
  Reunião de Diretores 

  03/05/2017



● Mensagem inicial
● Escola de Trânsito
● Tribos
● Comunicação/Assessoria de imprensa
● Alimentação escolar
● Infraestrutura
● Secretaria Municipal da Saúde
● Mensagem final

              Pauta



https://www.youtube.com/watch?v=bLZ3GL1F7p4

    Mensagem inicial

https://www.youtube.com/watch?v=bLZ3GL1F7p4


   Escola de Trânsito



              Tribos



Assessoria de imprensa
Relacionamento com a mídia



Regimento Interno do Gabinete do Prefeito

Subseção II 
Da Coordenadoria de Comunicação Social 

Art. 8º A Coordenadoria de Comunicação Social tem 
por finalidade o planejamento, proposição, 

coordenação, avaliação e execução das atividades 
relativas à área de comunicação social interna e 

externa do Poder Executivo Municipal. 



Jornais



rádios



televisão

RBS TV Caxias
TV Caxias – canal 14
TV Câmara – canal 16
Rede CNT
UCS TV



portais



O que faz uma
assessoria de imprensa?

• Identifica quais fatos podem virar notícia
• Redação: elabora releases e sugestões de pauta
• Relacionamento: faz a ponte entre veículos de 

comunicação e a secretaria e as escolas
• Orientação: instrui as fontes para entrevistas
• Mídias próprias: produz conteúdos para informativos, 

site, redes sociais, etc.



Notícia é interesse público

Mexe com a vida das pessoas
Afeta o maior número de pessoas possível



Hora de falar

• Antes de fornecer qualquer informação explique ao 
jornalista que temos um procedimento interno. Sempre que 
possível, pedir orientação da Assessoria de Comunicação 
da Smed para falar com a imprensa.

• Cuidado com a forma de passar essa informação.
• Seja disponível, fornecendo contato e atendendo ao 

jornalista quando procurado
• Seja amistoso com os jornalistas, mesmo diante de 

perguntas desagradáveis



Hora de falar

• Evite as chamadas muletas de expressão: “né”, “entende” etc. 
• Seja simples, direto e didático: na maioria das vezes, não se 

está falando com colegas, mas com pessoas que conhecem 
pouco ou nada sobre o assunto

• Antes da entrevista, “entreviste” o entrevistador. Pergunte o 
nome do veículo, do programa e do jornalista; verifique data, 
horário, quanto tempo vai durar, se é ao vivo ou gravado, qual o 
objetivo, de que material pode dispor. Pergunte e saiba em que 
contexto se dará sua entrevista



perguntas incômodas

• Ninguém é obrigado a dar entrevistas, mas não fazê-lo pode 
ser pior. Verifique com a assessoria!

• Ouça com atenção e faça uma pequena pausa antes de 
responder. Nunca há pressa 

• Ganhe tempo: peça para repetir a pergunta 
• Não minta: nem tudo precisa ser informado, mas o que for 

dito deve ser verdade
• Se não sabe a resposta, diga que não sabe, mas que irá 

buscar a informação



Os “Pecados Capitais”

• Achar que o repórter é seu amigo
• Pedir para ler ou ver a matéria antes de sua veiculação (a 

menos que o jornalista peça)
• Perder a calma, mesmo diante de uma pergunta infeliz
• Pedir para o jornalista corrigir uma informação (isso deve 

ser feito por meio da assessoria)



A prefeitura

• Site: www.caxias.rs.gov.br
• Facebook.com/prefeituradecaxias
• Twitter: @prefcaxias
• Youtube: TV Cidade – Caxias do Sul

Contatos Comunicação Smed
●   Fone: 3901-2323 | Ramal: 203, 244, 245
●   E-mail: smedeventos@caxias.rs.gov.br



A prefeitura



A prefeitura



Redes Sociais



Fanpage X Perfil X Fanpage não oficial



Cuidado:
a fanpage é da instituição e não pessoal



Cuidado:
a fanpage é da instituição e não pessoal



Cuidado:
a fanpage é da instituição e não pessoal



Monitorar os comentários



Cuidado com postagens de imagens 
sem texto explicativo



Organizar as fotos em álbum quando o 
número for maior do que 4 fotos



O que a fanpage da escola pode postar



Dúvidas?



  Alimentação escolar



       Infraestrutura



   Secretaria Municipal
da Saúde



https://www.youtube.com/watch?v=WN8fFIBjwUA

     Mensagem final
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