviço de 

comunicação e relações públicas da prefeitura. 

Segundo o prefeito Tupã (2010), uma cidade do porte de Presidente 

Prudente comportaria uma secretaria de comunicação. Ele acrescenta que a 

principal mudança foi transformar o que já existia em uma verdadeira assessoria. 

Para dar inicio à nova fase foram contratados três jornalistas, e para coordenar a 

primeira etapa foi a jornalista Lêda Márcia Litholdo, posteriormente, o jornalista 

Homero Ferreira que ocupa o cargo até hoje. 

Já no primeiro artigo do projeto, é apresentada a mudança de 

nomenclatura, o que antes era o Serviço de Comunicação e Relações Públicas 

criado pelo art. 8°. da Lei 5.005/97, passa a ser chamado de Secretaria Municipal de 

Comunicação. 

Assim como a secretaria, as nomenclaturas das funções exercidas 

pelos profissionais também foram alteradas. O assessor de relações públicas agora 

passa a atender por secretário de comunicação, os redatores atendem por 

assistentes de produção e conteúdo, o cargo de fotógrafo passa a ser assistente de 

comunicação. 

No art. 5°. fica criado um cargo de oficial de gabinete. O encarregado 

do serviço de relações públicas passa a denominar-se fotógrafo. Há também o 

auxiliar de fotógrafo. 

A estrutura administrativa da secretaria municipal de comunicação 

contida no art. 8°. da Lei 154 (2010), fica organizada da seguinte forma: 
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I - Secretário Municipal de Comunicação; 

II - Oficial de gabinete; 

III - Assistentes de produção de conteúdo; 

IV - Assistente de comunicação; 

V – Fotógrafo; 

VI – Auxiliar de fotógrafo. 

 

Segundo o projeto de Lei 154 (2010), o objetivo de transformar a 

Assessoria de Relações Públicas em Secretaria Municipal de Comunicação, é 

“promover a atualização e modernização da administração pública [...]”. 

A ação básica da secretaria de comunicação conforme o projeto de Lei 

(2010) é gerar informação de interesse público através das áreas específicas de 

jornalismo e propaganda e marketing. O jornalismo centrado na assessoria de 

imprensa possibilita contato direto com os veículos, conquista da abertura editorial e 

a mídia espontânea. Publicidade e marketing com a função de produzir direta ou 

indiretamente, peças publicitárias que sejam de interesse da administração, a 

exemplo de campanhas educacionais. 

A Lei 154 (2010) descreve, que em qualquer uma das ações, se 

jornalismo ou publicidade, a preocupação da secretaria, é a prestação de contas 

com a sociedade na política adotada nas diferentes áreas da administração 

municipal, que são os casos da educação, cultura, saúde, meio ambiente, turismo, 

assistência social, assuntos jurídicos, assuntos viários, administração, 

desenvolvimento econômico e afins.  

O projeto de lei (2010) ainda ressalta que, além da preocupação com a 

prestação de contas com a população, a comunicação social facilita o bom 

relacionamento com as mídias existentes, que por sua vez consiste em um órgão 

que responde a um dos compromissos, se não a todos, da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que é o direito do cidadão à informação. 

 

 

4.1.1 Estrutura  

 

A atual Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de 

Presidente Prudente está localizada na Avenida Coronel José Soares Marcondes, 
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1200, Centro, no segundo andar do prédio da prefeitura e fica em frente ao gabinete 

do prefeito. 

A estrutura física do local é uma sala pequena de 6m x 4m num total de 

24m² com 11 mesas, oito computadores, sete aparelhos de telefones, um aparelho 

de fax, uma scanner, duas impressoras, uma televisão, um rádio, um quadro de 

agendamentos, um relógio, um porta-jornal e um armário, como mostra a figura 

abaixo. 

 

 

 

FIGURA 1- Secretaria de Comunicação de Presidente Prudente 

 

A secretaria conta com oito profissionais, quatro com cargos 

comissionados e quatro efetivos. Os cargos comissionados entre eles são, três 

jornalistas, incluindo o secretário Homéro Ferreira, Daniele Capelasso e Emerson 

Sanches e um assistente de divulgação, Ananias Pinheiro. Os cargos efetivos são 

dois fotógrafos, Marcos Sanches e Olímpio Moura, uma assistente de direção 

Doralice Prudêncio e uma secretária Dileuza do Carmo Simões 

Em média a equipe produz de vinte a vinte e cinco releases 

diariamente, de segunda a sábado. Pensando em melhor atender aos veículos, 
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quando a matéria possui entrevista em áudio, é enviado junto com o release pelo e-

mail, para facilitar o material informativo das emissoras de rádio.   

Homero (2010), conta que foi tranqüilo assumir a secretaria, pois o 

trabalho anterior realizado pela primeira assessora com formação jornalística na 

história da Assessoria de Imprensa da Prefeitura, Lêda Márcia Litholdo, era muito 

bem desempenhado, o secretário ainda ressalta que ela abriu caminhos que 

facilitaram sua chegada, pois assim foi possível programar um ritmo mais acelerado 

de seu trabalho. 

  O expediente se inicia assim que o secretário passa as coordenadas 

sobre as matérias do dia. Homero (2010), diz que o envio de releases inicia a partir 

das 7h30 e vai até o começo da noite, aproximadamente 18h30, pois tem dias que 

são enviados releases até as 19h, e aos sábados faz plantão até 13h ou 15h. 

 Por não possuir um espaço próprio para a atividade, as entrevistas 

coletivas geralmente são realizadas no gabinete do prefeito, ou nas secretarias 

quando o assunto é direcionado para as mesmas. 

 

 

4.2 São José do Rio Preto 

 

 

Para complementar a pesquisa, foi feita uma visita à prefeitura 

municipal de São José do Rio Preto para conhecer como é o trabalho da Secretaria 

de Comunicação que nela atua. 

Segundo Deodoro Moreira (2010), secretario de comunicação de São 

José do Rio Preto, “o trabalho em síntese da secretaria é divulgar e fazer 

intermediação com a mídia e noticiar os atos da prefeitura” 

A cidade de São José do Rio Preto tem uma população de 420 mil 

habitantes, a escolha do município deve-se pelo fato de que a Secretaria de 

Comunicação atuante é regulamentada por lei como na cidade de Presidente 

Prudente.  

A secretaria está localizada no prédio da prefeitura no mesmo andar do 

gabinete do prefeito, e fica ao lado de outro departamento, que é o de planejamento. 

É composta por uma sala com três divisões, sendo elas, um local de espera para 
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recepcionar a imprensa e visitas, uma área onde os jornalistas realizam as 

atividades e um espaço exclusivo para uso do secretario.  

Deodoro (2010) considera o lugar pequeno para a realização dos 

serviços, e acrescenta que isso deve mudar, pois há um projeto de transferência 

para um espaço maior. 

A secretaria conta com oito profissionais, entre eles, quatro jornalistas, 

Andrea Inocente, Gláucia Lacerda, Gianda Oliveira, Mara Luíza Alves do Santos, 

dois fotógrafos, Hélio Tuzi, Paulo Magri, uma web designer, Cristiane Veloso Abreu 

e uma atendente, Rosângela Regina da Costa. 

Os releases produzidos não são específicos para cada veículo, o 

material informativo é único para atender toda a imprensa que faz parte do mailing 

da prefeitura. Em média são enviados 20 e-mails por dia, que de acordo com o 

secretario (2010), há um aproveitamento de 80% de tudo que é enviado para os 

veículos de comunicação 

Apesar de secretaria possuir um espaço reservado para recepção, as 

coletivas de imprensa são realizadas no gabinete do prefeito.  

O arquivo de fotos é digitalizado, segundo Moreira (2010) todas as 

fotos estão digitalizadas e separadas em pastas de acordo com o assunto. 

Deodoro (2010) explica, que a equipe procura cobrir todo evento, 

principalmente quando o prefeito está presente, e para isso eles fazem uma escala 

sempre mantendo um jornalista e um fotógrafo juntos. 

Na área de comunicação há também uma peça piloto da secretaria de 

comunicação que é a rádio educativa, que conta com 14 profissionais, oito 

jornalistas, um web design e cinco estagiários. 
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5 PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO 

 

 

A Assessoria de Relações Públicas da Prefeitura Municipal de 

Presidente Prudente foi reestruturada em Junho de 2010, a partir da aprovação da 

Lei 154/2010, de autoria do Poder Executivo, pela Câmara Municipal de Vereadores, 

passando a ser denominada Secretaria Municipal de Comunicação.  

Através da reestruturação, foi realizada a adequação dos cargos de 

fotógrafos, a criação de oficial de gabinete que é cargo comum de cada Secretaria e 

o cargo de assessor passou a ser secretário.  

A Secretaria de Comunicação está localizada na Avenida Coronel José 

Soares Marcondes, 1200, Centro, no 2º andar da prefeitura e fica em frente à sala 

do prefeito. Na sala de 6m x 4m totalizando 24m², trabalham oito funcionários, 

sendo: três jornalistas, um radialista, dois fotógrafos, uma secretária, um arquivista, 

que são responsáveis pelo contato com a imprensa local, redação, núcleo de 

fotografia e comunicação interna. 

Antes de o atual assessor, Homero Ferreira, assumir, a assessoria de 

imprensa fazia três a quatro releases por dia. Hoje atingem uma produção 20 a 25 

releases/dia. 

O Secretário de Comunicação implantou um sistema de release 

eletrônico. Além do material informativo, as rádios recebem gravações de entrevistas 

em áudio. Dessa forma, através da atividade de assessoria de imprensa, procura-se 

aprimorar o fluxo de comunicação, facilitando o acesso da imprensa, proporcionando 

o respeito por parte dos veículos de comunicação e a manutenção de sua imagem 

perante seus públicos.  

As coletivas de imprensa geralmente são realizadas no gabinete do 

prefeito ou nas secretarias quando direcionados os assuntos para estas. 

Os departamentos enviam para o setor de comunicação as 

programações das atividades que serão realizadas facilitando a produção do 

material informativo e acompanhamento dos eventos.  

Além do plantão aos sábados até as 13 horas, a equipe, organizada 

em escalas sempre realiza as coberturas dos eventos nos finais de semana e 

feriados. Não possuem telefone de plantão, mas os secretários usam celular 

corporativo. 
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Os veículos de comunicação da cidade aproveitam praticamente todos 

os releases que enviam. De acordo com Leandro Braz Nigre (2010), jornalista do 

Jornal O Imparcial os releases são importantes para o trabalho diário dos jornais, 

pois “eles são fontes, de informação, mas sempre há uma apuração antes de todo e 

qualquer veiculação da matéria”.  

Para Cristiano Oliveira (2010), jornalista do Jornal Oeste Notícias, 

“aproveitamos, a princípio, como sugestão de pauta, mas também podem compor a 

edição caso haja alguma informação relevante que não tenha sido apurada pela 

reportagem”. 

A jornalista Zilanda Cardoso (2010) da TV Bandeirantes afirmou que 

“são muito importantes, principalmente na hora da apuração. Quando o release vem 

completo, como os nomes dos contatos, telefone e onde encontrá-los, utilizamos 

este material para a elaboração das nossas pautas aqui na TV”. 

Na opinião de Luciana Maria Zangarinelli de Cesario (2010), da TV 

Fronteira, os releases, “são importantes, mas não ficamos presos a eles, 

procuramos também nossas fontes para dar maior embasamento às matérias”. 

Neusa Fernandes de Matos Manzano (2010), da Rádio Prudente AM, 

enfatiza “usamos todo o material, o Homero é do rádio, ele sabe como mandar um 

material bom, sem „puxação de saco‟.” 

Segundo Homéro Ferreira (2010), assessor de imprensa da Prefeitura 

Municipal de Presidente Prudente, 

 

[...] Release é sugestão de pauta e não me cabe nenhuma cobrança. 
Respeito a todos, mas não faço média. Nem gosto que faça comigo. Se 
recebo algum questionamento, respondo sem meias palavras. É uma 
função que exige seriedade e sinceridade. Aliás, meus 
companheiros/amigos – e são muitos – me atendem muito bem. Telefonam-
me constantemente, me visitam não só no trabalho, mas na minha casa e 
vice-versa. Também tenho uma relação muito estreita com dirigentes e 
donos de veículos, o que utilizo para ajudar os outros, inclusive colegas a 
procura de emprego. 

 

É importante que a secretaria padronize seus releases, visto que todos 

são encaminhados à imprensa, conforme pode ser observado a seguir. 
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        Release atual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                     
 

Proerd realiza formatura de 126 alunos da Escola Municipal Giseli Dalefi 
nesta quarta 
 
Presidente Prudente, quarta-feira 10 de novembro de 2010 
 
  
 
O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), 
desenvolvido pelo 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação (Seduc), realiza nesta quarta-feira 
(10/11) às 19h a formatura de 126 alunos da 4ª série da Escola Municipal 
Giseli Dalefi. Na ocasião, serão entregues os certificados e realizadas 
apresentações culturais organizadas pela escola, além de premiadas com 
medalhas as melhores redações. O programa foi desenvolvido na escola pela 
instrutora do Proerd, Renata Alves Segura. A atividade teve início em agosto, 
com uma aula semanal para os alunos. 
 
De acordo com a diretora da escola Célia Zuniga Ferri, o programa enfoca 
questões relacionadas à conscientização sobre os perigos das drogas, para 
que os alunos possam dizer não às drogas. Ela revela aplicação do programa 
foi importante para informar e preparar as crianças de 9 a 11 anos de idade 
sobre o tema. “É um trabalho de prevenção para que os alunos não caiam em 
armadilhas”, enfatiza.  
 
Na oportunidade, a secretária de Educação Ondina Barbosa Gerbasi estará 
presente para ressaltar a importância da aplicação do programa no município. 
A formatura deve reunir em os pais, representantes do comando do 18º 
Batalhão de Polícia Militar (BPM/I), entre outras autoridades e familiares dos 
alunos. 
 
  
 
  
 
 
 
  
 

Secretaria Municipal de Comunicação 
 

Homéro Ferreira Mtb 29.054 - telefone (18) 9725-4183 
 

Daniele Capelasso Mtb 51.690 - Emerson Sanchez  Mtb. 52.871 
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             Modelo Release proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
                                    Secretaria Municipal de Comunicação  

Avenida Cel. José Soares Marcondes, nº 1200  
Centro - Presidente Prudente/SP – CEP: 19010-081 

Fone/fax: (18) 3902-4439 
E-mail: rel.publicas@presidenteprudente.sp.gov.br 

 
Secretário: Homero Ferreira – Mtb.: 29.054  

Contato: (18) 9725-4183 
 

Jornalistas: Daniele Capelasso – Mtb.: 51.690  
                     Emerson Sanchez – Mtb.: 52.871 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
                                    Secretaria Municipal de Comunicação  

Avenida Cel. José Soares Marcondes, nº 1200  
Centro - Presidente Prudente/SP – CEP: 19010-081 

Fone/fax: (18) 3902-4439 
E-mail: rel.publicas@presidenteprudente.sp.gov.br 

 
Secretário: Homero Ferreira – Mtb.: 29.054  

Contato: (18) 9725-4183 
 

Jornalistas: Daniele Capelasso – Mtb.: 51.690  
                     Emerson Sanchez – Mtb.: 52.871 

 

 
PROERD realiza formatura de 126 alunos da Escola Municipal Giseli 
Dalefi nesta quarta 

 
Presidente Prudente, quarta-feira 10 de novembro de 2010 

 
  
O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), 
desenvolvido pelo 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), realiza nesta quarta-feira 
(10/11) às 19h a formatura de 126 alunos da 4ª série da Escola Municipal 
Giseli Dalefi. Na ocasião, serão entregues os certificados e realizadas 
apresentações culturais organizadas pela escola, além de premiadas com 
medalhas as melhores redações. O programa foi desenvolvido na escola pela 
instrutora do Proerd, Renata Alves Segura. A atividade teve início em agosto, 
com uma aula semanal para os alunos. 
 
De acordo com a diretora da escola Célia Zuniga Ferri, o programa enfoca 
questões relacionadas à conscientização sobre os perigos das drogas, para 
que os alunos possam dizer não às drogas. Ela revela aplicação do programa 
foi importante para informar e preparar as crianças de 9 a 11 anos de idade 
sobre o tema. “É um trabalho de prevenção para que os alunos não caiam em 
armadilhas”, enfatiza.  
 
Na oportunidade, a secretária de Educação Ondina Barbosa Gerbasi estará 
presente para ressaltar a importância da aplicação do programa no município. 
A formatura deve reunir em os pais, representantes do comando do 18º 
Batalhão de Polícia Militar (BPM/I), entre outras autoridades e familiares dos 
alunos. 
 
  
 
Mais informações 
Escola Municipal Giseli Dalefi 
Célia Zuniga Ferri (18) 3909-6200  
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De acordo com Kopplin e Ferraretto (2009, p.70), o release é um 

“material de divulgação produzido pela assessoria de imprensa [...]. Deve ser escrito 

em linguagem jornalística e segundo critérios essencialmente da área.” 

Com base nos e-mails e entrevistas realizadas com os veículos de 

comunicação foi detectado que os releases produzidos pela assessoria da secretaria 

apresentam bom conteúdo. Mas o que levou a atual proposta de padronização dos 

releases foi porque cada produto possui um tamanho diferente, alguns já 

apresentaram erros de dados, a informação principal estava no fim do texto, além de 

terem um formato parecido com matérias prontas para serem veiculadas, como se a 

secretaria fosse uma agência de notícias. Lendro Nigre (2010), diz que para 

melhorar o serviço da secretaria seria necessário “um pouco mais de foco nas 

informações passadas”. 

Kopplin e Ferraretto (2009, p. 70), definem que “a função básica do 

release é levar às redações notícias que possam servir como apoio ou sugestão de 

pauta.” Os autores alertam que o release deve chamar a atenção pela qualidade, 

pelo valor das informações, e representação visual, por isso opiniões irrelevantes, 

incorreções na língua portuguesa ou erros de digitação são inaceitáveis. Cristiano 

Oliveira (2010), afirma que para um melhor relacionamento com a mídia seria, “ ter 

uma melhor revisão nos textos e informações antes do envio para imprensa”  

A proposta de padronização terá a execução da seguinte forma, todos 

os releases serão release padrão, que segundo Kopplin e Ferraretto (2009, p. 71), 

“destaca, em geral, o quê e o quem da informação, ou seja, o fato em si [...]”, o texto 

do release vai ter de 20 a 25 linhas no máximo, em papel timbrado com o brasão da 

prefeitura, telefones para contatos da secretaria e jornalistas, e também telefone das 

fontes entrevistadas de tal forma que o jornalista caso queira mais informações não 

precise procurar a secretaria, mas sim a fonte entrevistada.   

Da mesma forma, recomenda-se também que seja utilizado papel 

timbrado para enviar cartas, ofícios, solicitações, entre outros. 
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Proposta de Modelo de Papel Timbrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da padronização dos releases, outra sugestão é o registro da 

porcentagem de aproveitamento do material informativo. A execução da tarefa 

resultaria em gráficos mensais da quantidade de releases que foram veiculados na 

mídia, ou seja, através do clipping verificar se o produto enviado tem suprido as 

demandas de maneira eficiente.  

Outra etapa da proposta para melhorias da secretaria seria a 

ampliação da estrutura física e contração de novos jornalistas.  

A otimização do ambiente físico da secretaria teria como principal 

objetivo um espaço integrado entre os colaboradores, com uma sala reservada para 

o secretário, para que o mesmo tenha uma maior liberdade para concluir seu 

trabalho. Kopplin e Ferraretto (2009, p.65), descrevem a importância de reservar 

uma sala exclusivamente para esse setor e estar próxima à alta direção, dessa 

forma a AI ganha liberdade e tem sua ação facilitada. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

                                   Secretário: Homero Ferreira – Mtb.: 29.054  
Contato: (18) 9725-4183 

 
Jornalistas: Daniele Capelasso – Mtb.: 51.690  

             Emerson Sanchez – Mtb.: 52.871 
 

Secretaria Municipal de Comunicação 
Av Cel. José Soares Marcondes, nº 1200 Centro - Presidente Prudente/SP – CEP: 19010-081  
Fone/fax: (18) 3902-4439 E-mail: rel.publicas@presidenteprudente.sp.gov.br 
 

mailto:el.publicas@presidente
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A estrutura de que dispõe a Secretaria de Comunicação da Prefeitura 

Municipal de Presidente Prudente para dar conta das atividades ligadas à área de 

comunicação, apesar de ser um local exclusivo e estar em frente ao gabinete do 

prefeito, facilitando o fluxo de comunicação e a presteza nas respostas, é um local 

pequeno e precisa de uma melhor estrutura, com espaço próprio para coletivas de 

imprensa, e uma sala reservada para o secretário. 

A estrutura física de uma assessoria de imprensa é estabelecida 

proporcionalmente ao volume de serviços decorrente das atividades específicas e à 

sua valorização na empresa. Neste sentido, seria conveniente que houvesse uma 

separação física entre as áreas administrativa e jornalística, a fim de garantir maior 

autonomia e produtividade. Lopes (2003) afirma que, para o estabelecimento de 

planos estratégicos mais adequados às organizações, a assessoria de imprensa 

deve ser bem estruturada em termos de equipes de profissionais, equipamentos e 

espaço físico. A seguir demonstra-se o modelo físico sugerido nesta proposta. 

. 

FIGURA 2 – Planta da estrutura física sugerida  

 

1- Armários; 
 
2- Mesas integradas 
para colaboradores; 
 
3- Mesa do Secretário 
de Comunicação; 
 
4- Sala exclusiva para 
uso do secretário; 
 
5- Computador para 
arquivo de fotos 
digitalizadas. 
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Conforme pode ser verificado na planta foi sugerido que o assessor 

possua uma sala para uso exclusivo, para que o mesmo tenha maior privacidade e 

comodidade. 

Para os demais funcionários, para que possam ter uma maior 

interatividade entre eles, é sugerida pelo grupo, uma baia (1,80m) com oito cadeiras 

giratórias, computadores de led e ao lado das mesas estariam dispostos os 

armários. 

 

 

 

FIGURA 3 – Planta em 3D da estrutura física sugerida 

 

 

Os jornalistas são os responsáveis por captar as informações 

necessárias, elaborar os diversos produtos da assessoria, entrar em contato com os 

veículos de comunicação. Assim, ao jornalista da assessoria de imprensa, 

independentemente do seu formato e estrutura, cabe realizar um trabalho ético, 

consistente, planejado e, acima de tudo, profissional.  
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De acordo com Leandro Nigre Braz (2010), a AI deve possuir “[...] 

profissionais sempre disponíveis, no caso, quando solicitado para checar 

informações e tirarem dúvidas”. 

Conforme Kopplin e Ferraretto (2009, p.68), devem ser profissionais 

devidamente habilitados para o exercício da profissão, que tenham o conhecimento 

sobre o trabalho jornalístico, técnicas de redação e do uso da língua portuguesa. A 

sugestão da contratação de novos jornalistas tanto para a secretaria de 

comunicação quanto para outras secretarias, seria para minimizar o acúmulo de 

tarefas e dar suporte para momentos de crises, principalmente nos setores que mais 

são cobrados pela sociedade como a saúde, educação, assistência social, 

desenvolvimento econômico e planejamento.   

Os profissionais devem estar sempre preparados para os momentos de 

crises que por ventura venham a enfrentar diante de algumas situações para 

divulgar informações de interesse público para a comunidade interna e externa, 

prestando assim, esclarecimentos e posicionamentos sobre determinados 

acontecimentos à mídia, como jornais, revistas, emissoras de televisão, rádios, entre 

outros. 

Assim sugere-se que, o secretário de comunicação realize, em 

conjunto com os demais secretários, reuniões trimestrais, com o propósito de 

realizar palestras para capacitação e através do media training dar suporte para os 

jornalistas e funcionários ajudando-os a compreender a mídia e como atender suas 

demandas adequadamente. Ou seja, treiná-los para aproveitar as oportunidades e 

transmitir a mensagem de maneira eficiente. 

Tendo uma eventual crise no governo, uma grave denúncia, é sugerida 

a formação de um comitê de crise, onde todos os secretários ficariam subordinados 

ao Prefeito e ao Secretário de Comunicação.  

O Secretário de Comunicação, por sua vez, poderia dar todo o suporte 

para a área afetada, verificando as reais causas do problema, apuração dos 

responsáveis, sempre transmitindo todas as informações necessárias a mídia e a 

população, privando-se assim, a imagem do executivo, para que a crise não se 

alastre para outros setores. 

De imediato, assumir o controle da situação, reconhecer o problema 

perante a mídia e a sociedade, e no caso de ser solicitado pelos veículos de 
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comunicação, deverá dar o máximo suporte aos mesmos, reconhecendo o problema 

e mostrando as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. 

Entrar em pânico, não reconhecer o erro, ou dificultar o trabalho da 

mídia, não ajudará em nada, pelo contrário, irá piorar a crise, denegrindo a imagem 

do setor público. 

Dessa forma, na perspectiva social, o trabalho do assessor de 

imprensa privilegia a opinião pública, já que dá acesso à informação aos 

profissionais dos veículos de comunicação. Na perspectiva da organização, 

aperfeiçoa a sua comunicação com os seus públicos, em conjunto com as demais 

áreas que compõem uma assessoria de comunicação. 

A função da assessoria de imprensa é tornar a organização 

assessorada fonte para a mídia. Dessa forma, no que diz respeito ao arquivamento 

de fotos, este ainda possui uma falha. De acordo com a visita realizada à secretaria, 

pode-se notar que, as fotografias são arquivadas em um lugar específico, tendo 

acesso a elas apenas os fotógrafos que sabem onde ficam esses arquivos. Assim, a 

proposta é para que os profissionais da área façam arquivos digitalizados em pastas 

específicas para que todos da equipe tenham acesso. 

A sugestão de possuir colaboradores da área de publicidade, 

marketing, web designer e relações públicas, é para dar suporte para a equipe para 

as propagandas, gráfico, diagramação, enfim. Em entrevista com o secretário 

Homero Ferreira (2010), este declarou que gostaria de ter serviços de publicidade, 

marketing e relações públicas, pois são dependes da secretaria de tecnologia da 

informação, apesar de ter um bom relacionamento. 

E por fim, o levantamento e materialização dos dados históricos da 

prefeitura. Devido á dificuldade que o grupo enfrentou para ter acesso ao material 

histórico por muitas vezes não existir, nos levou a sugerir para a secretaria estar 

organizando a história da prefeitura, da secretaria de comunicação através de um 

banco de dados que vai possuir todos os documentos digitalizados, para melhor 

preservação, para futuras pesquisas e manter a história da prefeitura intacta. 
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6 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Este trabalho começou com a idéia de produzir um guia que pudesse 

nortear as atividades realizadas pelas Assessorias de Imprensa em cinco prefeituras 

da região. Após a apresentação para a banca de qualificação, percebemos que a 

proposta era muito abrangente e que havia a necessidade de traçar um novo tema 

para o Trabalho de Conclusão de Curso. Acatamos as sugestões dos professores de 

escolhermos somente uma prefeitura para estudar. Em julho, a Assessoria de 

Imprensa da Prefeitura de Presidente Prudente havia acabado de se tornar uma 

Secretaria de Comunicação, através da Lei No. 154/2010 de autoria do prefeito 

Milton Carlos de Mello (Tupã).  

De imediato, tivemos a aprovação do secretário de comunicação de 

Presidente Prudente e professor de Comunicação Social da Universidade do Oeste 

Paulista, Homéro Ferreira e, conseqüentemente, do prefeito Milton Carlos de Mello. 

Com o novo foco definido, partimos para a escolha das bibliografias sobre 

Assessoria de Imprensa no Primeiro Setor.  

Tivemos a preocupação de pesquisar qual cidade mais próxima de 

Presidente Prudente e, do mesmo porte, teria uma Secretaria de Comunicação 

definida por lei para que pudéssemos visitar e ver como funcionava.  

O município que se encaixou dentro deste critério foi São José do Rio 

Preto. Realizamos o contato com o secretário Deodoro José Moreira e ele se 

colocou a disposição para receber nosso grupo com o objetivo de contribuir com a 

nossa pesquisa. Dessa forma, em agosto, o aluno Kleber Lahos partiu para São 

José do Rio Preto onde, após definição de pauta com o grupo, pôde realizar o 

levantamento de dados sobre a Secretaria de Comunicação daquela prefeitura, bem 

como, o cotidiano dos assessores de imprensa, forma de trabalho, estrutura física e 

humana, além do acesso ao material produzido com o objetivo de mapear seu 

funcionamento. 

Em Presidente Prudente, o grupo realizou diversas entrevistas com o 

prefeito, o secretário de comunicação, os ex-assessores de imprensa e 

representantes dos veículos de imprensa da cidade que mantém programas 

jornalísticos como os jornais Oeste Notícias e O Imparcial; as emissoras de TV como 
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a Band, Globo (TV Fronteira) e as emissoras de rádio: Globo/AM, Comercial/AM e 

Prudente AM. 

A fase das entrevistas foi a mais difícil, pois algumas delas não tinham 

sido gravadas, o que nos obrigou a refazê-las. Ao mesmo tempo, este período foi de 

fundamental importância, pois através delas detectamos como a imprensa avaliava o 

trabalho da Secretaria e o que ela esperava dos meios de comunicação.  

Em setembro, o grupo realizou visitas na Secretaria de Comunicação 

de Presidente Prudente onde foi efetuado o mapeamento da referida repartição 

pública através do levantamento de dados como estrutura física e de recursos 

humanos com relação nominal de funcionários existentes e suas respectivas 

funções, rotina do dia-a-dia, quantidade de material produzido, bem como, sua forma 

e conteúdo, acesso ao mailing list e veículos de imprensa relacionados, hierarquia 

dos cargos, relacionamento entre os integrantes, enfim, o grupo produziu uma 

minuciosa observação sobre como se dava o trabalho da Secretaria. 

Além das anotações, o aluno David Santos produziu um levantamento 

fotográfico que pudesse demonstrar a estrutura da secretaria, a distribuição dos 

funcionários e as instalações onde é abrigado o órgão. 

Durante esta fase, contamos com o espírito anfitrião e solícito tanto do 

secretário municipal, como dos funcionários da Secretaria de Comunicação que não 

mediram esforços na colaboração para o resultado final. 

Tivemos dificuldades com o levantamento da história da prefeitura de 

Presidente Prudente e de sua Assessoria de Imprensa por falta das documentações 

necessárias. Por isso, foram feitas visitas à prefeitura e ao museu da cidade em 

busca de informações, mas devido a sua inexistência os relatos de alguns 

funcionários mais antigos tornaram-se fundamentais para a construção do capítulo 4.  

Determinar um padrão de release faz parte do plano proposto para a 

Secretaria de Comunicação de Presidente Prudente. Para chegar a essa conclusão 

pedimos para o secretário de comunicação da prefeitura de Presidente Prudente, 

Homero Ferreira, incluir na lista de contatos do e-mail da assessoria de imprensa da 

secretaria o endereço eletrônico do grupo, e durante um mês verificamos os 

releases produzidos pela assessoria. 

Também nesta fase, vivemos um dos momentos mais importantes do 

trabalho, pois passamos a receber o material produzido pela Secretaria, podendo 

analisar os releases produzidos e vivenciar solidariamente a produção diária dos 
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assessores. Com isto, pudemos iniciar o processo de “medição” sobre o 

aproveitamento dos releases pelos dois maiores jornais impressos da cidade através 

da análise diária.  

Com todo o material em mãos, partimos para o desafio de elaborar 

propostas que viessem otimizar o trabalho da Assessoria de Imprensa na Secretaria. 

Parecia simples, mas não foi. Até porque os veículos de comunicação consideram 

bons os serviços prestados pela mesma. Então, partimos da idéia de que 

poderíamos melhorar, ainda mais, este relacionamento com a mídia e a qualidade 

do serviço prestado.  

Com base no material teórico, nas visitas e nas entrevistas realizadas 

produzimos uma proposta de planejamento que acreditamos ser aplicável. Foram 

horas de estudo e de encontros em grupo para que pudéssemos elaborar o capítulo 

5, onde se encontra a proposta de estruturação da Secretaria. 

Mesmo com o fator de que todos os integrantes do grupo trabalham, o 

que gerou uma escassez de tempo disponível, conseguimos nos revezar e dividir as 

atividades de forma a suprir todas as etapas que o trabalho exigia.    

Hoje, percebemos como foi importante ter seguido em frente e 

realizado este estudo, onde pudemos conciliar tudo que aprendemos nestes quatro 

anos de faculdade ao aliar a teoria com a prática através da vivência, mesmo que 

indiretamente, do cotidiano de uma assessoria de imprensa.   

Esperamos com este trabalho, contribuir para esta nova fase da 

Secretaria, no sentido de conseguir ampliar o êxito do trabalho já realizado.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

A aprovação da Lei No. 154 em Julho de 2010 a Secretaria de 

Comunicação de Presidente Prudente serviu de inspiração para que o grupo 

lapidasse a idéia de trabalhar com Assessoria de Imprensa no Primeiro Setor. Com 

o objetivo de apresentar um Proposta de Otimização da Assessoria de Imprensa da 

Secretaria de Comunicação de Presidente Prudente, os alunos David Santos, Kleber 

Araújo Rubino Lahos e Marcela Lensoni de Castro Lima abraçaram o tema e foram 

em busca de apresentar soluções para o problema estudado a fim de contribuir com 

os trabalhos da nova pasta no contexto administrativo de Presidente Prudente. 

Depois de realizar o levantamento da teoria existente sobre o assunto, 

conferir de perto como funciona a Secretaria de Comunicação de São José do Rio 

Preto onde o modelo já existe há algum tempo e mapear a recém criada Secretaria 

de Comunicação Prudentina, assim como, os veículos de comunicação e órgãos 

com os quais ela se relaciona, os alunos integrantes do grupo sugerem, um plano de 

ação que possa ser implantado na atual secretaria e que venha a contribuir com a 

evolução dos trabalhos desenvolvidos por ela. 

O intuito foi apresentar idéias para otimizar o serviço prestado de 

Secretaria de Comunicação através de sugestões embasadas e construídas depois 

de uma responsável etapa de estudos e análises sobre a Assessoria de Imprensa no 

Primeiro Setor. 

As informações são os elementos sobre a prestação de serviços de 

assessoria a um cliente. Neste caso, as informações são as propostas feitas à 

secretaria de comunicação da prefeitura de Presidente Prudente, e os possíveis 

resultados caso seja aprovado o plano de atuação. 

Estruturar uma secretaria de comunicação pertencente a um órgão 

público vai muito além de planos, metas e objetivos. É preciso estar atento ao 

compromisso social que a assessoria deve manter com a instituição e principalmente 

com a sociedade. 

O importante é que a assessoria seja o resultado do que a organização 

deseja e objetiva, pois a implantação e administração de uma área como essa deve 

ser sempre um trabalho personalizado. 
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Temos consciência de que colocar em prática o plano proposto 

necessitará de empenho tanto do executivo quanto do legislativo, haja vista, que 

muitas das sugestões encontram na Lei, seu amparo efetivo.  

Caso o principal objetivo dos autores do trabalho seja alcançado 

através da implantação do projeto, é imprescindível a convocação de toda a 

imprensa e assim propiciar a democratização sobre como funcionaria a nova 

Estrutura da Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Presidente 

Prudente. 

Os alunos esperam ainda que o presente trabalho possa instigar outros 

estudantes a se interessarem pela Assessoria de Imprensa no Primeiro Setor, bem 

como, incentivar a adaptação deste projeto à realidade de outras prefeituras da 

região.       
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ANEXO A 

LEIS DAS SECRETARIAS DE COMUNICAÇÃO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
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ANEXO B 

AUTORIZAÇÕES DAS VISITAS NAS PREFEITURAS DE 

PRESIDENTE PRUDENTE E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
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APÊNDICE A  

 RELATÓRIOS DE VISITAS ÀS PREFEITURAS DE 

PRESIDENTE PRUDENTE E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
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Relatório da Visita à Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente 

 
 Depois de obter autorização para realizar o trabalho referente a Secretaria de 
Comunicação de Presidente Prudente, agendamos com o secretária a visita na sede 
da mesma em busca de realizar o levantamento e mapeamento da estrutura física e 
humana existente.  
 Depois de reunião entre o grupo, ficou definido o aluno David Santos para 
cumprir tal função. 
 Primeiramente, importante salientar que a pasta recém criada em 2010, é 
fruto da Lei No. 154/2010 de autoria do Prefeito Milton Carlos de Mello (Tupã). 
 A sede da Secretaria Municipal de Comunicação de Presidente Prudente fica 
localizada à Avenida Coronel José Soares Marcondes, n° 1200, no Centro de 
Presidente Prudente, estando acoplada ao prédio central da Prefeitura Municipal da 
cidade, especificamente, no segundo andar. 
 Com ocupação de 1 sala aproximadamente medindo 24 m², o ambiente conta 
com modestas instalações num único cenário sem separação de espaços físicos 
entre um funcionário e outro. Nesta sala, dividem espaço 8 funcionários, sendo 
quatro comissionados e quatro efetivos conforme segue: 
 
- 3 Jornalistas/COMISSIONADOS: Homero Ferreira (Secretário), Danielle Capelasso 
(Assistente de Produção de Conteúdo) e Emérson Sanches (Assistente de Produção 
de Conteúdo); 
 
- 1  Assistente de Divulgação/COMISSIONADO: Ananias Pinheiro; 
 
- 2 Fotógrafos/EFETIVOS: Marcos Sanches e Olímpio Moura; 
 
- 1 Assistente de Direção/EFETIVO: Dileusa do Carmo; 
 
- 1 Secretária/EFETIVO: Doralice Prudêncio Inácio; 
 
 Cada funcionário conta com um computador que está interligado em rede, o 
que permite uma comunicação entre todos os integrantes da equipe. A sala também 
conta com aparelhos de telefones e um aparelho de fax comungado por todos. Para 
agendar os eventos, o espaço abriga um quadro branco para anotações onde são 
agendados todos os compromissos da secretaria. 

Na hierarquia, existe a política interna de que todos contribuem para o 
resultado final de toda a produção, entretanto, dirigidos e sob a responsabilidade do 
secretário, o jornalista Homero Ferreira. 

Nos horários fora do comercial, existe uma equipe de plantão dividida por 
uma escala produzida pelo secretário. 

São produzidos, em média, de 20 a 25 releases diários, sendo que o 
secretário produz cerca de 10 e os jornalistas assistentes aproximadamente seis 
cada um. 

Os jornalistas, os secretários dão entrevistas e a orientação existente é para 
que eles devem procurar e indicar a pessoa certa para cada entrevista solicitada. 

Há uma orientação para que o secretário de qualquer uma das 15 secretarias 
se sinta a vontade para ligar para o Secretário de Comunicação a respeito de auxílio 
nas coletivas ou indagações recebidas pela imprensa e outros. 
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Não existe representantes da Secretaria de Comunicação em nenhuma das 
outras pasta da Administração Municipal. 

Não existe medição (%) de aproveitamento dos releases enviados. 
Não existe um arquivo ordenado das fotos e somente os fotógrafos têm 

domínio sobre o arquivo existente. Em relação a isso, existe uma orientação do 
secretário para que visite uma empresa onde existe um arquivo formal de foto e 
implantem na secretaria.  

Os releases são produzidos sem diferenciação entre modelos de convocação, 
aviso coletiva e o mesmo material é enviado para os diferentes veículos de 
imprensa. 

Para as emissoras de rádio, existe um release eletrônico com prévia 
solicitação feita pelas empresas.  

Os principais veículos de imprensa que a secretaria mantém relacionamento 
são os dois maiores jornais impressos da cidade (Jornal Oeste Notícias e Jornal O 
Imparcial); sites (Grupo Notícia e Portal do Ruas); emissoras de TV (TV 
Globo/Fronteira, Bandeirantes, Record, TVI/SBT), emissoras de rádio 
(Comercial/AM, Globo/AM, Paulista/AM, Prudente/AM e Onda Viva/AM) e jornais 
Estado de São Paulo e Folha de São Paulo através de seus representantes.  

Existe uma relação harmoniosa tanto com os veículos de comunicação 
relacionados, quanto com o prefeito que confirmou a afirmação posteriormente em 
sua entrevista. 

Não existe um banco de dados sobre o histórico do Departamento de 
Comunicação da Prefeitura de Presidente Prudente. 

Neste ano de criação, a Secretaria de Comunicação ainda não conta com 
orçamento próprio estando condicionada às liberações e autorização de gastos 
mediante gabinete do prefeito. 

Foram várias visitas à Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente, todas com o objetivo de colher informações e acompanhar 
desenvolvimento dos trabalhos. 
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Relatório da viagem a São José do Rio Preto  

 

O grupo se reuniu e ficou definido mandar a São José do Rio Preto o 
Aluno Kleber Araújo Rubino Lahos. O mesmo ficou encarregado de entrar em 
contato com o secretario de comunicação Deodoro Moreira para a autorização de 
realizar a entrevista em campo. 

Com a declaração de autorização em mãos, partiu de Presidente 
Prudente no dia 16/08/2010, as 7h, chegando lá por volta das 10h. 

A visita a Secretaria de Comunicação São José do Rio Preto, teve o 
objetivo de observar como é a estrutura física e humana de uma secretaria maior e 
já estruturada. Além de verificar como é feito o trabalho com os veículos de 
comunicação e com a população. A Secretaria é responsável pela coordenação e 
organização da publicidade institucional dos órgãos e entidades da administração 
municipal, o orçamento anual geral da Prefeitura é de 670 milhões, para a secretaria 
de comunicação são liberados dois milhões de reais.  

 Deodoro José Moreira, secretário de comunicação explicou todo o 
trabalho da secretaria, os funcionários, jornalistas, fotógrafos, web designer, 
estagiários e também e falou como é o trabalho com a rádio educativa que é 
veiculada com a secretaria.  

 A secretaria é uma sala dividida em três espaços, uma parte 
dessa divisão é composta pelo ambiente reservado para uso exclusivo do secretario, 
outro local é para recepção dos veículos de comunicação e visitantes, e por fim o 
lugar onde os funcionários realizam suas atividades. A secretaria possui 04 
jornalistas: Andréia Inocente, Glaucia Lacerda, Gianda Oliveira, Mara Luiza Alves 
dos Santos; 02 fotógrafos: Helio Tuzi e Paulo Magri; 01 web designer: Cristiane 
Veloso Abreu; 01 atendente: Rosangela Cristina da Costa. 

Deodoro ainda informou que a secretaria de comunicação será 
transferida para outro local mais amplo, pois aquele espaço já está pequeno para o 
desenvolvimento dos serviços. 

Segundo o secretário, o número de releases chega a 20, e mesmo não 
produzindo específicos para cada veículo a porcentagem do aproveitamento chega a 
80%. 
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APÊNDICE B 

ENTREVISTAS PRESENCIAIS COM VEÍCULOS DE 

COMUNICAÇÃO 
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Jornal O Imparcial 

Leandro Nigre Braz 
 
Formação: (é formado em jornalismo? tem outra formação?) 
Formado em jornalismo pela Unoeste 
 
Há quanto tempo trabalha com jornalismo? 
08 anos 
 
Qual a experiência profissional? 
Governo do Estado de São Paulo – Releases, O Imparcial 
 
O trabalho realizado pela prefeitura atualmente atende as necessidades de 
vocês? 
Dentro do possível sim, manda sempre releases dentro de suas possibilidades, 
sobre cultura esporte, algum ato do prefeito. 
 
Os releases são importantes para o trabalho diário? Como vocês utilizam este 
material? 
Sim, eles são fontes, de informação, mas sempre há uma apuração antes de todo e 
qualquer veiculação da matéria. 
 
O que poderia ser feito para melhorar o serviço? 
Um pouco mais de foco nas informações passadas, estreitar mais a relação do 
Poder Público com os veículos de Comunicação. 
 
Quando vocês precisam falar com AI após às 17h. É fácil encontrar? Como 
vocês fazem? 
Falamos com Homero. Entramos em contato com ele por celular. 
 
Como você vê a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Presidente 
Prudente? 
Atuante, sempre tem algo a melhorar, profissionais sempre disponíveis, no caso 
quando solicitado para checar informações, tirar duvidas. 
 
Em sua opinião o que poderia mudar com a implantação da Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de Prudente?  
Para os veículos de Comunicação basicamente nada, apenas uma nova 
nomenclatura, talvez divida os repórteres por área, ou secretaria. No mais para 
veículos nada 
 
Como é a relação entre a prefeitura de Prudente e o veículo de comunicação? 
Boa, há comunicação, entre a Secretaria e veiculo de comunicação.  
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Oeste Notícias 

Cristiano Oliveira 
 
Formação: (é formado em jornalismo? tem outra formação?) 
Universidade do Oeste Paulista 
Pós - graduado (MBA) em Gestão de Negócios e Empreendedorismo pela Toledo 
Prudente. 
 
Há quanto tempo trabalha com jornalismo? 
12 anos 
 
Qual a experiência profissional? 
11 anos 
 
O trabalho realizado pela prefeitura atualmente atende as necessidades de 
vocês? 
Sim 
 
Os releases são importantes para o trabalho diário? Como vocês utilizam este 
material? 
Aproveitamos, a princípio, como sugestão de pauta, mas também podem compor a 
edição caso haja alguma informação relevante que não tenha sido apurada pela 
reportagem. 
 
O que poderia ser feito para melhorar o serviço? 
Ter uma melhor revisão nos textos e informações antes do envio para a imprensa. 
Trabalhar com uma programação antecipada dos eventos da Prefeitura de ao menos 
um dia. Por exemplo, enviar a agenda na tarde/noite anterior ao dia do fato. 
 
Quando vocês precisam falar com AI após as 17h. É fácil encontrar? Como 
vocês fazem? 
Às vezes encontramos problemas. Alguns secretários atendem os jornalistas 
diretamente, mas alguns simplesmente não são localizados após o expediente.  
 
Como você vê a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Presidente 
Prudente? 
Melhorou bastante, mas ainda dá para fazer mais. Mais sugestões de pauta e 
menos releases prontos. Talvez seja interessante um informativo mensal, a ser 
enviado aos moradores. 
 
Em sua opinião o que poderia mudar com a implantação da Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de Prudente? 
Sempre defendi a necessidade de uma Secretaria de Comunicação. Sem querer ser 
corporativista, mas acho que os profissionais da área de comunicação têm um papel 
fundamental hoje dentro de qualquer governo, seja municipal, estadual ou federal, 
assim como dos demais poderes. É ele que irá traduzir ao contribuinte as ações de 
como o dinheiro público está sendo gasto. Com a criação da Secretaria, espera-se 
que tudo caminhe mais no campo do profissionalismo, sem o empreguismo político-
partidário que se viu nos últimos anos.  
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Como é a relação entre a prefeitura de Prudente e o veículo de comunicação? 
Não temos o que reclamar. Cada um tentando fazer seu trabalho sem prejudicar o 
do outro. 
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Tv Fronteira 

Luciana Maria Zangarinelli de Cesario 
 
Formação: (é formado em jornalismo? tem outra formação?) 
Formada em jornalismo 
 
Há quanto tempo trabalha com jornalismo? 
Desde 2001 
 
Qual a experiência profissional? 
98FM – jornalismo e informação, assessoria de imprensa na santa casa de Pres. 
Prudente, revista Condomínio S.A, Unimed, Sociedade de Medicina e Tv Fronteira, 
produção desde 2006, Band Antena Católica em 2004 
 
O trabalho realizado pela prefeitura atualmente atende as necessidades de 
vocês? 
Ótimo trabalho, noticias atuais, assessoria de imprensa atua muito bem, tem um 
pessoal muito competente. 
 
Os releases são importantes para o trabalho diário? Como vocês utilizam este 
material? 
São importantes, mas não ficamos presos no release, procuramos também nossas 
fontes para dar maior embasamento a nossas matérias (reportagens). 
 
O que poderia ser feito para melhorar o serviço? 
Tudo que se precisa esta bom, o material chega rápido. 
 
Quando vocês precisam falar com AI após às 17h. É fácil encontrar? Como 
vocês fazem? 
Homero (assessor da prefeitura de Presidente Prudente), sempre nos atende, a 
assessoria esta sempre a nossa disposição, quando solicito. 
 
 Como você vê a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Presidente 
Prudente? 
Positivo, facilidade em falar com as pessoas da assessoria 
 
Em sua opinião o que poderia mudar com a implantação da  Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de Prudente? 
Acrescentar mais pessoas, (jornalistas) trabalhando, e auxiliar mais os veículos de 
comunicação 
 
Como é a relação entre a prefeitura de Prudente e o veículo de comunicação? 
Boa, ótima, nada a comentar. 
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TV Bandeirantes 
 
Zilanda Cardoso 
 
Formação: (é formado em jornalismo? tem outra formação?) 
Jornalista 
 
Quanto tempo trabalha com jornalismo? 
Trabalho há cinco anos com jornalismo já trabalhou com revista, meio impresso e 
TV. 
 
O trabalho realizado pela prefeitura atualmente atende as necessidades de 
vocês? 
Sim, atende ao propósito. 
 
Os releases são importantes para o trabalho diário? Como vocês utilizam o 
material? 
São muito importantes, principalmente na hora da apuração, quando o release vem 
completo, como os nomes dos contatos, telefone e onde encontrá-los utilizamos este 
material para a elaboração das nossas pautas aqui na TV. 
 
O que poderia ser feito para melhorar o serviço 
Às vezes faltam alguns detalhes que nós temos certa dificuldade para conseguir 
determinadas informações, pois quem montou o release não tem tal informação que 
a gente precisa, mas também vai do ponto de vista do veículo, qual é o foco que ele 
quer dar para sua matéria e ir atrás das fontes e fazer as perguntas necessárias. 
 
Quando vocês precisam falar com AI após às 17h, é fácil encontrar alguém? 
Como vocês fazem? 
Normalmente temos os telefones dos assessores e dos secretários, então quando 
precisamos entramos em contato com eles. Às vezes por uma questão de horário 
fica mais difícil para eles nos passar tal informação em relação ao nosso ao horário 
que trabalhamos, mas em fim não há dificuldade. 
 
Como você vê a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Presidente 
Prudente? 
Desde que mudou o comando, assim também como na outra gestão passada, nós 
nunca tivemos nenhum problema, sempre tivemos abertura para debater problemas 
ou divergências, é uma secretaria atuante. 
 
Em sua opinião o que poderia mudar com a implantação da Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de Prudente? 
A questão de contatos, que atualmente é muito básico e nós temos certa dificuldade 
em encontra a fonte ou alguém capaz de atender nosso meio de comunicação, TV é 
imediato, temos um jornal , o “ded line” funciona diferente por causa da nossa área 
de atuação, a TV Band tem uma área de atuação muito extensa. Quando temos uma 
noticia importante não da para esperar vamos atrás de um responsável para 
entrevistar, e essa é a grande dificuldade, em encontra alguém capaz de embasar 
tal informação e dar sua versão dos fatos. 
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Como é a relação entre a prefeitura de Prudente e seu veículo de 
comunicação? 
Relacionamento tranqüilo, sempre temos a resposta quando precisamos tanto do 
secretario, quanto do prefeito, não temos nada a reclamar. 
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Rádio Prudente AM 

Neusa Fernandes de Matos Manzano 
  
Formação: (é formado em jornalismo? tem outra formação?) 
Jornalismo, sou da 1° turma da Unoeste. 
 
Há quanto tempo trabalha com jornalismo? 
21 anos. 
 
Qual a experiência profissional? 
Radio Jóia de Adamantina, Radio Prudente, Comercial, TV. Bandeirantes, TV à cabo 
(tem um programa). 
 
O trabalho realizado pela prefeitura atualmente atende as necessidades de 
vocês? 
Sim, trabalho feito de forma competente. 
 
Os releases são importantes para o trabalho diário? Como vocês utilizam este 
material? 
Usamos todo o material, o Homero é do radio, ele sabe como manda um material 
bom, sem “puxação de saco”. 
 
O que poderia ser feito para melhorar o serviço? 
Em minha opinião nada. O trabalho feito está muito bom. 
 
Quando vocês precisam falar com AI após as 17h. É fácil encontrar? Como 
vocês fazem? 
Ligo no celular do Homero  
 
 Como você vê a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Presidente 
Prudente? 
Boa, ótimo trabalho que é realizado. Atuante. 
 
Em sua opinião, o que poderia mudar com a implantação da Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de Prudente? 
A assessoria esta muito bem assim, em minha opinião não precisa mudar nada. 
 
Como é a relação entre a prefeitura de Prudente e o veículo de comunicação? 
A relação é boa. O Homero é muito profissional e não demora em manda o material 
quando é solicitado. Gente com credibilidade, transparência e que saiba trabalhar no 
meio. (relação com os jornalistas). 
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Rádio Comercial 

José Cláudio Rocha Lins 
 
Formação: (é formado em jornalismo? tem outra formação?) 
Rádio. 
 
Há quanto tempo trabalha com jornalismo? 
24 anos. 
 
Qual a experiência profissional? 
Radio comercial. 
 
O trabalho realizado pela prefeitura atualmente atende as necessidades de 
vocês? 
Estava Ruim. Melhorou muito agora com Homero. 
 
Os releases são importantes para o trabalho diário? Como vocês utilizam este 
material? 
O material vem como pauta para nós 
 
O que poderia ser feito para melhorar o serviço? 
Nada. Não vejo nada para melhorar, é um trabalho muito bem desempenhado pelo 
Homero. 
 
Quando vocês precisam falar com AI após as 17h. É fácil encontrar? Como 
vocês fazem? 
Ligo no celular do Homero. 
 
Como você vê a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Presidente 
Prudente? 
Hoje você vê vários profissionais capacitados na assessoria, é uma ótima equipe 
que o Homero tem. 
 
Em sua opinião o que poderia mudar com a implantação da Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de Prudente? 
Acredito que não mude nada. 
 
Como é a relação entre a prefeitura de Prudente e o veículo de comunicação? 
Muito boa. Transparente, minha sugestão é que a nova Secretaria faça campanhas 
para nosso transito caótico, educação no transito, por que como esta as coisas, não 
pode fica, ética no trânsito prudentino já. 
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Grupo Noticia 
 

Lêda Márcia Litholdo 
 
Formação: (é formado em jornalismo? tem outra formação?) 
Formada em direito pela Toledo e Comunicação Social na Unoeste. 
 
Há quanto tempo trabalha com jornalismo? 
34 anos. 
 
Qual a experiência profissional? 
Radio internet, assessoria de imprensa. 
 
O trabalho realizado pela prefeitura atualmente atende as necessidades de 
vocês? 
Sim, plenamente. 
 
Os releases são importantes para o trabalho diário? Como vocês utilizam este 
material? 
São muito importantes, dão uma visão geral em relação à prefeitura de Prudente, 
utilizamos todo o material factual. 
 
O que poderia ser feito para melhorar o serviço? 
O modelo adotado pelo Homero esta bom. 
 
Quando vocês precisam falar com AI após às 17h. É fácil encontrar? Como 
vocês fazem? 
Ligo para o Homero. 
 
 Como você vê a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Presidente 
Prudente? 
Boa, prestativa em sintonia com os veículos de comunicação. 
 
Em sua opinião o que poderia mudar com a implantação da Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de Prudente? 
Sai da condição de “adolescente”, e passa a ter uma vida própria, verbas 
específicas, mais dinheiro, publicidade, isso é bom.  
 
Como é a relação entre a prefeitura de Prudente e o veículo de comunicação? 
Muito boa. Tranqüila. 
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Portal do Ruas 

Thiago Ferri 
 
Formação: (é formado em jornalismo? tem outra formação?) 
Jornalismo. 
 
Há quanto tempo trabalha com jornalismo? 
03 anos. 
 
Qual a experiência profissional? 
Imparcial, Portal do Ruas. 
 
O trabalho realizado pela prefeitura atualmente atende as necessidades de 
vocês? 
Atende, a assessoria é um braço do poder Público, e quando solicitado atende as 
necessidades prontamente. 
 
Os releases são importantes para o trabalho diário? Como vocês utilizam este 
material? 
Sem duvida, o release é muito importante, nosso veiculo é “novo”, esta se fixando na 
comunidade agora. O material mandado pela Prefeitura nos ajuda e muito, 
procuramos ver a noticia, checar fontes, no mais é utilizado sim. 
 
O que poderia ser feito para melhorar o serviço? 
Determinados assuntos eles (assessoria) dão mais peso a quantidade do que a 
qualidade. 
 
Quando vocês precisam falar com AI após as 17h. É fácil encontrar? Como 
vocês fazem? 
Ligo no celular do Homero (risos). 
 
Como você vê a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Presidente 
Prudente? 
A melhor da região, atuante, trabalho em foco, motivada, bons profissionais. 
 
Em sua opinião, o que poderia mudar com a implantação da Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de Prudente? 
Jornalismo e Publicidade se separar, mais pessoas trabalhando, uma equipe maior, 
aprofundamento dos releases, assuntos com foco maior com isso passa a ganhar 
mídia gratuita. 
 
Como é a relação entre a prefeitura de Prudente e o veículo de comunicação? 
Boa. Tem contatos diretos, sempre nos atendem, temos uma boa relação com o 
Prefeito, com o assessor, mas tudo profissional, lá nos temos amigos. Temos fontes. 
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Secretário de Comunicação de São José do Rio Preto 
 
 
Deodoro José Moreira 
 
 
Há quanto tempo existe esta Secretaria de Comunicação? Como era feito o 
trabalho antes da criação desta? 
Eu não tenho condições de te dizer como era feito o trabalho antes, por que a 
Secretaria de Comunicação não é uma Secretaria tão velha, acredito que tenha 16 
anos mais ou menos. O trabalho em síntese da secretaria de comunicação é 
divulgar e fazer intermediação com a mídia e divulgar os atos da prefeitura. 
  
É regulamenta por alguma lei? Se SIM, poderia dar cópia? 
Sim. 
 
Qual a estrutura humana (quantidade de funcionários efetivos, terceirizados)? 
Funcionários efetivos são um problema que nós temos aqui na secretaria de 
comunicação: Na Secretaria inteira apenas um funcionário é efetivo, o resto todos 
são cargos comissionados que entraram neste governo, que é um problema, eu já 
até solicitei, no próximo concurso, se for possível contratar pelo menos dois 
jornalistas para manter uma estrutura mínima. Aqui na secretaria temos um projeto 
que é a rádio educativa, que conta com oito jornalistas, um web design e cinco 
estagiários. 
 
Qual a estrutura física (número de salas, tipo de prédio, fica localizado onde)? 
Estamos aqui num espaço que eu considero muito pequeno para uma Secretaria de 
Comunicação. Faz parte do mesmo andar onde está o gabinete do prefeito, e outra 
Secretaria do lado, que é a do Planejamento. Isso deve mudar um pouco, pois 
estamos preparando outro andar e vamos mudar de onde estamos para um espaço 
um pouco maior. 
 
 Qual a hierarquia do quadro de funcionário? 
Na verdade temos um secretário, uma assessora do Secretario que é responsável 
pela edição do texto de release e cuida de toda a dinâmica da secretaria. Para os 
outros cargos não existe nenhuma hierarquia. São os jornalistas. Todos têm o 
mesmo nível. A rádio funciona da mesma maneira, o secretario é o responsável.  
 
Como são cobertos os eventos? Existe equipe em horário não comercial? 
A equipe tem que estar disponível o tempo todo. A gente procura cobrir a maioria 
das atividades da prefeitura, mas principalmente aquelas que o prefeito vai e os atos 
oficiais. Cobrimos todos os eventos, mesmo aqueles que são realizados por outras 
secretarias. Nós trabalhamos em “full time”. É feito uma espécie de escala, sempre 
com um repórter e um fotógrafo para fazer a cobertura do evento. Nós também 
temos um jornalista de plantão, porque às vezes pode ter algum jornal trabalhando 
aos sábados e domingos. 
 
Como é feito o arquivo de foto? 
O arquivo de foto é digitalizado. Hoje temos todas as fotos digitalizadas e 
equipamento digital. Não utilizamos mais o filme, isso já é uma coisa que está em 
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desuso. As fotos são arquivadas em pastas de acordo com o assunto e aquilo que 
está se cobrindo. 
 
Como são produzidos os releases (existe o release de rádio, TV, jornal)? Qual 
tipo? São aproveitados totalmente pelos veículos? 
Temos uma resposta muito boa em relação ao material que enviamos. Cerca de 
80% daquilo que a Secretaria envia, é publicado em jornal, veiculado em rádio ou 
TV. Não produzimos releases específicos para cada veículo de comunicação, pois 
utilizamos o mesmo release para todos. O ideal seria produzir releases específicos, 
para cada veiculo, mas como temos poucos veículos aqui (São José do Rio Preto) 
não há necessidade de fazer um trabalho desses. 
 
Existem coletivas de imprensa? Como são realizadas? 
As coletivas normalmente são realizadas no gabinete do prefeito.  
 
Em média, quantos e-mails por dia são encaminhados? Há possibilidade de 
fornecer mailing? 
Sim. Temos um mailing aqui. A Gláucia pode passar. Em média são 20 e-mails por 
dia. 
 
Quantas secretarias existem? Quais? 
21 secretarias, 2 autarquias e uma empresa S.A. Temos a Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) é uma Empresa S.A.  Emurb (Empresa Municipal de 
Urbanismo), e a Emcop (Empresa Municipal de Construções Populares), são 
autarquias as restantes são secretarias. 
 
 Cada secretaria conta com um assessor de imprensa? 
Não. Temos apenas dois jornalistas específicos. Um na saúde, área bastante 
complexa e precisa ter um jornalista que fica  “full time”, que cuida de toda a 
intermediação com a mídia na saúde, outro jornalista na secretaria de trânsito que 
também é uma área bastante complexa, e temos o Semae onde tem um assessor 
de comunicação. Eu como Secretario de Comunicação não faço trabalho para o 
Semae, quem faz é o assessor que esta lá, ele que distribui esse material, também 
vem pra cá, mas ele tem independência para trabalhar, ou seja, ele não está sob 
minha coordenação, ele é independente, é uma empresa então isso é perfeitamente 
possível, mas a gente não deixa de trocar “figurinhas”. 
 
Como é o relacionamento com a mídia? 
Você sabe que é sempre conturbado. Ser Poder Público não é fácil, nós temos 
alguns veículos que tem um relacionamento muito tranquilo, como as emissoras de 
TV, não temos nenhum problema, dificilmente temos ruído no meio do caminho, mas 
com os jornais, por exemplo, um jornal especificamente, ele tem uma posição 
bastante critica em relação ao governo de forma exagerada, então nós temos alguns 
atritos. Temos também com uma rádio que age politicamente e não 
jornalisticamente, chama-se rádio Líder e é uma radio complicada. Eu acho que o 
veiculo não tem que dizer “amém” ao Poder Público, eles tem que criticar sim, 
quando merecem ser criticado, mas quando tem acertos também devem mostrar. O 
Poder Público tem muitos interesses infelizmente, mas acho que no total temos um 
bom relacionamento com a mídia, não temos tantos problemas. 
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Vocês utilizam redes sociais? Quais tipos? (mídias sociais, Orkut, Facebook. 
twitter)? 
Ainda está no início. Fizemos algumas experiências, temos algumas demandas pelo 
site, no local “fale conosco” e algumas pessoas utilizam, mas em relação às redes 
sociais, estamos engatinhando. Fizemos experiências no Festival de Teatro, por 
exemplo. Abrimos Orkut, Twitter, Youtube. 
 
Existe um manual para os integrantes da A.I.? 
Não temos um manual, mas quero deixar um manual, não só para quem está aqui, 
mas também para que os secretários entendam como é a dinâmica. Eu pretendo 
fazer esse manual, mas ainda não tive tempo. É importante ter. 
 
Qual a maior dificuldade enfrentada no relacionamento com a mídia? 
Às vezes temos algumas dificuldades. Os veículos de comunicação nos procuram, 
não com a intenção de mostrar o trabalho que está sendo feito, mas utilizar o que o 
secretário passa contra a prefeitura. Portanto, estamos tendo um cuidado maior com 
repasse de dados. A gente avalia qual é a pauta para ver se não está contribuindo 
naquela coisa de “entregar o ouro para o bandido”. Se a gente percebe que isso está 
acontecendo, não passamos a informação, porque não acho justo isso. Se você 
quer criticar, busque seus próprios artifícios. 
  
Existe um controle percentual de quanto é publicado sobre o que é enviado 
pela A.I.?  
Como te disse anteriormente em torno de 80%. 
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Secretário de Comunicação de Presidente Prudente 
 
Homero Ferreira 
 

Quanto tempo trabalhou como Assessor de Imprensa de Prefeitura de 
Presidente Prudente? 
Ingressei no dia 12 de novembro de 2009.  A Assessoria de Relações Públicas foi 
transformada em Secretaria em 26 de junho de 2010. Portanto, a partir desta data 
tive o privilégio de entrar para a história da comunicação oficial do município como 
primeiro secretário de Comunicação. 
Mais experiências anteriores em Assessoria de Imprensa. Em 1990, no vitorioso 
projeto de basquetebol feminino de Hortência e companhia que durante quase cinco 
anos ganhou vários campeonatos, incluindo paulista, brasileiro e sul-americano. 
Também foi vice-campeão mundial em Taipe, na China. Só perdeu na final para a 
Seleção dos Estados Unidos. A equipe era mantida numa parceria da então 
Autarquia Municipal de Esportes de Presidente Prudente (Amepp) e Associação 
Prudentina de Esportes Atléticos (Apea), com o patrocínio da Aveia Quaker.  
Do começo ao fim do projeto de basquete enviava releases e mantinha contatos 
diários com os jornais O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo, Gazeta Esportiva, TV 
Globo de São Paulo, TV Bandeirantes de São Paulo e TV Gazeta, entre outros 
veículos paulistanos e do interior paulista e dos locais – Presidente Prudente.  
Fiz ainda nos anos 1990 a assessoria dos Jogos Abertos do Interior e dos Jogos 
Estudantis Brasileiros, ambos sediados em Presidente Prudente. 
Mais recentemente, durante os últimos três anos antes de entrar na Prefeitura 
trabalhei para a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo como assessor de 
imprensa do deputado estadual Ed Thomas. 
 
Em qual período e quais mandatos de prefeito esteve no exercício da referida 
função? 
Dentro da Semepp, no tempo do basquete e dos jogos, foi na administração do 
prefeito Paulo Constantino. 
Agora, é no mandato do prefeito Milton Carlos de Mello Tupã` 
 
Como era a relação com o chefe do executivo? Comente os gostos e 
preferência em relação ao relacionamento com a imprensa por parte do 
prefeito da época? 
Ótima relação, marcada por profissionalismo, respeito e admiração de ambas as 
partes. Foi assim com Paulo Constantino. É assim com Tupã. Ambos têm em 
comum o fato de serem muito empenhados; gostam de iniciar as atividades antes 
das 7h da manhã e vistoriam obras mesmo em dia de domingo ou feriado.  
Paulo Constantino foi radialista esportivo em Patrocínio/Minas Gerais. Portanto, 
conhecia a imprensa nos bastidores. Com o Tupã não há muita diferença, já que por 
vários anos trabalhou no grupo Paulo Lima, na condição de engenheiro civil. Porém, 
no mesmo prédio onde estão instalados o jornal Oeste Notícias e as rádios Globo, 
Nova FM e Diário AM. Foi secretário municipal de Obras durante seis anos e meio 
do então prefeito Agripino Lima de Oliveira Filho, de tal forma que já tinha o hábito 
de se relacionar com a imprensa. 
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Quando assumiu como eram os trabalhos e quais mudanças foram 
introduzidas com a sua chegada? 
Era um bom trabalho, desempenhado profissionalmente e chefiado pela primeira 
jornalista com formação acadêmica da história da Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura de Presidente Prudente, a professora Lêda Márcia Litholdo. Ela abriu um 
caminho que facilitou minha chegada. Assim, foi possível programar um ritmo mais 
acelerado de trabalho, com o envio de releases à imprensa já a partir das 7h30 e até 
o começo da noite, bem como postar as matérias no site da Prefeitura. Acho que as 
de maior significado foram apenas três mudanças até aqui e mais uma projetada:  

 a de que os secretários passassem a atender diretamente a imprensa (sem a 
imprensa precisar falar com a assessoria e nem enviar as perguntas 
previamente) sem necessidade de o secretário primeiro comunicar o assessor 
de imprensa, mas sim fazendo depois de concedida as informações;  

 esquema de plantão no final de semana, para cobrir os diferentes eventos 
externos, incluindo ainda a permanência na Assessoria/Secretaria durante as 
manhãs de sábado e, variavelmente, até 13h ou 15h;  

 ampliação da visibilidade das realizações da administração pública de 
Presidente Prudente no âmbito regional;  

 a recente implantação do release eletrônico, com gravações para as rádios. 
Em breve iremos postar matérias em vídeo no Portal da Prefeitura. 

 
Quais os veículos com que a A.I. daquela época se relacionava? Se possível, 
citar os tipos de veículos e os nomes? 
Todos os de Presidente Prudente: rádio, jornal, televisão e site. 
 
Você encontrou dificuldades no relacionamento com a mídia? Se sim, quais? 
Nenhuma. Faço a minha tarefa. Release é sugestão de pauta e não me cabe 
nenhuma cobrança. Respeito a todos, mas não faço média. Nem gosto que faça 
comigo. Se recebo algum questionamento, respondo sem meias palavras. É uma 
função que exige seriedade e sinceridade. Aliás, meus companheiros/amigos – e 
são muitos – me atendem muito bem. Telefonam-me constantemente, me visitam 
não só no trabalho, mas na minha casa e vice-versa. Também tenho uma relação 
muito estreita com dirigentes e donos de veículos, o que utilizo para ajudar os 
outros, inclusive colegas a procura de emprego. 
 
Quais eram as formas de comunicação com a imprensa? Telefone, 
correspondência oficial, e-mail, contato pessoal, release? Caso release, como 
são feitos e se são aproveitados na íntegra?  
O telefone foi e continua como um meio de relacionamento diário. Eu e minha 
equipe atendemos dezenas de telefonemas diários de veículos não só de Presidente 
Prudente, bem como de pessoas em geral, dentre as quais as que querem saber 
algo mais sobre alguma notícia veiculada no site – gente de diferentes regiões do 
Brasil. Esse tipo de contato também se dá por e-mail. Mais recebo telefonemas do 
que telefono para a imprensa. Os casos mais comuns que repasso são sobre a 
realização de coletivas de imprensa, programada de última hora, mas mesmo assim, 
comunicamos por e-mail também.  Outro exemplo é quando me ligam à procura do 
prefeito, do vice ou de algum secretário; e neste caso preciso dar ou retorno. 
Também ligo para checar se o prefeito, o vice ou o secretário ligou para a redação, 
especialmente se já estiver fora do horário de expediente da Prefeitura.  
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Os releases antes eram escritos na máquina de datilografia e entregues, por um 
mensageiro, na redação de cada veículo. A entrega, normalmente, era feita no final 
da tarde, para que todos os releases fossem juntos, de uma única vez. Era questão 
de economia, do gasto de combustível. Depois, surgiu o telex e mais tarde o fax. A 
questão de publicação na íntegra é uma decisão exclusiva de cada redação. 
O contato pessoal é sempre muito rico, mas penso não ser o mais comum e nem o 
mais aconselhável, pois a proximidade pode significar presumível ingerência na vida 
dos veículos. 
 
Como você definiria a imprensa prudentina? 
Boa. Interessada. Disposta. Comprometida com as causas de relevância social. 
 
Qual o salário recebido no exercício da função? 
O de secretário. É um ganho bom, mas já ganhei mais em outras funções, em torno 
de seis mil e uns “quebrados”. 
 
Quantos funcionários você contava na época e como era dividido o trabalho? 
Na Amepp/Apea era sozinho. Fazia tudo. Inclusive, fotografava. No finalzinho, levei 
para trabalhar comigo um jovem radialista que está lá te hoje, agora Secretaria 
Municipal de Esportes de Presidente Prudente (Semepp), que é o Marcos Chicalé. 
Hoje, na Prefeitura: são dois jornalistas – Emerson Sanches e Daniele Capelasso, 
ambos formados pela Facopp; um radialista – Ananias Pinheiro; dois repórteres 
fotográficos; uma secretária Dileuza do Carmo Simões; no serviço de clipagem 
Doralice Prudêncio; e o estagiário da Casa do Pequeno Trabalhador, José 
Guilherme Santana de Oliveira. 
 
Qual a sua maior dificuldade no exercício da A.I. na Prefeitura de Presidente 
Prudente? 
Não tenho que reclamar. Mas entendo que a Secretaria de Comunicação poderia ter 
.mais alguns jornalistas e também profissionais de publicidade, propaganda, 
marketing, relações públicas e web design , É  no caso do Web Design,  somos 
dependentes da Secretaria de Tecnologia da Informação, ainda que sejam bons 
parceiros. 
 
Qual sua principal contribuição para a Assessoria de Imprensa de Presidente 
Prudente? 
Penso que é a valorização do jornalista com formação acadêmica, mesmo que 
reconheça e admire a competência daqueles que se fizeram jornalistas com o tempo 
de trabalho.  Mas acho que daqui prá frente, é uma questão de contemplar o 
jornalista formado. Porém, não basta que esteja habilitado. É preciso que seja 
qualificado. 
 
Em média quantos e-mails são encaminhados por dia? 
Em torno de 20 e-mails. 
 
Vereadores x Tupã x Secretaria de Comunicação Social? 
Não existe nenhuma interferência do chefe do executivo e o secretario, nenhuma.   
A secretaria é uma ponte entre a comunidade e o executivo na prefeitura de 
Presidente Prudente. 
 



102 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D 

ENTREVISTAS PRESENCIAIS COM ASSESSORES DE 

IMPRENSA DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

Lêda Marcia Litholdo 
 
Quanto tempo trabalhou como assessor de imprensa na Prefeitura de 
Presidente Prudente? 
Trabalhei na campanha do Tupã desde julho de 2008. Efetivamente, na prefeitura, 
de janeiro a outubro de 2009. 
 
Em qual período e quais mandatos de prefeito esteve no exercício da referida 
função? 
Na assessoria da prefeitura de Prudente,  nos dez primeiros meses da gestão do 
Tupã. 
 
Como era a relação com o chefe do executivo? Comente os gostos e 
preferência em relação ao relacionamento com a imprensa por parte do 
prefeito da época? O prefeito interferia no conteúdo enviado para a imprensa? 
A relação do prefeito com a assessoria de imprensa teve altos e baixos como em 
qualquer assessoria. Sobre seus gostos, o Tupã tem uma característica diferente da 
maioria dos políticos: ele não quer aparecer na mídia por vaidade. Ele quer prestar 
contas do que está sendo feito e como está sendo feito. Se a mídia era o caminho, 
então que fosse. Muitas vezes ele me pediu que não convocasse a imprensa. 
Apenas que mandasse uma nota. Em circunstâncias polêmicas, quando eu lhe 
perguntava: O que devo dizer à imprensa, ele sempre respondeu a verdade. A 
franqueza dele incomodava muita gente, mas era um alívio pra mim que sempre 
prezei a verdade. Outra coisa que percebi, era a fixação dele pelo bem estar das 
crianças. Baseado nisso, criei o programa Em Prudente, aluno é presente. Nós 
organizávamos competições nas escolas para ver quem não faltava e quem 
participava mais das aulas e das atividades propostas pelos professores. Os 
vencedores almoçariam com o prefeito Tupã na cidade da Criança. Foi um sucesso. 
 
Quando assumiu, como eram os trabalhos e quais mudanças foram 
introduzidas com a sua chegada? Fez novas contratações? Continuou com a 
mesma equipe? 
Quando assumi, tinha a equipe que era efetiva: fotógrafos, recepcionista e 
responsável pelo clipping. Era o pessoal concursado. Disseram-me que eu poderia 
transferir esse pessoal e solicitar outro. Achei que seria agressivo, afinal, estavam ali 
há anos. Resolvi extrair o que tinham de melhor. Além de mim, havia dois cargos de 
jornalistas. Um o prefeito indicou (Cleyton), o outro, eu indiquei (Ricardo, hoje 
assessor do Grêmio Prudente). Acho importante destacar que quando fui demitida, o 
Ricardo pediu demissão em solidariedade a mim. Tentei demovê-lo da atitude, 
afinal, era acabara de se formar e aquela era uma chance significativa de entrar no 
mercado de trabalho. Mas ele foi irredutível. "Eu saio com você", disse. Foi uma das 
demonstrações éticas mais contundentes que vivenciei em minha vida. 
 
Quais os veículos que a A.I. daquela época se relacionava? Se possível, citar 
os tipos de veículos e nomes? 
Trabalhamos um mailing local, afinal, era o trabalho do prefeito da cidade. Com o 
tempo, entretanto, percebi que poderia construir a sua imagem regional. Passei a 
incorporar no mailing veículos regionais e, depois, estaduais. Isso rendeu bons 
espaços para o prefeito e para a cidade. 
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Você encontrou dificuldades no relacionamento com a mídia? Se sim, quais? 
Sou jornalista há 34 anos. Conheço quem foi, quem é e, por ser professora na 
faculdade de Comunicação, quem será jornalista. Esse é um ponto positivo. Mas 
não podemos nos esquecer dos entraves políticos. Então, não tive dificuldades de 
relacionamento, mas, às vezes, obstáculos meramente políticos. 
 
Quais eram as formas de comunicação com a imprensa? Telefone, 
Correspondência Oficial, E-mail, Contato Pessoal, Release? Caso release 
como eram feitos e se eram aproveitados na íntegra? 
Principalmente releases via e-mail. Mas, eu sempre telefonava para os veículos, 
trocava uma ideia com os responsáveis pelas pautas. E eu tinha uma vantagem 
muito grande. A maioria dos responsáveis pelas redações tinha sido ou meu colega 
de faculdade ou meu aluno. 
 
Como você definiria a imprensa prudentina? 
Ilhas de profissionais éticos cercado de tubarões que só pensam em poder e 
dinheiro.  
 
Qual o salário recebido no exercício da função? 
Oito mil e alguma coisa. Fora os descontos. 
 
Quantos funcionários você contava na época e como era dividido o trabalho? 
Já disse: fotógrafos, recepcionista, responsável pela clipagem e dois jornalistas. 
Dividi a cobertura por secretarias. Cada jornalista cobria tantas secretarias. Eu 
acompanhava o prefeito. 
 
Qual sua maior dificuldade no exercício da A. I. na Prefeitura de Presidente   
Prudente? 
Gente que não sabe o que é jornalismo e que vinha dar palpite na nossa forma de 
trabalhar. Uma vez um secretário veio me questionar porque eu tinha deixado para o 
último parágrafo a informação de quando uma escola tinha sido fundada e por quem, 
já que, para ele, era uma informação muito importante. Perguntei se ele sabia o que 
era factual. Como eu já esperava, a resposta foi não. 
 
Qual sua principal contribuição para a Assessoria de Imprensa de Presidente 
Prudente?     
Acho que isso tem que ser avaliado por outras pessoas e não por mim. 
 
Todo o material enviado é aproveitado?  
Não. Às vezes, circunstâncias como o tempo impedem o aproveitamento do 
material. Os sites, por exemplo, não aproveitam matérias de ontem. 
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Tadeu Cavalcante Pereira 
 
Quanto tempo trabalhou como Assessor de Imprensa de Prefeitura de 
Presidente Prudente? 
De 08 de outubro de 2002 á 31 de Dezembro de 2008. 
 
Em qual período e quais mandatos de prefeito esteve no exercício da referida 
função? 
Eu trabalhei no segundo e terceiro mandato do Sr. Agripino e no final do mandato de 
Carlos Roberto Biancardi. 
 
Como era a relação com o chefe do executivo? Comente os gostos e 
preferência em relação ao relacionamento com a imprensa por parte do 
prefeito da época? 
Olha meu relacionamento meu com o prefeito foram bons. Nunca tive interferência 
de Agripino e nem do Biancardi. Em 2002 quando fui trabalhar com Agripino, seu 
relacionamento com a mídia era difícil, minha missão era a ser a ponte entre prefeito 
e imprensa, tivemos um relacionamento pacifico, sempre respeitou as opiniões e ao 
mesmo tempo tínhamos e buscávamos, caso necessário o direito de resposta. 
 
Quando assumiu como eram os trabalhos e quais mudanças foram 
introduzidas com a sua chegada? 
Mantive a mesma equipe. Logo após contratei um redator, a mudança na verdade foi 
mais de comportamento, a intenção foi sempre trabalhar nos bons modos para a 
administração publica, e ao mesmo tempo jamais deixar de responder  qualquer 
questão que viesse a tona  seja boa ou ruim. Passamos fazer parte do processo de 
respostas, de informação, e interação entre a administração e população local. 
 
Quais os veículos com que a A.I daquela época se relacionava? Se possível, 
citar os tipos de veículos e os nomes? 
Todos.  Montamos um “Mailing List” e nos relacionamos com todos os veículos de 
comunicação, mandávamos e-mails aos pauteiros, redatores, dos produtores, e 
sabíamos como trabalhar as informações, até por que os portais de notícias só 
passaram a surgir depois de 2008 e começaram a crescer, mas até lá nós 
trabalhávamos com TV, radio, e jornais impressos de uma forma direta, com contato 
pessoal para saber o que eles precisavam da gente. 
 
Você encontrou dificuldades no relacionamento com a mídia? Se sim, quais? 
Nenhum. Mesmo com aqueles com mais críticos e com posicionamentos políticos, 
pelo contrário, isso me estreitou uns relacionamentos profissionais, alguns veículos 
que em virtude com a qual já falei de procurar a aproximar mais a administração dos 
veículos e da mídia em geral.   
 
Quais eram as formas de comunicação com a imprensa? Telefone, 
correspondência oficial, e-mail, contato pessoal, release? Caso release, como 
são feitos e se são aproveitados na íntegra?  
Sim, os releases eram aproveitados, nós trabalhávamos com textos mais curtos e 
com a forma de pauta, mandávamos por e-mail, marcávamos por telefone, 
pessoalmente, levava a informação ao vivo, em radio ou TV, sempre abastecendo e 
subsidiando na medida do possível as informações para os veículos. 
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Como você definiria a imprensa prudentina? 
É uma imprensa que sempre fez história, atuante, tem finalidade diferente da 
informação, isso é normal e comum, mas é uma imprensa muito atuante, muito 
presente. 
 
Qual o salário recebido no exercício da função? 
R$ 6.678,00 e hoje é R$ 8,800 . 
 
Quantos funcionários você contava na época e como era dividido o trabalho? 
Na época contávamos com dois fotógrafos, uma arquivista, e uma secretaria e um 
redator, além do meu trabalho como assessor de imprensa. 
 
Qual a sua maior dificuldade no exercício da A.I. na Prefeitura de Presidente 
Prudente? 
Não, eu não tive dificuldade, até por que eu sempre trabalhei do meu jeito, só vi na 
época pedia para estruturar a assessoria de imprensa para secretaria, hoje é. Isso é 
louvável já iria ser na época do Biancardi, mas não foi possível e questão do tempo, 
com uma secretaria você tem mais autonomia de recursos, com isso você trabalha 
mais fácil, no nível de comunicação de marketing, no mais não tenho que reclamar 
de nada.  
 
Qual sua principal contribuição para a Assessoria de Imprensa de Presidente 
Prudente? 
Olha a principal contribuição, é que o assessor de imprensa não pode ser apenas 
um burocrata da noticia. Ele tem que ser um elemento ativo de uma administração 
bem como ele cuida da imagem do governante como da administração. Que seja de 
forma limpa, honesta, transparente, o assessor tem que ser um elemento ativo da 
noticia dentro de uma gestão pública e procurar saber tudo o que acontece dentro 
da prefeitura e com seus vereadores. 
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Milton Carlos de Mello (Tupã) 
 

Quando o senhor assumiu o cargo (data e ano) como era a A.I. e como 
funcionava? 
O entrevistado assumiu o cargo em 01/01/2009 e na ocasião herdou uma assessoria 
de imprensa existente no governo anterior do ex-prefeito Carlos Biancardi que 
contava com 1 jornalista e uma pequena estrutura. 
 
Houve mudanças? Se SIM, quais? 
Sim, houve mudanças. A principal mudança foi querer transformar o que existia em 
uma verdadeira Assessoria de Imprensa. Para isso, contratou 3 jornalistas para 
compor a nova A.I. da Prefeitura onde o primeiro escolhido para coordenar a nova 
fase foi a jornalista Leda Macia Litholdo, posteriormente, o jornalista Homero 
Ferreira que ocupa o cargo até hoje.  
 
Quais fatores o levaram a enviar para a Câmara Municipal de Presidente 
Prudente, o projeto de lei que criava a Secretaria de Comunicação Social da 
cidade? 
O prefeito diz que sempre questionou o fato de que o porte da cidade de Presidente 
Prudente fazia jus à criação de uma secretaria. Para o chefe do executivo, a criação 
da secretaria de comunicação propiciaria a possibilidade da mesma contar com um 
orçamento próprio, o que daria mais agilidade e independência ao trabalho dos 
assessores. 
  
Quais os anseios do senhor para com a nova lei? 
O prefeito fala que seus anseios estão sendo alcançados e os numera em três 
vertentes: a) fazer com que a A.I. da Prefeitura de Presidente Prudente saia do 
amadorismo com a contratação de novos profissionais qualificados; b) Contratação 
de 3 jornalistas que já é uma realidade; c) espera atingir a população com um todo 
através de ações que só uma A.I. estruturada e independente poderá realizar.  
 
Como o senhor vê a A.I. de Presidente Prudente hoje e, para o senhor, o que é 
preciso mudar? 
O chefe do executivo, com a criação da secretaria, vê uma assessoria de imprensa 
atuante e comprometida com sua função. Ao admitir que é um pessoa imediatista 
(gosta de tudo na hora), reconhece que nem sempre as coisas podem ser feitas de 
sua maneira e, por isso, enxerga no trabalho da A.I. uma ferramenta indispensáveis 
para divulgar o trabalho tanto nas horas boas, quanto nos momentos de dificuldade. 
O prefeito exemplifica citando o portal na internet que abriga atualmente um grande 
número de informações. Também conclui que a A.I. colabora com a imprensa ao 
estar pronta para fornecer dados e suporte aos veículos. Quanto a mudanças, o 
prefeito vislumbra ainda mais conquistas com respeito a modernizar a A.I. com a 
recente criação da Secretaria da Comunicação. 
 
Qual sua opinião sobre a Imprensa Prudentina? 
O prefeito avalia a imprensa prudentina como uma imprensa boa e diz ter uma 
relação positiva e com base na verdade. O administrador do município afirma que 
entende o papel da imprensa e nos momentos de discordâncias e questionamentos, 
o respeito entre ambas as partes deve prevalecer. O prefeito lembra que é ciente de 
que os veículos de comunicação são empresas que vivem de vendas e, diante disto,  
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procura atender todas elas de acordo com as necessidades de divulgação da 
prefeitura, porém, condena e é contra qualquer tipo de barganha sendo favorável ao 
prestígio da imprensa prudentina.   
 
Qual a importância do trabalho da A.I. para o executivo? 
Para ele, a Assessoria de Imprensa é muito importante para o executivo e, 
principalmente, agora como secretaria, terá poderes e deveres como as demais 
pastas.  Hoje a A.I. não fica restrita e conta com uma radiografia exata de todos os 
departamentos e funcionamento da prefeitura, o que permite uma ampla divulgação 
sobre os trabalhos desenvolvidos pela Administração Municipal.  
 
O senhor tinha idéia do que faz uma assessoria de imprensa? 
Sim. Por trabalhar na prefeitura em diferentes cargos desde 2001, o atual prefeito 
gozava de contatos nas diferentes repartições, bem como, conhecia a A.I. da época 
onde acompanhava os trabalhados desenvolvidos por esta e seus desdobramentos 
no dia-a-dia do serviço púbico. 
 
Acha que esse cargo deve ser ocupado por alguém de confiança? Por quê? 
Para o prefeito, sem dúvida alguma o cargo deve ser ocupado por alguém de 
confiança. Acrescenta que a função de secretário é um cargo de confiança e 
pondera que além de confiar no secretário escolhido, ele leva em consideração a 
capacidade e identidade com a pasta que o profissional irá alcançar, bem como, 
afinidade política. No caso da secretaria de comunicação, ele condiciona a 
necessidade do secretário ser um jornalista. 
 
O senhor acha essencial ter uma A.I.? Agora, uma Secretaria? Por quê? 
Sim. O prefeito acha fundamental o trabalho da A.I. tanto para divulgar os trabalhos 
desenvolvidos pela prefeitura quanto para responder aos questionamentos da 
imprensa e da população.   
 
O senhor interfere (autoriza essa ou aquela matéria) no trabalho da Secretaria 
de Comunicação no que diz respeito a veiculação de notícias? 
Para o chefe do executivo, não existe nenhum tipo de interferência e o motivo para 
não precisar interferir no trabalho da A.I. é o fato de ele confiar em sua assessoria. 
Ele diz ter certeza que os profissionais o conhecem e sabem das preferências do 
prefeito. Ele ressalva que está sempre disposto a discutir críticas sobre alguma 
pauta. 
 
Como foi a escolha do secretário? 
Foi uma escolha pessoal. O prefeito diz que já o conhecia do tempo em que 
trabalharam juntos no Grupo Paulo Lima, entretanto, existia uma relação profissional 
com um respeito mútuo entre ambos. Os quesitos verificados para tal escolha foram 
a capacidade profissional e o histórico inabalável do secretário. Perguntado sobre o 
fato de que o assessor contratado exercia anteriormente o trabalho de assessor de 
imprensa do seu principal opositor político, o prefeito enfatiza que para ele, passado 
o período eleitoral, nada mais importa quando o objetivo é o bem comum da 
população. 
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Qual o objetivo ao ter implantado o trabalho da Secretaria de Comunicação? 
O prefeito espera ter dado, com a criação da secretaria, mais liberdade e chance de 
ações internas por parte da A.I. Como exemplo, o prefeito diz que será publicado, 
nos próximos dias, uma mídia imprensa feita com o orçamento da própria secretaria 
sendo, para ele, um grande avanço. Segundo o prefeito, o novo formato propiciará 
ao secretario o desenvolvimento da produção de mídias e de outros projetos citando 
um evento de ciclismo que estará a cargo da Secretaria de Comunicação e que 
acontecerá em breve. O prefeito afirma que a coordenação do jornalista Homero 
Ferreira tem sido fundamental para o sucesso do novo formato da Assessoria de 
Imprensa, agora Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Presidente Prudente. 
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Release Atual 

Obras, Semav e Prudenco levam serviços para bairros que recebem 16ª 

edição do Sua Vida 

Presidente Prudente, quarta-feira 22 de setembro de 2010 

 Sem perder tempo, as equipes de trabalho da secretarias de Obras e Serviços Públicos e 

Assuntos Viários e Cooperação em Segurança Pública (Semav) e da Companhia Prudentina 

de Desenvolvimento (Prudenco) se mobilizam nesta quarta-feira (22/09) e se dividem entre o 

Parque Furquim, Vila Furquim e Residencial Jarina, para dar sequência ao mutirão de limpeza 

e embelezamento que pretende melhorar o visual dos três bairros. É a 16ª edição do projeto 

descentralizado Sua Vida Melhor Ainda, cujas melhorias tiveram início na última segunda-

feira (20) e se estendem até o próximo sábado (25), quando está prevista a grande festa com a 

presença do prefeito Milton Carlos de Mello ‘Tupã’ (PTB), vice-prefeito Marcos Vinha (PT) 

e secretariado. 

Como já explicado pelo secretário municipal de Assuntos Especiais, Reinaldo Lázaro Ruas – 

responsável pela organização do evento –, diversas melhorias são proporcionadas na semana 

que antecede a grande festa, com a finalidade de garantir melhor qualidade de vida para os 

aproximadamente 30 mil moradores residentes nas três localidades. Hoje, são priorizados 

serviços como pinturas de guias, sarjetas e sinalização horizontal, além de limpeza em 

terrenos públicos e áreas de lazer. No entanto, para ao longo da semana estão previstos ainda 

os trabalhos de podas e plantio de árvores, troca de lâmpadas queimadas, retirada de galhos e 

entulhos de algumas ruas, operação tapa-buracos, instalação de placas com os nomes de ruas, 

entre outros. 

Conforme o Parque de Obras, desde as primeiras horas da manhã as equipes de limpeza 

trabalham em áreas de lazer e terrenos públicos dos bairros, executando serviços de remoção 

de entulhos, roçagem e capinagem. Uma outra equipe da mesma pasta executa reparos, 

manutenção e limpeza em bocas-de-lobo. Funcionários da empresa de economia mista, por 

sua vez, agilizam o trabalho de pintura em guias e sarjetas. 

A secretaria pela qual responde o secretário Luiz Abel Gomes Brondi não está focada apenas 

nos eventos da Semana Nacional de Trânsito não. A pasta também prioriza os serviços de 

pintura de solo (sinalização horizontal) e obstáculos, além de fixação de placas de trânsito, 

nos bairros contemplados com a 16ª edição do projeto. O objetivo é garantir uma melhor 

sinalização visando à segurança de pedestres e motoristas no uso da malha viária. 

Conforme apurado junto às secretarias, esses trabalhos devem continuar amanhã (23) e sexta-

feira (24). 

                                    Secretaria Municipal de Comunicação 

Homéro Ferreira Mtb 29.054 - telefone (18) 9725-4183 

Daniele Capelasso Mtb 51.690 - Emerson Sanchez Mtb. 52.871 



113 
 

 Modelo Release Proposto      

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

                                    Secretaria Municipal de Comunicação  
Avenida Cel. José Soares Marcondes, nº 1200  

Centro - Presidente Prudente/SP – CEP: 19010-081 
Fone/fax: (18) 3902-4439 

E-mail: rel.publicas@presidenteprudente.sp.gov.br 
 

Secretário: Homéro Ferreira – Mtb.: 29.054  
Contato: (18) 9725-4183 

 
Jornalistas: Daniele Capelasso – Mtb.: 51.690  
                     Emerson Sanchez – Mtb.: 52.871 
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Release Proposto   

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
                                    Secretaria Municipal de Comunicação  

Avenida Cel. José Soares Marcondes, nº 1200  
Centro - Presidente Prudente/SP – CEP: 19010-081 

Fone/fax: (18) 3902-4439 
E-mail: rel.publicas@presidenteprudente.sp.gov.br 

 
Secretário: Homéro Ferreira – Mtb.: 29.054  

Contato: (18) 9725-4183 
 

Jornalistas: Daniele Capelasso – Mtb.: 51.690  
                     Emerson Sanchez – Mtb.: 52.871 

 

 

Secretarias e Semav promovem a 16° do SUA VIDA 

Presidente Prudente, quinta-feira 22 de setembro de 2010  

 

Sem perder tempo, as equipes de trabalho da secretarias de Obras e Serviços Públicos e 
Assuntos Viários e Cooperação em Segurança Pública (Semav) e da Companhia Prudentina 
de Desenvolvimento (Prudenco) se mobilizam nesta quarta-feira (22/09) e se dividem entre 
o Parque Furquim, Vila Furquim e Residencial Jarina, para dar sequência ao mutirão de 
limpeza e embelezamento que pretende melhorar o visual dos três bairros. É a 16ª edição 
do projeto descentralizado Sua Vida Melhor Ainda, cujas melhorias tiveram início na última 
segunda-feira (20) e se estendem até o próximo sábado (25), quando está prevista a grande 
festa com a presença do prefeito Milton Carlos de Mello „Tupã‟ (PTB), vice-prefeito Marcos 
Vinha (PT) e secretariado. 
 

Conforme o Parque de Obras, desde as primeiras horas da manhã as equipes de limpeza 
trabalham em áreas de lazer e terrenos públicos dos bairros, executando serviços de 
remoção de entulhos, roçagem e capinagem. Uma outra equipe da mesma pasta executa 
reparos, manutenção e limpeza em bocas-de-lobo. Funcionários da empresa de economia 
mista, por sua vez, agilizam o trabalho de pintura em guias e sarjetas. 
 

A secretaria pela qual responde o secretário Luiz Abel Gomes Brondi não está focada 
apenas nos eventos da Semana Nacional de Trânsito não. A pasta também prioriza os 
serviços de pintura de solo (sinalização horizontal) e obstáculos, além de fixação de placas 
de trânsito, nos bairros contemplados com a 16ª edição do projeto. O objetivo é garantir uma 
melhor sinalização visando à segurança de pedestres e motoristas no uso da malha viária. 
 

Conforme apurado junto às secretarias, esses trabalhos devem continuar amanhã (23) e 
sexta-feira (24). 
 
 
Mais informações 
Nomes das Fontes e Contatos 
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Papel Timbrado           

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
           Secretário: Homéro Ferreira – Mtb.: 29.054  Contato: (18) 9725-4183 

 
Jornalistas: Daniele Capelasso – Mtb.: 51.690 

Emerson Sanchez – Mtb.: 52.871 
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Avenida Cel. José Soares Marcondes, nº 1200 Centro - Presidente Prudente/SP – CEP: 19010-081  
Fone/fax: (18) 3902-4439 E-mail: rel.publicas@presidenteprudente.sp.gov.br 
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