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R$ 6.764.029,01
Valor ocupado em mídia

Fonte: Relatório emitido pela Clipping Service
no período de 01/10/2022 - 22/12/2022



Publicação do artigo “O projeto de lei que regulamenta o
lobby é adequado?” no jornal Folha de São Paulo, com
autoria da diretora de Relações Institucionais Tacyra
Valois. O artigo foi publicado na versão impressa e on-line
do jornal, em espaço de prestígio, ocupando a página A3,
segunda após a capa. A Folha ainda trouxe, na mesma
página, a opinião da Rede Advocacy Colaborativo (RAC),
ampliando o espaço de diálogo sobre o tema e
posicionando, mais uma vez, o SindHosp como agente
formador de opinião.

Principais resultados 
na mídia em Outubro

 

 



Artigo 
Folha de São Paulo

Versão impressaVersão on-line

https://extranet.cservice.io/viewnews.html?newsId=28500235&channelId=1448&customerId=vErYpZboH9tBSiSTMTAQpg%3D%3D&origin=
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/10/o-projeto-de-lei-que-regulamenta-o-lobby-e-adequado-sim.shtml


Encartamos artigo assinado pelo presidente Francisco
Balestrin e Tacyra Valois sobre as relações governamentais
na saúde no Jota.

Principais resultados 
na mídia em Outubro

 

 



Artigo
Jota

Versão on-line

O Jota foi fundado por
jornalistas especializados

no acompanhamento
jurídico e institucional do
Brasil. Em 2019, foi eleito
a melhor startup de mídia

digital do mundo.

 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-irelgov/relacoes-governamentais-na-saude-acao-politica-em-defesa-de-direitos-18102022


 Repercute foto de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito,
na sede do SindHosp, em matéria sobre decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) na Veja.

Principais resultados 
na mídia em Outubro

 

 



Matéria Veja

Versão on-line

https://veja.abril.com.br/coluna/radar/stj-vai-julgar-recurso-de-geraldo-alckmin/


Pesquisa Covid-19 | Acompanhando o avanço do
coronavírus na rede pública e a solicitação da imprensa por
dados atualizados na rede privada, o SindHosp lançou novo
levantamento. Com recorde de participações, a pesquisa
contou com 90 hospitais respondentes. Em primeira mão, a
assessoria de imprensa emplacou a pesquisa no jornal O
Estado de São Paulo (Estadão), em versão impressa e on-
line. Em sequência, a divulgação foi ampla, nas principais
mídias a nível estadual e nacional. 

Principais resultados 
na mídia em Novembro

 

 



Pesquisa Covid-19 

A pesquisa foi divulgada em primeira
mão para o jornal O Estado de São
Paulo, com reprodução na versão

impressa e on-line, após a visita do
editor de Metrópole, Victor Vieira, 

na sede do SindHosp.
 

Versão impressa

https://extranet.cservice.io/viewnews.html?newsId=29122486&channelId=1448&customerId=vErYpZboH9tBSiSTMTAQpg%3D%3D&origin=


Pesquisa Covid-19 

Folha de São Paulo: a jornalista
Mônica Bergamo publicou em sua

coluna matéria com dados do
levantamento.

 

Versão on-line

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/11/covid-19-aumenta-ate-30-em-hospitais-de-sp-mas-poucos-pacientes-sao-internados.shtml


Pesquisa Covid-19 

A jornalista Flavia
Travassos do SBT Brasil

entrevistou o presidente do
SindHosp, Francisco

Balestrin, em reportagem
que ouviu também Marcos

Boulos, infectologista e
professor da USP, sobre o

aumento de casos de
Covid-19 no País.

 



Pesquisa Covid-19 

Com transmissão
simultânea pelo rádio e

YouTube, Balestrin dialogou
na CBN Campinas sobre os

principais resultados da
pesquisa, em entrevista

com duração 
de 10 minutos.



Em matéria sobre nomeação de Eleuses Paiva, Folha de São
Paulo insere foto ilustrativa do médico quando participou
do evento do SindHosp promovido em parceria com o
jornal.

Principais resultados 
na mídia em Novembro

 

 



Pesquisa Covid-19 

Versão on-line

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/11/tarcisio-anuncia-eleuses-paiva-como-secretario-da-saude-de-sp.shtml


Aplicamos uma nova fase da pesquisa SindHosp para atualizar
os dados apurados no mês de Novembro. A imprensa
continuou utilizando os dados informados pelo SindHosp para
complementar reportagens e divulgar um panorama assertivo
sobre o cenário nos hospitais privados do Estado.

Principais resultados 
na mídia em Dezembro

 

 



Pesquisa Covid-19 

Versão on-line

A jornalista Mônica Bergamo publicou
em sua coluna na Folha de São Paulo
dados atualizados sobre a pesquisa.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/12/hospitais-privados-de-sp-tem-alta-de-casos-de-suspeita-de-covid-mas-internacoes-seguem-estaveis.shtml


Pesquisa Covid-19 

SP1, da Globo,  divulga dados da
pesquisa SindHosp.

https://extranet.cservice.io/viewnews.html?newsId=29545845&channelId=1448&customerId=vErYpZboH9tBSiSTMTAQpg%3D%3D&origin=


Pesquisa Covid-19 

Agência Brasil, principal
agência de notícias brasileira,

publicou matéria sobre a
pesquisa no mesmo dia em

que os dados foram
divulgados.

Versão on-line

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-12/atendimento-predominante-em-hospitais-de-sp-segue-sendo-para-covid-19


Pesquisa Covid-19 

Após publicação
da Agência Brasil,

Veja e outros
veículos

repercutem
matéria sobre a

pesquisa do
SindHosp. Versão on-line

https://vejasp.abril.com.br/saude/atendimento-predominante-em-hospitais-de-sp-continua-sendo-para-covid-19/


Pesquisa Covid-19 

O Globo complementa
matéria sobre queda nas

internações no Estado de SP
com dados da pesquisa do

SindHosp.

Versão on-line

https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2022/12/covid-sao-paulo-registra-queda-nas-internacoes-pelo-coronavirus.ghtml


Pesquisa Covid-19 

Jornal Tribuna publicou dados da pesquisa do SindHosp em sua versão impressa. 
O jornal circula em Ribeirão Preto e em outras 10 cidades da região.

Versão impressa

https://extranet.cservice.io/viewnews.html?newsId=29572449&channelId=1448&customerId=vErYpZboH9tBSiSTMTAQpg%3D%3D&origin=


Encartamos artigo assinado pelo presidente Francisco
Balestrin no jornal Folha de São Paulo, na versão impressa,
em espaço de destaque, na página A3;

Com o título 'Covid-19, um retorno anunciado', o artigo
apresentou os dados da pesquisa SindHosp e um panorama
sobre o cenário do coronavírus no Estado, reforçando a
necessidade de medidas preventivas.

Principais resultados 
na mídia em Dezembro

 

 



Pesquisa Covid-19 

Versão impressa

https://extranet.cservice.io/viewnews.html?newsId=29506711&channelId=1448&customerId=vErYpZboH9tBSiSTMTAQpg%3D%3D&origin=


Conclusões
Os números e as importantes veiculações no decorrer de 2022 nos asseguram que o
SindHosp se firmou como uma importante entidade representativa na sociedade, sendo
fonte confiável de informação para a grande imprensa e instituição respeitada pelo seu
posicionamento.

Este ano também foi estratégico para fortalecer a presença do sindicato no interior de
São Paulo, nas principais regiões representadas pelo SindHosp, ampliando o espaço de
diálogo com a categoria.

Certamente, uma conquista que não tem preço, mas é repleta de resultados,
principalmente a longo prazo, na construção de uma relação de confiança e de valor com
os representados.

Também avaliamos que a "marca SindHosp" foi altamente valorizada neste ciclo de
2022, deixando a sua imagem em espaços importantes na imprensa.



Muito obrigada!

Eloisa Matsuda - MTB 12.483
WhatsApp: (11) 9 7390-0935

E-mail: imprensa@matsudapressbrasil.com
 


