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Relatório 

Cobertura de Comunicação da Pandemia Covid 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório de Cobertura de Comunicação da Pandemia do Covid 19 baseia-se na 

prestação dos serviços de Consultoria em Comunicação referente à estratégia do Deputado JHC 

nas redes sociais e na imprensa alagoana. Diante da maior crise sanitária recente na história do 

Brasil, a comunicação tornou-se ainda mais fundamental para garantir o esclarecimento e a 

consolidação de informações verdadeiras e de credibilidade e também para aproximar a 

atividade parlamentar dentro da Câmara Federal para os cidadãos brasileiros e alagoanos. É 

importante ressaltar que essa estratégia foi totalmente alinhada com a Chefia de Gabinete e com 

os assessores do Deputado JHC em modalidade à distância diretamente de Maceió - AL, cidade 

e estado de origem do parlamentar. 

 

2. CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

O objetivo desta cobertura foi fazer uma curadoria de conteúdos e informações sobre a 

atividade do Deputado JHC e sobre a pandemia do Covid 19 para o maior número de pessoas. 

Para tal, utilizamos as redes sociais do parlamentar, principal canal de comunicação do mesmo, 

aliado à imprensa escrita, web e radiofônica, com produção de informação para todas as 

plataformas.  

 

2.1. REDES SOCIAIS 

Desde o início da pandemia do Covid 19, foram produzidos e publicados 49 conteúdos nas 

redes sociais do parlamentar. Em linhas estratégicas, foram estruturados os seguintes eixos: 1 - 

Divulgação dos projetos de lei e emendas apresentadas pelo Deputado JHC; 2- Divulgação de 

informações de utilidade pública; 3 – Desenvolvimento da iniciativa ‘Eu preciso de orientação’; 

e 4 – Desenvolvimento da iniciativa ‘Observatório Covid 19 Alagoas’. Na linha 1 foram 

divulgados todos os projetos apresentados, desde a destinação do ‘Fundão Eleitoral’ para ações 

de saúde à suspensão de cobrança das contas de serviços essenciais (energia, água, internet, 

etc). Na linha 2, buscamos trazer informações de utilidade para cidadãos e empresas que 

variaram desde a linha de financiamento dos salários de trabalhadores à esclarecimentos sobre 

o auxílio emergencial. As linhas estratégicas 3 e 4 serão detalhadas em tópicos próprios já que 

referem-se a uma estratégia para além das redes sociais. Todas as peças produzidas e veiculadas 

estão disponíveis em pasta anexada a este relatório. 

 

 



2.2. RELEASES 

Foram produzidos cinco releases e, todos, divulgados para os jornalistas que cobrem 

política em Alagoas em lista de transmissão do WhatsApp. Seguem os materiais abaixo: 

 

2.2.1. JHC propõe uso do recurso partidário para combate ao Coronavírus 

 

Projeto é direcionado para ações em casos de emergências sanitárias 

 

O Deputado Federal JHC (PSB), elaborou projeto de lei que permite o uso dos recursos do Fundo 

Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha em ações de emergências sanitárias 

nacionais. “Estamos em um momento em que a responsabilidade individual com novos hábitos é 

fundamental, mas enquanto representantes do povo, precisamos tomar atitudes em todas as esferas: 

federal, estadual e municipal. O planejamento para ações de combate ao #Coronavírus exige também 

viabilidade financeira e o Brasil precisa entender que a responsabilidade com os brasileiros deve estar 

em primeiro lugar”, afirma. 

 

O documento detalha ainda que a permissão para uso desses recursos passaria pela órgão deliberativo 

máximo de cada partido. Hoje, no Brasil temos 33 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) e os valores dos fundos eleitoral e partidário correspondem a R$ 2 bilhões e R$ 370 milhões, 

respectivamente. “No Brasil não costumamos ter grandes emergências sanitárias, mas hoje o mundo é 

totalmente integrado. De imediato, precisamos dessas alternativas financeiras para enfrentar a pandemia 

do Coronavírus e os partidos podem fazer a sua parte.”, complementa o parlamentar.  

 

JHC ainda falou que como presidente estadual do PSB, irá reforçar junto à Direção Nacional a liberação 

desses recursos. “Viabilidade financeira é fundamental, mas precisamos entender quais as medidas e 

ações programadas pelo Governo Federal. Cabe a nós agora dialogar, cobrar e facilitar os trabalhos na 

instância federal. O Brasil não pode e nem vai parar. Nós faremos a nossa parte”, conclui. 

 

2.2.2. Câmara aprova votação à distância proposta por JHC 

 

Parlamentar propôs essa prática institucional ainda 2016 

 

A Câmara Federal aprovou, nesta terça-feira, 17, a votação de projetos à distância a partir da próxima 

semana. O Deputado Federal JHC foi autor de projeto semelhante ainda em 2016. Na sessão de hoje, o 

também Deputado Federal Isnaldo Bulhões relatou a matéria no plenário. “Há quatro anos propus essa 

medida. Mais do que uma ferramenta tecnológica, era um projeto que buscava a efetividade das 



discussões e votações em plenário, otimizando tempo, recursos públicos e concentrando os debates nos 

temas relevantes para o Brasil”, afirma JHC. 

 

Segundo o parlamentar, o documento original tinha objetivo de votar projetos que não criavam despesas, 

votações de datas simbólicas, requerimentos de urgência e ratificação de acordos internacionais. “Hoje, 

quatro anos depois, a Casa entendeu em meio a pandemia do Coronavírus que o Congresso pode ser sim 

mais efetivo e entregar resultados para a população. Temos uma responsabilidade institucional neste 

momento com a integridade de todos os brasileiros. Dar essas condições de trabalho é permitir que 

ocorra a fiscalização e viabilidade financeira para as medidas do Governo Federal que passam pela 

Câmara dos Deputados”, complementa JHC.  

 

A inspiração para o projeto surgiu no Supremo Tribunal Federal (STF). Criado em 2007, o Plenário 

Virtual é um sistema que permite aos ministros deliberarem se determinada matéria apresenta ou não 

repercussão geral, pré-requisito introduzido pela Emenda Constitucional (EC) 45/2004 (Reforma do 

Judiciário) para admissibilidade de Recurso Extraordinário (RE). Um dos objetivos da reforma foi o de 

reduzir a quantidade de causas remetidas à última instância do Judiciário, permitindo ao STF se dedicar 

a questões mais relevantes. “Se uma boa prática funcionava no poder Judiciário, por que não deveríamos 

incorporá-la ao Legislativo? Hoje avançamos na forma de conduzir esse processo e agora precisamos 

dar as respostas urgentes sobre a pandemia do Coronavírus”.  

 

A prática do 'futuro' virou realidade  

 

JHC acrescenta ainda que tais práticas consideradas disruptivas anteriormente anos atrás estão se 

revelando indispensáveis diante dessa pandemia. “Sempre fui criticado por ter dado valor demais a área 

da tecnologia, mas o momento que estamos vivendo mostra que a tecnologia é meio para estarmos 

atentos as políticas públicas de saúde, educação, segurança, mobilidade, sanemanento pelo viés de 

práticas inovadoras. O final da política pública sempre serão as pessoas, mas podemos ter várias 

maneiras até beneficiá-las. Cabe a nós aceitá-las e utilizar da melhor maneira pelo nosso povo”, conclui 

o Deputado. 

 

2.2.3. Projetos adiam calendário de entrega de Imposto de Renda e suspendem pagamentos 

de impostos a empresas que não demitirem 

 

O Deputado Federal JHC (PSB), elaborou projeto de lei para suspender a cobrança de impostos 

federais as empresas que não demitirem funcionários durante o combate à crise do Covid19. “É uma 

crise de saúde pública, mas também precisamos pensar em medidas que minimizem os impactos 



econômicos. Sei a quantidade de empregos e famílias que sobrevivem através das pequenas e médias 

empresas, principalmente em Alagoas”, afirma JHC.  

 

O parlamentar acrescenta que a suspensão também se aplica aos parcelamentos de tributos federais 

(“REFIS”), celebrados administrativa ou judicialmente, sem a incidência de multa, juros ou atualização, 

considerando sempre aqueles empregadores que não façam demissões durante o período.  

 

Adiamento do calendário do Imposto de Renda 2020 

 

Outro projeto de JHC foi para o adiamento da entrega da Declaração do Imposto de Renda 2020. O 

prazo deverá ser equivalente às medidas de enfrentamento do governo ao Covid19. “As pessoas estão 

preocupadas com a saúde, mas também com os compromissos legais e burocráticos. Todos sabemos dos 

rígidos prazos da Receita Federal e da importância de cumprimento dos mesmos, mas é hora de 

flexibilizar e reorganizar também a declaração de tributos, tanto de pessoas físicas como jurídicas”, 

afirma JHC.  

 

Segundo o parlamentar, o projeto estabelece ainda que as declarações realizadas até a aprovação 

desse projeto de lei devem ser processadas regularmente, inclusive para fins de restituição. “Já recebi 

mensagens em grupos e alguns profissionais da categoria me questionando. É uma medida 

aparentemente simples em tempos de Covid19, mas fundamental para a organização das famílias e 

empresas que estão e irão enfrentar momentos difíceis”, conclui o Deputado. 

 

2.2.4. JHC propõe cancelamento das parcelas dos empréstimos consignados  

 

 

Considerando o elevado número de aposentados que possuem empréstimos consignados em todo o 

Brasil, o Deputado Federal JHC (PSB) apresentou projeto de lei para que todas as parcelas desse tipo 

de empréstimo sejam canceladas durante a pandemia do Covid 19. “São mais de 30 milhões de 

aposentados que possuem empréstimos consignados no país. Em Alagoas sabemos o quanto os 

aposentados e o servidores públicos são importantes para a economia, principalmente dos municípios 

pequenos. Diminuir uma despesa como essa implica em ter mais dinheiro para garantir alimentação e 

cuidados básicos mínimos para essas famílias”, afirma JHC. Ainda segundo o projeto, estão vedadas 

qualquer incidência de juros, multa ou atualização dessas parcelas após o término da crise causada pelo 

Covid.   

  

Proposta do projeto surgiu pelas redes sociais 



Respeitando as regras de isolamento social, JHC está em contato ainda mais constante com os 

alagoanos através de suas redes sociais e disse que está escutando todas as demandas. “A proposta deste 

projeto, inclusive, surgiu na minha rede social. Um procurador comentou essa preocupação e, 

prontamente, mobilizei minha equipe para dar entrada nesse projeto. É desse jeito que seguirei fazendo 

a boa política: ouvindo as pessoas, principalmente em um momento de crise como esse”, conclui JHC. 

 

2.3. SPOTS 

 
SPOT 1 

OLÁ OUVINTES DA RÁDIO FRANCÊS FM / AQUI É O DEPUTADO JHC / 

VIM PRESTAR CONTAS A VOCÊS SOBRE O MEU TRABALHO DURANTE ESSA CRISE DO 

CORONAVÍRUS / 

MINHA PRIMEIRA MEDIDA FOI BUSCAR MAIS RECURSOS PARA A SAÚDE / 

EU SOU AUTOR DO PROJETO QUE DESTINA OS RECURSOS DO ‘FUNDÃO ELEITORAL’ 

PARA A SAÚDE / DEFENDO QUE OS DOIS BILHÕES DE REAIS NÃO SEJAM USADOS EM 

CAMPANHAS ELEITORAIS COM SANTINHOS E PANFLETOS, MAS SIM QUE SEJAM 

USADOS PARA COMPRAR RESPIRADORES/ MÁSCARAS / LUVAS / ÁLCOOL EM GEL E 

OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA NOSSOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE/ 

O PROJETO AINDA NÃO FOI VOTADO / MAS PRECISAMOS PRESSIONAR OUTROS 

POLÍTICOS PARA QUEM VOTEM A FAVOR DESSE MEU PROJETO / 

ME AJUDEM COMPARTILHANDO ESSA INFORMAÇÃO COM AMIGOS E FAMILIARES / 

VAMOS AUMENTAR A MOBILIZAÇÃO PARA QUE OS RECURSOS DO FUNDÃO VENHAM 

PARA A SAÚDE DOS BRASILEIROS! 

UM ABRAÇO DO DEPUTADO JHC 

 

 

SPOT 2 

 

OLÁ OUVINTES DA RÁDIO FRANCÊS FM / AQUI É O DEPUTADO JHC / 

VOCÊS SABIAM QUE AS CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA NÃO PODEM SER CORTADAS 

DURANTE A CRISE DO CORONAVÍRUS? 

APRESENTEI ESSE PROJETO NA CÂMARA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA ANUNCIOU O FIM DOS CORTES POR TRÊS MESES / ISSO SIGNIFICA QUE 

NENHUM FUNCIONÁRIO PODE IR NA SUA CASA CORTAR A LUZ POR FALTA DE 

PAGAMENTO! 

EM BREVE TRAGO MAIS NOVIDADES. PODEM TER CERTEZA QUE CONTINUO 

TRABALHANDO PELO POVO DE MACEIÓ E DE ALAGOAS. 

UM ABRAÇO DO DEPUTADO JHC 

 

 

SPOT 3 

OLÁ OUVINTES DA RÁDIO FRANCÊS FM/ AQUI É O DEPUTADO JHC / 



VOCÊ É TRABALHADOR INFORMAL E AINDA NÃO RECEBEU O SEU AUXÍLIO 

EMERGENCIAL DE SEISCENTOS REAIS? / ENTRE NO SITE AUXÍLIO.CAIXA.GOV.BR OU 

BAIXE O APLICATIVO CAIXA - AUXÍLIO EMERGENCIAL E FAÇA O SEU CADASTRO / 

É UMA MEDIDA IMPORTANTE PARA AJUDAR VOCÊ QUE É TRABALHADOR INFORMAL, 

AUTÔNOMO, MICROEMPREENDEDOR OU ESTÁ DESEMPREGADO / 

VALE LEMBRAR QUE VOCÊ PRECISA SER MAIOR DE DEZOITO ANOS, NÃO TER 

EMPREGO DE CARTEIRA ASSINADA E NÃO PARTICIPAR DE PROGRAMA DE RENDA DO 

GOVERNO FEDERAL, COM EXCEÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA // 

SE VOCÊ É BENEFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA, VOCÊ DEVE RECEBER O BENEFÍCIO 

AUTOMATICAMENTE NA SUA CONTA! 

UM ABRAÇO DO DEPUTADO JHC 

 

 

SPOT 4 

OLÁ OUVINTES DA RÁDIO FRANCÊS FM/ AQUI É O DEPUTADO JHC / 

VOCÊ ESTÁ COM DÚVIDAS SE TEM DIREITO A RECEBER O AUXÍLIO EMERGENCIAL DE 

SEISCENTOS REAIS? / O SEU CPF ESTÁ INVÁLIDO E VOCÊ NÃO SABE O QUE FAZER? / FOI 

DEMITIDO E QUER CONHECER OS SEUS DIREITOS? / 

TEM UM DEPENDENTE NO BOLSA FAMÍLIA E QUER SABER SE ELE TAMBÉM TEM 

DIREITO A RECEBER? / 

EU TIVE A INICIATIVA DE MOBILIZAR UMA EQUIPE DE ADVOGADOS VOLUNTÁRIOS 

PARA ORIENTAR VOCÊ SOBRE O QUE FAZER! / ELES ESTÃO DE PLANTÃO DIARIAMENTE 

E VOCÊ PODE TER ESSA AJUDA JURÍDICA AGORA MESMO / 

É SÓ MANDAR UM WHATSAPP PARA O NÚMERO 99346-7320 / 

A INFORMAÇÃO É NESSE MOMENTO A NOSSA MAIOR DEFESA! NÃO FIQUE SEM 

ORIENTAÇÃO, A GENTE TE AJUDA! 

UM GRANDE ABRAÇO DO DEPUTADO JHC 

 

 

3. INICIATIVA ‘EU PRECISO DE ORIENTAÇÃO’ 
 

 

Uma simples comunicação através da ferramenta de ‘Perguntas’ dos Stories no Instagram 

do Deputado JHC nos revelou a grande demanda de dúvidas dos alagoanos sobre o Auxílio 

Emergencial, antes mesmo de ter o detalhamento pela Caixa Econômica Federal e Receita 

Federal. Foram feitas postagens e esclarecimentos sobre os critérios do Auxílio, mas as dúvidas 

continuavam. O diferencial surgiu quando entendemos que as pessoas queriam contar seus 

problemas com especificidades e histórias para alguém que interpretasse se estaria apto ou não 

para receber o Auxílio Emergencial.  

Decidimos, portanto, fazer uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Alagoas, com o Sindicato dos Contabilistas de Alagoas e com o Conselho de Jovens 

Empreendedores de Alagoas. Mobilizamos advogados e contadores voluntários para responder 

http://auxílio.caixa.gov.br/


as dúvidas dos alagoanos. Para tal, decidimos três canais de comunicação para o projeto: 

WhatsApp, Google Forms e atendimento por e-mail.  

O WhatsApp foi disparado o canal mais utilizado até o momento. Desde o dia 7 de abril, 

foram 672 atendimentos de orientação realizados por essa rede social, com procura inclusive 

de pessoas de outros estados do Brasil. Todas as orientações são registradas através do número 

(82) 99346-7320. Em seguida o Google Forms, um formulário feito pelo Google em que é 

possível registrar todo o problema e o retorno é dado pelo e-mail cadastrado. Para acesso ao 

formulário é só acessar o link bit.ly/euprecisodeorientação. Apesar de ser um canal que organiza 

muito bem as informações, não é tão procurado como o WhatsApp. Até o momento foram  58 

atendimentos pelo Forms. Por fim, também temos o e-mail euprecisodeorientacao@gmail.com 

que também é uma mais um canal para esclarecer e orientar sobre as dúvidas jurídicas e 

contábeis.  

Todos os arquivos de prints de WhatsApp, planilha com as perguntas do WhatsApp e peças 

criadas para a campanha estão na pasta de anexo a este relatório.  

 

4. OBSERVATÓRIO COVID 19 ALAGOAS 

 

Para além da grande destinação dos recursos, fundamental neste momento de crise, a 

postura do momento exige ainda mais transparência sobre a gestão pública. Em Alagoas, claro, 

não é diferente. A nível federal, existe já um tentativa inicial de transparência e a mobilização 

de entidades representativas do setor como a Transparência Brasil que estão fiscalizando o 

cumprimento das medidas. A nível estadual, nada ainda foi feito.  

Decidimos, portanto, começar a questionar o Governo de Alagoas sobre informações 

estratégicas que ainda não estavam sendo divulgadas, como a questão da quantidade de testes 

realizados no Estado e a quantidade de leitos de UTI equipados com respiradores bem como 

sua ocupação atual. Denominamos a iniciativa de ‘Observatório Covid19 Alagoas’ e em pouco 

tempo já tivemos respostas a esses dois questionamentos iniciais.  

 

Data da postagem a quantidade de testes: 14 de abril 

Data da publicação: 15 de abril 

https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/secretario-alexandre-ayres-anuncia-compra-de-testes-e-ressalta-

isolamento/ 

 

 

mailto:euprecisodeorientacao@gmail.com
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/secretario-alexandre-ayres-anuncia-compra-de-testes-e-ressalta-isolamento/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/secretario-alexandre-ayres-anuncia-compra-de-testes-e-ressalta-isolamento/


Data da postagem sobre os leitos: 15 de abril 

Data da publicação: 17 de abril 

http://www.saude.al.gov.br/2020/04/17/alagoas-chega-a-marca-de-329-leitos-exclusivos-para-covid-

19/ 

 

http://www.saude.al.gov.br/2020/04/17/alagoas-chega-a-marca-de-329-leitos-exclusivos-para-covid-19/
http://www.saude.al.gov.br/2020/04/17/alagoas-chega-a-marca-de-329-leitos-exclusivos-para-covid-19/

