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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Assessoria de Imprensa é uma atividade jornalística que faz a 

ponte entre as empresas e a mídia, tendo a notícia como principal ferramenta de 

divulgação institucional. Estabelecer uma imagem sólida perante os meios de 

comunicação, que atuam de maneira incisiva na formação de opinião pública, é de 

grande importância para qualquer organização, inclusive aquelas do Terceiro 

Setor, que envolvem atos organizados da sociedade civil. Além de divulgar as 

ações desenvolvidas pela instituição, o serviço também é uma forma de estimular 

a participação da comunidade nas questões sociais. 

Ao acreditar na premissa anterior, este é um trabalho de Assessoria 

de Imprensa que pretende melhorar o relacionamento da Paróquia Nossa Senhora 

do Carmo, da Vila Maristela em Presidente Prudente com os veículos de 

comunicação jornalísticos locais. Há 43 anos a Paróquia Nossa Senhora do 

Carmo evangeliza crianças, jovens e adultos a partir da ação concreta e 

participativa de seus movimentos e projetos sociais. São 50 pastorais que atuam 

desde a simples organização de equipes para as atividades rotineiras em missas e 

encontros, passando pela realização de acampamentos, até trabalhos 

direcionados para recuperação de dependentes químicos, apoio a portadores do 

vírus HIV e moradores de rua. A finalidade é promover o bem comum em qualquer 

dessas dimensões.  

Por toda esta magnitude de relações sempre houve um 

relacionamento natural da paróquia com a imprensa, mas por outro lado ele nunca 

foi feita de maneira organizada e pautada nos princípios teóricos e práticos da 

atividade proposta neste TCC, que por sua vez objetiva não só isto, mas também 

criar as bases para um reposicionamento da instituição perante a sociedade, para 

que ela não seja vista apenas como uma paróquia importante, mas sim um espaço 

onde a fé cristã é disseminada a todos a partir de seus projetos sociais. 

É a partir destas justificativas, constatações e afirmações que o 

presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Faculdade de Comunicação 

Social de Presidente Prudente (Facopp), habilitação em Jornalismo, se apresenta, 
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com uma estrutura que além de demonstrar a execução da atividade prática 

proposta, está amparada em um aporte teórico que reúne autores que dedicam 

suas obras em especial ao debate dos preceitos da Metodologia Científica, do 

Jornalismo e Assessoria de Imprensa e do Terceiro Setor. 

Desta forma, no capítulo 2 ou Fundamentação Metodológica são 

apresentados o problema, a justificativa, os objetivos geral e específicos e a 

metodologia. Neste trabalho tem-se como base o uso da pesquisa qualitativa do 

tipo exploratória, com ferramentas de coletas de dados como as pesquisas 

bibliográfica e documental, observação e entrevista, que segundo Marconi e 

Lakatos (2008, p. 111), “é uma conversação efetuada face a face, de maneira 

metodológica; proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação 

necessária.”. Todas as considerações para a construção do capítulo foram 

embasadas em obras de autores como Marconi e Lakatos (2008), Goldenberg 

(1997), Gil (1995) e outros.  

No capítulo 3, a fundamentação teórica é apresentada a partir da 

seleção de literatura a respeito da atividade de Assessoria de Imprensa, desde 

sua origem até o surgimento no Brasil, a caracterização da atividade e o 

relacionamento do assessor com a imprensa, o planejamento, produtos e serviços 

e notícia institucional. Abrem-se espaço ainda para considerações sobre a 

Assessoria de Imprensa no Terceiro Setor e os desafios da mesma no cenário do 

ciberespaço, quando da possibilidade de uso das redes sociais. Pautam este 

capítulo autores como Duarte (2009), Manual da Fenaj (2007), Kopplin e Ferrareto 

(2009); Chaparro (2009), Monteiro (2009), Mafei (2008), entre outros.  

A execução da atividade proposta é exposta no capítulo 4 e está sob 

o título: “Assessoria de Imprensa na Paróquia Nossa Senhora do Carmo”. Esta se 

firma a partir de etapas planejadas que incluem análise do assessorado, 

adaptação da realidade para execução do trabalho proposto, a ativação do serviço 

e suas avaliações. Por fim, antes das considerações finais que expõem os 

resultados obtidos, o TCC apresenta no capítulo 5, o memorial descritivo de todo 

processo de execução da peça prática tendo como suporte a teoria discutida 

anteriormente, suas constatações e contradições. A Paróquia Nossa Senhora do 
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Carmo revela-se ao final em aproximação com a imprensa prudentina, mas agora 

de forma profissionalizada, o que redunda também no exercício permanente de 

fixação de sua imagem como um dos setores mais atuantes da sociedade.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os fundamentos metodológicos que 

ajudarão a executar este Trabalho de Conclusão de Curso. Assim, se faz de início 

a apresentação do problema encontrado, base de qualquer pesquisa científica, 

bem como seguem-se as justificativas de escolha da atividade proposta tanto para 

a Paróquia Nossa Senhora do Carmo quanto para os discentes. São apresentados 

também os objetivos e especialmente os procedimentos metodológicos, onde 

figuram o tipo de pesquisa e os instrumentos de coleta de dados utilizados no 

presente projeto. 

 

 

2.1 O Problema 

 

 

O trabalho de Assessoria de Imprensa no Terceiro Setor tem como 

objetivo divulgar a entidade destacando seu papel social e ao mesmo tempo 

ajudar a amplificar seu trabalho. Muitas organizações não governamentais 

sobrevivem de doações e voluntariado que, muitas vezes, só aparecem de forma 

consistente quando a sociedade passa a conhecer sua história, filosofia e missão.  

Fundada em 1967, atualmente com 43 anos, a Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo da Vila Maristela, ligada à Diocese de Presidente Prudente, 

possui uma grande abrangência territorial (12 bairros), tendo ainda cinco capelas 

que são subordinadas a ela: São Braz, no Parque Alexandrina; São Padre Pio, no 

Parque Furquim; Nossa Senhora Desatadora dos Nós, no bairro União; Santo 

Antônio, no bairro Três Pontes e São Luiz Gonzaga, no Parque Primavera. 

Toda esta estrutura tem um custo considerável. Segundo balancete 

do mês de julho de 2010 toda a paróquia gerou uma despesa de R$ 106.542,43. 

Este valor varia muito pouco de mês a mês. Para se manter, é preciso contar com 

doações, que saem de coletas que são realizadas durante as missas, com o 
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dízimo participativo da comunidade, que resulta em aproximadamente R$ 46 mil 

por mês e, também, com ajuda de recursos obtidos com eventos. 

 Este montante abastece uma engrenagem importante, em especial 

os movimentos e pastorais. São ao todo 50, entre eles os Acampamentos, 

Pastoral da Sobriedade, Renovação Carismática, Pastoral da DST – AIDS e 

outros, que são administrados por grupos participantes da comunidade. O maior 

objetivo é evangelizar crianças, jovens, adolescentes e adultos e dar continuidade 

para que possam surgir novas oportunidades de integrantes dentro da igreja.  

Em 43 anos de funcionamento, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo 

nunca possuiu um setor especializado de Assessoria de Imprensa. De acordo com 

o pároco Antonio Sergio Girotti (2010), o contato com a imprensa prudentina é 

feito via telefone e somente quando há a intenção de divulgar algum evento 

promovido pela comunidade. A falta de um relacionamento constante entre a 

paróquia e os meios de comunicação de Presidente Prudente dificulta a 

disseminação dos trabalhos e projetos sociais desenvolvidos pela instituição. 

Diante desta situação, o presente projeto pretende responder a 

seguinte questão: Como a Assessoria de Imprensa, através da divulgação 

jornalística institucional, pode colaborar para que a comunidade em geral 

reconheça os trabalhos desenvolvidos pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo, 

fazendo com que se criem condições de ampliação do número de pessoas 

atendidas e de colaboradores dos projetos desenvolvidos? 

 

 

2.2 Justificativa 

 

 

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo é uma das mais antigas do 

município e sua relevância histórica se faz no comprometimento diário e no 

acúmulo de experiências para realizar um trabalho social evangelizador. Esta 

pretensão se constrói com muito esforço de toda comunidade de entorno e de 

outros bairros, devotos de Nossa Senhora, além de uma organização 

administrativa rígida, até por conta da responsabilidade em cuidar de tantas 
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pessoas em situação de risco. Neste sentido, ela não difere de muitas outras 

empresas que precisam se manter fortes na sociedade e que, por isso, lançam 

mão de estratégias nas mais diversas áreas como a econômica, de recursos 

humanos, comunicação, gestão de pessoas e relacionamento. No entanto, uma 

dessas dimensões é praticamente ignorada na paróquia: a área de comunicação 

jornalística. Um serviço especializado de Assessoria de Imprensa poderia otimizar 

a relação entre a igreja e os veículos jornalísticos de Presidente Prudente e 

consequentemente com toda a população.  

Por se tratar de uma organização do Terceiro Setor, a paróquia pode 

e deve ter seus projetos e movimentos disseminados, pois conforme Saponara 

(2007, p.10) “é preciso divulgar o que se fez, faz e fará. Sem divulgação, 

informações não são transmitidas, exemplos não podem ser seguidos e o 

conhecimento se perderá.” 

Através deste TCC, as atividades sociais e pastorais poderão ser 

difundidas, visando aumentar o número de pessoas atendidas e voluntários à 

disposição da comunidade. Também por meio do serviço de Assessoria de 

Imprensa, os trabalhos realizados pela Paróquia adquirem notoriedade e desta 

forma podem ser ampliados. 

Por fim, assim procedendo, o grupo terá contato com aspectos 

teóricos, técnicos e práticos da área de Jornalismo Empresarial para se preparar 

para o mercado de trabalho, já que esta é uma vertente que cresce a cada dia, já 

que como será exposto, organizações e empresas, sejam elas de qualquer porte 

ou setor, preocupam-se cada vez mais com sua imagem diante dos veículos de 

comunicação.  Mais que experiência, os alunos também cumprem seu papel social 

levando ao conhecimento da sociedade um trabalho importante. Isso não significa 

que realizar esta atividade no Terceiro Setor denote que o grupo tenha mais 

responsabilidade social. O termo também se constitui quando a própria Paróquia, 

a partir da Assessoria de Imprensa, disponibiliza informações úteis para toda 

comunidade.  
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2.3 Objetivos 

 

 

2.3.1 Objetivo geral 

 

 

Realizar uma ação experimental de Assessoria de Imprensa na 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo em Presidente Prudente, a fim de divulgar as 

suas ações para população prudentina a partir de um trabalho especializado de 

relacionamento com a mídia.  

 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Revelar a importância dos projetos sociais desenvolvidos pela 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, transformando-a em uma 

fonte de notícias para a mídia local; 

 Resgatar a história e os projetos desenvolvidos pela paróquia 

desde sua inauguração;  

 Ampliar os conhecimentos teóricos e práticos sobre o Jornalismo 

Empresarial e vivenciar a rotina de uma Assessoria de Imprensa, 

com objetivo de se preparar para o mercado de trabalho; 

 Contribuir com os esforços da Facopp no atendimento 

especializado em Assessoria de Imprensa no Terceiro Setor; 

 Disponibilizar aos alunos da Facopp um material teórico e 

prático, organizado, para novas pesquisas e empreendimentos 

na área de Assessoria de Imprensa. 

 Oferecer ao final do trabalho toda estrutura para continuidade do 

serviço de Assessoria de Imprensa na paróquia. 
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2.4 Metodologia 

 

 

Pesquisar não é procurar o óbvio, é ir além das entrelinhas para 

responder às interrogações propostas pelo pesquisador, através de métodos 

científicos desvendando a realidade dos fatos. Segundo Marconi e Lakatos (2008, 

p. 43), “a pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.”  

Por se tratar de um trabalho que tem por finalidade conhecer e 

vivenciar a atividade de Assessoria de Imprensa utilizar-se-á a pesquisa 

qualitativa. Para Goldenberg (1997, p. 48-49), esse tipo de estudo requer por parte 

do pesquisador uma descrição detalhada, “desde a seleção e definição dos 

problemas até os resultados finais pelos quais as conclusões foram alcançadas e 

fundamentadas.” 

No entanto, visando aumentar a capacidade de entendimento e 

solução do problema encontrado, esse tipo de pesquisa será ampliada para sua 

modalidade exploratória, que para Gil (1995, p. 41), tem como finalidade “[...] 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explicito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de instituições.” Para 

o autor (1995, p.45), essa análise pressupõe em uma verificação mais 

aprofundada, “o produto final deste processo passa a ser um problema mais 

esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 

sistematizados.” 

Andrade confirma que (2003, p. 124): 

 

A pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo trabalho científico. 
São finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo quando 
bibliográfica, proporcionar maiores informações sobre determinado 
assunto; facilitar a delimitação de um tema de trabalho; definir os 
objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo 
tipo de enfoque para o trabalho que se tem em mente. Através das 
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pesquisas exploratórias avalia-se a possibilidade de desenvolver uma 
boa pesquisa sobre determinado assunto. (ANDRADE, 2003, p. 124) 

 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2008, p. 45), qualquer tipo de 

pesquisa necessita de levantamento de dados. Neste trabalho será utilizada a 

documentação direta que “[...] constitui-se, em geral, no levantamento de dados no 

próprio local onde os fenômenos ocorrem.” Desta forma, na entidade em estudo 

devem ser coletadas informações, dados, números de pastorais e movimentos 

que desenvolvam trabalhos sociais a fim de conhecer melhor a realidade da 

instituição. 

Para efetuar esta coleta de dados, torna-se então necessário apoiar-

se em instrumentos específicos como a observação direta intensiva, pesquisa 

bibliográfica, análise ou pesquisa documental e entrevista em profundidade. 

A observação direta intensiva segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 

111), “[...] utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. 

Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se deseja estudar.”. Isto significa, que através da observação 

serão constatados se os dados coletados condizem com a realidade da instituição. 

Desta forma, torna-se possível interpretar e agir sobre os problemas encontrados. 

 Será utilizada a pesquisa bibliográfica, que para Marconi e Lakatos 

(2008, p. 44): 

 

 [...] é a que especificamente interessa a este trabalho. Trata-se de todo 
levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livro, 
revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar 
o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre 
determinado assunto. 

 

Este tipo de coleta de dados é fundamental para a construção de 

todo trabalho. Gil (2000, p. 45), reforça que “a principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama 

de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente.” 
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Diante disso, Goldenberg (1997, p. 79-80), acrescenta que “a leitura 

da bibliografia deve ser um exercício de crítica, na qual devem ser destacadas as 

categorias centrais usadas pelos diferentes autores. Este é um exercício de 

compreensão fundamental para a definição da posição que o pesquisador irá 

adotar.” 

Outro passo para a coleta de dados é a análise ou pesquisa 

documental, que visa obter informações através da identificação e estudo de 

documentos. Para Moreira (2009, p. 270): 

 

[...] o recurso da análise documental costuma ser utilizado no resgate da 
historia de meios de comunicação, personagens ou períodos. As fontes 
mais comuns são os acervos de impressos (jornais, revistas, catálogos, 
almanaques). Mas também serve de expediente a consulta de 
documentos oficiais, técnicos ou pessoais (arquivos particulares reunindo 
originais), sendo esta ultima categoria mais rara e realizada apenas 
quando o acesso é permitido ao pesquisador. 

 

 

A análise documental, segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 29), 

“trabalha com documentos e se faz, principalmente, por classificações-indexação. 

Seu objetivo consiste na reapresentação condensada da informação.” Sendo 

assim, a análise documental será utilizada no trabalho a fim de conhecer melhor a 

instituição através de seus documentos, descobrindo os aspectos históricos, 

econômicos e sociais da mesma. 

E por fim será empregada a entrevista em profundidade, que é 

utilizada quando há necessidade de obter informações que até então são 

desconhecidas ao pesquisador. De acordo com Duarte (2009, p. 63), “nesse 

percurso de descobertas, as perguntas permitem explorar um assunto ou 

aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, compreender o passado, analisar, 

discutir e fazer prospectivas.”  

Saber se um depoimento é verdadeiro, é um dos principais 

problemas da entrevista em profundidade. Goldenberg (1997, p. 85), explica que 

“trabalhando com estes instrumentos de pesquisa é bom lembrar que lidamos com 
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o que o indivíduo deseja revelar, o que deseja ocultar e a imagem que quer 

projetar de si mesmo e de outros.” 

Para entender como funciona a entidade, aspectos históricos e 

outros, serão realizadas entrevistas em profundidade para sanar todas as dúvidas 

referentes à Paróquia Nossa Senhora do Carmo. De acordo com Duarte (2009, p. 

63):  

 

Por meio da entrevista em profundidade, é possível, por exemplo, 
entender como produtos de comunicação estão sendo percebidos por 
funcionários, explicar a produção da notícia em um veículo de 
comunicação, identificar motivações para uso de determinado serviço, 
conhecer as condições para uma assessoria de imprensa ser 
considerada eficiente.  

 

Depois de serem apresentados os conceitos da metodologia do 

trabalho cientifico, o capítulo a seguir traz o recorte teórico sobre Assessoria de 

Imprensa, que coloca os pesquisadores em contato direto com formulações 

teóricas que permitam o pleno conhecimento da atividade e que servirá, 

posteriormente, de suporte para a execução da peça prática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   22 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo pretende apresentar os conhecimentos básicos, para 

um melhor entendimento, da atividade de Assessoria de Imprensa, constituindo-se 

como um embasamento teórico sobre sua origem até o surgimento no Brasil, além 

da caracterização da atividade, seus produtos e serviços. Da mesma maneira, 

foram resgatados os conceitos de notícia institucional, as teorias e técnicas para 

um bom relacionamento com a imprensa, bem como as características principais 

da Assessoria de Imprensa no Terceiro Setor, a atuação e perspectivas do 

assessor na era da web 2.0, onde as Redes Sociais podem se tornar poderosas 

ferramentas para a divulgação institucional.  

 

 

3.1 Origem da Assessoria de Imprensa 
 
 

Duarte (2009) e Chaparro (2009), afirmam que a atividade que hoje 

se conhece como Assessoria de Imprensa teve início em 1906, com o jornalista 

Ivy Lee. Os autores (2009), explicam que Lee abandonou a profissão para abrir o 

primeiro escritório de relações públicas do mundo, em Nova York, e teve como 

primeiro cliente John Rockefeller, que na época era considerado o mais impopular 

homem de negócios dos Estados Unidos. O desafio era fazer com que ele 

passasse a ser respeitado pela sociedade.  

O Manual da Fenaj (2007) diz que:  

 

Isso se chama mudança de imagem. E a primeira coisa que aquele 
jornalista fez foi se comunicar, com transparência e rapidez sobre todos 
os negócios que envolviam Rockefeller. E conseguiu mudar a imagem do 
barão dos negócios depois de continuadas ações de envio de 
informações freqüentes à imprensa da época entre outras iniciativas. 
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Segundo Chaparro (2009, p. 36), Ivy Lee viu nisto a oportunidade de 

abrir um negócio cujo objetivo era prestar assessoria a empresários para melhorar 

a imagem que tinham perante a opinião pública. O autor afirma que “[...] Lee 

estabeleceu um pequeno conjunto de regras ético-morais, em favor do 

pressuposto da confiabilidade. Comprometeu-se a fornecer notícias – apenas 

notícias – e a colocar-se à disposição dos jornalistas, sempre que solicitado, para 

respostas honestas, verdadeiras.” 

Entretanto, não era somente com notícias em jornais que a imagem 

do cliente seria mudada. Era necessário além do uso de técnicas e habilidades 

para publicar fatos noticiosos, uma intensa política de relações públicas em 

diversos setores da sociedade, que mais tarde daria origem inclusive ao trabalho 

específico de Assessoria de Imprensa.  

Assim se afirma porque a Assessoria de Imprensa, de acordo com 

Mancuzo (2010), originou-se das Relações Públicas, pois é também um trabalho 

de relacionamento. Ivy Lee começou uma ação de contato com a sociedade e com 

a imprensa em geral, o que levou mais tarde, a inverter a função e alocá-la no 

campo do jornalismo, foi justamente o uso de técnicas jornalísticas para melhores 

resultados. 

Devido à crise de 1929, as organizações começaram a atuar como 

fontes já que a população norte-americana necessitava de informação para 

compreender o que acontecia ao seu redor. Chaparro (2009, p. 39) explica que 

“[...] a demanda social de informação foi devidamente aproveitada pelas relações 

públicas, que cresceram e sofisticaram-se desde então.” Baseado no autor (2009), 

as décadas de 1950 e 1960 marcaram o crescimento vertiginoso do serviço, tanto 

é que em 1961, de cada 300 empresas, pelo menos 250 faziam uso de 

assessoria.  
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3.2 Assessoria de Imprensa no Brasil  

 

 

Chaparro (2009), diz que a atividade se difundiu primeiramente nos 

países que reproduziram o modelo norte-americano, entre eles o Brasil. Aqui, 

segundo o autor (2009, p. 41), as relações públicas também já congregavam 

ações de Assessoria de Imprensa.  

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, e mais acentuadamente após a 
eleição de Juscelino Kubitschek, para aqui convergiram, com prioridade 
estratégica, os investimentos das grandes multinacionais-e com as 
fábricas vieram as relações públicas profissionalizadas e as práticas de 
assessoria de imprensa, que, disseminadas pelas empresas nacionais e 
pela administração pública, vulgarizaram a técnica do press release e a 
eficácia persuasiva dos „favores‟ e „agrados‟. 

 

De acordo com Chaparro (2009), tanto as atividades de relações 

públicas, como a atividade de Assessoria de Imprensa atraíram muitos jornalistas. 

O autor (2009, p. 41), ainda ressalta que em 1968, “a área de relações públicas 

conquistou uma regulamentação de enorme abrangência no campo profissional, 

iniciando, mesmo, faces de colisão com outras profissões, em especial com o 

jornalismo.” Esse processo foi impulsionado pela Assessoria Especial de Relações 

Públicas da Presidência da República (Aerp), que na época administrava toda a 

rede de divulgação governamental. A Aerp era quem criava e difundia verdades 

oficiais, visto que o país passava por uma fase de autocensura. Foi justamente o 

regime militar e o uso intensivo de propaganda política nesse período que 

fortaleceu o crescimento das relações públicas. “[...] nos departamentos de 

relações públicas, expandia-se a atividade de assessoria de imprensa, em um 

processo que se nutria na euforia de prosperidade do „milagre econômico‟, regado 

pelos dólares da dívida externa.” (CHAPARRO, 2009, p. 44) 

Os jornalistas da Câmara dos Deputados e do Senado, de acordo 

com Duarte (2009), deram bons exemplos de como era possível fazer Assessoria 

de Imprensa pautada no valor público da informação. O autor (2009, p. 45) 

ressalta que mesmo no setor privado, o jornalismo dava sinais de inovação e “em 
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São Paulo, em 1971, os jornalistas Reginaldo Finotti e Alaor José Gomes 

fundaram a Unipress [primeiro serviço de relações públicas organizado pela 

Volkswagen do Brasil S/A], com uma proposta nova de assessoria de imprensa.” 

Nesse contexto, Chaparro (2009, p. 45) salienta que a Unipress 

“tornou-se fonte de consulta obrigatória para editores, pauteiros e repórteres de 

Economia das grandes redações. E a experiência acendeu em Reginaldo e Alaor 

a ambição profissional de ampliar os horizontes de seu trabalho [...].” 

O autor (2009) diz que apenas dois anos depois da concepção da 

Unipress era fundada por Ênio Campói, a Mecânica de Comunicações Ltda. 

Segundo Chaparro (2009, p. 46), “depois de Ênio, outros profissionais de 

jornalismo implantaram empresas de assessoria de imprensa, criando a base para 

um movimento de autonomia dessa atividade em relação às estruturas, teorias e 

práticas de relações públicas.”  

Chaparro (2009), diz que a partir deste crescimento, era hora então 

de separar as responsabilidades, ou seja, quem faria relações públicas e quem 

faria Assessoria de Imprensa. Com o surgimento da Comissão Permanente e 

Aberta dos Jornalistas em Assessoria de Imprensa, criada em 1980, houve um 

interesse formal em dar identidade jornalística à atividade, que até então estava 

ligada às relações públicas.  

O autor (2009, p. 46), explica ainda que: 

 
A liderança desse processo continuava a pertencer à Comissão dos 
Jornalistas em Assessoria de Imprensa, do Sindicato de São Paulo. À 
coordenação dessa Comissão chegou, nesse ano de 1984, o jornalista 
Eduardo Cesário Ribeiro, que passou a dedicar-se, com empenho, à 
produção do primeiro Manual de Assessoria de Imprensa. O objetivo foi 
alcançado em 1985, quando o II Encontro Nacional, realizado no Recife, 
aprovou o texto final do Manual, que no ano seguinte (1986) seria 
oficialmente editado e adotado pela Federação Nacional de Jornalistas 
Profissionais. 

 
Conforme Chaparro (2009, p. 47), “[...] o Brasil começou a 

implementar, em 1980, a ruptura entre a assessoria de imprensa e suas raízes de 

relações públicas, criando e consolidando uma experiência de assessoria de 

imprensa jornalística única no mundo.” A atuação do jornalista na atividade de 

Assessoria de Imprensa tornou-se algo inerente. Isso é confirmado em Chaparro 
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(2009, p. 47), quando diz que “[...] em 1995, um estudo feito pela subseção do 

Dieese no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo ter 

revelado que cerca de um terço dos jornalistas profissionais com carteira assinada 

trabalhava fora das redações. Ou seja, nas fontes.” 

Entretanto, há certa divergência quanto ao real início das atividades 

de relações públicas e Assessoria de Imprensa no Brasil. Isso fica evidente 

quando Duarte (2009, p. 82), afirma que:  

 

Um indício concreto de preocupação com a sistematização da divulgação 
jornalística na área pública ocorre em 1909, quando o Presidente Nilo 
Peçanha, ao organizar a estrutura do Ministério da Agricultura, Indústria e 
Comércio, cria a Secção de Publicações e Bibliotheca para integrar 
serviços de atendimento, publicações, informações e propaganda. O 
setor tinha como uma de suas finalidades reunir e distribuir informações 
“por meio de notas ou notícias fornecidas à imprensa ou pelo Boletim do 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, publicações que fica a seu 
cargo”. 

 
Ainda de acordo com o autor (2009), alguns detalhes quanto à 

divulgação dessas notas foram acrescentados em 1915, além de ser instituído o 

Serviço de Informações. As novas recomendações alertavam para que fossem 

divulgadas pela imprensa notas mais completas, com informações que pudessem, 

de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento da produção nacional. 

Contudo, os dados sobre projetos em andamento no Ministério necessitavam do 

aval do Ministro, para que então pudessem ser publicadas. 

Baseado em Duarte (2009, p. 82-83), as divulgações jornalísticas, 

ainda passariam por mais uma mudança:  

 
Durante os anos 30 o governo federal torna política de Estado o controle 
e a disseminação de informações por meios de comunicação de massa e 
passa a organizar um sistema articulado [...]. Isso começa a ocorrer a 
partir de 1931, quando, sob o Governo Provisório, é estruturado o 
Departamento Oficial de Publicidade, na Imprensa Nacional, administrado 
pelo jornalista Salles Filho. Durante a década ele é sucessivamente 
reorganizado como Departamento de Propaganda e Difusão Cultural 
(DPDC) e o Departamento Nacional de Propaganda (DNP), que passa da 
ênfase na propaganda radiofônica para o uso da imprensa como vetor de 
informação governamental. O ápice ocorre entre 1939 e 1945, por meio 
do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e dos Departamentos 
Estaduais de Imprensa e Propaganda (Deips).  
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De acordo com Duarte (2009), somente na década de 1950 que a 

divulgação institucional surgiria no setor privado. Isso só foi possível graças às 

empresas automobilísticas de outros países e que tinham experiência no ramo. 

Segundo Duarte (2009), foi entre o fim da década de 1970 e começo da década 

de 1980 que as instituições deixaram de querer ser simplesmente bem vistas 

pelas autoridades. Duarte (2009, p. 87), ainda explica que:   

 
O ressurgimento da democracia, o movimento sindical, a liberdade de 
imprensa, novos padrões de competitividade e o prenúncio de maior 
exigência quanto aos direitos sociais e dos consumidores fazem as 
empresas e instituições necessitarem comunicar-se com a sociedade e 
seus diversos segmentos. E a imprensa foi identificada como o grande 
instrumento, o caminho mais curto para agir sobre a agenda pública, 
informar e obter uma imagem positiva. 

 

No inicio da década de 1980, as empresas já começam a buscar 

profissionais de Assessoria de Imprensa. Duarte (2009, p. 88), afirma que: “Os 

jornalistas, que enfrentam uma onda de enxugamento nas redações, aproveitam a 

oportunidade, oferecendo seu capital pessoal: trânsito junto aos “coleguinhas”, 

conhecimento sobre produtos informativos, habilidade ao lidar com o poder e, 

ainda, a noção de informação como direito público.”  

O autor (2009, p. 89) conclui que: 
 

Os assessores tornaram-se efetivo ponto de apoio de repórteres e 
editores (como um tipo de extensão das redações) ao agirem como 
intermediários qualificados, estabelecendo aproximação eficiente entre 
fontes de informação de imprensa. De um lado, auxiliaram os jornalistas, 
ao fornecer informações confiáveis e facilitar o acesso. De outro lado, 
orientaram fontes na compreensão sobre as características da imprensa, 
a necessidade e as vantagens de um relacionamento transparente.  

 

Sendo assim, o próximo subitem discorre sobre o conceito e 

importância da atividade de Assessoria de Imprensa junto aos veículos de 

comunicação. Serviço este que visa divulgar os trabalhos de uma empresa ou 

organização de modo a influenciar a opinião pública. 
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3.3 Caracterização da Atividade de Assessoria de Imprensa 

 

 

Cabe ao assessor de imprensa, de acordo com o Manual da Fenaj 

(2007), “facilitar a relação entre o seu cliente – empresa, pessoa física, entidades 

e instituições - e os formadores de opinião.” Sendo assim, Kopplin e Ferrareto 

(2009), explicam que uma das principais atribuições da atividade é a 

intermediação das relações entre assessorado e a imprensa no geral, fazendo uso 

da informação como matéria-prima e a notícia como processo de abordagem. 

Para os autores (2009, p. 21-22), “o conceito de assessoria de imprensa, portanto, 

está relacionado a dois aspectos fundamentais: a necessidade de divulgar 

opiniões e realizações de um indivíduo ou grupo de pessoas e a existência das 

instituições conhecidas como meios de comunicação de massa.” 

Duarte (2009, p. 90), acrescenta que a Assessoria de Imprensa foi o 

primeiro passo para outras grandes mudanças, já que “sua atuação fez surgir 

instituições de todo tipo como produtoras de conteúdo para os meios de 

comunicação, estimulou a democratização e qualificação da informação, garantiu 

às redações facilidades de acesso, moralizou o relacionamento entre fontes e 

imprensa.” 

O Manual da Fenaj (2007), complementa que a atividade de 

Assessoria de Imprensa legitima a imagem da empresa ou organização perante a 

sociedade, além de estabelecer um vínculo de confiança entre o assessorado e os 

meios de comunicação. 

Mas, essa atividade não é isenta de responsabilidades, Cassiano e 

Smaniotto (2002, p. 18), salientam que, “à assessoria de imprensa cabe trabalhar 

de forma planejada a imagem de seu cliente, mas a ele compete manter saudável 

sua empresa e produto.” 

De fato, segundo Cassiano e Smaniotto (2002), é por meio da 

Assessoria de Imprensa que a empresa se relaciona com seu público através de 

informações apropriadas divulgadas na mídia. Diante disso, Duarte (2009, p. 90), 

completa que: 
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A boa atuação de uma assessoria aumenta a visibilidade pública da 
organização e pode trazer efeitos mercadológicos e políticos 
predeterminados. Por perceber isso é que, cada vez mais, instituições 
brasileiras têm interesse em divulgar suas atividades e propostas pelos 
meios de comunicação, buscando influenciar a opinião pública. 
(CASSIANO; SMANIOTTO, 2009, p. 90) 

 

Entende-se, portanto, que a Assessoria de Imprensa atua como 

mediadora entre seu assessorado e os veículos de comunicação. E como tal, deve 

ter sempre uma postura de colaboração com a mídia, nunca e subjugação ou por 

interesses diversos. 

 

 

3.4 Relacionamento com a imprensa 

 

 

O que a mídia espera, de fato, de uma Assessoria de Imprensa é a 

notícia. Sendo assim, é dever do assessor conhecer todos os critérios de 

noticiabilidade, o funcionamento de uma redação, assim como as rotinas de 

trabalho de cada veículo. Desta forma, o profissional de Assessoria de Imprensa 

tem condições de abastecer os veículos de comunicação, conforme suas 

necessidades. 

Para Mancuzo (2010), o bom relacionamento entre a mídia e 

Assessoria de Imprensa é pautado na diplomacia, respeito e intercâmbio 

constante. Entretanto, Mafei (2009, p. 79), destaca que “relacionamentos bem 

construídos não se fazem da noite para o dia. De qualquer maneira, a forma com 

que eles começam determina pelo menos cinquenta porcento do sucesso”. Diante 

disso, Mancuzo (2010) ressalta que é preciso, entre outras ações, manter uma 

constância no envio de informações para garantir a credibilidade e imagem sólida 

junto aos meios de comunicação.  

Por atuar como um canal entre a organização e a imprensa, o 

assessor deve, como salienta Monteiro (2009, p. 154), apoiar-se “no conhecimento 

que detêm sobre o funcionamento da mídia para encontrar oportunidades de 

promover a empresa, procurando equilibrar o atendimento ao interesse público e 
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às necessidades organizacionais de divulgação.” Duarte (2009) explica que 

somente quem vivenciou uma rotina jornalística sabe como raciocina um editor. 

Caldas (2009, p. 306), diz que isso se faz necessário, pois é preciso: 

 

[...] entender a lógica do processo de produção da informação e de sua 
publicação como notícia. A conquista de um espaço da mídia é o objetivo 
de todo o assessor de imprensa. No entanto, a preocupação do jornalista 
que atua na mídia é divulgar informações de interesse social. Conjugar 
os dois objetivos com ética e respeito mútuo é essencial para um 
relacionamento sem “ruídos” entre assessores de imprensa e jornalistas.  

 

O autor (2009) ressalta que os assessores de imprensa, 

naturalmente, tentam inserir nas redações fatos do ponto de vista do assessorado, 

mas é preciso cautela e tentar aliar a ótica empresarial com a ótica jornalística. 

Caldas (2009, p. 307), lembra que “nem sempre a informação de interesse 

institucional pode transformar-se em notícia. Nesse sentido, o feeling do assessor 

deve ser igual ou aproximar-se o máximo possível do feeling do jornalista da 

mídia.” 

Talvez por isso é que Duarte (2009), afirma que o jornalista que atua 

na Assessoria de Imprensa enfrenta um dilema. Enquanto assessor de imprensa 

deve mostrar resultados e melhorar a visibilidade da instituição. De outro, precisa 

mostrar sua responsabilidade social, enquanto jornalista.  

Desta forma, Mafei (2009, p. 18), faz um alerta: 

 

É claro que repórteres e assessores estão em lados opostos, defendendo 
interesses diferentes. E com a crise atual da nossa imprensa, as 
assessorias passaram a absorver os melhores profissionais do mercado, 
capazes de levar à mídia assuntos de claro interesse público que, caso 
contrário, poderiam não ser cobertos espontaneamente pelos veículos de 
comunicação. 

 

As duas funções têm, portanto, pontos em comum e o principal é o 

canal usado por ambos. “Todos, porém, querem, devem ou precisam divulgar 

suas ações, prestar contas à sociedade. Desejam conquistar uma imagem positiva 

perante a opinião pública. Para isso, o canal natural é a mídia.” (CALDAS, 2009, p. 

307). De acordo com Mafei (2009), um assessor de imprensa tem intrínseco um 
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bom repórter e como tal deve apurar atentamente todas as informações referentes 

ao assessorado, além de levantar fontes confiáveis que suportem a abordagem 

que pretende dar à notícia. 

Mas, como saber se o serviço de Assessoria de Imprensa está sendo 

eficaz? Para isso, o assessor precisa constantemente avaliar os resultados 

obtidos, de forma a refletir sobre as estratégias empregadas, conforme explicado a 

seguir. 

 

 

3.5 Medindo Retorno da Atividade de Assessoria de Imprensa 

 

 

Baseado em Curvello (2009), compreende-se que a atividade de 

Assessoria de Imprensa é estratégica, e como tal não pode deixar de ser avaliada. 

O autor (2009, p. 131), destaca que a avaliação deve acontecer em todas as fases 

do serviço, “no entanto, geralmente, é considerada apenas na verificação dos 

pontos positivos e negativos do que foi planejado e executado, como algo que só 

pode ser feito ao final do processo.” 

Desta maneira, torna-se necessário verificar tudo o que foi planejado, 

executado e aproveitado pela imprensa. Kopplin e Ferrareto (2009), explicam que 

há dois instrumentos básicos que auxiliam o controle do fluxo de informações 

durante a atividade de Assessoria de Imprensa: a taxação e o relatório de 

atividades. Este último consiste na listagem mais simples do que foi veiculado, 

com observações que permitam a noção imediata da eficácia do que foi produzido. 

Os autores (2009, p. 126), ressaltam que, “a oportunidade de verificação 

proporcionada por esses instrumentos é essencial, já que essa averiguação 

possibilita tanto o acesso do assessorado a materiais noticiosos de seu interesse 

quanto à prestação de contas relativa aos serviços realizados pela AI.”  

A taxação, conhecida também como clipagem ou clipping, se resume 

na coleta e arquivamento de materiais publicados sobre seu assessorado ou que 

talvez, possa interessá-lo de alguma forma. Bueno (2009, p. 389), reforça que 
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clipping é, “[...] recorte ou gravação de uma unidade informativa (nota em uma 

coluna, editorial, notícia, reportagem, artigo de um colaborador etc.) que consolida 

o processo de interação da empresa ou entidade com determinado veículo de 

comunicação.” (KOPPLIN E FERRARETTO, 2009, p. 126) 

De acordo com o Manual da Fenaj (2007), os tipos mais comuns de 

clipagem, são o Clipping Impresso, Clipping Eletrônico e em Tempo Real (on-line), 

que organizam as matérias publicadas nos meios de comunicação e de interesse 

do assessorado. Dois documentos podem ser originados desta avliação: 

 Súmulas - Relação das matérias veiculadas em impresso, TV, 

rádio ou internet. Essas publicações devem vir acompanhadas por título da 

matéria e página, no caso de jornais impressos, horário e programa em rádio ou 

TV e endereço eletrônico em casos de publicações na internet.  

 Sinopse - Resumo das notícias publicadas veículos de 

interesse do cliente, que podem ou não incluir transcrição de trechos.  

É possível conhecer um pouco mais sobre a conceituação e 

utilização da clipagem no subitem 3.8 deste capítulo. Importante entender, porém, 

que para obter resultados é preciso trabalhar, antes de tudo, com aquilo que é 

considerado bem essencial na vida das pessoas e matéria prima do Jornalismo: a 

notícia.   

 

 

3.6 A Notícia Institucional  

 

 

A Assessoria de Imprensa para Cassiano e Smanioto (2002) é uma 

ferramenta para construir a imagem institucional de uma empresa ou organização. 

E tem como objetivo unificar toda a comunicação através de informação 

apropriada que é transmitida ao público que ela se relaciona. Os autores (2002, p. 

19), complementam que a mídia é “[...] um poderoso fator de criação – ou de 

alteração – de imagem da empresa. Ela exerce uma dupla ação: por um lado, 
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explica e informa a atuação das empresas na economia (seu papel, lugar, 

objetivos) e por outro, valoriza e difunde a imagem das empresas envolvidas”.  

A notícia institucional, segundo Monteiro (2009), está deixando de 

ser apenas um retrato da realidade das entidades. Ela está sendo passada pelos 

assessores de imprensa como um meio de integração social, o que representa um 

papel social. O autor (2009, p. 146) explica a formulação e diz que as instituições 

utilizam a imprensa para serem reconhecidas e ter maior visibilidade. “[...] para 

atingir esses objetivos, produzem textos informativos para divulgação jornalística, 

compreendendo pautas, releases, positon papers, informes oficiais, comunicados, 

artigos, notas técnicas.” 

Entretanto não é qualquer informação que se torna notícia. Cassiano 

e Smaniotto (2002), ressaltam que cabe ao assessor destacar o gancho noticioso 

para que este seja passada à opinião pública. Monteiro (2009, p. 154), ressalta 

que: 

 

O agendamento prévio de acontecimentos é, portanto, uma das 
estratégias para aumentar a correspondência entre as necessidades 
institucionais e as da mídia, uma vez que favorece os jornalistas a 
„rotinização‟ da cobertura noticiosa e amplia as condições de trabalho em 
„tempo real‟, estimulando o valor de atualidade da notícia. 
 

O autor (2009) acrescenta ainda, que, ao contrário do que se pensa, 

o processo de construção da notícia institucional não é automático, mas sim 

elaborado através de articulações e estratégias pré-estabelecidas. Por conhecer 

como funciona a mídia, os assessores de imprensa conseguem achar 

oportunidades de promover a instituição, “[...] procurando equilibrar o atendimento 

ao interesse público e às necessidades organizacionais de divulgação.” 

Tendo em vista as considerações anteriores, Cassiano e Smaniotto 

(2002, p. 31), explicam que a imprensa costuma:  

 

[...] olhar as empresas como uma ótima fonte de notícias. E muitas 
organizações, através da aproximação feita pelas assessorias de 
imprensa, estão descobrindo que diversos assuntos, que antes tinham 
circulação somente interna, podem aparecer nos noticiários trazendo 
muito proveito para a imagem da empresa e de seus produtos.  
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Toda atividade de Assessoria de Imprensa necessita de um bom 

planejamento, pois nada é feito na base do improviso. Desta forma, como 

apresentado no subitem a seguir, o planejamento tem como objetivo orientar o 

assessor de imprensa através de procedimentos básicos de estratégia e 

segurança. 

 

 

3.7 Planejamento em Assessoria de Imprensa 

 

 

Segundo Duarte (2009), o planejamento deve ser a primeira coisa a 

fazer quando se inicia um trabalho de Assessoria de Imprensa. Nele é possível 

estabelecer metas e objetivos garantindo uma melhor eficácia no trabalho.   

Para Cassiano e Smaniotto (2002, p. 38), “é essencial ter 

organização e planejamento prévio das informações que se quer ou não 

veiculadas, enxergar no horizonte qual a persegui-la através de uma posição ativa, 

provocadora da notícia.” 

Kopplin e Ferrareto (2009, p. 34), acrescentam que, “o planejamento 

assume, dessa forma, uma importância fundamental, evitando que até mesmo as 

situações mais inesperadas peguem o assessor desprevenido.” Um planejamento 

se divide em políticas, planos e estratégias. Os autores (2009, p. 35), explicam 

que o planejamento é “[...] um processo abrangente, que define metas, objetivos, 

públicos-alvo da instituição e, acima de tudo as políticas de comunicação a serem 

adotadas.”  

As políticas podem ser definidas, de acordo com Kopplin e Ferraretto 

(apud RABAÇA; BARBOSA, 1986, p. 468), como “um conjunto de normas em que 

fundamenta a atividade de comunicação institucional. As perspectivas da política 

devem ser traçadas dentro de um objetivo que seja a meta de todas atividades e 

contra o qual não existam argumentos.” Ainda: para atingir e contemplar as 

políticas criam-se planos que determinam como serão apresentados os serviços 
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de Assessoria de Imprensa. E, por fim, vêm as estratégias que são “táticas que 

precisam ser aplicadas eventualmente, quando determinada situação envolve o 

assessorado e exige ações especiais por parte do jornalista.” (KOPPLIN E 

FERRARETTO, 2009, p. 36). 

Segundo Richers (apud KOPPLIN; FERRARETO, 2009, p. 36), o 

planejamento é dividido em quatro etapas. A análise é a fase onde o assessor 

conhece melhor a instituição em que vai trabalhar, seu objetivo, sua história e as 

falhas e avanços de comunicação que a entidade possui; em seguida vem a 

adaptação, onde segundo o autor (2009, p. 36-37), o assessor deve ajustar “a 

realidade detectada anteriormente à projeção de ações necessárias.” Nesta etapa 

são definidas as políticas e os planos de comunicação que serão colocados em 

prática na ativação, outra etapa do planejamento; e por fim vem a avaliação dos 

resultados obtidos durante o trabalho para melhorar as falhas nas ações 

posteriores. Para Kopplin e Ferraretto (2009, p. 37), “o planejamento, como um 

todo, permite a visualização do futuro. A avaliação, particularmente, analisa o 

presente, para que possa haver uma nova projeção para o amanhã.”  

Kopplin e Ferraretto (2009) dizem que um apropriado plano de 

divulgação de notícias institucionais é dividido em seis pontos. O primeiro é a 

apresentação, que é um resumo de todo trabalho onde são divulgados os 

principais pontos para sua realização; em seguida os objetivos que pretendem ser 

conquistados com a Assessoria de Imprensa; depois vêm as atividades, maneira 

em que o projeto será apresentado de modo fácil para se obter uma melhor 

compreensão por parte do assessorado; a responsabilidade é a atividade 

desenvolvida pelo profissional após serem definidas para sua realização; já os 

recursos financeiros, materiais e humanos necessários para a execução do plano, 

devem ser descritos e por último vêm as informações sobre a Assessoria de 

Imprensa, quando se trata de oferta de prestação de serviços a um cliente. Os 

autores (2009, p. 40), acrescentam que:  

 

O objetivo do processo de planejamento na área de comunicação social é 
a organização prévia, e depois contínua, do trabalho a ser realizado. 
Assim, o plano – instrumento que traduz para o papel essas intenções – 
deve ser estruturado de forma clara e concisa, criando um elo de 
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responsabilidade entre o jornalista e o seu assessorado. (KOPPLIN; 
FERRARETTO, 2009, p. 40) 

 

Entretanto, existem outros modelos de planos de divulgação, que 

conforme Mancuzo (2010), indicam o onde, o como e o porquê, que são 

constituídos de acordo com o autor (2010) pelos itens:  

 

 Ação – espécie de resumo sobre o que será desenvolvido;  

 Objetivos – quando é definido o foco do trabalho, ou seja, 

aonde se quer chegar ou o que se pretende com a ação;  

 Produtos – onde se especifica qual o produto ou serviço de 

Assessoria de Imprensa a ser utilizado;  

 Mailling – que indica para onde o material será enviado, a 

partir do mailling list geral  

 Fontes – pessoas a serem entrevistadas pela equipe de 

Assessoria de Imprensa para a execução do plano e que 

posteriormente serão, na maioria dos casos, as próprias 

fontes da imprensa.  

 

Os planos, portanto, pautam a Assessoria de Imprensa e são 

construídos a partir do que delimitam as políticas de comunicação da empresa. 

Segundo Mancuzo (2010), a sua existência permite que o assessor mantenha 

uma carga rotineira de informações para a imprensa, garantindo assim o trabalho 

constante de relacionamento, que mais tarde naturalmente, desde que 

obedecendo princípios noticiosos, fixa a organização como fonte natural de 

informação.  

Todas essas ações planejadas só são executadas a partir do uso 

correto dos produtos e serviços que estão à disposição dos assessores de 

imprensa.  

 

 

 



   37 

3.8 Produtos e Serviços 

 

 

Como explica Duarte (2009), a crescente expansão do serviço de 

Assessoria de Imprensa e a consequente conexão com outras áreas de 

comunicação fizeram com que os produtos e serviços executados pela atividade 

se diversificassem. Segundo o autor (2009, p. 236), “as tarefas e os desafios 

ampliam-se, exigindo maior capacidade de criar e administrar diferentes 

instrumentos de comunicação”. Alguns deles serão apresentados a seguir:  

 

 Acompanhamento de entrevistas e Entrevistas Coletivas 

 

Segundo Duarte (2009), acompanhar o assessorado em entrevistas 

permite uma melhor avaliação e facilita esclarecer alguma dúvida ou problema 

imediato. Essa atitude mostra que o profissional está presente para ajudar. Para 

Lage (2008, p. 73), a entrevista é “[...] o procedimento clássico de apuração de 

informações em jornalismo. É uma expansão da consulta às fontes, objetivando, 

geralmente, a coleta de interpretações e a reconstituição de fatos.” Ou seja, o 

jornalista está ali apenas para recolher informações e não há razões, a princípio, 

para que o assessorado tenha receio. No entanto, Duarte (2009) recomenda que 

depois disso o assessor possa fazer uma avaliação com seu cliente para 

identificar erros como abordagem de assuntos, fala e postura física. “[...] essa 

barreira deve ser transposta com a compreensão de que a avaliação é um 

momento de aprendizagem para ambos e pode significar melhores resultados no 

futuro.”  

As entrevistas coletivas também constituem-se como um produto a 

ser usado pela assessoria. No entanto, segundo Duarte (2009, p. 245), “[...] limita-

se a casos extraordinários, em que há necessidade de reunir jornalistas de vários 

veículos, ao mesmo tempo, para passar informações relevantes e de interesse 

público imediato ou, ainda, em casos especiais de lançamentos, assinatura de 

contratos ou eventos similar.”  
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Duarte (2009, p. 246), ressalta que “a boa preparação da fonte é 

fundamental, como treino para responder a perguntas, até mesmo embaraçosas.” 

 

A sequência de uma coletiva consiste em apresentar as regras (como 
serão feitas as perguntas, critérios na sequência, duração e outros 
aspectos que possam gerar conflitos ou dúvidas), apresentação da fonte, 
exposição do tema, questionamentos, encerramento e, dependendo das 
circunstâncias, entrevistas individuais. 

 

 Administração da AI  

 

Conforme Duarte (2009, p. 238), uma desorganização no trabalho de 

Assessoria de Imprensa pode, “desqualificar um assessor perante outros setores 

da organização.” Kopplin e Ferrareto (2009, p. 65) ressaltam que:  

 

independente do sistema utilizado, uma AI – seja ela uma empresa 
especializada ou o departamento de uma organização qualquer – deve 
possuir uma estrutura mínima que possibilite a realização das atividades 
necessárias, abrangendo desde um espaço físico adequado até a 
disponibilidade de certos recursos materiais e humanos.”  

 

Duarte (2009, p. 238-239), complementa que a rotina interna 

colabora para organizar as atividades e facilita na conquista de resultados 

satisfatórios.  

 

 Apoio a eventos 

 

A Assessoria de Imprensa não realiza eventos, mas presta o suporte 

necessário para sua execução em todos os setores da empresa. Isso significa 

auxiliar outros departamentos responsáveis pela tarefa tanto na divulgação quanto 

na cobertura. Segundo Duarte (2009), cabe ao assessor receber e encaminhar os 

repórteres, produzir releases e fazer a distribuição de press kits.  
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 Arquivo de material jornalístico, clipping e análise do noticiário 

 

Duarte (2009, p. 242), acrescenta que o clipping “consiste em 

identificar rotineiramente na imprensa as citações sobre a organização ou temas 

previamente determinados, organizá-las e encaminhá-las para conhecimento dos 

interessados.” O material procedente da clipagem, segundo o autor (2009), 

possibilita obter um registro da história da organização, do trabalho realizado pela 

assessoria e também facilita a localização da informação.  

Bueno (2009), acrescenta que a clipagem mostra o que a imprensa 

fez com seu trabalho, mas não necessariamente o seu próprio trabalho. O autor 

(2009, p. 398), explica que: 

 

[...] a geração de matéria positiva ou negativa não depende apenas da 
informação propriamente dita, mas de uma série de fatos que precisam 
ser considerados no processo de divulgação. Isso nos remete a 
considerações que privilegiam o momento do processo que ocorre bem 
antes de se chegar ao clipping. Ou que remetem ao que deve acontecer 
após se ter o clipping em mãos. 

 

 

Sendo assim, o clipping pode atuar como um termômetro de 

aceitabilidade dos materiais enviados, já que em posse dele é possível definir 

outras estratégias de divulgação. Duarte (2009, p. 240), ressalta que “as novas 

possibilidades de armazenagem em bancos de dados eletrônicos, a popularização 

e o barateamento de máquinas fotográficas digitais e scanners aumentou muito a 

facilidade de organização, arquivo e acesso.” 

 

 Artigos  

  

   Para Mafei (2008), a produção e publicação de artigos nas editorias 

de opinião são uma das formas de inserir o assessorado na imprensa. De acordo 

com Duarte (2009), esse tipo de texto oferece uma análise sobre assunto de 

interesse público. Ele é praticamente opinativo e interpretativo e se bem produzido 

possibilita um maior aprofundamento e discussão. O autor (2009, p. 240), diz que 

“os veículos de comunicação tem espaço reservado para esses tipos de textos, 
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que em geral, deve ter sua produção previamente combinada com as editorias de 

opinião para definição de oportunidade de veiculação, tamanho e abordagem.” 

 

 Atendimento à imprensa 

 

Baseado em Duarte (2009) o assessor precisa ser a ponte entre a 

empresa e o veículo de comunicação. Normalmente, o jornalista necessita de 

informação rápida e com fontes qualificadas. Cabe ao profissional facilitar esse 

trabalho. Duarte (2009, p. 306), ressalta que “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”. Cassiano 

e Smaniotto (2002, p. 30), acrescentam que “a assessoria de imprensa e a 

empresa que ela representa devem se marcar por serem ricas e constantes fontes 

de informação”. Os autores (2002), ainda ressaltam que se a informação for 

passada de uma forma clara para a mídia, mais chance ela terá de ser veiculada. 

  

 Contratos estratégicos 

 

Para Duarte (2009), o assessor precisa manter sempre o contato 

com as redações e não ficar apenas nos releases encaminhados. O autor 

acrescenta que visitas, telefonemas não importunos e encontros sem 

formalidades, servem para diversas finalidades como:  

 

 Administrativa: devem sempre estar atualizados os dados 

como endereço, telefone, e-mail, fax, identificação de veículo 

e editorias de interesse de cada jornalista da imprensa. 

 Operacional: a estrutura interna também é importante deixar 

atualizada, além de horários de fechamentos dos jornais, 

responsáveis pelas pautas e editorias. 



   41 

 Pauta: o melhor serviço que o assessor de imprensa pode 

prestar aos jornalistas é o fornecimento de pautas e 

informações importantes e de interesse público. 

 Prospecção: o jornalista tem ampla circulação no ambiente em 

que as organizações atuam e por isso pode fornecer 

informações de parceiros e empresas.  

 Manutenção de bom relacionamento: é essencial o bom 

relacionamento com a imprensa, desde os editores até os 

estagiários. Para se ter esse relacionamento é preciso agir 

com transparência. 

 

 Fotos 

 

A fotografia é utilizada para “[...] acompanhamento de releases, 

disponibilização na Internet, produção de publicações institucionais, em relatórios 

dirigidos ao público externo e para emergências de todo tipo.” (DUARTE, 2009, p. 

246) 

De acordo com Duarte (2009), uma opção é contratar profissionais 

terceirizados, que redundam em melhores resultados e ao final ainda geram 

material para criar um banco de dados que fique à disposição de jornalistas 

quando estes solicitarem. O autor completa que para se ter mais chance de 

veicular a matéria, a foto precisa ter boa qualidade e sempre ter o crédito do autor. 

 

 Mailing ou cadastro de jornalistas 

 

Segundo o Manual da Fenaj (2007) o mailing é lista atualizada com 

dados como telefone, fax, e-mail e editoria do jornalista. Para Kopplin e Ferraretto 

(2009, p. 117), o mailing list é “uma relação, a mais completa e abrangente 

possível dos veículos de comunicação que interessam a uma assessoria e aos 

seus clientes.” Posição parecida tem Meneguetti (2003, p. 62), que explica que 

“[...] o mailing é uma grande lista, um constam os dados básicos para envio de 
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correspondência ou outro tipo de comunicação: nome,cargo ou função, endereço 

completo, números de telefone e fax para contato.”  

De acordo com Duarte (2009, p.247):  

 

O mailing deve ter avaliação e atualização permanentes para manter sua 
eficiência. A facilidade proporcionada pelo e-mail e por softwares que 
permitam o envio massivo de fax ou emissão de etiquetas não deve 
impedir o rigor controle para evitar desperdício e desgaste para a 
assessoria com nomes e cargos errados ou envio para jornalistas que 
não atuam com a pauta proposta.  

 

 Nota oficial 

 

Para Duarte (2009), nota oficial é um documento encaminhado para 

toda imprensa. Ela pode ser o posicionamento oficial da organização, pode 

esclarecer algum assunto de relevância e de interesse público.  

  

 Pauta, levantamento de pauta e banco de pauta 

 

De acordo com Duarte (2009, p. 249), a pauta é para a Assessoria 

de Imprensa: 

 

Um assunto que pode ser sugerido a um ou mais jornalistas com a 
intenção de que se transforme em notícia. Na redação, o interesse será 
avaliado com base em critérios específicos do veículo, que incluem não 
apenas a decisão sobre o eventual aproveitamento, mas também o 
destaque a ser dado e a necessidade de complementação. 

 

O autor (2009), explica que o assessor de imprensa tem que partir 

de uma boa pauta. Para isso, algumas tarefas sistemáticas como reuniões, análise 

de documentos setoriais ou até mesmo encontros informais são essenciais para 

traçar um planejamento e manter a mídia informada. E para decidir o que é 

interessante, o profissional precisa estar interado sobre tudo o que acontece, daí a 

necessidade de ter bom trânsito em todos os departamentos da empresa.  
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Segundo o autor, outra ferramenta interessante a ser usada pela 

Assessoria de Imprensa é o banco de pautas. “Com os recursos de informática, é 

relativamente fácil recuperar, atualizar informações ou reagrupá-las de maneira 

que proponha ou aproveite o interesse sobre algum assunto.” (DUARTE, 2009, p. 

247) Mafei (2008 p. 90), enfatiza que “[...] qualquer assunto pode se transformar 

em sugestão de pauta, desde que devidamente contextualizado.” Desta forma, o 

assessor mantém à sua disposição um rol de assuntos, que podem ser ativados 

no momento oportuno. 

Segundo Duarte (2009, p. 249), pode se considerar uma sugestão de 

pauta o release, mas este tem informações e forma mais abrangente. “[...] os 

jornalistas tendem a evitar pautas encaminhadas por release, porque sabem que 

outros veículos também receberam. Assim, se o tema merece atenção especial, o 

contato pessoal com a redação provavelmente fará com que tenha mais chances 

de ocupar espaço editorial.”  

O autor (2009), acrescenta que na pauta exclusiva, o material é 

encaminhado apenas a um veículo. Porém neste caso o assessor precisa saber 

em qual meio a proposta terá mais visibilidade e maior repercussão e ela não deve 

se referir a um assunto factual.  

Ainda neste campo, a produção de um boletim de sugestões de 

pauta é uma saída viável, mesmo que gere resultados a longo prazo, para otimizar 

a relação com a imprensa. Jornalistas podem receber este documento e guardá-lo 

como trunfo para momentos em que houver escassez de assuntos factuais. 

Segundo Duarte (2009, p. 249), o boletim de sugestões de pauta é um “conjunto 

de assuntos que podem transformar-se em notícia, como um „alerta‟; mas, pela 

limitação de informações, exige a busca de detalhes. A circulação é regular e 

dirigida a um grupo restrito de jornalistas.” 

 

 Press-kit 

 

Segundo o Manual da Fenaj (2007), o press-kit são “textos e fotos 

para subsidiar os jornalistas de redação com informações, normalmente usadas 
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em entrevistas coletivas, individuais ou feiras e eventos.” Para Lima (1985, p. 

104), “trata-se de um pequeno comunicado enviado pela empresa para a 

imprensa, sem objetivo de publicação (e aqui se encontra uma das muitas 

diferenças se comparado com o press-release), a fim de “arreliar”, ou seja, criar 

uma atmosfera de curiosidade sobre o produto [...].”  Duarte (2009), acrescenta 

que o material entregue deve chamar atenção do jornalista para que este venha 

utilizar o conteúdo. No press-kit o jornalista fica seguro que não será furado por 

outro veículo, já que o material é o mesmo para todos. 

 

 Releases 

 

Para Duarte (2009), release é “um material informativo distribuído 

aos jornalistas para servir de pauta, orientação ou ser veiculado completo ou 

parcialmente, de maneira gratuita. É uma proposta de assunto, um roteiro, uma 

sugestão de pauta, mas do ângulo de quem o emite.” De acordo com o autor 

(2009), o assessor de imprensa, na maioria das vezes recorre ao release porque 

ele “[...] apresenta a informação de maneira embalada, prêt-à-porter, pronta para o 

uso ou, pelo menos, para facilitar o trabalho na redação.” O autor (2009, p. 291), 

ainda ressalta que o release: 

 

[...] ainda é um dos meios mais eficientes para divulgação de fatos e 
idéias e a principal fonte de pautas em boa parte das redações. É o 
instrumento físico principal de um sistema de informação e 
relacionamento entre instituições e imprensa. Ele apresenta a notícia do 
ponto de vista da fonte, mas adaptada ao ângulo e formato que aumente 
as possibilidades de despertar interesse pelo jornalista e tornar-se notícia 
nos meios de comunicação de massa 

 

Para ser aproveitado pelos jornalistas, Kopplin e Ferrareto (2009), 

salientam que o release deve chamar atenção pelo valor das informações, pela 

linguagem e também por sua estética. Erros tanto na utilização da língua 

portuguesa, como de digitação e informações não relevantes são inaceitáveis. 

A estrutura do release deve ser composta por indicação de nomes e 

contatos da assessoria, fontes para um possível contato da imprensa para mais 
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informações ou entrevistas sobre o tema. Seu conteúdo precisa ser de interesse 

público, ter algo novo e disponibilidade de assunto. O release precisa, acima de 

tudo, ser exclusivo e adequado física e editorialmente a cada veículo jornalístico. 

Duarte (2009, p.292), explica que: 

 

O release geralmente consta de apenas uma folha, com texto na 
estrutura jornalística padrão (título, lide e formato pirâmide invertida) com 
a indicação de um responsável pelas informações e é distribuído 
gratuitamente a veículos de comunicação e jornalistas que, supõe-se, 
podem interessar-se pelo assunto e transformá-lo em notícia.  

 

Existem vários tipos de release, entre os principais, o padrão, áudio e 

vídeo-release, release de convocação, cobertura, banco de pauta e release 

eletrônico, que serão apresentados a seguir de acordo com Duarte (2009): 

 

 Padrão: é o release comum, rotineiro, feito de forma objetiva 

que passa a informação de maneira clara aos jornalistas; 

 Áudio-release: são conteúdos como entrevistas produzidas por 

áudio, que podem ser disponibilizados na internet ou 

encaminhados às redações via CD ou DVD. A ideia é que o 

áudio-release seja usado ou como trecho de reportagem ou 

declaração única na programação jornalística das emissoras;  

 Vídeo-release: segue o mesmo conceito do áudio-release, mas 

focado agora no meio audiovisual. Nele, é importante que nem 

assessor, nem o microfone com logotipo ou identificação 

apareçam, para não comprometer a identidade visual da 

emissora de televisão que utilizará o material;  

 Release de Convocação: é realizado antes do evento com 

objetivo de divulgar o fato noticioso para a imprensa, para que 

esta possa se organizar e confirmar presença. Ele é composto 

por informações como data, hora, local, obrigação de 

credenciais e confirmação de presença; 
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 Release de Cobertura: nem sempre a imprensa pode estar 

presente em um evento institucional e é dever das 

Assessorias de Imprensa mantê-la informada, apesar do 

convite feito anteriormente. Desta forma, o release de 

Cobertura presta-se a informar os fatos ocorridos aos veículos 

de comunicação;  

 Boletim de pautas: é o conjunto de várias pautas em um só 

release, encaminhadas às redações para uma possível 

seleção. Ele é composto por um texto curto e com sugestões 

de possíveis fontes e entrevistados; 

 Release eletrônico: na verdade, segundo Duarte (2009), 

qualquer tipo de informação noticiosa enviada via e-mail é 

chamada de release eletrônico, ou seja, um release padrão 

pode tornar-se também um deles. Uma de suas vantagens é a 

praticidade, agilidade e menor custo, mas isso pode reduzir a 

confiança do uso devido a falta de certeza do recebimento do 

material. Neste caso, Filho (2009, 349) recomenda cuidado 

com a proliferação de release via e-mail. “Por ser bem mais 

fácil e acessível-enquanto, na era do papel, a quantidade de 

releases recebida diariamente por um editor podia alcançar 

uma centena-, hoje, na era da informação digital, esse número 

pode ser multiplicado por 10, 20 ou 30 vezes.” 

 

Independentemente do tipo escolhido, de acordo com Duarte (2009, 

p. 252), a regra básica do release é ser: 

 

[...] entendido como sugestão de pauta e não como notícia acabada, 
embora até possa ser veiculado na integra. Também significa um 
compromisso com o atendimento aos jornalistas. A vulgarização de 
release faz com que algumas redações recebam centenas diariamente, o 
que reduz as chances de aproveitamento e até de leitura.  
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Diante disso, Kopplin e Ferrareto (2009), acrescentam que o release 

tem como principal objetivo sugerir o assunto e propiciar a investigação, ou seja, 

solicitações de entrevistas ou informações. E acima de tudo, devem conter uma 

notícia de real interesse público. Sendo assim esses produtos e serviços são 

utilizados em qualquer tipo de Assessoria de Imprensa, inclusive nas do Terceiro 

Setor como serão apresentados abaixo. 

 
 
3.9 Assessoria de Imprensa no Terceiro Setor  
 
 
 

A expressão “Terceiro Setor”, conforme Albuquerque (2006), é uma 

tradução do termo em inglês third sector, que nos Estados Unidos é utilizado para 

caracterizar organizações sem fins lucrativos ou setor voluntário. Entende-se, 

portanto, que o Terceiro Setor compreende todas as iniciativas de utilidade pública 

com origem na sociedade. Essas entidades realizam atividades complementares 

às públicas, visando contribuir com a solução de problemas sociais em prol do 

bem comum. 

Meneses (2006) acrescenta que “[...] são os meios de comunicação 

de massa e a sociedade civil organizada os fatores determinantes do surgimento 

de um novo espaço público e de uma nova postura tanto da mídia quanto da 

sociedade no sentido de aprimorar a democracia e a cidadania.” Sendo assim, 

Moreira (2009), completa que: 

 

[...] as organizações precisam provar a importância de sua atividade e 
sua capacidade de atuação na missão proposta, devem demonstrar que 
são eficientes no uso de recursos e que têm uma gestão adequada, 
precisam obter recursos e conseguir trabalhar em colaboração com o 
poder público, com as empresas e com outras organizações sociais.  

 

Através da comunicação, as organizações do Terceiro Setor podem 

disseminar sua causa, mobilizar a sociedade, conquistar e fidelizar parceiros e, 

sobretudo, estabelecer relações sinérgicas com seu público. Para Saponara (2007 

p. 10), a divulgação é essencial para o Terceiro Setor. “[...] fazer é fundamental, 
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mas, na maioria das vezes, só fazer não é o suficiente – é preciso noticiar o que 

se fez. Sem divulgação, informações não são transmitidas.” 

Nesse sentido, de acordo com Meneses (2006), é fundamental neste 

setor a presença da Assessoria de Imprensa.  

 

[...] para tornar a empresa visível, pois a imprensa não cobre o setor a 
não ser que algo lhe chame a atenção; pesa bastante o desenvolvimento 
de um bom relacionamento de uma política eficaz de comunicação com a 
imprensa. No setor público há uma outra configuração pois há uma troca 
de informações maior. Por outro lado, também existe uma cultura do 
jornalismo no Brasil em privilegiar as fontes oficiais, ou seja, os três 
poderes políticos, fazendo com que a imprensa procure mais este setor 
do que o privado.  

 

Sob esta ótica é possível perceber que essas organizações podem 

ser beneficiadas pelo planejamento e gestão de comunicação desenvolvidos pela 

Assessoria de Imprensa, melhorando o relacionamento com seus públicos, mídia 

e a sociedade em geral. Moreira (2009), acrescenta que a divulgação institucional 

contribui também para a captação de recursos, já que “as pessoas entendem o 

que ela faz e a relevância de seu trabalho. São também convidadas a participar e 

doar (recursos financeiros, trabalho, objetos...) e podem ser mais cuidadas para 

que queiram estar junto e se tornem fiéis.” 

Segundo a autora (2009), a principal vantagem de estar presente nas 

veiculações jornalísticas é a credibilidade que isso passa à instituição. “Além 

disso, a organização consegue „falar‟ para um número expressivo de pessoas com 

um custo relativamente baixo [...]”. Com isso, é possível transformar a organização 

em fonte de referência para os meios de comunicação quando estes estiverem 

trabalhando em algum assunto relacionado com sua atividade, público 

beneficiário, área de atuação, etc ou colocar-se à disposição do jornalista para 

esclarecer dúvidas sobre os assuntos de seu conhecimento. 

Menezes (2008), explica que: 

 

Enquanto muitas ONG´s ainda consideram a comunicação como um luxo, 
algumas já despertaram para a sua necessidade, estão se beneficiando 
deste instrumento e se tornando cada vez mais sólidas e atuantes. [...] 
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Para ocupar esse espaço, é preciso um relacionamento mais profissional 
das ONG´s com a mídia. É preciso fornecer à mídia aquilo que ela 
precisa, da forma correta e no tempo correto, de acordo com as suas 
especificidades (jornal, revista, tv, etc...). (MENEZES, 2008) 
 

De acordo com Moreira (2009), é preciso ter em mente que o serviço 

de Assessoria de Imprensa em organizações do Terceiro Setor só pode ser feito 

por um profissional de comunicação porque é ele “que irá manejar melhor a 

linguagem e as ferramentas e terá condições de elaborar um plano de ação com 

objetivos”. Seguindo o mesmo raciocínio, Meneses (2006), concorda que “o 

interesse da mídia por temas socialmente aceitos e demandados pela sociedade 

gera a necessidade de interlocutores mais profissionais e capacitados.” 

A presença de um comunicador ou jornalista se faz necessária 

também, pois este tem como princípio o interesse público e responsabilidade 

social. Esse profissional é capaz de aliar os conceitos jornalísticos às 

necessidades de comunicação da entidade, como explicado no subitem a seguir. 

 

 

3.10 Jornalismo, Responsabilidade Social e Opinião Pública 

 

 

Duarte (2009, p. 327), define o jornalismo como “uma atividade 

profissional cujo objetivo é investigar, reunir, contextualizar criticamente e 

transmitir com regularidade ao grande público, ou a segmentos dele, informações 

da atualidade, por meio de veículo de comunicação.” Uma das principais 

características do jornalismo é o seu compromisso com a verdade e com o 

interesse público. 

Como uma vertente do jornalismo, a Assessoria de Imprensa também é 

pautada na veracidade e no interesse comum. Camacho (2007), destaca que: 

 

[...] o aspecto mais importante a respeito do trabalho do jornalista, em 
qualquer que seja a sua atribuição, é o foco de sua função: garantir a 
sociedade um dos seus direitos fundamentais: o direito à informação. 
Essa é uma questão ética, no sentido de como servir melhor a sociedade 
desse bem tão valioso, a informação [...]. Nesse sentido, um jornalista, 
que não necessariamente é um profissional da imprensa, uma vez que 
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pode ser um profissional de alguma empresa, ou seja, assessor de 
comunicação, tem como prioridade manter a sociedade informada. [...] É 
preciso que essas informações sejam dotadas de cidadania, até a 
informação deve ser cidadã. (CAMACHO, 2007) 

 

Sendo assim, pressupõe-se de acordo com Monteiro (2009), que um 

bom assessor de imprensa faça uso do conhecimento que detém enquanto 

jornalista para avaliar oportunidades de promover a empresa ou instituição, 

procurando sempre nivelar o atendimento ao interesse público e as necessidades 

organizacionais de divulgação. O autor (2009, p. 149), destaca ainda que cabe ao 

assessor atuar com responsabilidade social, pois: 

 

Tornar público, via imprensa, o trabalho da instituição, tem como 
finalidade uma prestação de contas à sociedade, para que ela possa 
avaliar o que está sendo feito e verificar se está de acordo com seus 
interesses e necessidades, tornando-se, assim, uma aliada da 
organização e, portanto, comprometida com sua manutenção.  

 

Cassiano e Smaniotto (2002), complementam que o profissional de 

Assessoria de Imprensa deve promover um intercâmbio de informação tendo 

como obrigação a verdade. Por divulgar o trabalho ou ações desenvolvidas por 

uma organização ou empresa, a Assessoria de Imprensa cumpre seu papel social, 

principalmente se tratando de instituições do Terceiro Setor, como explica Kopplin 

e Ferrareto (2009, p. 55): 

 

A valorização da cidadania aparece como tarefa adicional de quem se 
dedica ao assessoramento ao chamado terceiro setor [...] e, em especial, 
as organizações não governamentais. De fato, a correta divulgação das 
atividades de uma ONG pode garantir a sua sobrevivência como 
instituição. É graças ao conhecimento de suas atividades pelo conjunto 
da sociedade que se dá, muitas vezes, a captação de recursos 
necessários à sua manutenção. 

 

Essas organizações utilizam a imprensa como canal, pois necessitam 

divulgar suas ações, de modo a legitimar sua imagem e construir uma opinião 

pública favorável. Sendo assim, para Monteiro (2009, p. 148), a Assessoria de 

Imprensa tem como foco “[...] ajudar os movimentos a melhorar a própria imagem 

diante do público; ajudá-los a tornar aceitáveis seus programas e objetivos, 
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mostrando não apenas como satisfazem às aspirações populares, mas que suas 

intenções são honestas [...]”.  

 Segundo a autora (2009, p. 149), a sociedade pode “avaliar o que está 

sendo feito e verificar se está de acordo com seus interesses e necessidades [...]”. 

Isso porque, como explica Faria (2009, p. 156), as instituições precisam “[...] 

participar de amplo processo comunicativo que alcance o conjunto de públicos que 

sustentam ou exercem influência sobre a instituição.” 

Um novo meio de comunicação para a promoção institucional é a 

internet, que por sua vez, possui amplo alcance e se mostra cada vez mais 

influente e determinante das ações jornalísticas empresariais.  

 

 

3.11 Assessoria de Imprensa, Internet e Mídias Sociais 

 

 

De acordo com os conceitos de Filho (2009), a internet surge como 

um novo meio de comunicação, sendo o jornalista um dos profissionais mais aptos 

para “comandá-lo” porque possui o feeling de captar informações relevantes. 

Neste sentido, é possível entender que a Assessoria de Imprensa pode, através 

da web, atingir o público de forma assertiva e com muito mais interatividade, pois 

como mostra Gonsales (2009), “comparando a internet com outros meios de 

comunicação em massa como televisão, rádio e jornal, estes deixam muito a 

desejar na interação com seu público.”  

As chamadas redes sociais, segundo o autor (2009), buscam garantir 

o compartilhamento de ideias, e desta forma, fica mais fácil ouvir clientes, 

colaboradores, fornecedores e até mesmo concorrentes. Contudo, Mancuzo 

(2010), faz uma ressalva, pois “o maior desafio é filtrar entre o que é bom e ruim 

na internet, é preciso fazer uma avaliação do que foi divulgado, para descartar o 

que é „lixo‟ e o que pode ser aproveitado.” 

Consiglio (2010), explica que através das redes sociais, o internauta 

tem acesso a qualquer informação em tempo real e isso faz com que os usuários 
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dessas mídias se tornem formadores de opinião, podendo assim, influenciar 

outras pessoas. O autor (2010), salienta que: 

  

Com milhões de seguidores e uma capacidade de mobilização sem 
precedentes, as redes sociais estão criando uma revolução e uma nova 
relação entre cliente/opinião pública/empresas. Mesmo não querendo, o 
mercado corporativo vai ser obrigado a pensar, planejar e aprender a 
trabalhar diferente. Apesar de seu povo adorar o contato pessoal, o Brasil 
aderiu rapidamente às redes sociais e é um dos países que mais as 
utiliza: são 4h27min por dia nas redes. Além disso, temos por aqui 50,6% 
dos usuários de Orkut do mundo e mais de 4 milhões de brasileiros no 
Facebook.  

 

Os autores entendem também que as próprias redes podem ser 

úteis à Assessoria de Imprensa na otimização da relação com os jornalistas de 

redação, que por também estarem presentes nestes ambientes recebem as 

informações institucionais e podem pautar assuntos diversos.  

Entre as principais ferramentas de redes sociais, de acordo com 

Souza (2010), estão o Okurt, Twitter, Facebook, MySpace e Windows Live. 

“Existem nichos na internet, para usá-lo como mídia é necessário identificar o 

mercado, o público, entre outros.” Ainda de acordo com Souza (2010), sem dúvida 

o Twitter é uma boa fonte para colher informações, basta saber usá-lo, saber usar 

as ferramentas e aplicativos para pesquisa e monitoramento.  

Paralelamente a essas afirmações, Meneghetti (2003), afirma que no 

campo da computação a internet teve uma expansão rápida e chega a introduzir 

novos códigos e linguagens e os profissionais de comunicação devem estar 

atentos para as atualizações que surgem há todos instantes. 

A tradição sempre mostrou que o assessor de imprensa 

simplesmente era um elo entre meios de comunicação e empresas, mas segundo 

Kampen (2010), duas coisas importantes aconteceram. Primeiro: não é mais tão 

fácil separar quem é mídia e quem é público, todo mundo hoje é mídia. Segundo, 

as fontes de informação são inúmeras. Um produtor de informação pode pegar 

seu conteúdo de releases, sites, mecanismos de buscas, blogs, fontes, e assim 

por diante.  
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Considerando-se essas informações, Meneghetti (2003, p.72), 

constata que: 

Num país com as dimensões do Brasil, as redes virtuais, organizadas por 
temas ou regiões geográficas, podem significar a necessária 
racionalização de ações. Seu crescimento representa a possibilidade de 
agilizar e ampliar a troca de informações, com redução sensível de custos 
(despesas postais, viagens e deslocamentos). 
 
 

Entretanto, o autor (2003, p. 74), recomenda que o assessor de 

imprensa certifique-se de que a atuação da empresa ou instituição só começará 

se a mesma estiver preparada para atender a demanda que a internet pode 

despertar, pois “lançar um site e deixá-lo no ar sem atualização, ou não ter fôlego 

para responder aos pedidos de informação dos usuários, é dar um passo em 

direção ao desgaste de imagem e à perda de credibilidade institucional.” 
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4 ASSESSORIA DE IMPRENSA NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO 

CARMO 

 

 

Este capítulo apresenta a ação prática realizada pelo grupo de TCC 

na área de Assessoria de Imprensa. Depois do recorte teórico apresentado, é aqui 

que o conhecimento adquirido pelos membros autores do trabalho se consolida. É 

importante ressaltar que toda a atividade foi realizada tendo como preceito o fato 

de que Assessoria de Imprensa não se faz na base do improviso e que sua 

execução e sucesso estão diretamente ligados a um exercício de planejamento. 

Neste caso, optou-se por seguir as orientações teóricas obtidas em Kopplin e 

Ferraretto (2009) que determinam um trabalho planejado a partir da análise do 

assessorado, a adaptação da realidade encontrada face aos objetivos que se 

pretende, a ativação de todo relacionamento com a mídia e a constante avaliação 

do emprego das técnicas. 

 

 

4.1 Análise 

 

 

4.1.1 O assessorado 

 

 

Conforme o Livro de Ata, a história da Paróquia Nossa Senhora do 

Carmo, hoje com 43 anos de existência e uma das mais atuantes do município, 

teve seu início da década de 1940 com o loteamento do bairro. Foi nesta mesma 

época que Francisco de Paula Goulart fez a doação do terreno para a construção 

da igreja que hoje abriga uma praça, cujo nome é o mesmo do doador.  

Após 16 anos, com esforços da comunidade, quermesses, doações 

e benfeitores, foi construída a “Capela Nossa Senhora do Carmo”, até então 

vinculada à Catedral de São Sebastião. Entretanto, devido ao aumento da 
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população prudentina e consequentemente, a presença de fieis nas missas, a 

capela foi elevada à condição de paróquia no dia 15 de janeiro de 1967. Assim, foi 

desmembrada da Catedral pelo então primeiro Bispo da Diocese de Presidente 

Prudente, Dom José de Aquino Pereira. Nesta ocasião, o padre João Salgari foi 

empossado como primeiro pároco. Em decorrência do crescimento, as atividades 

então começaram a ser organizadas, surgindo os primeiros movimentos, 

principalmente a Legião de Maria e a Congregação Mariana. 

Com a criação de mais duas paróquias em Presidente Prudente nos 

anos de 1967 e 1972, respectivamente, o território paroquial foi dividido. Sob a 

responsabilidade da Paróquia Nossa Senhora do Carmo ficaram os seguintes 

bairros: Bosque, Vila Jesus, Vila Lessa, parte do Jardim Aviação, Vila Maristela, 

Vila Machadinho, Vila Dubus, Parque Furquim, Parque Primavera, Parque 

Alexandrina e na zona rural, os bairros União e Três Pontes. Todos eles reúnem 

hoje uma população de aproximadamente três mil pessoas.  

Conforme o passar dos anos, a paróquia se desenvolveu de forma 

natural e em 1996 teve início uma de suas principais marcas registradas. Foi 

realizado neste ano, o primeiro Acampamento Juvenil. A atividade deu tão certo e 

teve uma grande procura na comunidade que posteriormente, foi preciso 

desenvolvê-lo em duas etapas.  

Um ano depois, a paróquia Nossa Senhora do Carmo viu chegar no 

dia 4 de fevereiro de 1997 um de seus integrantes mais notáveis e hoje 

considerado pelos fieis um dos maiores colaboradores. O padre Antônio Sérgio 

Girotti, o padre Tutti como é conhecido, foi designado vigário paroquial, ou seja, a 

pessoa que presta ajuda no ministério pastoral e auxilia nos trabalhos 

desenvolvidos pelo pároco. 

Padre Tutti foi nomeado posteriormente pelo então bispo da Diocese 

de Presidente Prudente na época, Dom José Maria Libório Camino Saracho, como 

administrador paroquial. Neste momento sua missão também era dirigir 

interinamente a paróquia quando o pároco estivesse ausente.  

Em abril do mesmo ano de 1997 teve início um outro importante 

trabalho de evangelização: o Acampamento Formação de Adolescentes Cristãos 
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(FAC), que tem como objetivo evangelizar adolescentes entre 13 e 14 anos de 

idade. A febre por encontros como este para louvor e oração se disseminou e 

elevou a paróquia a uma das mais ativas na cidade a partir do Acampamento 

Sênior e o Acampamento de Jovens e Adolescentes em Missão (Joam), para 

adolescentes de 16 e 17 anos, no ano de 1999. Em julho deste mesmo ano, foi 

realizada pela primeira vez a Festa das Nações, que aconteceu na praça da 

paróquia. O evento tinha como objetivo arrecadar fundos para o término da 

construção do Centro de Catequese. No entanto, o que começou com uma 

intenção muito pequena, tomou proporção gigantesca, a ponto de se tornar, 

inclusive um marco no calendário de festividades da cidade de Presidente 

Prudente.  

Já o ano 2000 foi marcado por intensas atividades de evangelização, 

como o encontro com universitários, cursos de formação, programas de rádios, 

reuniões e espiritualidade. Os acampamentos também tomaram corpo e cravaram 

espaço no calendário anual de atividades. Outro marco neste mesmo ano foi a 

demolição da primeira igreja para dar lugar a uma matriz, totalmente ampliada 

para abrigar a necessidade do crescente número de jovens e demais fieis.  

Em 2001, a paróquia fez aquisição de uma chácara com 4,5 

alqueires para a construção de uma casa de recuperação de dependentes 

químicos, que mais tarde se tornaria a Associação Prudente Recuperando Vidas 

(Aprev). A entidade foi fundada em 4 de junho de 2001, com objetivo de recuperar 

e ressocializar os dependentes químicos, por iniciativa do padre Antonio Sergio 

Girotti, juntamente com o Conselho de Pastoral da igreja Nossa Senhora do 

Carmo. Ainda em 2001, foi fundada a Comunidade Terapêutica Masculina Colônia 

“Tilda S. Botigelli”. Desde o início de suas atividades, já passaram pela internação 

até agosto de 2010, cerca de 750 dependentes do sexo masculino. O tratamento 

realizado pela instituição na época era fundamentado em dois pilares principais, 

de um lado o tripé: trabalho, disciplina e oração e do outro, os 12 passos do 

cristão. Serviam de equilíbrio para que o tratamento obtivesse êxito. 

Para complementar a ação de recuperação, a Aprev implantou 

também o trabalho de prevenção. A ideia nasceu no dia 22 de fevereiro de 2003, 
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com a morte da estudante Mariana Braga, atingida por uma bala perdida durante 

uma briga entre gangues rivais, em uma festa de calouros da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de 

Presidente Prudente. O “Movimento Mariana Braga – mais amor menos dor” 

traduz a necessidade de levar a palavra de paz, não como um slogan ou grito de 

guerra, mas com o profundo entendimento do Evangelho. É uma luta em favor da 

vida e da redução da violência. Tem o intuito de chegar às famílias, escolas e 

ambientes de trabalho com seu apelo pela paz e pelo amor, prevenindo os jovens 

contra as drogas e tentando evitar que outras pessoas passem pelo mesmo 

sofrimento. 

Considerando que a problemática do uso de substâncias psicoativas 

atinge homens e mulheres, a Aprev construiu também a Comunidade Terapêutica 

Feminina Vitória, que entrou em funcionamento em março de 2007 com 

capacidade para 20 mulheres. 

Atualmente a Aprev passa por grandes mudanças. A instituição, que 

completou nove anos em 2010, espera definir até o final de novembro um longo 

processo de mudança e adaptação que começou no início deste semestre com a 

posse da entidade em comodato com a Associação Lar São Francisco de Assis na 

Providência de Deus. A instituição continuará com as atividades normalmente. A 

única diferença é que agora ganha o reforço da Associação, que passa a 

administrar e aperfeiçoar o tratamento oferecido aos internos.  

Voltando à história da paróquia, já em setembro de 2004, três anos 

depois do início das obras, foi inaugurada a nova igreja matriz. Com capacidade 

para 1.300 pessoas sentadas, um estilo moderno, foi a segunda igreja da cidade a 

possuir ar condicionado. Durante a missa solene de inaguração, o bispo Dom José 

Maria Libório Camino Saracho, que presidiu a celebração, concedeu ao padre 

Tutti, o título de pároco. A paróquia é conhecida pela alegria em suas celebrações, 

pela juventude sempre presente e pelos trabalhos de base, que tem como objetivo 

a promoção humana e cidadania. Desde sua criação, na verdade, vários projetos 

estão sendo desenvolvidos e aplicados no grande centro de evangelização que se 

tornou a Igreja Maristela, como também é chamada. Suas missas atraem gente de 
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toda cidade, não só pela fama que adquiriu e a questão religiosa, mas 

principalmente pelo trabalho organizado de liturgia, que utiliza fantoches e teatro 

para atrair atenção das crianças e tecnologia como projetor multimídia para leitura 

de cantos e trechos da Bíblia.  

Em 2010, permanecia à frente da Paróquia Nossa Senhora do 

Carmo, o padre Tutti, que supervisiona todo o trabalho de evangelização, 

acampamentos, Grupo de Escoteiros, Infância Missionária, Servos da 

Misericórdia, além da Pastoral da Família, Pastoral da Saúde, Ministério de Cura e 

Libertação, Pastoral da Catequese, Pastoral do Batismo, entre outros. 

A paróquia conta também com a presença das Irmãs da Copiosa 

Redenção que prestam auxílio espiritual e pastoral. 

 

 

4.1.2 Organogramas 

 

 

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo, da Vila Maristela em  

Presidente Prudente, está constituída no âmbito administrativo pela seguinte 

diretoria: 

 

 

TABELA 1 – DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente  Nivaldo Ribeiro Moreno 

Vice José Bueno Fernandes Neto 

1º Secretário Carlos Antonio Bertacco 

2º Secretário Mario Emilio Pinheiro Costa 

1º Tesoureiro José Joaquim Ribeiro 

2º Tesoureiro Haroldo Ludgero de Oliveira 

Pároco Antonio Sérgio Girotti 
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Conselho Pastoral Nivaldo Moreno 

Secretária paroquial Maria Rosa Bento Clemente 

Fonte: Secretaria paroquial 

 

 

4.1.3 Aspectos gerais 

 

 

4.1.3.1 Abrangência 

 

 

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo, está localizada na Vila 

Maristela, em Presidente Prudente. Ela abrange doze bairros, são eles: Bosque, 

Vila Jesus, Vila Lessa, parte do Jardim Aviação, Vila Maristela, Vila Machadinho, 

Vila Dubus, Parque Furquim, Parque Primavera, Parque Alexandrina e Bairro 

União e Três Pontes na zona rural. Ela também é composta por cinco capelas, 

sendo elas: São Braz, no Parque Alexandrina; São Padre Pio, no Parque Furquim; 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós, no bairro União; Santo Antônio, no bairro 

Três Pontes e São Luiz Gonzaga, no Parque Primavera, atingindo uma população 

de aproximadamente três mil pessoas. Segundo o pároco Antônio Sergio Girotti 

(2010), a paróquia é freqüentada também por pessoas de outras comunidades e 

de toda região de Presidente Prudente, que participam de todas as atividades 

realizadas, entre elas, os acampamentos, missas e encontros.  

 

 

4.1.3.2 Atividades 

 

 

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo conta atualmente com 50 

pastorais e movimentos, onde são desenvolvidas diversas atividades. São elas: 
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 Pastoral da Sobriedade: O objetivo da pastoral é manter o 

ser humano sóbrio de todo tipo de vício, através da evangelização e domínio dos 

excessos.  Os encontros acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h30 

nas salas de catequese. 

 Pastoral da Saúde: É um serviço prestado aos doentes da 

igreja. Tem como objetivo levar a eucaristia àqueles enfermos que necessitam. 

Eles se reúnem esporadicamente na sala do Movimento Mariana Braga. 

 Pastoral da Evangelização Eletrônica: Tem como objetivo 

evangelizar através das mídias eletrônica. A pastoral tem como trabalho, as 

projeções de filmes bíblicos. Não existe um dia fixo para as reuniões. 

 Pastoral do Dízimo: O objetivo é divulgar o que é o dízimo 

através de plantões nas missas e no projeto ano da misericórdia. Essa ação 

procura explicar o que é feito com o dinheiro e despertar as pessoas para o 

trabalho social da comunidade. Se reúnem esporadicamente. 

 Pastoral da Intercessão: A equipe da intercessão é quem 

intercede pela maioria dos acampamentos e reuniões da paróquia. O público alvo 

são todos aqueles que necessitam de oração. Os encontros são realizados todas 

as terças-feiras na sala de catequese. 

 Ministério de Cura e Libertação: A pastoral tem como 

objetivo realizar oração a quem procura. Os encontros que são abertos para toda 

a comunidade, acontecem todas as sextas-feiras das 14h às 18h no salão 

paroquial.  

 GAMA – Pastoral da Esperança: A pastoral tem como 

missão “anunciar o evangelho” através de acolhimento e visitas às famílias que 

perderam algum ente querido. A evangelização é feita através de visitas às 

famílias enlutadas e, do acolhimento das mesmas nas missas de 7º dia. 

 Enchei-vos- RCC: É um grupo de estudo bíblico que tem 

duração de quatro meses. Nos dois primeiros, os participantes aprendem sobre o 

querigma que significa, amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, espírito 

santo e comunidade. Já nos dois últimos os participantes aprendem e exercem 
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os dons do Espírito Santo. Ele é realizado todas as quartas, sextas e domingo 

das 19h às 21h na sala de catequese. 

 Amor Exigente: A pastoral realiza trabalho de apoio a 

dependentes químicos e seus familiares. Nele é trabalhado o principio dos doze 

passos do cristão. Nos encontros que acontecem todas as terças-feiras das 20h 

às 22h no salão paroquial.  

 Ministros da Eucaristia: Participam dos serviços do altar nas 

celebrações litúrgicas, integrando-se nas várias pastorais e movimentos da 

comunidade. As reuniões dos integrantes são realizadas nas primeiras 

segundas-feiras do mês. 

 Pastoral Familiar: A Pastoral Familiar procura envolver a 

família em todos os seus aspectos. Pretende atingir todos os seus integrantes, 

nas diferentes idades e diversas situações. Dirige-se a todos os tipos de família: 

bem constituídas, regulares e também as que se encontram em situações 

irregulares e em 2ª união. Os encontros são feitos quinzenalmente. 

 Bom Pastor: O objetivo da pastoral é despertar e integrar os 

casais de 2ª união na comunidade. Os encontros de formação são realizados 

quinzenalmente. 

 Servos da Misericórdia: Tem como finalidade prestar auxílio 

aos moradores de rua, através da palavra e evangelização. O movimento 

acontece todas as sextas-feiras, a partir das 18h, com a distribuição de 

alimentação, banho, roupas, corte de cabelo e avaliação de saúde. 

 Pastoral da Catequese: Tem como objetivo evangelizar as 

crianças nas doutrinas da igreja. Oferece todo o ensino baseado no catecismo da 

igreja e na Bíblia Sagrada. A paróquia junto com as seis capelas somam um total 

de 108 catequistas. 

 Pastoral da Acolhida: A função da pastoral da acolhida é 

"acolher", atua diretamente nas missas e grupos de oração da paróquia. Recebe 

os fieis, encaminha para os bancos, ajuda quando necessário na liturgia da missa 

e se acontecer algum imprevisto deve estar atento para ajudar. 
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 Pastoral do Batismo: Prepara os pais e padrinhos para o 

Batismo das crianças, evangeliza as famílias e resgata aqueles que estão mais 

distantes da Igreja. O curso para o batismo é realizado no último domingo.  

 Doutores da Alegria: É um grupo de jovens que auxilia o 

grupo de oração que acontece na igreja às quartas-feiras. Os Doutores têm como 

objetivo cuidar das crianças.  

 Pastoral Vocacional: Existe para conscientizar a comunidade 

sobre as vocações. Em suas ações procura acompanhar e encaminhar os 

vocacionados. 

 Pastoral dos Noivos: Prepara os noivos para o casamento 

em prol do fortalecimento e evangelização das famílias na comunidade. 

Orientação geral sobre a vida a dois, ressaltando a importância da religião na vida 

familiar. 

 Pastoral da Terceira Idade: Promove atividades de 

ginásticas, recreação, lazer e passeio dentro da comunidade paroquial sempre 

voltada à oração e Hora Santa mensal. Os encontros acontecem toda as quartas-

feiras a partir da 14h no salão paroquial. 

 Pastoral do Meio Ambiente: Tem como objetivo, a 

conscientização ambiental da comunidade. Neste intuito, foram realizadas 

algumas ações como a distribuição de mudas de árvores, imãs de geladeira 

educativos, implantação de um ponto de coleta de pilhas e palestras em 

acampamentos. 

 Pastoral da Liturgia e Setores: A Pastoral da Liturgia é 

responsável por preparar as celebrações. Já os “Setores” realiza o trabalho de 

evangelização das famílias, mantendo-as integradas na comunidade. Visa 

melhorar a espiritualidade das famílias através de encontros, cultos, oração do 

terço, estudo bíblico e missas. Os encontros são realizados semanalmente. 

 Pastoral DST – AIDS: Nasceu dentro da pastoral da saúde 

em parceria com a pastoral familiar. Ela tem como objetivo, trabalhar com 

orientação aos portadores de HIV de maneira geral, como levar ao médico, prestar 

atendimento psicológico e espiritual. Os encontros são feitos semanalmente. 
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 Conferência Vicentina – Nossa Senhora do Carmo: É uma 

casa de oração e missão das Irmãs da Copiosa Redenção, que prestam 

assistência à paróquia e a população. Todas as quintas-feiras é realizado um 

grupo de oração na própria casa. 

 Conferência Vicentina – Santa Edwiges: Atualmente 

existem duas conferencia vicentinas na Igreja Maristela e nas capelas. Nos 

encontros são realizados atendimentos espirituais, entrega de medicamento, cesta 

básica, confecção de óculos de grau, doação de colchões, móveis, roupas, 

sapatos, construção de casa entre outros. O público alvo são pessoas carentes, já 

os encontros acontecem uma vez ao mês.  

 Missionários de Santa Terezinha: O grupo realiza novena do 

dia 9 ao dia 17 de cada mês. O público alvo são todas as pessoas que se 

interessam. As reuniões acontecem uma vez ao mês, porém, sem horário definido. 

 Escoteiros: O propósito do Movimento dos Escoteiros é 

contribuir para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, 

especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas potencialidade físicas, 

intelectuais, sociais, afetiva e espirituais, como cidadãos responsáveis, 

participante em sua comunidade. O grupo se encontra todas as terças-feira, às 

19h30 na praça da igreja. 

 Infância Missionária: Realiza o trabalho de evangelização 

com as crianças da comunidade. São realizadas reuniões semanais onde é feito 

estudo bíblico. 

 Renovação Carismática (Grupo Água Viva): É um grupo de 

oração aberto a toda comunidade. Os encontros acontecem às terças-feiras, das 

20h15 às 21h30. 

 Apostolado da Oração: É uma associação de fiéis, que se 

unem ao sacrifício eucarístico. Os encontros acontecem na igreja matriz 

semanalmente. 

 Pastoral da Educação: Com dez anos de existência, a 

pastoral atualmente passa por fase de modificação. O seu principal objetivo é 

visitar as escolas, lidar com os alunos e focar nos professores.  
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 Grupo dos cinco ECC: É um serviço da igreja, idealizado 

pelo padre Afonso Pastore, para evangelizar a família, primeiro núcleo de cultura e 

de evangelização. Os encontros são realizados esporadicamente. 

•     Cenáculo com Maria: Suas tarefas são rezar o terço e fazer 

leitura bíblica todas as segundas-feiras nas casas das pessoas da comunidade. 

 Acampamentos: Visa ao reforço espiritual e à pregação do 

evangelho. Neles, os participantes abordam lições religiosas, adoração e troca de 

experiência cristã. A paróquia realiza acampamentos para diversas faixas etárias. 

O Mirim é para os catequizandos que fizeram a Primeira Eucaristia e o Crisma, é o 

fechamento da catequese. O objetivo é resgatar os adolescentes para 

participarem dos movimentos da igreja. O acampamento Formação de 

Adolescentes Cristãos (FAC) é voltado para jovens entre 14 e 15 anos. Já o 

Jovens e Adolescentes em Missão (Joam), tem como objetivo envolver os jovens 

na missão de evangelizar. O acampamento Juvenil tem como finalidade resgatar 

os jovens e mostrar o caminho da nova vida. O Sênior é voltado para adultos, e 

visa despertá-los para o plano de Deus. Existem ainda os acampamentos de 

Casais, Noivos e por fim o Trekking, voltado para qualquer idade. Seu diferencial 

são os desafios mais radicais. 

 Aprev – Associação Prudente Recuperando Vidas: Em 

nove anos de existência a entidade que trabalha com dependentes químicos já 

prestou assistência até agosto de 2010 a cerca de 750 do sexo masculino. Até o 

primeiro semestre deste ano, ela era composta pela Colônia Masculina, Colônia 

Feminina e o Movimento Maria Braga, que nasceu após a morte da estudante em 

fevereiro de 2003. Porém, neste segundo semestre, a instituição passou por 

grandes mudanças. Sua administração está sendo feita pela Associação do Lar 

São Francisco de Assis na Providencia de Deus. Devido à mudança, a entidade 

passará a contar além das colônias, com a colônia masculina e feminina juvenis. 

 Intercessão Jovem – Interjovem: Tem como finalidade 

interceder pelos que precisam de oração, despertar o dom da oração nos jovens, 

através de acampamentos, cursos e formações e trabalhos da comunidade. As 
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reuniões acontecem todas as quintas-feiras a partir das 19h, no espaço Inter-

Jovem localizado no salão paroquial. 

 Pastoral dos Surdos: Realiza a evangelização dos surdos, 

através da tradução das missas de sábado à noite. As reuniões acontecem 

quinzenalmente. 

 Movimento Mariana Braga: O movimento nasceu em 

fevereiro de 2003 após a morte da estudante Mariana Braga, atingida por uma 

bala perdida, disparada pelo revólver de um dos traficantes que disputavam o 

ponto de drogas durante a festa de calouros da Unesp. O objetivo do movimento é 

levar a palavra de paz, não como um slogan ou grito de guerra, mas com o 

profundo entendimento do Evangelho.  

 Festa das Nações: O evento que já está em sua 12ª edição, é 

realizado uma vez ao ano com intuito de angariar fundos para a igreja. É o maior 

evento festivo da Paróquia, são mais de 1.500 pessoas voluntárias cadastradas 

trabalhando. Por volta de 50.000 pessoas presentes na festa que foi inclusa no 

calendário oficial de eventos da cidade.  

 Casa de Missão João Paulo II: É dirigida pelas irmãs da 

copiosa redenção. Elas auxiliam o padre nas missas quando necessário e também 

prestam atendimento a toda população. 

 Adoração ao Santíssimo: Todos os dias, exceto aos 

domingos, das 9h às 10h pessoas se reúnem para adorar o Santíssimo na igreja. 

Rezam o terço e depois ficam em adoração. 

 

 

4.1.3.3 Estrutura física 

 

 

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo é composta pela igreja matriz 

e pelo salão paroquial, que possui: 

 

• 1 Secretaria paroquial 
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• 1 Sala de espera 

• 4 Salas de reuniões 

• 1 Sala de atendimento espiritual 

• 1 Salão paroquial 

• 2 banheiros 

• 1 Cozinha industrial (salão paroquial) 

• 1 Sala do Brechó 

• 1 Capela 

•1 Sala de Música 

• 1 Sala (Amor Exigente) 

• 1 Secretaria de catequese 

• 7 salas  

• 2 Banheiros 

 

Já na igreja matriz, existem: 

• 2 Banheiros (externos) 

• 1 Sala de Som 

• 1 Capela Santíssimo 

• 1 Sala do Dízimo 

• 1 Sala Sacristia 

• 1 Sala Padre 

 

 

4.1.3.4 Quadro de funcionários 

 

 

A paróquia possui um total de nove funcionários com registro em 

carteira. São eles: 

 

• Alcides Merino – Vigia Noturno 

• Aparecida B. da Cruz Araujo – Serviços Gerais 
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• Adriana Vargas de Menezes– Serviços Gerais 

• Aparecido Ferreira de Araujo – Serviços Gerais 

• Getulio Vieira de Lima- Vigia Noturno 

• Maria Rosa Bento Clemente - Secretária 

• Vinícius Santos Oliveira – Auxiliar de Escritório 

• Thadeu Henrique Novais Sposito – Técnico de Som 

• Luciano Aparecido dos Santos - Serviços Gerais 

  

 
 

4.1.3.5 Orçamento 

 

 

De acordo com o balancete da Mitra Diocesana de Presidente 

Prudente (ANEXO D), a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, teve uma despesa 

de cerca de R$ 37.000,00 entre os meses de janeiro a julho de 2010. A 

arrecadação nos respectivos meses totalizou aproximadamente R$ 38.000,00. A 

instituição usa de diversos recursos para se manter, entre eles o dízimo que chega 

a aproximadamente R$ 18.000,00 por mês, além das coletas efetuadas em missas 

de final de semana que totalizam em média R$ 3.000,00 mensais. Outra fonte de 

renda são os processos matrimoniais que acrescentam aproximadamente R$ 

1.400,00 por mês, além de doações e eventos.  

 

 

4.1.3.6 Parcerias 

 

 

Mesmo com toda a captação de verbas, a comunidade necessita de 

outros recursos para se manter, como as parcerias. Segundo Girotti (2010), a 

igreja não possui contrato de parceria com nenhuma empresa. Porém, algumas 

organizações ajudam esporadicamente: 
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• Marca – X Propaganda e Marketing 

Rua Rui Barbosa, nº 820 Centro – 19015-000 

Telefone: 3903-6943 

 

• Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho”, (Facopp) 

– Unoeste 

Raposo Tavares,  Km 572 - 19063-005  

Telefone: 3229-2000 

 

• Jornal Oeste Notícias 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

 

• TV Fronteira 

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman 

Telefone: (18) 2101-6999 

 

 

4.1.3.7 Contatos  

 

 

TABELA 2 – CONTATOS FREQUENTES 

Secretária paroquial Maria Rosa Bento 

Clemente 

3223-5637/ 3223-8144 

Pároco  Antônio Sérgio Girotti 9771-7809 / 3223-8144 

Fonte: Secretaria paroquial 

 

 

TABELA 3 - CONTATOS COORDENADORES DAS PASTORAIS 

Pastoral da Sobriedade Selma Rodrigues 3905-9743 

Pastoral da Saúde Mirian Pires da Silva Santos 3223-2554/ 9118-9633 
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Pastoral da Evangelização 

Eletrônica: 

José Clovis Adas 3222-3370/ 8113-1633 

Pastoral do Dízimo Luiz Cláudio M. Ferreira 3903-7560/ 9134-7270 

Pastoral da Intercessão Maria Lucia Trinca 3222-7560/ 9134-7270 

Ministério de Cura e 

Libertação 

Alberina de Moura Magosso 3909-4599 

GAMA – Pastoral da 

Esperança 

Sueli Pessoa Areias 3916- 3131/ 9701-6475 

Enchei-vos- RCC Valéria Mungo 

Valéria Munhoz 

3909-1605/ 9703-7229 

 

Amor Exigente Milton Sakurai 3222-9959 

Ministros da Eucaristia José Roberto Vieira Lins 3221-4288/ 9703-7229 

Pastoral Familiar Rosangela Moreno Galante 3223-3406/ 9138-0668 

Bom Pastor Maria Cristina Lisboa 3221-1642 

Servos da Misericórdia José Roberto de Lima 8116-1902/ 9143-9435 

Missionário de Santa 

Terezinha 

Maria de Lourdes Silva 3222-2302/ 9102-0006 

Pastoral da Catequese Ana Vedovate 3221-1793/ 9797-9066 

Pastoral da Acolhida Joana Alice Rodrigues Hall 3222-2483/ 9711-2844 

Pastoral do Batismo Marcos Orrigo 9601-7692 

Doutores da Alegria Fábio da Silva 9125-5504 

Pastoral Vocacional Nancy Breda 

  

3222-8292/ 3919-8969 

Pastoral dos Noivos Célia Ciambroni Cachefo 3916-5242 

Pastoral da Terceira Idade Desolina Malacrida 3222-1853 

Pastoral do Meio Ambiente Marcela Prado 3221-8356/ 9166-6805 

Pastoral da Liturgia e 

Setores 

José Roberto Vieira Lins 3221-4288/ 9703-5599 
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Pastoral DST – AIDS Ir. Marcos Antônio Pessoa 9143-2089/ 9101-8361 

Conferência Vicentina – N. 

Sra. do Carmo 

Wilson Ricardo de Almeida 3221-0577/ 9109-8361 

Conferência Vicentina – Sta. 

Edwiges 

Liamar 3221-2381/ 9715-5980 

Escoteiros Vilma Aguiar 4101-1949 

Infância Missionária Vagner Bernardes 4101-0108/ 9781-2575 

Renovação Carismática 

(Grupo Água Viva) 

Elaine da Silva 9798-4161 

Apostolado da Oração Sandra Ap. Raimundo 

Trombin 

3221-6607/ 9725-8029 

Pastoral da Educação Jorgina Bertocco 3916-5064 

Grupo dos 5 ECC Silvana Pontalti de Lima Não tem 

Cenáculo com Maria Maria Spacini 3221-0587 

Acampamento Mirim 

Primeira Eucaristia 

Márcia Bastos 3221-3142 

3222-8809 

Acampamento Crisma Ana Vedovate 

 

9797-9066/ 3221-1793 

9701-1720 

Acampamento Fac Luiz Rotta  

 

3221-8321/9772-7700 

3222-0777 

Acampamento Joam Maria Ivone kavequia 3223-1011/ 6901-4004 

3908-8680/ 9771-3600 

Acampamento Juvenil Nilvaldo Moreno 3222-1112/ 9772-3535 

Acampamento Sênior José Bueno F. Neto 3908-9472/ 97714195 

3908-1411 

Acampamento Casais Sandra Bonani 3223-5154/ 9741-8483 

3916-2664 

Acampamento Noivos Jorge Fayad  9112-4493 

Acampamento Trecking Rodrigo Cesar Ferro 9113-5202/ 9154-3073/ 
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8801-5923 

APREV – Associação 

Prudente Recuperando 

Vidas 

José Luiz Marino 3903-3322/ 9785-7143 

Intercessão Jovem – 

Interjovem 

Marcos Orrigo 9601-7692/ 3908-5017/ 

3221-6062/ 3221-6607 

Pastoral dos Surdos Marici Rosa Kussmann 3223-2091/ 9741-1793/ 

3222-1517 

Movimento Mariana Braga Astromar Braga 3904-4024/ 3903-7218 

Festa das Nações Celso Caldeira 3223-2929/ 9795-4686/ 

3916-1426 

Casa de Missão João Paulo 

II 

Irmãs – Copiosa Redenção 3917-2220 

Adoração ao Santíssimo Sebastiana Medeiros 9771-5681/ 3223-3853 

 Fonte: Secretaria paroquial 

 

 

4.1.4 Ações voluntárias 

 

 

Como toda instituição sem fins econômicos, a paróquia Nossa 

Senhora do Carmo recebe ajuda de voluntários para diversas ações. Entretanto 

segundo Girotti (2010), a comunidade não possui um quadro fixo de voluntários, 

pois isso varia de cada pastoral e movimento. 
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4.1.5 Cronograma geral de atividades 

 

 

O cronograma que segue abaixo apresenta todas atividades 

programadas pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo entre os meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro. 

 

TABELA 4 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DOS MESES DE SETEMBRO, 

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 

Data 

(Setembro) 

Evento Local/Horário 

04/09 Acampamento Juvenil Centro de Formação 

05/09 Acampamento Juvenil Centro de Formação 

06/09 Acampamento Juvenil Centro de Formação 

07/09 Acampamento Juvenil Centro de Formação 

11/09 Acampamento Fac 

Bazar da Pechincha 

Centro de Formação 

Salão Paroquial, 08h00. 

12/09 Acampamento Fac Centro de Formação 

13/09 Acampamento Fac Centro de Formação 

14/09 Acampamento Fac Centro de Formação 

19/09 Retorno – Acampamento Joam 

Almoço – Irmãs 

Centro de Formação 

A definir 

21/09 Reunião Pastoral da Criança 

(Dioc.) 

A definir 

26/09 Curso de Batismo A definir 

27/09 Retiro Ministros A definir 
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Data 

(Outubro) 

Evento Local/Horário 

03/10 Eleições  

17/10 Encontro Bom Pastor 

Retiro – Acampamento de Casais 

 

Centro de Formação 

22/10 Acampamento de Crisma Centro de Formação 

23/10 Acampamento de Crisma Centro de Formação 

24/10 Acampamento de Crisma  

Curso de Batismo 

Crisma 

Centro de Formação 

 

31/10 Acampamento de Noivos Centro de Formação 

 

 

Data 

(Novembro) 

Evento Local/Horário 

01/11 Acampamento de noivos Centro de Formação 

02/11 Acampamento de noivos Centro de Formação 

06/11 Curso de noivos A definir 

07/11 Curso de noivos A definir 

13/11 Acampamento de casais Centro de Formação 

14/11 Acampamento de casais Centro de Formação 

15/11 Acampamento de casais Centro de Formação 

19/11 Acampamento Mirim Centro de Formação 

19/11 Ordenação Rafael Contini Paróquia Sta. Terezinha 

20/11 Acampamento Mirim Centro de Formação 
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21/11 Acampamento Mirim Centro de Formação 

27/11 Montagem do calendário Centro de Formação 

28/11 Montagem do calendário 

Retorno do acampamento Juvenil 

Centro de Formação 

 

 

 

 

Data 

(Dezembro) 

Evento Local/Horário 

03/12 Acampamento 2 Centro de Formação 

04/12 Acampamento 2 Centro de Formação 

05/12 Acampamento 2 Centro de Formação 

08/12 Último Grupo de Oração do ano 

com participação do cantor Dunga 

A definir 

12/12 Retorno acampamento FAC Centro de Formação 

24/12 Vigília ao nascimento de Cristo Igreja Matriz 

31/12 Missa de ação de graças Igreja Matriz 

 

 

4.1.6 A comunicação na Paróquia Nossa Senhora do Carmo 

 

 

Em todo processo de entrevistas e observação feito pelos 

integrantes deste TCC no que se refere em como a Paróquia Nossa Senhora do 

Carmo trabalha sua comunicação, percebem-se grandes falhas. Por despreparo e 

recursos limitados, não há nenhum tipo de ação especifica para comunicação 

interna e externa, a não serem os avisos feitos durante as missas. 
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Dentro do conceito de Comunicação Cultural (TORQUATO, 2002), 

que define aquela feita entre os funcionários da empresa ou organização no dia-a-

dia, acontece de forma espontânea entre os funcionários da secretaria paroquial e 

entre membros de movimentos e pastoriais. Já em âmbito de Comunicação 

Administrativa (TORQUATO, 2002), que é mais formal e normativa, na paróquia 

isso é feito através de documentos como balancetes, ata de reunião, ofícios entre 

outros. Em comunicação social, que é aquela intermediada por veículos de 

comunicação ou veículos jornalísticos empresariais, a entidade não possuía até a 

realização deste trabalho nenhum tipo de serviço especializado.  

A comunicação interna segundo Girotti (2010) é feita via telefone, 

mural da igreja e avisos durante as missas. Assim todas as informações e dados 

administrativos são transmitidos aos funcionários e voluntários.  

Da mesma maneira a comunicação externa necessita de melhorias. 

A paróquia, em 43 anos de funcionamento, nunca teve um serviço de Assessoria 

de Imprensa. Conclui-se então que um dos principais problemas é a falta de 

relacionamento constante com os veículos de comunicação de Presidente 

Prudente. 

De acordo com Girotti (2010), o contato com a mídia prudentina só é 

feito quando há a necessidade de divulgar algum evento ou movimento. Nestes 

casos, é o próprio pároco ou coordenador de alguma pastoral que entra em 

contato com a imprensa local. 

Desta forma, percebe-se a importância do serviço de Assessoria de 

Imprensa em geral. A Paróquia Nossa do Carmo, além de oferecer apoio espiritual 

à comunidade de Presidente Prudente e região, atua ainda como agente 

transformadora da realidade. Por isso, merece ter seus projetos sociais divulgados 

para a sociedade prudentina a fim de combater preconceitos e estreitar a relação 

entre a igreja e a população, seja através de voluntariado ou de doações. 
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4.2 Adaptação 

 

 

É a fase posterior à análise, onde o assessor, munido das 

informações adquiridas, devem adequar estes dados e faz a projeção de um 

trabalho para resolver os problemas detectados ou melhorar o que já possui de 

bons resultados. 

 

 

4.2.1 Política de comunicação 

 

 

Segundo Loth (1996, p. 56), “uma política de comunicação tem que ser 

permanente, centrada no compromisso fundamental do jornalismo: a 

democratização da informação e do conhecimento, sem sonegar fatos, discriminar 

ideologias ou promover o culto à personalidade.” 

Desta forma, os integrantes deste grupo de trabalho e os membros da 

paróquia em comum acordo, decidiram como item fundamental criar políticas de 

comunicação para orientar e direcionar as ações da Assessoria de Imprensa, já 

que a comunidade da Maristela não possuía delimitações necessárias. Sendo 

assim, ficam estabelecidas como políticas de comunicação para a Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo, as seguintes normas:  

 Projetar os trabalhos sociais feitos pela paróquia na mídia para que 

a sociedade tome conhecimento da importância de seus trabalhos; 

 Facilitar o acesso da imprensa nas pastorais e movimentos, 

disponibilizando sugestões de pauta e fontes para possíveis entrevistas; 

 Instruir voluntários e funcionários da paróquia para que sirvam de 

fonte para a imprensa local; 

 Mostrar transparência nas atividades relacionadas à comunidade 

da Maristela perante a mídia, a fim de obter opinião pública favorável; 
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4.2.2 Mailing list 

 

 

O mailing deste trabalho foi elaborado a partir de contatos 

estratégicos. O grupo visitou os principais veículos de comunicação de Presidente 

Prudente. Na ocasião, os discentes apresentaram a equipe de Assessoria de 

Imprensa, assim como as ideias para a realização do projeto e coletou dados. 

Segue abaixo o mailing list com os contatos da Assessoria de Imprensa da 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo. 

 

 
MAILING LIST – ASSESSORIA DE IMPRENSA PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DO CARMO 
 
 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

mailto:crisoliveira@oestenoticias.com.br
mailto:editorchefe@oestenoticias.com.br
mailto:chemim@oestenoticias.com.br
mailto:miguel@oestenoticias.com.br
mailto:miguel@oestenoticias.com.br
mailto:sandrogerio@yahoo.com.br
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 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

 

Telefone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

A/C Coluna Social: Barbosa da Silveira 

barbosadasilveira@imparcial.com.br 

  

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

mailto:alyssonvinicius@ibest.com.br
mailto:pauta@imparcial.com.br
mailto:primeirocaderno@imparcial.com.br
mailto:sinomar@stetnet.com.br
mailto:adioondaviva@stetnet.com.br
mailto:radioondaviva1300am@hotmail.com
mailto:lucianoreis@fm98fm.com.br
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Rádio Band FM 

 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

mailto:lucianoreis@fm98fm.com.br
mailto:comercialam@terra.com.br
mailto:marcelosanches@radioglobopp.com.br
mailto:difusorapresidenteprudente@uol.com.br
mailto:prudenteam@prudenteam.com.br
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Rádio Paulista AM 

 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

EMISSORA DE TELEVISÃO 

 

TV Fronteira  

 

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman  

Telefones: (18) 2101-6999 

A/C Isabela (ramal 6964) 

isabela@tvfronteira.com.br  

A/C Luciana (ramal 69663) 

luciana@tvfronteira.com.br  

A/C João Paulo (ramal 6965) 

 joaopaulo@tvfronteira.combr  

 

TV Bandeirantes 

 

Rua Alberto Artoni, 75 Jd. Santana 

Telefones: (18) 2101-8500 

A/C Zilanda Cardoso: (ramal 8534) 

 zcardoso@band.com.br 

A/C David de Tarso: (ramal8534) 

dtarso@band.com.br  

jornalismopp@band.com.br 

mailto:Radiopaulista@yahoo.com.br
mailto:natachamacarini27@hotmail.com
mailto:isabela@tvfronteira.com.br
mailto:luciana@tvfronteira.com.br
mailto:joaopaulo@tvfronteira.combr
mailto:zcardoso@band.com.br
mailto:dtarso@band.com.br
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TV Record 

 

Rua Piracicaba, 126. Vila. Tabajara 

Telefones: (18) 3355-7000 

A/C Letícia Paiva: (ramal 7003) 

jornalismo.prudente@recordprudente.com.br  

A/C Rogério Potinatti: (18) 9736-9550  

rogerio.potinatti@recordprudente.com.br  

 

TVI/ SBT 

Sônia@tvi.tv.br  

Fone: (18) 3229-3300 

 

SITES E PORTAIS 

 

Diocese Presidente Prudente 

 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

mailto:jornalismo.prudente@recordprudente.com.br
mailto:rogerio.potinatti@recordprudente.com.br
mailto:Sônia@tvi.tv.br
mailto:sandrogerio@yahoo.com.br
mailto:Ulisses@uniol.com.br
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Portal do Ruas 

 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

 

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

 

4.2.3 Plano de divulgação 

 

 

Planos de divulgação são documentos que ajudam a pautar as 

atividades de assessoria. Eles nascem a partir do cronograma de atividades e das 

políticas de comunicação, além de factuais. Os planos elaborados pelo o grupo de 

Assessoria de Imprensa da Paróquia Nossa Senhora do Carmo encontram-se no 

(APÊNDICE A). Cada plano é constituído pela data, ação, produtos, objetivo, 

mailto:portaldoruas@gmail.com
mailto:redacao@gruponoticia.com.br
mailto:jornalismo@prudensite.com.br
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mailing e contato para possível entrevista. Foram elaborados 41 planos do dia 31 

de agosto a 29 de novembro de 2010. 

 

 

4.3 Ativação 

 

 

As atividades de Assessoria de Imprensa para a Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo, tiveram início no dia 31 de agosto de 2010, com a presença 

da equipe de trabalho nas redações locais para entrega de um comunicado que 

explica o trabalho que seria realizado. Depois de elaborados os planos de 

divulgação, a equipe se dividiu, de forma que todos os dias algum integrante 

estava presente na organização para mediar o relacionamento entre o 

assessorado e os veículos de comunicação local. 

Para a divulgação dos trabalhos, atividades e eventos promovidos 

pela paróquia, foram enviados em média três releases por semana para sites, 

portais, jornais impressos, rádios e TV. Ou seja, o material produzido pelos 

discentes foi enviado a todos os contatos do mailing list quando tratava-se de 

factual. Os releases foram produzidos de acordo com a necessidade de cada 

veículo, sendo assim, foram enviados até o dia 29 de outubro releases 

(APÊNDICE B) de convocação e cobertura, fotos-legenda, banco de notas, 

sugestões de pauta, link e entrevistas com o intuito de manter a entidade em 

evidência. 

Todos os releases, imagem, clipping e material produzido pela 

Assessoria de Imprensa da Paróquia Nossa Senhora do Carmo estão disponíveis 

neste TCC. 
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4.4 Avaliação 

 

 

Do dia 2 de setembro até a data de entrega do trabalho para a Banca 

de Defesa Pública, em dezembro de 2010, o grupo enviou 41 releases e 

conseguiu aproximadamente 59 inserções de mídia espontânea. O primeiro 

produto informativo foi ativado dia 2 de setembro de 2010. A grande maioria dos 

releases encaminhados foi bem aproveitado pela imprensa local. Com os 

resultados obtidos, percebe-se que o trabalho de Assessoria de Imprensa 

realizado pelos discentes na Paróquia Nossa Senhora do Carmo teve 

aceitabilidade pela mídia. 

A observação rotineira dos meios jornalísticos elencados no mailing 

list a partir do serviço de clipagem (ANEXO A, B e C) foi executado com os jornais 

impressos locais e sites da internet. Por razão econômica, o clipping eletrônico foi 

executado não com a gravação de produtos, mas com o acompanhamento em 

tempo real do material veiculado a respeito do assessorado. Desta forma, esta 

etapa do planejamento se constituiu e pode ser observada a partir da Tabela de 

Avaliação (APÊNDICE B), que demonstra a relação do material enviado à 

imprensa no período e o seu aproveitamento.  
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5 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

A Ideia de realizar uma atividade de Assessoria de Imprensa no 

Terceiro Setor surgiu devido à carência desta atividade em entidades sem fins 

econômicos, que tanto necessitam de divulgação para dar continuidade aos seus 

trabalhos. Informação essa, recebida nas aulas de Jornalismo Empresarial durante 

o curso de Jornalismo na Faculdade de Comunicação Social de Presidente 

Prudente.  

Junto com o desejo dos membros do grupo em atuar na área 

jornalística empresarial, o tema “Assessoria de Imprensa” foi definido e no mês de 

abril, partiu-se para o objeto de estudo. Foram avaliadas algumas instituições. A 

Associação Prudente Recuperando Vidas (Aprev), mantida pela Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo, na Vila Maristela em Presidente Prudente, despertou interesse 

dos integrantes por se tratar de uma organização com forte apelo social e 

conhecida no município, mas que não possuía uma ponte entre a entidade e os 

veículos de comunicação locais.  

No mês de junho de 2010, o pré-projeto de Assessoria de Imprensa 

na Aprev foi apresentado para os professores do curso de Comunicação Social.  

Após diversas considerações, em especial sugestões, ele foi aprovado pela banca 

de qualificação e ficou decidido como orientador do TCC o professor Msc Roberto 

Aparecido Mancuzo da Silva Junior. 

Durante os meses de julho e agosto foram feitas leituras e 

fichamentos das obras indicadas pelo orientador e iniciada a construção do aporte 

teórico, que deveria envolver aspectos da atividade de Assessoria de Imprensa e 

Terceiro Setor. Neste mesmo período, mais especificamente em julho, uma 

reunião com o gerente administrativo da Aprev, José Luiz Marino, acertou os 

últimos detalhes para a concretização da experiência em assessoria na entidade, 

ou seja, o início a peça prática, prevista para o mês de setembro. Entretanto, 

ainda em agosto com o corte teórico bem encaminhado e o capítulo 4 iniciado, um 

susto para todos do grupo: havia a necessidade de mudar de objeto de estudo. 
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Isso ocorreu devido a um processo de mudança de administração da entidade. A 

situação foi avaliada em seguidas reuniões e o receio era de que com as 

transformações em andamento, ficaria difícil manter um trabalho experimental de 

apenas dois meses em Assessoria de Imprensa porque havia poucas fontes 

disponíveis para informações e estas também poderiam se tornar desencontradas. 

Foi uma frustração para o grupo e até mesmo para a diretoria da Aprev.  

A solução encontrada, ainda em tempo hábil de reordenamento das 

ações, saiu de uma reunião entre o professor orientador do trabalho, o gerente 

administrativo da Aprev e o padre Antônio Sérgio Girotti, o padre Tutti. A este 

último foi apresentada a proposta de expansão do serviço que seria feito na Aprev 

para toda a Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Jornalista formado na Facopp, 

padre Tutti recebeu a ideia com muita satisfação e imediatamente colocou a 

estrutura da paróquia e da secretaria paroquial, bem como ele próprio, à 

disposição dos alunos.  

A mudança, claro, representou aos alunos um esforço redobrado no 

sentido de recuperar o tempo para colher informações a respeito agora, não só da 

Aprev, mas de toda a paróquia. Foi preciso se desdobrar para fazer em uma 

semana, o que o grupo levou mais de um mês para fazer. No entanto, quando se 

tem um objetivo e se quer este objetivo conquistado, fica fácil. A análise do novo 

assessorado e a definição das políticas de comunicação e dos planos de 

divulgação amparados no calendário de atividades e nas informações a respeito 

de todos os serviços oferecidos no local ficaram prontos antes do mês de 

setembro, período de início da peça prática. Toda esta superação tem um sentido, 

que para esta equipe de TCC ficou bem claro: como explica Kopplin e Ferraretto 

(2009), um trabalho de Assessoria de Imprensa não é feito na base do improviso, 

toda atividade inicia-se com o planejamento. 

Este mesmo trabalho de planejamento, iniciado, como exposto, 

ainda em agosto, foi constituído de etapas bem definidas e que foram acolhidas 

após estudo teórico realizado neste trabalho: análise, adaptação, ativação e 

avaliação. O primeiro passo, portanto, foi a realização da análise do assessorado, 

onde foram levantadas todas as informações da paróquia, desde seus aspectos 



   87 

históricos, abrangência, estrutura física, orçamento, parcerias, contatos, até as 

justificativa, a partir da observação do cenário de comunicação no local, da 

realização de uma Assessoria de Imprensa. Para a sua concretização, o grupo se 

reuniu várias vezes com o padre Tutti, sempre muito prestativo, passando para o 

grupo detalhes sobre a paróquia. Além dele, outra pessoa fundamental para a 

coleta de informações foi a secretária Rosa, que com sua simpatia e boa vontade 

nunca mediu esforços para ajudar. 

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em 43 anos de existência, 

nunca possuiu um serviço de Assessoria de Imprensa. O contato com os veículos 

de comunicação era feito apenas quando precisavam divulgar algum evento, 

contato este que os próprios membros da comunidade faziam. Isso dificultava a 

relação entre a comunidade e a imprensa, pois muitas vezes a informação não era 

passada de maneira exata e precisa. 

Após a análise, o grupo começou a elaborar a fase de adaptação, 

também em agosto, que teve como objetivo definir as políticas de comunicação, o 

mailing list que seria utilizado, os planos e estratégias que colocariam as políticas 

em ação. Entre as políticas, que foram elaboradas com o auxílio do padre Tutti, 

estão: instruir voluntários e funcionários da paróquia para que sirvam de fonte para 

a imprensa local, já que a comunidade desenvolve várias ações e projetos sociais, 

e mostrar a transparência nas atividades relacionadas à comunidade da Maristela 

perante a mídia, a fim de obter opinião pública favorável. Foram construídos 

inúmeros planos de divulgação amparados nestas políticas e que permitiam aos 

membros do grupo se organizarem a ponto de saber em determinada semana o 

que haveria de ser feito, fora os factuais que pudessem ocorrer. Fazer plano de 

divulgação é como fazer uma pauta. Cansativo na maior parte das vezes, mas de 

um resultado impressionante porque não deixa a equipe parada. E um outro 

detalhe que tirou o grupo do sério muitas vezes: o foco noticioso. Vários planos 

que foram para correção voltaram por conta da falta de gancho jornalistico e isso 

foi um grande aprendizado. Importante entender que não basta a data da atividade 

ou comemorativa para tentar encaixar um release. É preciso que a notícia esteja 
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sempre presente, que o release mantenha sua pegada de novidade e interesse 

público.  

Antes de iniciar a ativação da Assessoria de Imprensa na Paróquia 

Nossa Senhora do Carmo, o grupo realizou um serviço importante na área, como 

exposto no capítulo 3 deste TCC: contatos estratégicos com os principais veículos 

de comunicação de Presidente Prudente. Pessoalmente, a equipe foi apresentada 

e junto também o objetivo do trabalho. Nas visitas aos órgãos de imprensa, a 

maioria dos profissionais deu forças e ficou contente pela Paróquia, que é tão 

atuante e conhecida na cidade, poder contar com o serviço de Assessoria de 

Imprensa.  

Com o inicio da peça prática, ficou decidido que todos os dias a 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo teria um integrante do grupo para desenvolver 

o trabalho de Assessoria de Imprensa.  

Com o trabalho em andamento, foram criados os modelos de release 

e sua estrutura, conforme recomenda Duarte (2009). Como mostra a figura a 

seguir para exemplo, o release padrão é composto pelo timbre da Paróquia, 

nomes e e-mails da equipe, além do e-mail próprio da assessoria juntamente com 

o endereço da instituição. Isso tudo pra facilitar um acesso mais rápido dos 

veículos de comunicação. 
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FIGURA 1 – Release Padrão 
Fonte: Assessoria de Imprensa da Paróquia Nossa Senhora do Carmo 
 

 

 

Seguindo o padrão estabelecido por Mancuzo (2010), a figura 2 

mostra que o release normalmente é um texto curto, que possui entre 20 e 40 

linhas. O título deve ser chamativo e sempre conter o verbo de ação, 

representando a notícia. Já a linha fina, é um complemento. Na sequência ainda 

aparecem crédito de autores do texto e indicação de foto com sua respectiva 

legenda. 
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Título                                                                                                                         Linha Fina 

FIGURA 2 – Título e linha fina do release 
Fonte: Assessoria de Imprensa da Paróquia Nossa Senhora do Carmo 

 
 

No corpo do texto, ainda segundo Duarte (2009) e Mancuzo (2010), 

a estrutura clássica da notícia é respeitada com a produção de lead com impacto 

noticioso e organização das informações em ordem de importância. Foram ainda 

produzidos neste trabalho modelos para releases padrão de convocação e 

cobertura, de notas e também de sugestão de pauta. O envio foi feito via e-mail 

através dos contatos do mailing de maneira frequente. O grupo estabeleceu que 

fossem enviados para a imprensa três releases por semana em média.  

Nesse período os discentes tiveram algumas dificuldades. Um dos 

acertos foi o primeiro link que conseguimos na TV Fronteira sobre a arrecadação 

de brinquedos, que o grupo Peregrinos do Amor da Paróquia estava realizando 

para doar às crianças do Parque Alexandrina em comemoração ao Dia das 

Crianças. Com isso as doações surpreenderam as expectativas. Ao todo foram 

arrecadados cerca de 800 brinquedos para 200 crianças, ou seja, com o restante 

dos brinquedos o grupo irá realizar a doação no Natal deste ano. Já um dos erros 

da assessoria foi ter perdido o factual sobre a mudança da administração da Aprev 

para a Associação Lar São Francisco na Providencia de Deus, tal fato foi 

divulgado pelo jornal O Imparcial. Erro este que corrigimos, fizemos a matéria, e 

conseguimos emplacar nos sites e portais. 
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Ainda nesta fase de ativação, era um objetivo do grupo trabalhar de 

maneira integrada a Assessoria de Imprensa com as Redes Sociais, que podem 

se tornar grandes ferramentas para divulgação institucional conforme visto no 

capítulo 3. Um blog da paróquia foi criado (igrejamaristela.wordpress.com) e onde 

todo material enviado à imprensa foi adaptado e postado. A Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo também ganhou perfis no Facebook, Orkut e Twitter e nestes 

ambientes também foram disponibilizados fotos e também os links das 

publicações online.  

Apesar de concretizar estas ações, a atualização das redes ficou 

aquém do que o grupo desejava por conta das mudanças no decorrer do TCC e 

pelo acúmulo de funções de cada integrante. Uma vez em risco, a opção foi a de 

não “abraçar o mundo” e dar mais atenção ao trabalho de relacionamento com a 

imprensa, foco principal da pesquisa. 

Por fim como última etapa do planejamento vem a avaliação, que foi 

realizada através da clipagem de todo material utilizado pela mídia online e 

impressa. Por força econômica não foi possível fazer o clipping das rádios e TV, 

então ficou decidido que ele iria ser feito através da data, programa, e emissora de 

rádio ou TV em que foi veiculada a notícia.  

Em síntese, as sugestões de pautas e releases tiveram boa 

aceitação, o que reforça o entendimento do grupo de que Assessoria de Imprensa 

dá resultados se bem planejada. Foi através de notícias e assuntos de interesse 

público que a assessoria mostrou as ações e projetos sociais da paróquia, que 

tanto se preocupa com o bem comum da sociedade. 

Por fim, não é possível esquecer que a paróquia Nossa Senhora do 

Carmo contribuiu muito para o crescimento do grupo. Lá também, a partir da 

observação de sua rotina, foi possível aprender que o trabalho em equipe e um 

bom planejamento são fundamentais para a obtenção de resultados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Compreende-se por Terceiro Setor qualquer instituição sem fins 

econômicos ou de caráter voluntário. Tais entidades, assim como a Paróquia 

Nossa Senhora do Carmo, realizam atividades e projetos sociais visando ao bem 

comum. Essas organizações podem ser beneficiadas pela gestão de comunicação 

e divulgação dos trabalhos desenvolvidos em âmbito jornalístico, uma vez que é 

consenso entre os autores estudados neste TCC que o serviço de Assessoria de 

Imprensa é capaz de melhorar o relacionamento dessas organizações com seus 

públicos e colaboradores. 

A Diocese de Presidente Prudente, por exemplo, possui 50 

paróquias subordinadas a ela, que em sua maioria não possuem Pastoral de 

Comunicação. Ainda não é uma totalidade que o trabalho de Assessoria de 

Imprensa seja feito nessas paróquias, o que dificulta a expansão das atividades 

realizadas. Com um setor de comunicação especializado, a atuação ou presença 

dessas comunidades junto à população, poderia ser otimizado. 

Até o desenvolvimento do presente trabalho, a Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo, em Presidente Prudente, nunca havia desenvolvido um 

serviço especializado de Assessoria de Imprensa. Com a atividade acadêmica 

aplicada, a comunidade passou a ter destaque na mídia local, levando em conta a 

observação do material aproveitado pelos veículos jornalísticos. Em três meses de 

trabalho, foram 59 inserções de mídia espontânea. De acordo com Girotti (2010), 

a partir disso, a paróquia notou um aumento significativo de procura pelos cursos 

e eventos promovidos. Uma prova disso foi a arrecadação de brinquedos para o 

Dia das Crianças realizado pelo grupo Peregrinos do Amor no Parque 

Alexandrina. A princípio a intenção era arrecadar 200 brinquedos, porém, com 

intensa divulgação foram arrecadados 800. Outro destaque foi a visibilidade 

proporcionada às pastorais, entre elas a pastoral da DST/AIDS, que até então era 

desconhecida. “Muitos têm a concepção de que igreja é só para rezar e não é 
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apenas isso, já que aqui realizamos vários trabalhos de cunho social.” (GIROTTI, 

2010) 

O trabalho de Assessoria de Imprensa na Paróquia Nossa Senhora 

do Carmo possibilitou aos acadêmicos vivenciar a rotina de um assessor de 

imprensa. Foram cometidos equívocos, mas também se obtiveram acertos, que 

além de proporcionar a visibilidade desejada e apresentada no início deste estudo, 

demonstraram também a força de uma ação planejada na área. São 

ensinamentos e conhecimentos adquiridos, que permitem ao final deste projeto, 

amenizar o receio de entrar em um mercado de trabalho competitivo como é o de 

jornalismo, em especial aquele desenvolvido em âmbito empresarial. Outra 

contribuição para o grupo foi poder se envolver em ações sociais e conhecer de 

perto o problema de famílias que travam uma batalha contra as drogas, por 

exemplo, além de colaborar para a alegria de crianças carentes do Parque 

Alexandrina, como no caso da arrecadação de brinquedos.  

Portanto, destaca-se ao fim dessas ações, a sua importância 

acadêmica. A pesquisa desenvolvida servirá agora como fonte para outros alunos 

da Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente que pretendem 

seguir na área de Assessoria de Imprensa, mais especificamente no Terceiro 

Setor, ou até mesmo dar continuidade ao trabalho desenvolvido, uma vez que fica 

disponível uma base de Assessoria de Imprensa desenvolvida na paróquia. Tal 

alicerce é composto por uma ação planejada em quatro etapas: análise, 

adaptação, ativação e avaliação, além de mailing, banco de dados e modelos de 

releases que ficarão à disposição da comunidade. Segundo Girotti (2010), este é 

um desejo da própria instituição e esta manterá firme a disponibilidade de que a 

atividade siga em andamento para que a comunidade seja cada vez mais bem 

informada sobre a realidade paroquial. 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 
 

DATA 
31/08/2010 

AÇÃO 
Apresentação da equipe da Assessoria de Imprensa aos veículos de 
comunicação de Presidente Prudente. 
 

PRODUTOS 
Contato estratégico 
 

OBJETIVO 
Estabelecer contato direto com a mídia local. 
 

MALLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 
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A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 
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Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

 

 

EMISSORA DE TELEVISÃO 

TV Fronteira  

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman  

Telefones: (18) 2101-6999 

A/C Isabela (ramal 6964) 

Isabela@tvfronteira.com.br  
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A/C Luciana (ramal 69663) 

luciana@tvfronteira.com.br  

A/C João Paulo (ramal 6965) 

 joaopaulo@tvfronteira.combr  

 

TV Bandeirantes 

Rua Alberto Artoni, 75 Jd. Santana 

Telefones: (18) 2101-8500 

A/C Zilanda Cardoso: (ramal 8534) 

 zcardoso@band.com.br 

A/C David de Tarso: (ramal8534) 

dtarso@band.com.br  

Repórter: Fabiano Lemas 

fleamas@band.com.br 

Editora Chefe: Elaine Hernandes 

jornalismopp@band.com.br 

 

TV Record 

Rua Piracicaba, 126. Vila. Tabajara 

Telefones: (18) 3355-7000 

A/C Letícia Paiva: (ramal 7003) 

jornalismo.prudente@recordprudente.com.br  

A/C Rogério Potinatti: (18) 9736-9550  

rogerio.potinatti@recordprudente.com.br  

 

TVI/ SBT 

Sônia@tvi.tv.br  

Fone: (18) 3229-3300 

 

SITES E PORTAIS 
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Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 
 

DATA 
07/09/2010 

AÇÃO 
Divulgar o acampamento Juvenil realizado pela Paróquia Nossa Senhora do 
Carmo. 
 

PRODUTOS 
Release de cobertura 

OBJETIVO 
Mostrar a grande procura de jovens por retiros espirituais e destacar a 
importância para quem participou do encontro. 
 

MALLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 
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A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 
 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 
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A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Nivaldo Moreno  

Coordenador do Acampamento Juvenil 

Fone: (18) 3221-2951/9771-7979 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 
 

DATA 
08/09/2010 
 

AÇÃO 
Paróquia realiza brechó para arrecadar fundos para obras de caridade. 
 

PRODUTOS 
Release de convocação 
 

OBJETIVO 
Divulgar o evento da Paróquia Nossa Senhora do Carmo que tem como objetivo 
reverter o dinheiro arrecadado para movimentos sociais da comunidade. 
 

MALLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 
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A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 
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Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

 

 

EMISSORA DE TELEVISÃO 

 

 

TV Fronteira  

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman  

Telefones: (18) 2101-6999 
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A/C Isabela (ramal 6964) 

Isabela@tvfronteira.com.br  

A/C Luciana (ramal 69663) 

luciana@tvfronteira.com.br  

A/C João Paulo (ramal 6965) 

 joaopaulo@tvfronteira.combr  

 

TV Bandeirantes 

Rua Alberto Artoni, 75 Jd. Santana 

Telefones: (18) 2101-8500 

A/C Zilanda Cardoso: (ramal 8534) 

 zcardoso@band.com.br 

A/C David de Tarso: (ramal8534) 

dtarso@band.com.br  

Repórter: Fabiano Lemas 

fleamas@band.com.br 

Editora Chefe: Elaine Hernandes 

jornalismopp@band.com.br 

 

TV Record 

Rua Piracicaba, 126. Vila. Tabajara 

Telefones: (18) 3355-7000 

A/C Letícia Paiva: (ramal 7003) 

jornalismo.prudente@recordprudente.com.br  

A/C Rogério Potinatti: (18) 9736-9550  

rogerio.potinatti@recordprudente.com.br  

 

TVI/ SBT 

Sônia@tvi.tv.br  

Fone: (18) 3229-3300 
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SITES E PORTAIS 

 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 
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Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Maura Regina Kasutcae de Alencar 

 Coordenadora do Bazar da Pechincha 

Fone: (18) 3903-3386/9741-6406 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 
 

DATA 
08/09/2010 
 

AÇÃO 
Paróquia realiza brechó para arrecadar fundos para obras de caridade. 
 

PRODUTOS 
Sugestão de nota 
 

OBJETIVO 
Divulgar o evento da Paróquia Nossa Senhora do Carmo que tem como objetivo 
reverter o dinheiro arrecadado para movimentos sociais da comunidade. 
 

MALLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 
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A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

mailto:sinomar@stetnet.com.br
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Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

 

 

FONTE: Maura Regina Kasutcae de Alencar 

Coordenadora do Bazar da Pechincha 

Fone: (18) 3903-3386/9741-6406 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

 

DATA 
11/09/2010 
 

AÇÃO 

Paróquia realiza brechó para arrecadar fundos para obras de caridade. 

 

PRODUTOS 

Release de cobertura 

 

OBJETIVO 

Divulgar o evento da Paróquia Nossa Senhora do Carmo que tem como objetivo 

reverter o dinheiro arrecadado para movimentos sociais da comunidade. 

 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias 

 Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 
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A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  
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Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Maura Regina Kasutcae de Alencar 

 Coordenadora do Bazar da Pechincha 

Fone: (18) 3903-3386/9741-6406 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 
 

DATA 
14/09/2010 
 

AÇÃO 
Divulgar a chegada do acampamento FAC (Formação de Adolescentes Cristãos) 
realizado pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo. 
 

PRODUTOS 
Release de cobertura 
 

OBJETIVO 
Mostrar a grande procura de adolescentes por retiros espirituais e destacar a 
importância para quem participou do encontro. 
 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias 

 Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 
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Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 
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Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Maria Ângela Negrais  

Coordenador do Acampamento FAC 

Fone: (18) 3221-8321 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 
 

DATA 
16/09/2010 
 

AÇÃO 
Divulgar o retiro dos casais de segunda união. 
 

PRODUTOS 
Sugestão de notas 
 

OBJETIVO 
Mostrar que casais de segunda união buscam o contato com Deus 
 

MAILLING  
JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias 

 Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 
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 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

mailto:sinomar@stetnet.com.br
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A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 
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SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  
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Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Rosangela Galante 

Coordenadora da pastoral familiar 

Fone: (18) 3223-3406 ou 9128-0668 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 
 

DATA 
16/09/2010 
 

AÇÃO 
Divulgar o retiro dos casais de segunda união. 
 

PRODUTOS 
Release de Convocação 
 

OBJETIVO 
Mostrar que casais de segunda união buscam o contato com Deus 
 

MAILLING  
JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias 

 Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 
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 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 
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A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 
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SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 
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A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Rosangela Galante 

Coordenadora da pastoral familiar 

Fone: (18) 3223-3406 ou 9128-0668 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 
 

DATA 
17/09/2010 
 

AÇÃO 
Paróquia da Maristela abre inscrições para o curso de libras 
 

PRODUTOS 
Sugestão de notas 
 

OBJETIVO 
 Divulgar inscrições para o Curso de Libra. 
 

MAILLING  
JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias 

 Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 
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 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

 

 

FONTE: Marici Rosa Kussmann 

Coordenadora da pastoral dos surdos 

Fone: (18) 3223-2091/ 9741-1793 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 
 

DATA 
19/09/2010 
 

AÇÃO 
Divulgar o retiro dos casais de segunda união. 
 

PRODUTOS 
Release de cobertura 
 

OBJETIVO 
Mostrar que casais de segunda união buscam o contato com Deus 
 

MAILLING  
JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias 

 Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 
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 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 
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Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Rosangela Galante 

Coordenadora da pastoral familiar 

Fone: (18) 3223-3406 ou 9128-0668 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

21/09/2010 

AÇÃO 

Grupo de apoio da igreja Maristela oferece assistência aos ex-usuários e 
familiares de dependentes químicos. 
 

PRODUTOS 

Release geral 

OBJETIVO 

Divulgar que há oito anos a Paróquia presta trabalho a familiares e dependentes 

químicos. 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias 

 Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 
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A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

mailto:sinomar@stetnet.com.br
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A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

 

 

FONTE: Milton Sukurai 

Coordenador do grupo Amor Exigente 

Fone: (18) 3222-9959 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

21/09/2010 

AÇÃO 

Paróquia da Maristela promove curso de libras 

PRODUTOS 

Release de cobertura 

OBJETIVO 

Vamos mostrar que a linguagem de sinais é mais um complemento pra quem 

quer arrumar um emprego 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias 

 Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 
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 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

SITES E PORTAIS 

 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

mailto:sinomar@stetnet.com.br
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A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

 

FONTE: Marici Rosa Kussmann 

Coordenadora da pastoral dos surdos 

Fone: 3223-2091/ 9741-1793 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

29/09/2010 

AÇÃO 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo realiza Peregrinação à Terra Santa - Roma 

PRODUTOS 

Sugestão de nota e entrevista 

OBJETIVO 

Divulgar a peregrinação que a Paróquia está promovendo 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias 

 Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 
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Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

mailto:sinomar@stetnet.com.br
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Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

 

mailto:natachamacarini27@hotmail.com
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FONTE: Padre Tutti 

Fone: (18) 9771-7809/ 3223-5637 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

01/10/2010 

AÇÃO 

Jovens da Maristela arrecadam brinquedos para o Dia das Crianças 

PRODUTOS 

Sugestão de link 

OBJETIVO 

Divulgar para a arrecadação de brinquedos para que a população possa 

contribuir com a iniciativa. 

MAILLING 

EMISSORA DE TELEVISÃO 

 

TV Fronteira  

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman  

Telefones: (18) 2101-6999 

A/C Isabela (ramal 6964) 

Isabela@tvfronteira.com.br  

A/C Luciana (ramal 69663) 

luciana@tvfronteira.com.br  

A/C João Paulo (ramal 6965) 

 joaopaulo@tvfronteira.combr  

 

TV Bandeirantes 

Rua Alberto Artoni, 75 Jd. Santana 

Telefones: (18) 2101-8500 
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A/C Zilanda Cardoso: (ramal 8534) 

 zcardoso@band.com.br 

A/C David de Tarso: (ramal8534) 

dtarso@band.com.br  

Repórter: Fabiano Lemas 

fleamas@band.com.br 

Editora Chefe: Elaine Hernandes 

jornalismopp@band.com.br 

FONTE: Veridianna Ferreira 

Coordenadora do Grupo peregrinos do Amor 

Fone: (18) 8132-9362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jornalismopp@band.com.br
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

02/10/2010 

AÇÃO 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo realiza Peregrinação à Terra Santa e Roma 

PRODUTOS 

Release de cobertura 

OBJETIVO 

Divulgar a peregrinação que a paróquia está promovendo 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 
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Jornal O Imparcial 

 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 
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Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 
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A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

FONTE: Padre Tutti 

Fone: (18) 9771-7809/ 3223-5637 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

04/10/2010 

AÇÃO 

Nota Fiscal Paulista beneficia Associação Prudente Recuperando Vidas 

PRODUTOS 

Release geral 

OBJETIVO 

Nota Fiscal Paulista reverte cerca de R$ 9 mil para Aprev. Vamos divulgar para 

que a população possa colaborar com a entidade de forma diferente.  

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 
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 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telefone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  
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A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: José Luiz Marino  

Gerente Administrativo da Aprev 

Fone: (18) 9725-7143/ 3903-3322 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

07/10/2010 

AÇÃO 

Jovens da Maristela arrecadam brinquedos para o dia das crianças 

PRODUTOS 

Sugestão de Nota 

OBJETIVO 

Divulgar a arrecadação de brinquedos para que a população possa colaborar. 

MAILLING 

 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 
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A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 
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comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

 

 

EMISSORA DE TELEVISÃO 

 

 

TV Fronteira  

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman  
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Telefones: (18) 2101-6999 

A/C Isabela (ramal 6964) 

Isabela@tvfronteira.com.br  

A/C Luciana (ramal 69663) 

luciana@tvfronteira.com.br  

A/C João Paulo (ramal 6965) 

 joaopaulo@tvfronteira.combr  

 

TV Bandeirantes 

Rua Alberto Artoni, 75 Jd. Santana 

Telefones: (18) 2101-8500 

A/C Zilanda Cardoso: (ramal 8534) 

 zcardoso@band.com.br 

A/C David de Tarso: (ramal8534) 

dtarso@band.com.br  

Repórter: Fabiano Lemas 

fleamas@band.com.br 

Editora Chefe: Elaine Hernandes 

jornalismopp@band.com.br 

 

TV Record 

Rua Piracicaba, 126. Vila. Tabajara 

Telefones: (18) 3355-7000 

A/C Letícia Paiva: (ramal 7003) 

jornalismo.prudente@recordprudente.com.br  

A/C Rogério Potinatti: (18) 9736-9550  

rogerio.potinatti@recordprudente.com.br  

 

TVI/ SBT 

Sônia@tvi.tv.br  

Fone: (18) 3229-3300 
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SITES E PORTAIS 

 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 
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Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

FONTE: Veridianna Ferreira  

Coordenadora do grupo Peregrinos do Amor 

Fone: (18) 8132-9362 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

08/10/2010 

AÇÃO 

- Projeto Social da Maristela realiza censo no Parque Alexandrina 

- Jovens da Maristela doam brinquedos a crianças do Parque Alexandrina 

PRODUTOS 

Sugestão de Pauta 

OBJETIVO 

Divulgar os eventos da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. 

MAILLING 

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 
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lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 
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EMISSORA DE TELEVISÃO 

 

TV Fronteira  

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman  

Telefones: (18) 2101-6999 

A/C Isabela (ramal 6964) 

Isabela@tvfronteira.com.br  

A/C Luciana (ramal 69663) 

luciana@tvfronteira.com.br  

A/C João Paulo (ramal 6965) 

 joaopaulo@tvfronteira.combr  

 

TV Bandeirantes 

Rua Alberto Artoni, 75 Jd. Santana 

Telefones: (18) 2101-8500 

A/C Zilanda Cardoso: (ramal 8534) 

 zcardoso@band.com.br 

A/C David de Tarso: (ramal8534) 

dtarso@band.com.br  

Repórter: Fabiano Lemas 

fleamas@band.com.br 

Editora Chefe: Elaine Hernandes 

jornalismopp@band.com.br 

 

TV Record 

Rua Piracicaba, 126. Vila. Tabajara 

Telefones: (18) 3355-7000 

A/C Letícia Paiva: (ramal 7003) 

jornalismo.prudente@recordprudente.com.br  

A/C Rogério Potinatti: (18) 9736-9550  
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rogerio.potinatti@recordprudente.com.br  

 

TVI/ SBT 

Sônia@tvi.tv.br  

Fone: (18) 3229-3300 

FONTES: Censo – Rosangela Galante – Coordenadora da Pastoral Familiar 

Fone: (18) 9128-0668 

Doação Brinquedos - Veridianna Ferreira – Coordenadora do grupo Peregrinos 

do Amor 

Fone: (18) 8132-9362 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

08/10/2010 

AÇÃO 

Projeto Social da Maristela realiza censo no Parque Alexandrina 

PRODUTOS 

Release de Convocação 

OBJETIVO 

Divulgar o eventos que tem como finalidade levantar número e aspectos da 

própria realidade da comunidade. 

MALLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 
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A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 
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redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Rosangela Sanches  

Coordenadora da Pastoral Familiar 

Fone: (18) 9128-0668 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

08/10/2010 

AÇÃO 

 Jovens da Maristela doam brinquedos a crianças do Parque Alexandrina 

PRODUTOS 

Release de Convocação 

OBJETIVO 

Mostrar que Jovens do grupo Peregrinos do Amor da Paróquia Nossa Senhora 

do Carmo da Vila Maristela, em Presidente Prudente, arrecadam brinquedos 

para proporcionar um dia diferente a cerca de 150 crianças do Parque 

Alexandrina. 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 
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Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 
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A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Veridianna Ferreira  

Coordenadora do grupo Peregrinos do Amor 

Fone: (18) 8132-9362 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

08/10/2010 

AÇÃO 

- Conferência Vicentina 

- Doutores da Alegria 

- Pastoral da Intercessão 

- Pastoral da Saúde 

- Servos da Misericórdia 

PRODUTOS 

Banco de Notas 

OBJETIVO 

Divulgar a programação das pastorais da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. 

 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 
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A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 
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Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

 

SITES E PORTAIS 
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Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 
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jornalismo@prudensite.com.br  

 

 

FONTES: Coordenadora Pastoral Intercessão – Malu 

Fone: (18) 9134-7270 

Coordenador Doutores da Alegria – Fábio 

Fone: (18) 9125-5504 

Coordenador Conferência Vicentina – Wilson Ricardo 

Fone: (18) 9109-4007 

Coordenadora Pastoral da Saúde – Ionísia  

Fone: (18) 9118-9633 

Coordenadores Servos da Misericórdia – Roberto ou Sandra 

Fones: (18) 8116-1902 ou 9143-9435 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

10/10/2010 

AÇÃO 

Paróquia da Maristela Realiza Censo no Parque Alexandrina 

PRODUTOS 

Release de cobertura 

OBJETIVO 

Divulgar o censo promovido pela Pastoral Familiar 

MAILLING 

 

MALLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 
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Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  
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Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Rosangela Galante  

Coordenadora Pastoral Familiar 

Fone: (18) 9128-0668 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

10/10/2010 

AÇÃO 

Fieis viajam a Londrina para visitar local de aparições de Nossa Senhora 

PRODUTOS 

Release convocação 

OBJETIVO 

Divulgar a viagem feita por pessoas da comunidade da Maristela às aparições 

de Nossa Senhora 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 
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A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

SITES E PORTAIS 

 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

mailto:sinomar@stetnet.com.br
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A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: José Adas  

Coordenador da Pastoral da Evangelização Eletrônica 

Fone: (18) 3222-3370/8113-1633 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

12/10/2010 

AÇÃO 

Peregrinos do Amor promovem festa e distribuem brinquedo no Dia das 

Crianças 

PRODUTOS 

Release de cobertura 

OBJETIVO 

Divulgar ação solidária do Grupo Peregrinos do Amor 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 
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A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

 

SITES E PORTAIS 

 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  
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Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Veridianna Ferreira  

Coordenadora do Grupo Peregrinos do Amor 

Fone: (18) 8132-9362 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

12/10/2010 

AÇÃO 

Doação de brinquedos no Parque Alexandrina 

PRODUTOS 

Foto-legenda 

OBJETIVO 

Divulgar a distribuição de brinquedos feita pelo grupo Peregrinos do Amor 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 
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A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

FONTE: Veridianna Ferreira  

Coordenadora do grupo Peregrinos do Amor 

Fone: (18) 8132-9362 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

14/10/2010 

AÇÃO 

Seminarista da Maristela realiza show em prol de projetos sociais 

PRODUTOS 

Release de convocação 

OBJETIVO 

Divulgar o show de Rafael Contini para arrecadação de brinquedos e livros 

infantis 

MALLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 
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A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 
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comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

 

SITES E PORTAIS 

 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 
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A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

  

FONTE: Rafael Contini - Seminarista 

Fone: (18) 9707-9266 



   193 

PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

15/10/2010 

AÇÃO 

Seminarista da Maristela realiza show em prol de projetos sociais 

PRODUTOS 

Sugestão de nota para Agenda Cultural ou Link 

OBJETIVO 

Divulgar a arrecadação de livros infantis e brinquedos para brinquedoteca do 

Humberto Salvador 

MAILLING 

TV Fronteira  

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman  

Telefones: (18) 2101-6999 

A/C Isabela (ramal 6964) 

Isabela@tvfronteira.com.br  

A/C Luciana (ramal 69663) 

luciana@tvfronteira.com.br  

A/C João Paulo (ramal 6965) 

 joaopaulo@tvfronteira.com.br 

 

FONTE: Rafael Contini - Seminarista 

Fone: (18) 9707-9266 

 

 

 

 

 

 

mailto:joaopaulo@tvfronteira.com.br


   194 

PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

15/10/2010 

AÇÃO 

Seminarista da Maristela realiza show em prol de projetos sociais 

PRODUTOS 

Sugestão de Nota ou Entrevista 

OBJETIVO 

Divulgar o show e arrecadação de brinquedos e livros infantis para 

brinquedoteca do Humberto Salvador 

MAILLING 

EMISSORA DE TELEVISÃO 

 

TV Fronteira  

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman  

Telefones: (18) 2101-6999 

A/C Isabela (ramal 6964) 

Isabela@tvfronteira.com.br  

A/C Luciana (ramal 69663) 

luciana@tvfronteira.com.br  

A/C João Paulo (ramal 6965) 

 joaopaulo@tvfronteira.combr  

 

TV Bandeirantes 

Rua Alberto Artoni, 75 Jd. Santana 

Telefones: (18) 2101-8500 

A/C Zilanda Cardoso: (ramal 8534) 

 zcardoso@band.com.br 

A/C David de Tarso: (ramal8534) 

dtarso@band.com.br  
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Repórter: Fabiano Lemas 

fleamas@band.com.br 

Editora Chefe: Elaine Hernandes 

jornalismopp@band.com.br 

 

TV Record 

Rua Piracicaba, 126. Vila. Tabajara 

Telefones: (18) 3355-7000 

A/C Letícia Paiva: (ramal 7003) 

jornalismo.prudente@recordprudente.com.br  

A/C Rogério Potinatti: (18) 9736-9550  

rogerio.potinatti@recordprudente.com.br  

 

TVI/ SBT 

Sônia@tvi.tv.br  

Fone: (18) 3229-3300 

 

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 
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Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 
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Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

 

FONTE: Rafael Contini - Seminarista 

Fone: (18) 9707-9266 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

18/10/2010 

AÇÃO 

- Curso de Batismo 

- Curso sobre discípulo Felipe 

- 1ª Jornada Ecumênica de Prevenção a AIDS 

PRODUTOS 

Banco de Notas 

OBJETIVO 

Divulgar a programação das pastorais e o evento promovido pela Pastoral da 

DST/AIDS 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 
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Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

  

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 
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Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

Neuza Matos: (18) 9703-7441 

Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 
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Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

CONTATO: Marcos Orrigo - Coord. Pastoral do Batismo. Fone: (18) 9601-7692. 

Marcos Antonio Pessoa  - Coord. Da Pastoral da AIDS. Fone: (18) 9143-2089 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

18/10/2010 

AÇÃO 

Seminarista da Maristela realiza show em prol de projetos sociais 

PRODUTOS 

Foto-legenda 

OBJETIVO 

Divulgar o show do Seminarista Rafael Contini 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 
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A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

FONTE: Rafael Contini - Seminarista 

Fone: (18) 9707-9266 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

19/10/2010 

AÇÃO 

1ª Jornada Ecumênica de Prevenção a AIDS 

PRODUTOS 

Sugestão de entrevista 

OBJETIVO 

Divulgar o evento que é promovido pela Pastoral da DST/AIDS 

MAILLING 

EMISSORAS DE RÁDIOS 

 

Rádio Onda Viva 

Rua Padre João Goetz, 370 - Jardim Esplanada 

Telefone / Fax: (18) 3918-5300 

A/C Paulo Fernandes 

adioondaviva@stetnet.com.br  

radioondaviva1300am@hotmail.com  

 

Rádio 98FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 3222-8899 

A/C Diretor Artístico: Luciano Reis  

lucianoreis@fm98fm.com.br 

 

Rádio Band FM 

Rua Siqueira Campos, 699 6°andar 

Telefone: (18) 2101-0090 

A/C Responsável: Luciano Reis 

lucianoreis@fm98fm.com.br 
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Rádio Comercial AM 

Rua Manoel Goulart, 291 

Telefone: (18)3221-2900 

A/C Jornalista responsável: Osvaldo Torino 

comercialam@terra.com.br 

 

Rádio Globo 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone (18) 3229-0307 

A/C Jornalista responsável: Marcelo Sanches 

marcelosanches@radioglobopp.com.br 

 

Rádio Difusora 

Rua Rui Barbosa, 723 

Telefone (18) 3916-5503 

difusorapresidenteprudente@uol.com.br 

 

Rádio Presidente Prudente AM 

prudenteam@prudenteam.com.br 

A/C Neuza Matos: (18) 9703-7441 

A/C Geraldo Gomes: (18) 91430717 

 

Rádio Paulista AM 

Rua Siqueira Santos, 633 

Telefones: (18) 3903-0757 / 3222-6021 

Radiopaulista@yahoo.com.br 

A/C Jornalista Responsável: Natacha Macari  

natachamacarini27@hotmail.com 

 

 



   206 

EMISSORA DE TELEVISÃO 

 

TV Fronteira  

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman  

Telefones: (18) 2101-6999 

A/C Isabela (ramal 6964) 

Isabela@tvfronteira.com.br  

A/C Luciana (ramal 69663) 

luciana@tvfronteira.com.br  

A/C João Paulo (ramal 6965) 

 joaopaulo@tvfronteira.combr  

 

TV Bandeirantes 

Rua Alberto Artoni, 75 Jd. Santana 

Telefones: (18) 2101-8500 

A/C Zilanda Cardoso: (ramal 8534) 

 zcardoso@band.com.br 

A/C David de Tarso: (ramal8534) 

dtarso@band.com.br  

Repórter: Fabiano Lemas 

fleamas@band.com.br 

Editora Chefe: Elaine Hernandes 

jornalismopp@band.com.br 

 

TV Record 

Rua Piracicaba, 126. Vila. Tabajara 

Telefones: (18) 3355-7000 

A/C Letícia Paiva: (ramal 7003) 

jornalismo.prudente@recordprudente.com.br  

A/C Rogério Potinatti: (18) 9736-9550  

rogerio.potinatti@recordprudente.com.br  
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TVI/ SBT 

Sônia@tvi.tv.br  

Fone: (18) 3229-3300 

FONTE: Marcos Antonio Pessoa  

Coord. Pastoral AIDS 

Fone: (18) 9143-2089 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

20/10/2010 

AÇÃO 

Servos da Misericórdia prestam assistência a moradores de rua 

PRODUTOS 

Sugestão de pauta 

OBJETIVO 

Divulgar o trabalho realizado pelo movimento Servos da Misericórdia, que tem 

como objetivo prestar assistência e acompanhamento médico aos moradores de 

rua. 

MAILLING 

EMISSORA DE TELEVISÃO 

 

TV Fronteira  

Av.Quatorze de Setembro, 2396 Vila Malaman  

Telefones: (18) 2101-6999 

A/C Isabela (ramal 6964) 

Isabela@tvfronteira.com.br  

A/C Luciana (ramal 69663) 

luciana@tvfronteira.com.br  

A/C João Paulo (ramal 6965) 

 joaopaulo@tvfronteira.combr  

 

TV Bandeirantes 

Rua Alberto Artoni, 75 Jd. Santana 

Telefones: (18) 2101-8500 

A/C Zilanda Cardoso: (ramal 8534) 

 zcardoso@band.com.br 

A/C David de Tarso: (ramal8534) 
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dtarso@band.com.br  

Repórter: Fabiano Lemas 

fleamas@band.com.br 

Editora Chefe: Elaine Hernandes 

jornalismopp@band.com.br 

 

FONTE: José Roberto de Lima  

Coordenador dos Servos da Misericórdia 

Fone: (18) 8116-1902  
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

21/10/2010 

AÇÃO 

Mudança da administração da Aprev 

PRODUTOS 

Release Geral 

OBJETIVO 

Vamos mostrar que a Aprev e Associação Lar São Francisco se fundiram no 

tratamento a dependentes químicos 

 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

SITES E PORTAIS 



   211 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  
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FONTE: José Luiz Marino 

Gerente Administrativo da Aprev. Fone: (18) 9725-7143 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

21/10/2010 

AÇÃO 

Paróquia realiza Seminário de Cura e Libertação 

PRODUTOS 

Release de cobertura 

OBJETIVO 

Divulgar o seminário de Cura e Libertação que tem como objetivo preparar a 

comunidade para o Natal. 

 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 
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SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 
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jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Dauton Ribeiro Zambrini 

Coordenador do grupo de oração 

Fone: (18) 9601-8847 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

25/10/2010 

AÇÃO 

Paróquia realiza 1ª Jornada Ecumênica de prevenção a AIDS 

PRODUTOS 

Release de convocação 

OBJETIVO 

Divulgar a 1ª Jornada Ecumênica de prevenção a AIDS que tem como objetivo 

formar líderes religiosos de qualquer doutrina crença para que possa implantar o 

programa nas suas igrejas 

 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 
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Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  
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Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Marcos Antonio Pessoa 

Coordenador da pastoral DST/AIDS 

Fone: (18) 9143-2089 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

29/10/2010 

AÇÃO 

Famílias serão ajudadas com venda de pizza 

PRODUTOS 

Release de convocação 

OBJETIVO 

Divulgar a venda de pizzas realizada pelo Grupo Peregrinos do Amor da 

Paróquia, que irá ajudar famílias carentes no Natal  

 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 
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Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  
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Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Veridianna Ferreira  

Coordenadora do grupo Peregrinos do Amor 

Fone: (18) 8132-9362 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

29/10/2010 

AÇÃO 

Famílias serão ajudadas com venda de pizzas 

PRODUTOS 

Sugestão de Nota 

OBJETIVO 

Divulgar a venda de pizzas realizada pelo Grupo Peregrinos do Amor da 

Paróquia, que irá ajudar famílias carentes no Natal  

 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 
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Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  
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Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Veridianna Ferreira  

Coordenadora do grupo Peregrinos do Amor 

Fone: (18) 8132-9362 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

01/11/2010 

AÇÃO 

Venda de pizza ajudará famílias carentes no Natal 

PRODUTOS 

Release de cobertura 

OBJETIVO 

Mostrar a venda de pizza realizada pelo Grupo Peregrinos do Amor da Paróquia, 

que irá ajudar famílias carentes no Natal  

 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 
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Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  
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Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Veridianna Ferreira  

Coordenadora do grupo Peregrinos do Amor 

Fone: (18) 8132-9362 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

06/11/2010 

AÇÃO 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo realiza 1ª Jornada Ecumênica  

PRODUTOS 

Release de cobertura 

OBJETIVO 

Cobrir e mostrar a importância do evento para a sociedade  

 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 
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A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 
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A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Marcos Antonio Pessoa 

Coordenador da pastoral DST/AIDS 

Fone: (18) 9143-2089 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

18/11/2010 

AÇÃO 

Seminaristas são ordenados diáconos   

PRODUTOS 

Release geral 

OBJETIVO 

Divulgar a ordenação diaconal de três seminarista entre eles, Rafael Contini da 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo 

 

MAILLING 

JORNAIS IMPRESSOS 

 

Jornal Oeste Notícias  

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira 

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

editorchefe@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius 

 alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 
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Telfone: (18) 2104-3722 / 23/ 20 

A/C Pauta: pauta@imparcial.com.br 

A/C Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br  

A/C Coluna Social: Sinomar Calmona 

sinomar@stetnet.com.br 

 

 

SITES E PORTAIS 

 

Site Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 5002 (Fax)/ 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

 portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  
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Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

FONTE: Secretaria da Paróquia 

Fone: (18) 3223-5637 
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

29/11/2010 

AÇÃO 

Pastoral da AIDS promove conscientização no dia mundial de combate a doença. 

 

PRODUTOS 

Release geral 

OBJETIVO 

Mostrar a panfletagem no calçadão com o intuito de prevenir e conscientizar a 

população sobre os riscos do vírus.   

MAILLING 

 

Jornais Impressos 

 

Jornal Oeste Notícias 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira   

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

Miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius  

alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 2104-3723 

mailto:crisoliveira@oestenoticias.com.br
mailto:chemim@oestenoticias.com.br
mailto:Miguel@oestenoticias.com.br
mailto:Miguel@oestenoticias.com.br
mailto:sandrogerio@yahoo.com.br
mailto:alyssonvinicius@ibest.com.br
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Pauta: pauta@imparcial.com.br 

Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br   

(18) 2104-3720 

Sinomar  

sinomar@stetner.com.br 

 

Internet – Sites e Portais 

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza, e-mail 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

 Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

mailto:pauta@imparcial.com.br
mailto:primeirocaderno@imparcial.com.br
mailto:sinomar@stetner.com.br
mailto:Ulisses@uniol.com.br
mailto:portaldoruas@gmail.com
mailto:redacao@gruponoticia.com.br
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A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

CONTATO: Marcos Antonio Pessoa, coordenador da Pastoral da AIDS - 9143-2089 ou 

Solange Aparecida Medina, auxiliar administrativa do Programa Municipal DST/AID – 

3226-3400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jornalismo@prudensite.com.br
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PLANO DE DIVULGAÇÃO 

DATA 

30/11/2010 

AÇÃO 

Pastorais da Maristela se preparam para ações de Natal. 

 

PRODUTOS 

Release geral 

OBJETIVO 

Divulgar as ações que as pastorais da Maristela estão promovendo para ajudar as 

famílias carentes da comunidade.   

MAILLING 

 

Jornais Impressos 

 

Jornal Oeste Notícias 

Rua Kametaro Morishita, 95 

Telefone: (18) 32290300 

A/C Editor Chefe: Cristiano Oliveira  

crisoliveira@oestenoticias.com.br 

A/C Coluna Social : Maria Luiza Chemim  

chemim@oestenoticias.com.br 

A/C Circuito: Miguel Toninato  

Miguel@oestenoticias.com.br  

A/C Coluna Diocesana: Sandro Rogério  

sandrogerio@yahoo.com.br 

A/C Grand Prix: Alysson Vinícius  

alyssonvinicius@ibest.com.br 

 

Jornal O Imparcial 

Telfone: (18) 2104-3722 / 2104-3723 

mailto:crisoliveira@oestenoticias.com.br
mailto:chemim@oestenoticias.com.br
mailto:Miguel@oestenoticias.com.br
mailto:Miguel@oestenoticias.com.br
mailto:sandrogerio@yahoo.com.br
mailto:alyssonvinicius@ibest.com.br


   238 

Pauta: pauta@imparcial.com.br 

Editora Chefe: Gisele Thomé  

primeirocaderno@imparcial.com.br   

(18) 2104-3720 

Sinomar – sinomar@stetner.com.br 

 

 

Internet – Sites e Portais 

 

Diocese Presidente Prudente 

Rua Padre João Goetz, 400 - Jardim Esplanada 

Telefones: (18) 3918 5000/ 3918 5002 (Fax)/ 3918 5008 (Depto. Comunicação) 

A/C Padre Sandro Rogério 

sandrogerio@yahoo.com.br  

 

Portal Uniol 

Av. Pedro de Toledo, 245- Rancharia 

Telefones: (18) 3265-2170/ (18) 9727-7631 

A/C Ulisses José de Souza, e-mail 

Ulisses@uniol.com.br  

 

Portal do Ruas 

Rua Siqueira Campos, 476 Sala 3 

Telefones: (18) 3917-2944/ (18) 9371-2944 

A/C José Arthur Gonçalves  

A/C Thiago Ferri (18) 8113-3007 

A/C Paulo Fernandes 

portaldoruas@gmail.com  

 

Grupo Notícias  

Telefone: (18) 3908-5789/ 9703-8913 

mailto:pauta@imparcial.com.br
mailto:primeirocaderno@imparcial.com.br
mailto:sinomar@stetner.com.br
mailto:sandrogerio@yahoo.com.br
mailto:Ulisses@uniol.com.br
mailto:portaldoruas@gmail.com
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A/C Leda Márcia Litholdo 

redacao@gruponoticia.com.br 

 

 Prudensite 

Rua Maria Fernandes, 426 Jd. Alto da Boa Visto 

Telefone: (18) 3908-1664/ (18) 9702-4071 

A/C Paulo Brito 

jornalismo@prudensite.com.br  

 

CONTATO: Veridiana Ferreira – coordenadora do grupo Peregrinos do Amor. 

Fone: (18) 8132-9362.  

Fátima Aparecida da Costa Elvira – coordenador da Pastoral da Criança. 

Fone: (18) 9789-5658 ou 3905-3056 

José Roberto de Lima – coordenador da Pastoral Servos da Misericórdia. 

Fone: (18) 8116-1902 ou 9143-9435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redacao@gruponoticia.com.br
mailto:jornalismo@prudensite.com.br
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APÊNDICE B 

TABELA DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
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TABELA 6 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: MATERIAL DIVULGADO 

Produto Veículo Data Avaliação 

Release - 
implantação 
Assessoria de 
Imprensa 

Grupo Notícia 02/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release - 
implantação 
Assessoria de 
Imprensa 

Portal do Ruas 02/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Release – 45° 
Acampamento 
Juvenil 

 

Portal do Ruas 08/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Release – 45° 
Acampamento 
Juvenil 

 

Grupo Notícia 08/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release – 45° 
Acampamento 
Juvenil 

 

Portal do Sinomar 08/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release – 45° 
Acampamento 
Juvenil 

 

Uniol  08/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 
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Foto legenda – 
45° 
Acampamento 
Juvenil 

 

O Imparcial – 
Coluna Sinomar 

09/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
nova legenda 

Release de conv. 
– 5º Bazar da 
Pechincha  

Grupo Notícia  09/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Entrevista – 5º 
Bazar da 
pechincha 

Rádio Globo 10/09 - Positiva 

-  A fonte foi 
ouvida 

Entrevista – 5º 
Bazar da 
pechincha 

Rádio Presidente 
Prudente AM 

10/09 - Positiva 

- A fonte foi 
ouvida 

Release de 
cobertura – 5º 
Bazar da 
Pechincha 

Grupo Notícia 12/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

 

Release de 
cobertura – 5º 
Bazar da 
Pechincha 

Uniol 13/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

 

Release de 
cobertura – 5º 
Bazar da 
Pechincha 

Portal do Ruas 13/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto  

Release de 
cobertura - 
Jovens 

Diocese de 
Presidente 

14/09 - Positiva 

- Utilizou o 
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promovem 
doação de 
sangue 

Prudente mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

 

Release de 
cobertura - 
Jovens 
promovem 
doação de 
sangue 

Grupo Notícia 14/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

 

Release de 
cobertura - 
Jovens 
promovem 
doação de 
sangue 

Uniol 14/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
cobertura – 
Acampamento 
FAC 

Grupo Notícia 15/09 - Negativa 

- Foi aproveitada 
apenas por um 
veículo 

Foto legenda - 
Jovens doam 
sangue 

Oeste Notícias – 
Coluna Miguel 
Toninato 

16/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
nova legenda  

Release de 
convocação – 
Encontro casais 
de 2ª união 

Portal do Ruas 17/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Release – 
Inscrição Curso 
de Libras 

Portal do Ruas 18/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Release de 
cobertura – 

O Imparcial 18/09 - Positiva 

- Utilizou 
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Encontro Casais 
de 2ª União 

informações do 
release e criou 
novo texto 

Nota – Inscrição 
Curso de Libras 

Grupo Notícia 19/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
Cobertura – 
Encontro casais 
de 2ª união 

Grupo Notícia  20/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
Cobertura – 
Encontro casais 
de 2ª união 

Uniol  20/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Release de 
Cobertura – 
Encontro casais 
de 2ª união 

Portal do Ruas  20/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Release – Grupo 
Amor Exigente 

Portal do Ruas 22/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Release – Grupo 
Amor Exigente 

Grupo Notícia 22/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
cobertura – 
Curso de Libras  

Grupo Notícia 24/09 - Negativa 

-  foi aproveitada 
apenas por um 
veículo 
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Release de 
convocação – 
Peregrinação 
Terra Santa 

Grupo Notícia 30/09 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
convocação – 
Peregrinação 
Terra Santa 

Portal do Ruas 30/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Nota – 
Peregrinação 
Terra Santa 

Oeste Notícias – 
Coluna Miguel 
Toninato 

30/09 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Entrevista – 
Peregrinação 
Terra Santa 

Rádio Presidente 
Prudente AM 

01/10 - Positiva 

- A fonte foi 
ouvida 

Entrevista – 
Peregrinação 
Terra Santa 

Rádio Globo 01/10 - Positiva 

- A fonte foi 
ouvida 

Release – Grupo 
Terceira Idade 
comemora Dia do 
Idoso 

Grupo Notícia 01/10 - Negativa 

- Foi aproveitada 
apenas por um 
veículo 

Release de 
cobertura – 
Peregrinação 
Terra Santa 

Grupo Notícia 03/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release Nota 
Fiscal Paulista 
Aprev 

Grupo Notícia 05/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 
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Release Nota 
Fiscal Paulista 
Aprev 

Portal do Ruas 05/10 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Nota – 
arrecadação de 
brinquedos 

Grupo Notícia 07/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Nota – 
arrecadação de 
brinquedos 

O Imparcial – 
Coluna Sinomar 

07/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
convocação – 
Doação 
brinquedos 
Parque 
Alexandrina  

Grupo Notícia 08/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
convocação – 
Censo Parque 
Alexandrina 

Grupo Notícia 08/10 - Negativa 

- Foi aproveitada 
apenas por um 
veículo 

Release de 
convocação – 
Arrecadação de 
brinquedos 
Parque 
Alexandrina 

O Imparcial – 
Caderno Cidades 

09/10 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Release de 
convocação – 
Viagem a 
aparições Nossa 
Senhora 

Grupo Notícia 11/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
convocação – 

Portal Sinomar 11/10 - Positiva 
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Viagem a 
aparições Nossa 
Senhora 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
cobertura – 
Censo Parque 
Alexandrina 

Grupo Notícia 11/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
cobertura – 
Censo Parque 
Alexandrina 

Portal do Ruas 11/10 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Link – 
Arrecadação de 
Brinquedos Pq. 
Alexandrina 

TV Fronteira – 
Fronteira Notícias 
e boletim durante 
a programação 

11/10 - Positiva 

- A fonte foi 
ouvida 

Release de 
cobertura – 
Doação 
brinquedos 
Parque 
Alexandrina 

Grupo Notícia 13/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
cobertura – 
Doação 
brinquedos 
Parque 
Alexandrina 

Portal do ruas 13/10 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
release e criou 
novo texto 

Release de 
convocação – 
Seminarista 
promove show 
beneficente 

Grupo Notícias 15/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
convocação – 
Seminarista 
promove show 

Portal do Ruas 16/10 - Positiva 

- Utilizou 
informações do 
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beneficente release e criou 
novo texto 

Release de 
convocação – 
Seminarista 
promove show 
beneficente 

O Imparcial 17/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Nota – Maristela 
realiza 1ª 
Jornada 
Ecumênica  

Grupo Notícia 19/10 - Positiva 

- Utilizou 
informações da 
nota e criou novo 
texto 

Release Especial 
– Mudança 
administração 
Aprev 

Portal do Ruas 21/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release Especial 
– Mudança 
administração 
Aprev 

Grupo Notícia 21/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
cobertura – 
Maristela realiza 
Seminário de 
Cura e 
Libertação 

Grupo Notícia 21/10 - Negativa 

- Foi aproveitada 
apenas por um 
veículo 

Link – 1ª Jornada 
Ecumênica 
Prevenção a 
AIDS 

TV Fronteira – 
Fronteira Notícias 
e boletim durante 
a programação 

25/10 - Positiva 

- A fonte foi 
ouvida 
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Foto legenda – 
Seminarista faz 
show beneficente 

O Imparcial – 
Coluna Sinomar 

26/10 - Positiva 

- Utilizou a 
mesma legenda 
da foto que foi 
enviada 

Entrevista – 1ª 
Jornada 
Ecumênica 
Prevenção AIDS 

Rádio Globo 26/10 - Positiva 

- A fonte foi 
ouvida 

Entrevista – 1ª 
Jornada 
Ecumênica 
Prevenção a 
AIDS 

Rádio Presidente 
Prudente AM 

26/10 - Positiva 

- A fonte foi 
ouvida 

Release de 
convocação – 
Famílias serão 
ajudadas com 
venda de pizzas 

Portal do Ruas 29/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
convocação – 
Famílias serão 
ajudadas com 
venda de pizzas 

Grupo Notícia 30/10 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
Cobertura – 
Venda de pizzas 
ajudará famílias 
carentes no Natal 

Grupo Notícia 02/11 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release de 
Cobertura – 
Venda de pizzas 
ajudará famílias 
carentes no Natal 

Jornal O Imparcial 
– Caderno 
Cidades 

04/11 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 
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Matéria - 1ª 
Jornada 
Ecumênica 
Prevenção a 
AIDS 

TV Fronteira – 
SPTV 2ª Edição 

06/11 - Positiva 

- As fontes foram 
ouvidas 

Release 
Cobertura, mais 
entrevista e 
sonora – 1ª 
Jornada 
Ecumênica 
Prevenção a 
AIDS 

Portal – Prefeitura 
de Presidente 
Prudente 

08/11 - Positiva 

- A Fonte foi 
Ouvida 

Release Geral – 
Seminaristas são 
ordenados 
diáconos 

Grupo Notícia 19/11 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release Geral – 
Seminaristas são 
ordenados 
diáconos 

Grupo Notícia 19/11 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release Geral – 
Membros 
realizam 
conscientização 
no dia mundial 
de combate a 
AIDS 

Grupo Notícia 30/11 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 

Release Geral – 
Pastorais 
realizam ações 
para o Natal 

Grupo Notícia 30/11 - Positiva 

- Utilizou o 
mesmo texto do 
release que foi 
enviado 
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APÊNDICE C 

 PAUTAS E RELEASES 
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APÊNDICE D 

 FOTOS UTILIZADAS EM RELEASES 
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Cerca de 90 jovens participam do 45º Acampamento Juvenil da 
Paróquia da Maristela  

 

 
Os organizadores receberam aproximadamente cerca de 2.000 
pessoas durante todo o dia 
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Cerca de 112 jovens entre 14 e 15 anos participaram do 14º Acampamento FAC 
(Formação de Adolescentes Cristãos) 

 
 
 

 
  

O movimento, como o nome já diz, é destinado a casais que vivem uma nova 
união estável e desejam voltar a participar da vida da Igreja 
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O curso de Libras tem como finalidade preparar a comunidade para se 
comunicarem com os deficientes auditivos  
 

 

 
Cerca de vinte idosas se reúnem toda semana na Paróquia, 
pra realizar atividades físicas, exercícios para memória, 
viagens, festas e espiritualidade 
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Jovens da Maristela promovem doação de sangue 
 
 

 
 

Pastoral Familiar da Maristela realizou censo no Parque Alexandrina 
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Grupo de Jovens da Maristela doaram brinquedos a crianças do 
Parque Alexandrina em comemoração ao Dia das Crianças 

 
 

 
 Seminarista da Maristela promoveu show em prol de projetos 
sociais no Teatro Municipal Procópio Ferreira 
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Viagem a Terra Santa: Padre Tutti em frente a casa de Simão “o 
Curtidor”, onde Pedro esteve e operou a cura de Tábita 

 

 
Maristela promove Seminário de Cura e Libertação até 8 de 
dezembro de 2010 
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ANEXO A  
CLIPPING ONLINE 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 02 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 02 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 08 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 08 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Sinomar Calmona 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 08 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 08 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Uniol 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 09 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 09 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 12 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
 

 

 
 
 



   317 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 13 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Uniol 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 13 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 14 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Diocese Presidente Prudente 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 14 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 14 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Uniol 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 15 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 17 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 18 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 19 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 20 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 20 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Uniol 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 20 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 22 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 22 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 24 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 30 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 30 de setembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia  
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 01 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 

CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 05 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 05 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 05 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 07 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 08 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 11 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 11 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 11 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
 

 
 

 
 
 



   343 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 11 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 13 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 

 
 

 



   345 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 13 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 15 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 16 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 19 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 20 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 21 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 21 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 

 

 
 



   352 

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 

CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 21 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 

 

CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 29 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 

CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 30 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 

CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 02 de novembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 

CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 08 de novembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Prefeitura Presidente Prudente 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 

CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 18 de novembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Portal do Ruas 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 

CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 19 de novembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 

CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 30 de novembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 

CLIPPING ONLINE 
 
Matéria publicada dia 30 de novembro de 2010 – Presidente Prudente, 
Site: Grupo Notícia 
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ANEXO B  

CLIPPING IMPRESSO 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING IMPRESSO 
 
Matéria publicada dia 09 de setembro de 2010 – Jornal O Imparcial/ 
Coluna Sinomar 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING IMPRESSO 
 
Matéria publicada dia 16 de setembro de 2010 – Jornal Oeste 
Notícias/ Coluna Miguel Toninato 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING IMPRESSO 
 
Matéria publicada dia 18 de setembro de 2010 – Jornal O Imparcial/ 
Cidades 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING IMPRESSO 
 
Matéria publicada dia 30 de setembro de 2010 – Jornal Oeste Noticias/ 
Coluna Miguel Toninato 

 
 

 
 
 



   366 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING IMPRESSO 
 
Matéria publicada dia 07 de outubro de 2010 – Jornal O Imparcial/ 
Coluna Sinomar 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING IMPRESSO 
 
Matéria publicada dia 09 de outubro de 2010 – Jornal O Imparcial/ 
Cidades 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING IMPRESSO 
 
Matéria publicada dia 17 de Outubro de 2010 – Jornal O Imparcial/ 
Caderno 2 

 
 

 
 
 
 



   369 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING IMPRESSO 
 
Matéria publicada dia 26 de outubro de 2010 – Jornal O Imparcial/ 
Coluna Sinomar 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING IMPRESSO 
 
Matéria publicada dia 04 de novembro de 2010 – Jornal O Imparcial/ 
Sociedade/ Cultura 
 
 

 
 
 
 

 
 



   371 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING IMPRESSO 
 
Matéria publicada dia 7 de novembro de 2010 – Jornal O Imparcial/ 
Cidades 
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ANEXO C  
CLIPPING TV E RÁDIO 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING RÁDIO 
 
 
 
 
 

Entrevista veiculada na Rádio 
Prudente AM em 10/09/2010 

No programa “Jornal da Manhã” de 
Geraldo Gomes 

Tema: Realização do 5º Bazar da 
Pechincha. Entrevista com Maura Regina 

Kasutcae - coordenadora do bazar 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING RÁDIO 
 
 
 
 
 

Entrevista veiculada na Rádio Globo 
em 10/09/2010 

No programa “Globo Cidade” de 
Marcelo Sanches 

Tema: Realização do 5º Bazar da 
Pechincha. Entrevista com Maura Regina 

Kasutcae - coordenadora do bazar 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING RÁDIO 
 
 
 
 
 

Entrevista veiculada na Rádio 
Prudente AM em 01/10/2010 

No programa “Jornal da Manhã” de 
Geraldo Gomes 

Tema: Peregrinação à Terra Santa. 
Entrevista com padre Antonio Sérgio Girotti 

(Tutti) 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING RÁDIO 
 
 
 
 
 

Entrevista veiculada na Rádio Globo 
em 01/10/2010 

No programa “Globo Cidade” de 
Marcelo Sanches 

Tema: Peregrinação à Terra Santa. 
Entrevista com padre Antonio Sérgio Girotti 

(Tutti) 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING TV 
 
 
 
 
 

Link veiculado no “Fronteira Notícias” 
e boletins durante a programação da 
TV Fronteira exibido em 11/10/2010 
Tema: Arrecadação de brinquedos para 

crianças do Parque Alexandrina. Entrevista 
com Veridianna Ferreira – coordenadora do 

Grupo Peregrinos do Amor 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING TV 
 
 
 
 
 

Link veiculado no “Fronteira Notícias” 
e boletins durante a programação da 
TV Fronteira exibido em 25/10/2010 

Tema: 1ª Jornada Ecumênica de Prevenção 
a AIDS. Entrevista com Marcos Antônio 

Pessoa – coordenador da Pastoral 
DST/AIDS 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING RÁDIO 
 
 
 
 
 

Entrevista veiculada na Rádio Globo 
em 26/10/2010 

No programa “Globo Cidade” de 
Marcelo Sanches 

Tema: 1ª Jornada Ecumênica de Prevenção 
a AIDS. Entrevista com Marcos Antônio 

Pessoa – coordenador da Pastoral 
DST/AIDS 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING RÁDIO 
 
 
 
 
 

Entrevista veiculada na Prudente AM 
em 26/10/2010 

No programa “Jornal da Manhã” de 
Geraldo Gomes 

Tema: 1ª Jornada Ecumênica de Prevenção 
a AIDS. Entrevista com Marcos Antônio 

Pessoa – coordenador da Pastoral 
DST/AIDS 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 
 
CLIPPING TV 
 
 
 
 
 

Matéria veiculada no “SPTV 2ª edição” 
em 06/11/2010 

Tema: 1ª Jornada Ecumênica de Prevenção 
a AIDS. Entrevista com Marcos Antônio 

Pessoa – coordenador da Pastoral 
DST/AIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D  
RELATÓRIO DE DESPESAS E RECEITAS 
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