
Governo volta à mídia
Segundo a Secom, ações estavam programadas independentemente da delicada situação política
ANDRÉ SILVEIRA, DE BRASÍLIA

A fim de prestar contas à so-
ciedade, o governo federal vol-
tou a anunciar com mais inten-
sidade na mídia. De acordo com
Caio Barsotti, subsecretário de
Publicidade da Subsecretária
de Comunicação Institucional
da Secretaria-Geral (Secom),
todas as ações estavam pro-
gramadas, independentemente
do grave momento político
atual. No entanto, ele admite
que em alguns órgãos, nos
quais o reflexo dessa crise foi
mais forte, ocorreram atrasos.

"Na Petrobras, houve troca de
presidente. No Ministério da
Saúde, o ministro e a equipe
de comunicação foram subs-
tituídos. No Banco do Brasil
também tivemos mudanças na
equipe de comunicação, e nos
Correios o envolvimento na
Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito (CPMI) deman-
dou muito trabalho do pessoal
dessa área", diz.

Barsotti lembra que na pró-
pria Secom ocorreram altera-
ções que acabaram afetando o

andamento operacional. Contu-
do, ele ressalta que em órgãos
em que não houve reflexo da
crise as atividades seguiram
normalmente, como a Caixa
Econômica Federal, que lançou
campanhas nos últimos meses:
'Também é preciso dizer que
em muitos órgãos federais os
profissionais de comunicação
precisaram rever sua rotina
para buscar documentos solici-
tados pelas CPMIs e pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU),
o que fatalmente modifica o
cronograma de trabalho".

Atualmente, o Ministério da
Saúde está com a campanha
de orientação sobre o estilo de
vida, com o objetivo de alertar a
respeito dos perigos do seden-
tarismo. Nos Correios, os pro-
dutos anunciados são o Sedex
e o Exporta Fácil. Na Secom,
entre maio e junho a divulgação
no rádio e na televisão foi basea-
da na inclusão social. "Agora,

Barsotti: rotina alterada em busca de documentos para as CPMIs

trabalhamos na campanha de
divulgação dos investimentos
em infra-estrutura nas áreas de
saneamento básico, estradas e
geração e distribuição de ener-
gia elétrica." Programada para
terminar na primeira semana
de novembro, a iniciativa é
veiculada na TV e no rádio e
foi produzida pela Lew,Lara.
O subsecretário não menciona
valores, mas estima-se que sua
verba chegue a cerca de R$ 6
milhões.

Outra ação desenvolvida
recentemente pela Secom em
conjunto com o Ministério da
Previdência foi a campanha de
recadastramento dos benefici-
ários do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). Produzi-
da pela OM Loducca, a iniciati-
va foi veiculada no mês passado
e calcula-se que contou com
recursos de R$ 3,5 milhões.

Outra campanha apresenta-
da atualmente é a do Programa
Nacional de Inclusão de Jovens,
da Secretaria Nacional de Ju-
ventude. O objetivo da ação,
desenvolvida pela Matisse, é
divulgar o programa de benefí-
cio a jovens de 18 a 24 anos que
estudaram somente até a quar-
ta série do ensino fundamental,
que não têm vínculo formal de
trabalho e moram no Distrito
Federal ou nas capitais. Os par-
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ticipantes recebem uma ajuda
de custo de R$ 100,00 para
prestar serviço comunitário
em um período do dia e voltar
a estudar em outro.

Nos próximos dias o Mi-
nistério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, em
parceria com a Secom, vai lan-
çar a campanha de prestação
de contas do Fome Zero.
idéia é veicular filmes com a
linha geral do programa e com
os casos concretos de pessoas
que estavam abaixo da linha
da pobreza e conseguiram
melhorar sua situação", de-
clara Barsotti. A criação ficou
por conta da Ogilvy e deverá,
segundo fontes, ter um inves-
timento de aproximadamente
R$ 5 milhões.

Para o final do ano, Barsotti
adianta que a Secom trabalha
na divulgação de um grande
projeto do governo para
Nordeste que contará com
ações da Petrobras, do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
dos ministérios do Meio Am-
biente, Integração Nacional
dos Transportes, bem como da
iniciativa privada. "Trata-se
uma ação que visa atender às
demandas de infra-estrutura e
de geração de emprego e renda
na região", afirma.
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