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Introdução 

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lassance de forma 

integrada ao Setor de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, elabora através deste 

plano, o direcionamento de ações jornalísticas, publicitárias, orientação social, 

educação em saúde a serem desenvolvidas no município, durante o período de 

situação de emergência no enfrentamento ao Covid-19. 

  

Objetivo Geral 

Informar a sociedade civil sobre o Covid-19, formas de transmissão, contágio, 

prevenção, situação do município, número de casos suspeitos e confirmados, formas 

de prevenção e criar um direcionamento às Secretarias Competentes e profissionais 

atuantes no enfrentamento à pandemia.  

 

Objetivo Específico 

a) Fornecer um conjunto de informações, orientações, recomendações e 

principalmente diretrizes para toda a população Lassancense, bem como os 

profissionais da saúde e parceiros no enfrentamento ao Coronavírus, com 

transparência e compromisso, mantendo a população amparada e INFORMADA de 

todo o processo/avanço e desafios encontrados durante a pandemia do Covid-19, 

em 2020. 

b) Produção de campanha, Boletins informativos, peças, som volante, lives, 

entrevistas, para disseminação e informação, bem como padronização da 

linguagem. 

c) Fortalecimento e das informações e veiculação nas redes sociais, em especial 

facebook, instagram, whats app e internet e rádio, que são os mais utilizados no 

município e região. 

 

Primeira Etapa: 

 Estruturação das informações  

 Acompanhamento das reuniões do Comitê Gestor de enfrentamento ao 

Coronavírus. 

 

Segunda Etapa: 

 Criação de Peças Institucionais informativas, boletins diários, spoot, matérias, 

notas, fotos, vídeos e reportagens, para divulgação através das Mídias Sociais 

(Facebook, Instagram, Whatsapp), Rádio, Som Volante, Informativos Impressos e 

Site Institucional, embasadas nas decisões dos Decretos municipais, resultado da 

parceria do executivo junto ao Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Plano estratégico de Comunicação: 

ATIVIDADES/AÇÕES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

SECRETARIA/PARCEIRO 

REDES SOCIAIS / WHATSAPP / SITE 
INSTITUCIONAL / INTERNET 
 
a) Fortalecimento da página 

www.lassance.mg.gov.br 
b) Impulsionamento de campanhas nas 

redes (mídia paga); 
c) Gravação de perguntas e respostas para 

distribuição no Whats app e publicação 
nas redes sociais; 

d) Lives com pronunciamento oficial do 
Prefeito Municipal e Secretária de 
Saúde/Vigilância em Saúde/Atenção 
Primária 

e) Elaboração/Publicação de Novas Peças 
Institucionais para divulgação. 

f) Envio diário de mensagem educativas e 
refletivas através do whatsapp. 

  

Secretaria de Saúde – ASCOM 
 
Arte das Peças: ASCOM 
 
Mensagem para divulgação sobre Covid-19: 
Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância 
em Saúde, Coordenação da Atenção 
Primária, Centro de Atenção Psicossocial- 
CAPS. 
 
Organização de entrevistas e lives: 
Assessoria de Comunicação 
 
Elaboração de Decretos: Assessoria Jurídica 
 
Liberação do Boletim diário: Governança 
municipal 

DIVULGAÇÃO MÍDIA IMPRESSA: 
a) Criação de impressão mensal de boletim 

situacional do município. 
b) Impressão de panfletos educativos para 

destruição em pontos estratégicos da 
cidade (farmácias, psfs, comércio em 
geral e Secretarias Municipais). 

c) Impressão de cartazes educativos. 
 

ASCOM/ Secretaria de Saúde 

DIVULGAÇÃO SOM VOLANTE: 
a) Gravação semanal de spot educativo. 
b) Divulgação 3x na semana na cidade e 2x 

na semana nas comunidades rurais de 
segunda à sexta feira, em locais e dias 
alternados. 

 

ASCOM/ Secretaria de Saúde 

ORGÃO 

RESPONSÁVEL 

ORIGEM DA 

DEMANDA 

ASCOM 

(CAROLINE DINIZ) 

http://www.lassance.mg.gov.br/


DIVULGAÇÃO RÁDIO: 
a) Veiculação dos spots gravados 

(semanais) na rádio da cidade. 
b) Entrevistas nas rádios com 

esclarecimentos, perguntas e respostas 
pelo Prefeito Municipal e/ou algum gestor 
responsável habilitado para o fim. 

 

ASCOM / Secretaria de Saúde 

DIVULGAÇÃO TV INTERNA PSF’S 
a) Divulgação de peças informativas em 

todos os televisores dos PSF’s por meio 
de pen drives. 

 

ASCOM/Secretaria de Saúde 

CRIAÇÃO DE PEÇAS/AUDIO 
DIRECIONADAS PARA DIFERENTES 
PÚBLICOS: 

 CORONAKIDS (DIRECIONADO PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES;  

 IDOSOS; 

 GESTANTES; 

 COMUNIDADES RURAIS; 

 FAZENDAS/ 
ALOJAMENTOS/COMUNIDADES 
TERAPEUTICAS; 

 GRUPOS RELIGIOSOS. 
 

ASCOM/Secretaria de Saúde 

CRIAÇÃO DE PEÇAS ESTRATÉGICAS DE 
ATENDIMENTO MÉDICO E PSICOLÓGICO 
REMOTO/ON LINE/ VIA TELEFONE 

 Caps (Centro de Atenção Psicossocial). 

 Atendimento Psicológico na atenção 
primária ( Psicóloga Rayna Ferreira). 

 Médico (Dra. Regina – Clínico Geral). 

ASCOM/Secretaria de Saúde 

 

Peças desenvolvidas desde o início da pandemia até a 

presente data: 

 



  

  

  



  

  

  



  

  

 



 

 

 

 

Lassance, 21 de Julho de 2020 

 

Caroline Laíze Ferreira Oliveira Diniz 

Assessora de Comunicação – Prefeitura Municipal 

 

Cláudia Aparecida Rodrigues Gontijo 

Referência em Vigilância em Saúde do Município de Lassance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


