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“Respiramos notícia a todo momento, mas não 

sabemos disso na maioria das vezes. Ela deve ser 

fabricada por nós, com base nas ações que 

realizamos cotidianamente em Rotary”.

REFLEXÃO IMPORTANTE



A COMUNICAÇÃO DO CLUBE COM A IMPRENSA

▪ Analise o tipo de notícia: interesse público ou interesse do público?

▪ Conheça os veículos: linha editorial, rádio, TV, impresso, roatário ou não.

▪ Manter lista de contatos atualizadas: e-mails, telefones e jornalistas.

▪ Desenvolver marketing de relacionamento: visitar as redações.

▪ Press-kit atualizado: folder, release, flâmula, pin, mimos, etc.

▪ Utilize as mídias sociais para estabelecer contatos rápidos.

▪ Qualidade X quantidade: evite ser e-mala ou cyberchato.



▪ Estilo jornalístico: informativo (3ª pessoa).

▪ Título: composto por sujeito, verbo e predicado.

▪ Linha fina: complementa as informações do título.

▪ A importância do LIDE: o quê (a ação), quem (o agente), quando (o tempo), 

onde (o lugar), como (o modo) e por que (o motivo).

▪ Corpo: uma lauda, pirâmide invertida, aspas, serviço e assinatura.

▪ Fotos: poucas em anexo, relação com o tema e qualidade (resolução, luz, 

brilho, foco, enquadramento, legenda e créditos do autor).

▪ Uso: pré e pós evento com maior eficácia de follow-up e periodicidade.

PRESS RELEASE: CRITÉRIOS DO BOM TEXTO



PRESS RELEASE: PIRÂMIDE INVERTIDA

LIDE
Primeira parte de uma notícia. Primeiro parágrafo 

em destaque, que fornece informações básicas 
sobre o conteúdo geral. Vem do inglês: LEAD.

CONTEXTO

DETALHES



PRESS RELEASE: ESTILO JORNALÍSTICO

INTERPRETATIVO:

Por fora bela viola, por dentro pão bolorento

Obs.: usa metáforas, romantismo e técnicas literárias.

OPINATIVO:

Se o canal fosse limpo não teria aves dentro

Obs.: usa metáforas, romantismo e técnicas literárias.

INFORMATIVO:

Presença de garças indica poluição nos canais

Obs.: usa o lide, ouve as fontes, lados e versões.



PRESS RELEASE: A IMPORTÂNCIA DA FOTO

Foto: YouTube / Cesar Soares



“Não devemos tratar a nossa Imagem Pública da 

mesma forma que nos comunicamos internamente 

no clube. Evite jargões e termos técnicos próprios de 

Rotary. Contextualize os fatos e informações”.

- Escreva para a minha tia entender -

Gérson Moreira Lima, professor de jornalismo.

REFLEXÃO IMPORTANTE



SUGESTÃO DE PAUTA: PODER DO ARGUMENTO

▪ É diferente do press release e não depende tanto do jornalista.

▪ A mídia se interessa por conteúdo universal com fácil acesso às fontes.

▪ A imprensa tem limitações de equipe e agradece sugestões prontas.

▪ Explore o potencial do rotariano num evento que seria apenas social.

▪ Analise uma situaçao de fácil acesso ou que gere boas imagens no clube.

▪ Usa um LIDE reduzido e formato mais informal (apresenta a pauta).

▪ Não esquecer dos tópicos “serviço” e “assinatura” na sugestão de pauta.

▪ Funciona bem por follow-up (telefone, WhatsApp e mídias sociais).



SUGESTÃO DE PAUTA: DICAS E CUIDADOS

▪ Cuidado para não virar a pauta sob o olhar crônico do jornalista.

▪ Enfatize a universalidade da notícia, evite convites com valores, etc.

▪ Envie convites em separado aos jornalistas especializados (cortesia).

▪ Separe festas, eventos beneficentes e projetos sociais (coluna social).

▪ Se a sugestão for aceita, prepare o ambiente para receber a imprensa.

▪ Não reclame: mídia espontânea é de graça e diferente de publicidade paga.

▪ Agradeça de forma institucional em nome do clube em caso de exposição.

▪ Uso: pré evento com follow-up, fechamento, escala e chefe de reportagem.



“Nunca deixe de aproveitar uma sugestão de pauta 

reversa. Se o jornalista te procurou, significa que ele 

deseja publicar algo sobre seu clube. Atenda e 

providencie as informações solicitadas de imediato”.

REFLEXÃO IMPORTANTE



CASOS DE SUCESSO: PRESS RELEASE

• Veículo: Revista Brasil Comex.

• Segmento: Comércio Exterior.

• Assessorado: Tecnologia.

• Empresa: Datacopy Trade.

• Espaço: página dupla - mensal.



CASOS DE SUCESSO: PRESS RELEASE

• Veículo: Revista Rotary 4420.

• Segmento: Boletim Oficial do Distrito 4420.

• Assessorado: Grupo de Companheirismo.

• Empresa: IFMR-SA (Porto Alegre/RS).

• Espaço: 2 páginas duplas (4 páginas – mensal).



CASOS DE SUCESSO: SUGESTÃO DE PAUTA

• Veículo: Jornal A Tribuna.

• Editoria: Turismo e Lazer.

• Assessorado: Turismo 4x4..

• Empresa: Equipe Mundo Off Road.

• Espaço: página dupla - domingo.



CASOS DE SUCESSO: SUGESTÃO DE PAUTA

• Veículo: AT Revista.

• Segmento: Variedades.

• Assessorado: Gastronomia.

• Empresa: Churrascaria Ponta Verde.

• Espaço: meia página - domingo.



CASOS DE SUCESSO: SUGESTÃO REVERSA

• Veículo: Revista Rotary 4420.

• Segmento: Boletim Oficial do Distrito 4420.

• Assessorado: Projeto de Clube de Rotary.

• Empresa: Rotary Club de São Paulo-Ponte Estaiada.

• Espaço: 2 páginas duplas (4 páginas – mensal).



CASOS DE SUCESSO: SUGESTÃO REVERSA

• Veículo: Rotary na TV – TVCOM Santos.

• Segmento: Programa de TV Oficial de Rotary.

• Entrevistada: Presidente do Clube 2015-2016.

• Empresa: Rotary Club de Itanhaém.

• Espaço: Programa de 30 minutos (semanal).



“O trabalho em Assessoria de Comunicação e 

Imprensa é árduo. Nunca sabemos qual vai ser o seu  

resultado, mas se não agirmos, não teremos 

resultado algum. Experimente”.

Estudo de Caso:

Jose Luiz Cabrino

São Caetano do Sul/SP

REFLEXÃO IMPORTANTE



VEÍCULOS OFICIAIS: ESTAMOS À DISPOSIÇÃO



DÚVIDAS E CONTATOS


